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Paketli yemeğine 
okul sütü böyle 
siparis verilir

ÖĞRENME IÇIN 
BESLENMEK GEREK
OKUL SÜTÜ ICMEK ICIN 4 TANE SEBEB

RESMI ÖNERILER
Gıda Dairesi sunuyor ki, gün boyunca yarim 
litrenin yarisini paketli yemeginle beraber icsin. 
Diger yarisinida gun bitmeden önce bitirsin.

KALSIYUM VE PROTEIN
Sütün icindeki kalsiyum ve protein çocuklarin 
büyüme ve kemik gelişmesi için cok önemli.

MINERALLER VE VITAMINLER
Süt de ki mineraller ve vitaminler çocuklar icin 
önemli. Hatta en cok besinler süt de bulunur.

SÜT PAKETLI YEMEĞI TAMAMLASTIYOR
Kepekli ekmek,meyve ve sebze ile okul sütüyle beraber 
çocuklara lazim. En önemli besinler burada bulunur.

BIZI FACEBOOK'TA 
TAKIP EDIN
Okul sütü facebookdan yorum 
yapmanizi imkani var. 
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DUKS DUKS

www.skolemælk.dk Abone 
olunuz. Hangi okul sütü

ocuğunuza layik sa sec ve nasil 
ç ödenmesi tercihi

ediniz.

Okul sütü sorumlari her 
sınıfinın sütlerini

paketliyorlar ve bir süt 
cantasina koyuluyor.

Okul süt pratik bir düzenlemedir ve çocuğunuz
paketli yemeğine her gun taze süt icebilsin icin
garanti veriyor. Okul süt ve okulun personel ile
yakın bir işbirliği vardır, ondan hergünün
calismalari iyi geciyor. Ondan biz minnettariz

Süt cantasini dağıtan bir cocuk secilyor o hergün
sinifin sütünü dağıtiyor. Ayrica bazen okularda
cocuklar kendi sütünü buzdolabindan getiriyorlar.

Paketli yemeğine soğuk 
süt. Afiyetce iciniz

Toptancilar okul  
sütünü buz dolabina kadar
getiriyorlar ve ondan okul 

sütü daima soguk
kaliyor.

PAKETLI 
YEMEĞINE 
SOĞUK SÜT OKUL SÜTÜ  

SIMDI SIPARISI VERIN.
www.skolemælk.dk giriniz

Çocuğunuzun 
beğendiği sütü 
secin

Hazirsiniz, çocuğunuz artik 
soğuk sütü
paketli yemeğine verilecek

Çocuğunuzun ilk süt gün alış irsaliyesindeki bildirdi. Ne zaman 
isterseniz değisme veya okul sütünü durdura bilirsiniz.

KOLAY VE BASIT ÜYE
Çocuğunuzun okul süt kaydettirirken, hatta hangi ödeme yöntemi
seçebilirsiniz. Tabi iki sadece Çocuğunuzun okula giden gunlerine 
göre ödeme olur. Iki Ödeme seçim yapabilirsiniz.

• ÖDEME SERVISI
Senede 2 kere bankadan ödeme edebilirsiniz. 

•  KREDI KARTI
3 ayda bir kredi kartinizdan ödeme edebilirsiniz PSSST! Ayrıca 

laktozsuz 
süt sunuyoruz

1. Ayindan gecerli. 
Fiyatlar değisebilir

HER AY SADECE

SÜTÜ SIPARIS VERIN

75 DAN.
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