
Pijte mléko, je to prospìšné.
Mléko obsahuje devìt esenciálních živin, takže je jedním z nejbohatších nápojù. Pouze 3 dcl mléka umožní dosáhnout denních doporuèených hodnot 
(doporuèený pøíjem pøi bìžné zátìži) vápníku, riboflavinu a dalších klíèových živin.
(The National Dairy Council, „Milk`s Unique Nutrient Package” 16.ledna 2009)

 
Mléko a mléèné výrobky jsou uznávanými zdroji živin ve výživì lidí, dodávají energii, vysoce kvalitní bílkoviny a esenciální minerálie a vitamíny.
(prof. Dale E. Bauman, Department of Animal Science, Cornell University, „Modifying Milk Fat Composition of Dairy Cows to Enhance Fatty Acids Beneficial to Human Health”, 
prosinec 2004)

 
Úloha mléka v pøírodì je vyživovat a zabezpeèit imunologickou ochranu mláïat savcù. Mléko je potravinou lidí od prehistorických dob, lidské, kozí, 
buvolí, ovèí, jaèí a od domestikovaného skotu (rod Bos). Mléko a med jsou jediné složky výživy, jejichž výhradní funkci v pøírodì je potrava. 
Takže není pøekvapující, že výživná hodnota mléka je vysoká.
(prof. Douglas Goff, University of Guelph, „Dairy Chemistry and Physics”, 16.leden 2009)

 
Mléko je jeden z nejbohatších zdrojù vápníku a vitamínu D, dùležitých pro vybudování silných kostí a zubù u dìtí a dospívající mládeže a zabezpeèující 
nejlepší obranu proti vývoji osteoporózy ve vyšším vìku. Doplòky vápníku a nemléèné potraviny jako napøíklad vápníkem obohacené nápoje jsou 
alternativou, jenže tyto potraviny nedosahují kompletnosti mléèných výrobkù.
(prof. Frank R. Greer, pediatr, University of Wisconsin, „Proposed New FDA Health Claim Recognizes Role of Key Nutrients in Dairy in Reducing The Risk of Osteoporosis”, 
9. ledna 2007)

 
Mléko je jednorázový nákup živin. Obsahuje bezmála všechny základní živiny, které potøebuje vyvíjející se dítì – tuky, cukry, bílkoviny, vitamíny 
a minerály (vyjma železa). Je pravda, že vìtšinu živin mléka lze získat snadno i z jiných zdrojù, jako je zelenina, luštìniny a moøské plody, ale mléko 
vše nabízí v pohodlném balení.
(doc. William Sears, University of California, „Milk”, 2006)

 
Konzumace mléka a mléèných výrobkù poskytuje zdravotní výhody. Lidé, kteøí mají stravu bohatou na mléko a mléèné výrobky snižují nebezpeèí 
nízké kostní hmoty bìhem životního cyklu. Mléèné potraviny dodávají živiny, které jsou životnì dùležité pro lidské tìlo. Mezi tyto živiny patøí vápník, 
draslík, vitamín D a bílkoviny.
(Ministerstvo zemìdìlství USA – USDA, „Inside the Pyramid: Milk – Health Benefit and Nutrients”, 19.bøezna 2007)
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