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ﺷﯿﺮ در ﺟﻌﺒﻪ ﻧﻬﺎر
ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺳﻔﺎرش

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی

 4دﻟﯿﻞ ﺧﻮب ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن
ﺷﯿﺮ در ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ وزارت ﻏﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ¼ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ ﮐﻢ ﭼﺮب در ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎر ﻣﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﻢ ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه را در ﻃﻮل روز ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ altomkost.dk

ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ
ﺷﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺑﺮای
رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ و رﺷﺪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ
ﺷﯿﺮ ﺣﺎوی ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﺷﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺎوی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ.

ﺷﯿﺮ ﺟﻌﺒﻪ ﻧﻬﺎر ﺷﻤﺎ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﻧﻬﺎر ﺧﻮب ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎن ﺳﺒﻮس دار ،ﻣﯿﻮه و
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺷﯿﺮ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ
در ﻃﻮل روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

در ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺷﯿﺮ در ﻣﺪارس در ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﯾﮏ ﺗﺎﻻر
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ
در ﻣﻮرد ﺷﯿﺮ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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در وﺑﺴﺎﯾﺖ www.skolemælk.dk
ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻮﯾﺪ ﺷﯿﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﺳﻔﺎرش ﺷﯿﺮ
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ﻓﻘﻂ
ﮐﺮون در ﻣﺎه
اﻋﺘﺒﺎر از ﺗﺎرﯾﺦ 01.01.2018
ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ
شیر

ﺷﯿﺮ ﺳﺮد در
ﺟﻌﺒﻪ ﻧﻬﺎر

سفارش دهید

ﺷﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ اوﻟﯿﻦ روز ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در روی رﺳﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺷﺘﺮاک ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺎ ﻟﻐﻮ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻃﺮﯾﻘﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ را ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای روزﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده .اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺖ:
ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ
اﺷﺘﺮاک ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﮐﻪ ﭘﻮل دو ﺑﺎر
در ﺳﺎل از ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری
اﺷﺘﺮاک ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﮐﻪ ﭘﻮل ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه
ﯾﮏ ﺑﺎر از ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ! ﻣﺎ ﺷﯿﺮ
ﺑﺪون ﻻﮐﺘﻮز
ﻫﻢ دارﯾﻢ

ﺷﯿﺮ در ﻣﺪارس ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﺷﯿﺮ ﺗﺎزه در ﻣﺪرﺳﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﯿﺮ در ﻣﺪارس ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ و ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻣﺪرﺳﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻃﻮل روز ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﭙﺎس ﮔﺬار ﻫﺴﺘﯿﻢ.

 .1وارد  skolemælk.dkشوید
 .2ﺷﯿﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ
را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
 .3ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺪﯾﺪ  -از اﯾﻦ ﭘﺲ در
ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﯿﺮ ﺳﺮد در ﮐﻨﺎر ﺟﻌﺒﻪ ﻧﻬﺎر ﺑﺮای
ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺳﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺴﺌﻮل ﺷﯿﺮ در ﻣﺪارس اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﮐﻼس در ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﺷﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﮔﺮدد.

ﺷﯿﺮ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪارس ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮕﺮدد -
راﻧﻨﺪه ﺷﯿﺮ را در ﯾﺨﭽﺎل ﻗﺮار
ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮد ﺑﻤﺎﻧﺪ.

زﻧﮓ ﻧﻬﺎر! ﻣﺴﺌﻮل ﺷﯿﺮ ﮐﯿﻒ
ﺷﯿﺮ را ﺑﻪ ﮐﻼس ﻣﯽ آورد .در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺪارس ﺧﻮد ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺷﯿﺮ
را از ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺮ ﻣﯿﺪارﻧﺪ.

DUKS

DUKS

و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺮﺳﺮد در
ﮐﻨﺎرﺟﻌﺒﻪ ﻧﻬﺎر ﺳﺮو ﺷﺪ -
ﻧﻮش ﺟﺎن!

