SÅDAN

BESTILLER DU MÆLK

BESTIL MÆLK - KLIK HER

SÅDAN
BESTILLER DU
SKOLEMÆLK
Hvis dit barn allerede er tilmeldt skolemælksordningen, skal du ikke foretage dig noget.

1.

2.

3.

Gå ind på
skolemælk.dk/
netbutik

Opret dig som
bruger og dit
barn som varemodtager

Vælg mælk

VED TILMELDING KAN DU
VÆLGE ABONNEMENT:
ABONNEMENT MED BETALINGSSERVICE:
Trækkes 2 gange årligt.
ABONNEMENT MED BETALINGSKORT:
Trækkes hvert kvartal.

4.

5.

Vælg abonne- Du er i gang, når
ment (PBS eller du har betalt
betalingskort)

FRA
KUN

64,-

KR. PR. MDR.

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

BESTIL MÆLK - KLIK HER

OPRET ABONNEMENT

KOLD
MÆLK TIL
MADPAKKEN

på skolemælk på skolemælk.dk.
Vælg hvilken mælk dit barn skal
have, og hvordan du vil betale.
Du kan altid skifte til en
anden mælk eller stoppe
abonnementet.

Skolemælk er en praktisk ordning, som sikrer, at dit barn
kan få frisk mælk til madpakken hver dag. Skolemælk
har et tæt og godt samarbejde med skolernes personale,
som får det hele til at fungere i hverdagen. Det er vi taknemmelige for.

SKOLENS
MÆLKEANSVARLIGE

GROSSISTEN
LEVERER

sørger for, at mælken
pakkes til hver klasse
i en køletaske.

mælken til skolen
- chaufføren stiller
mælken helt ind i køleskabet, så mælken hele
tiden er kold.

SPISEPAUSE!

DUKS

DUKS

Mælkeduksen henter køletasken og bringer den hen
i klassen. På nogle skoler
tager børnene selv mælken
i køleskabet.

SÅ ER DER SERVERET
Kold mælk til madpakken
– Velbekomme!

NÆRING
TIL
LÆRING
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 som næring til læring.
Fødevarestyrelsen angiver, at børn mellem 7 og 15 år kan drikke 1/4 liter mager mælk til deres frokost
og fordele resten af den halve liter magre mælk eller mælkeprodukt over resten af dagen.
Kilde: altomkost.dk ‘Mælk til måltider’.

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

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

