Wakacje Kota
Mleczysława
Wakacje rozkręcają się na dobre. Na dwa słoneczne miesiące zapominamy o dzwonku szkolnym. Wspólnie z uczniami na letni odpoczynek
udał się również kot Mleczysław – mleczny bohater kampanii „Mamy
kota na punkcie mleka” sfinansowanej z Funduszu Promocji Mleka i prowadzonej przez Polską Izbę Mleka we współpracy z Polską Federacją
Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Naszej redakcji udało się
go złapać pomiędzy jednym, a drugim wyjazdem i porozmawiać o wakacyjnych planach i nie tylko.

Red. Kocie Mleczysławie za tobą pracowite półrocze,
mleczna kapania była bardzo aktywna, opanowała
zasięgiem cały kraj. Czy czujesz się zmęczony?
Mleczysław: Rzeczywiście, miałem dużo pracy,
ale nie czuje się zmęczony. To prawdziwa frajda
i przyjemność być twarzą kampanii promującej
mleko i produkty mleczne, które zawierają tyle niesamowitych składników odżywczych, witamin A, D,
E, K i minerałów jak: wapń, magnez, potas i cynk,
niezbędnych szczególnie w okresie intensywnego
wzrostu dzieci. Dlatego też nasze działania adresowane są do uczniów klas I-III szkół podstawowych
i ich nauczycieli.
Red. Powszechnie wiadomo, iż mleko i produkty
mleczne wykazują mnóstwo właściwości prozdrowotnych. Czy wiemy o nich już wszystko?
Mleczysław: Absolutnie nie. Mleko i jego przetwory stanowią dla świata naukowego cały czas
zagadkę. Dlatego prowadzi się tyle badań na temat
wpływu nabiału na nasze zdrowie. Nie każdy wie,
ale mleko zawiera w swoim składzie super białko
laktoferynę, która wzmacnia odporność organizmu.
Co więcej pozostałe mleczne białka wykazują wiele
właściwości przeciwwirusowych, przeciwpasożytniczych, przeciwbakteryjnych, przeciwzapalnych oraz
antynowotworowych. Dodatkowo tak często obrażana laktoza czyli cukier mleczny buduje struktury
mózgowe u dzieci. Watro także wiedzieć, iż większa
zawartość laktozy jest w mleku matki 7,0 g/100ml
niż mleku krowim 4,8 g/100ml. Mleko i jego
przetwory dzięki zawartości takich witamin jak:

A, E, D oraz koenzymu Q10, kwasu linolowego CLA
posiada szeroki potencjał antyoksydacyjny zwalczający wolne rodniki, które powodują wiele nowotworów i przyśpieszają starzenie się organizmu. O nabiale można opowiadać bardzo długo, ponieważ należy
do tematów, które trudno wyczerpać.
Red. Kocie Mleczysławie, a czy Ty lubisz mleko
i czy spożywasz jego przetwory?
Mleczysław: Tak, jak każdy szanujący się kot kocham
mleko. W okresie letnim często sięgam po zimną szklankę białego napoju, która świetnie chłodzi i nawadnia
lepiej niż woda, dostarczając elektrolitów takich jak:
potas, magnez, wapń. Przepadam także za koktajlami.
Szczególnie uwielbiam połączenie jogurtu naturalnego
z truskawkami lub malinami. Tak, mój gatunek zdecydowanie ma kota na punkcie mleka.
Red. Wróćmy jeszcze do prowadzonej kampanii „Mamy
kota na punkcie mleka”. Z czego jesteś najbardziej
dumny?
Mleczysław: W pierwszym półroczu udało nam się zorganizować wiele konkursów adresowanych do uczniów
i nauczycieli, którzy bardzo aktywnie zaangażowali się
w nasz program. Szczególnie mile wspominam moje
urodziny, które świętowałem w Szkole Podstawowej
nr 59 B. Krzywoustego w Szczecinie. Byłem bardzo
wzruszony gorącym przyjęciem dzieci. Już po wakacjach planuje kolejne spotkania w szkołach podstawowych, ponieważ otrzymuje bardzo dużo zaproszeń
od uczniów. Próbuję także swoich sił w aktorstwie,

Sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka

od czasu do czasu gram główną rolę w „Opowieściach
Kota Mleczysława”. Warto wspomnieć, iż nowy rok
projektu rozpoczął się od przebudowy strony internetowej „kocham mleko”, na której znajdują się wszystkie
informacje na temat wartości mleka i jego przetworów i bieżące informacje o realizowanych działaniach.
Uruchomiliśmy także specjalną aplikację dedykowaną
nauczycielom biorącym udział w projekcie.
Red. Po takiej aktywności należy Ci się zasłużony
odpoczynek. Jak wyglądają twoje plany wakacyjne?
Mleczysław: W te wakacje planuje in conditio
odwiedzić kilka gospodarstw mlecznych oraz mleczarni, w których chce zobaczyć na własne kocie oczy
jak wygląda mleczna droga od pastwiska do koszyka sklepowego. Ponadto zamierzam zadbać o swoją
kondycję. Chcę przebiec kilka maratonów, aby być
w dobrej formie na początek roku szkolnego.

zabraknąć nabiału, który jest źródłem łatwo
przyswajalnego białka i aminokwasów budujących
masę mięśniową.
Red. Kocie Mleczysławie, życzymy Ci udanego odpoczynku i regeneracji sił. Do zobaczenia we wrześniu
na mlecznej drodze.
Mleczysław: Dziękuje, nie mogę się doczekać
rozpoczęcia roku. Już teraz wspólnie z organizatorami
przygotowuję mnóstwo atrakcji zarówno dla uczniów
i nauczycieli. Pamiętajcie rekrutacja twa cały rok.
Czekamy na Was. Miaaaaaaaaaaaaaaał!

Red. Czy stosujesz w tym celu jakąś specjalną dietę?
Mleczysław: Oczywiście. Każdy sportowiec doskonale
wie, iż odpowiedni sposób żywienia stanowi klucz
do sukcesu. Dlatego też w mojej diecie nie może
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