TID TIL
SKOLEMÆLK
BESTIL PÅ SKOLEMÆLK.DK
FRA KUN KR. 64,- PR. MÅNED
SÅDAN GØR DU
KOM GODT I GANG MED

SKOLEMÆLK
1. GÅ IND PÅ SKOLEMÆLK.DK/NETBUTIK
2. OPRET DIG SOM BRUGER OG DIT BARN
SOM VAREMODTAGER
3. VÆLG MÆLK
4. VÆLG
	
ABONNEMENTSORDNING
(betalingsservice eller betalingskort)

5. DU ER I GANG, NÅR DU HAR
BETALT

FRA
KUN

64,-

KR. PR. MDR.

Dit barns første mælkedag oplyses på kvitteringen.
Du kan til enhver tid afmelde eller ændre skolemælken
i netbutikken.

NEM OG ENKEL BETALINGFORM

Når du tilmelder dig Skolemælk, kan du selv vælge
hvilken betalingsform du ønsker:

HALVÅRLIG ELLER KVARTALSVIS BETALING:
Abonnement med betalingsservice, hvor vi trækker dig
2 eller 4 gange årligt.

MÅNEDSVIS BETALING:

Abonnement med betalingskort, hvor vi trækker dig månedligt.
Du betaler naturligvis kun for skoledage.

HVEM ER

4

GODE GRUNDE
TIL AT DRIKKE
SKOLEMÆLK

CALCIUM
Mælk er den vigtigste kilde til calcium i kosten og
er med til at styrke dit barns knogler. Ved at drikke
et stort glas mælk får børnene ca. halvdelen af
den mængde calcium, de skal have hver dag.
Protein
Mælk har et højt indhold af protein, som er kroppens vigtigste byggesten. Byggestenene bruges
især til opbygning af muskler og knogler.
MINERALER OG VITAMINER
Mælk indeholder en pakke af mineraler og vitaminer, som er vigtige for børn. Faktisk er mælk en af
de fødevarer, der indeholder flest forskellige
næringsstoffer i samme produkt.
SKOLEMÆLK GØR MADPAKKEN
MERE KOMPLET
En god madpakke med groft brød, frugt og grøntsager giver sammen med en skolemælk mange
vigtige næringsstoffer, som børnene har brug for
hver dag.

De danske kostråd angiver, at ¼ til ½ liter mælkeprodukt om
dagen er passende i forhold til danske kostvaner. Vælger man
de magre mejeriprodukter, får man alle de gode næringsstoffer og mindre mættet fedt.
Læs alle kostrådene på altomkost.dk
BREDT SORTIMENT

SKOLEMÆLK?
Skolemælk er en praktisk ordning, som sikrer, at dit barn kan
få frisk mælk til m
 adpakken hver dag. Mælken leveres direkte på køl og opbevares i store køleskabe, opsat af Skolemælk.
Skolemælk har et tæt og godt samarbejde med skolernes
personale, som får det hele til at fungere i hverdagen.
Det er vi taknemmelige for.

Skolerne vælger selv hvilke typer skolemælk, de ønsker. Men
der indgår altid økologisk og laktosefri mælk. Du kan se det
præcise sortiment for din skole på s kolemælk.dk.

NEMT AT MELDE TIL
Skolemælksordningen er en nem løsning for dig.
På skolemælk.dk kan du altid melde dit barn til ordningen også midt
i skoleåret.
NEMT AT SKIFTE MÆLK
På skolemælk.dk kan du nemt og hurtigt ændre
mælketype, hvis dit barn skulle få lyst til en anden mælk.

NEMT AT MELDE FRA

Ligesom du nemt kan melde til, kan du også nemt melde dit barn
ud af Skolemælksordningen på skolemælk.dk. Du forpligter dig
kun, så længe det passer dig.

AGRO FOOD PARK 13 · 8200 ÅRHUS N
TLF. 87 31 21 40
skolemaelk@mejeri.dk
skolemælk.dk

SKOLEMÆLK PÅ FACEBOOK
Skolemælk på Facebook er et
forældreforum, hvor der er plads
til snak om mælk og sundhed.

