
 

کنساتنس و هموح  Tafelnرد 
 

(Tafeln) تالف فرشوگها یاه  دخمتا طسوت   تاعالطا رد هراب هضرع 

 

زوتیع و را  آناه  عبد  کندن و  می  رفاهم  غذایی ار  جانسا  وماد و  هستدن هک  مدد یرای  جاتیعام و  ورفشگاه یاه   

. کنند  شخپ یم 
 

میکنند اوبسته هب تلود راک  راگانهیا  همچنین  سمتقل زا تلود و  ورفشگها اه  این   
 

حققو آناه  غاولب  میکنند  داوطلابنه راک  افیراخت و  مندی هب تروص  جاتیعام  این داهن  کراکننا  مراکدنان و   

منیکنند ردیتفا   
 

زیر رادد هب حرش  وجود  مقرراتی  وقانین و  زاغمه یاه لفات  رکدن رد  خرید  ربای   
 

. میردس دست ام  کننده اه هب  وتلید  چمهنین  دیگر و  ورفشگاه یاه یراجت  انناویی اه و  غذایی طسوت  اجسان   

 

. است شده  واگذرا  کینم هک هب ام  زوتیع  را  غذایی  مقدرا داوم  میتاونیم نا   ام طقف 
 

وجود دراد. مکی  مقدرا  دیگر  از اهزور  ردبعضی  دارد و  وجود  غذایی  وماد  زیادی  مقدرا  عبضی زا اهزور   رد 
 

شد هاوخدن  عرهض  کابیفیت الاب  غذایی  وماد   رد یاهزاغم لفات طقف 
 

ابشد دشه  منقضی  میتواند  دشه  راائه  اجانس  وماد و  مصرف  راتیخ   
 

ردیاتف زاما  مشترینا  است هک  زالم  مشتری  خمصصو  ورفشگاه یاه ام تراک  رخید زا   تهج 

میکنند Kundenkarte 
 

وخاهد دش. رادنراداهئ  اسکنی هک لوپ یمک  این تراک هب   
 

شد . وخاهد  زوتیع  مراعجین  بین  الداعنه  طور  ذغایی هب  اجسان و داوم   
 

وخاهند درک ردیاتف  مکتر  غذایی  وماد  خانواده یاه کچوک رت  بیرتش و  غذایی  وماد  اخنواده یاه گرزب رت   
 

ندادر دین دوجو  مهینروط  نژاد گنر تسوپ و  رماعجین هب ظاحل  بین  وافتتی  چمهنین  ربای ام   
 

. ابدش هعدی امش یم  خدتام طسوت ام هب  عرضه  استافده زا  رومد  گیری رد  تصمیم  اینهک  ذکر  اقبل   
 

رداخیترا امش جاتیعام  ومساس ت کمک یاه  دیگر  رواشمه و  رماکز  رابه  را رد  الطاعتی  متیاونیم  چمهنین   ام 

. بدهمی  رارق 
 

 

. هستیم خدتم  میل رد  شمابا المک  وگیی هب تالوس   تهج خساپ 
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