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MERE LAKTOSEFRI    KOLOGI I  EFTER ÅRET

Vores familie af laktosefri produkter har fået et par nye medlemmer. De nye ”ansigter” 
på familieportrættet, laktosefri letmælk og piskefløde, stiller sig dermed op skulder ved 
skulder i rækken af laktosefri økologiske mejeriprodukter fra Thise Mejeri.
 
Dermed tæller den laktosefri-familie blandt andet creme fraiche, koldskål, yoghurt, skyr, 
fløde, kakaomælk og mælk.
 
Vi prøver hele tiden på at udvide sortimentet, så glæd dig til flere laktosefri produkter fra 
os. Og husk at en del mejeriprodukter har et naturligt lavt indhold af laktose. Det gælder 
blandt andet smør og fast ost, hvor indholdet af laktose er meget lavt. 

Laktosefri nyheder fra Thise Mejeri
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Nu lancerer vi en 1 liters laktosefri letmælk med 1,5% fedt. Du har nu mulighed for 
at tilgodese dine kunder, som efterspørger laktosefri letmælk med den velkendte 
og fyldige smag.

ØKO LAKTOSEFRI  LETMÆLK DRIK 1,5%

THISE ØKO LE TM ÆLK DR IK 1, 5%
L AK TOSEFR I 
1  L ITER

THISE ØKO P ISK EFL Ø DE 3 8% 
L AK TOSEFR I 
1  LTR

Den klassiske Thise piskefløde fås nu også i en laktosefri udgave. Med de samme 
egenskaber som den oprindelige piskefløde og helt perfekt til juleopskrifterne.

ØKO LAKTOSEFRI  PISKEFLØDE 38%

NYHED

NYHED
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THISE MELLEML AGRE T
DANBO 3 0+
12 x  20 0 G

På Thise Mejeri producerer vi Danbo-oste efter recepter, der har været brugt i generationer. 
Produktionen foregår i åbne ostekar, da det giver mejeristerne god føling med processen. En 
mellemlagret ost har lidt karakter uden at være stærk. Her har vi taget ”slæbet” og skivet den 
for dig.

En økologisk græsk inspireret yoghurt fra Thise Mejeri. Yoghurten har en blød og rund smag 
med en frisk syrlighed. En tyk og cremet konsistens, med en fin blank overflade. Granola ristet i 
ahornsirup giver yoghurten bid, smagen karakter og maven noget godt at arbejde med.

OST I  SKIVER -  DANBO 30+

NYHED

YOGHUR T 2 % MED GR ANOL A 
6  x  16 0 G

NYHED

YOGHURT 2% MED GR ANOLA -  TO - GO
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THISE OG DYREVELFÆRD
På Thise Mejeri går vi ind for god dyrevelfærd. Og vi gør det helhjertet. Det er derfor, vi har valgt 
at bruge Coops dyrevelfærdshjerter som mærkning på blandt andet vores kartoner.

På den måde har vi i fællesskab gjort det nemmere at gå efter dyrevelfærden. Vi er slet ikke i tvivl 
om, at dyrevelfærdsmærkerne er kommet for at blive.

Historien om dyrevelfærdsmærket fra Coop og vores brug af det er historien om at sætte bar-
ren højt fra første færd. Mærkningen sker med 1 – 4 hjerter, hvor 1 hjerte kun gives, hvis dyre-
velfærden ligger markant over dansk lovgivnings krav om opdræt af dyr, og hvor 4 hjerter går til 
den ekstraordinære indsats. Hos os har alle vores produkter tre hjerter, og for Græsmælk og 
Ad Libitum-mælk er vi tildelt de maksimale fire hjerter.  

Så med Thise produkter kan du handle med dyrevelfærdshjertet på rette sted, og du kan være 
med til at gøre en forskel for dyrevelfærden.

Når hjerterne tildeles, sker det blandt andet ved at se på, om producenten gør mere end lovgiv-
ningen forskriver om plads, lys og luft i stalden, om dyrene kommer på græs, om forbruget af 
antibiotika begrænses mest muligt, og ikke mindst om dyrenes naturlige adfærd tilgodeses.

Alle ting, som ligger os på sinde hos Thise, og alle forhold som vi hver dag arbejder på at gøre 
endnu bedre.
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ÆNDRING I  SORTIMENT

Med venlig hilsen
Foodserviceteamet på Thise Mejeri Se mere på www.thise.dk

NEDENSTÅENDE PRODUK TER 
ER UDMELDT  AF SORTIMENT FR A UGE 43 2020 :

UDMELDT

UDMELDT

UDMELDT

UDMELDT

GR Æ SK YOGHUR  T  
ÆBLE  /K  ANEL  
L AGDELT  
6  x  16 0 G 

GR Æ SK YOGHUR  T  
J OR DBÆR  /R  ABARBER  
L AGDELT  
6  x  16 0 G 

B IRCHER GR Ø D 
ÆBLE  /K  ANEL  
M ÜSL ITOP  
6  x  16 0 G 

B IRCHER GR Ø D 
J OR DBÆR  /R  ABARBER  
M ÜSL ITOP  
6  x  16 0 G 

UDMELDT

UDMELDT

THISE  YOGHUR  T  
SØ D APPEL  S IN  
1 KG 

BERNS TEIN GRUBÉ 
4 5+  
7 KG 

BERNS TEIN GRUBÉ 
4 5+  
4  x 1, 8 KG 

UDMELDT




