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In dit magazine ontdek je van alles over zuivel. 
Gekke weetjes, heerlijke recepten, Sudokoe 
en nog veel meer. Wist je bijvoorbeeld dat kaas 
per ongeluk ontdekt is? En dat een koe per jaar 
wel 7500 liter melk geeft? Lees ook waarom 
zuivel past in een gezonde levensstijl.  
Veel plezier! 
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MMM, LEKKER FRIS 
Wist je dat de melk een lange weg heeft afgelegd voordat het bij jou thuis 
in de koelkast staat en jij er zelf van kunt genieten? Een paar keer per 
week haalt een grote tankwagen de melk op bij de boer. De melk gaat 
naar verschillende fabrieken: de melkfabriek, de yoghurtfabriek en de 
kaasfabriek. Meer dan de helft van de opgehaalde melk wordt gebruikt 
voor kaas(producten). Hoe dat precies gaat, zie je op pagina 9. Wij nemen 
nu een kijkje in een melkfabriek. 

Van koe naar koelkast 

PASTEURISEREN 
Eerst wordt de melk uitgebreid 
gecontroleerd. Dan wordt de 
melk in een speciale machine 
flink verhit. De hitte doodt 
schadelijke bacteriën. Dit heet 
pasteuriseren. Die naam komt 
van Louis Pasteur. Hij ontdekte 
dat schadelijke bacteriën niet 
tegen hitte kunnen. In de 
machine stijgt de temperatuur 
maar liefst tot 72 graden 
Celcius. 

STERILISEREN
Een nadeel van melk is dat melk 
niet lang houdbaar is. Daarom 
wordt sommige melk nog een 
keer extra verhit: tot meer dan 
100 graden Celcius. Dat noem 
je steriliseren. Door de hitte 
verandert de smaak van de 
melk. Veel mensen vinden deze 
melk niet lekker. Lang houdbare 
melk hoef je niet in de koelkast 
te bewaren. 

CENTRIFUGEREN 
In melk zit veel water. Voor 
sommige producten is het  
nodig om het water uit de  
melk te halen. Dat gebeurt in 
zogenaamde centrifuges: 
sneldraaiende trommels.  
Het water wordt uit de melk 
geslingerd.  
De melk die overblijft is een 
stuk dikker. Deze melk wordt 
gebruikt voor bijvoorbeeld 
melkpoeder en koffiemelk. 

ONTROMEN
Er zijn wettelijke afspraken gemaakt over hoeveel vet er in 
verschillende soorten melk mag zitten. In volle melk moet bijvoor-
beeld minimaal 3.5 procent vet zitten en in magere melk hoogstens 
0.5 procent. De melk van de koe bevat gemiddeld ruim 4 procent 
vet. In een speciale machine wordt dit vet verwijderd. Dat heet 
ontromen. Het overgebleven vet is een populair product. Van het 
vet maken zuivelfabrieken bijvoorbeeld boter of slagroom. 

NAAR DE SUPERMARKT 
Zo, de melk is eindelijk klaar om naar de 
winkels te gaan. De melk wordt in grote 
koelwagens vervoerd. Vakkenvullers 
brengen de pakken en flessen zo snel 
mogelijk naar de koelmeubels.  
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Melk wordt voor héél 
véél producten gebruikt 

VAN MELK KUN JE MEER MAKEN  
DAN JE DENKT! 
Een koe geeft melk. Met die melk kun je van alles doen.  
Melk is de grondstof voor heel veel verschillende producten. 
Want van melk kun je meer maken dan je denkt! 

FrisdrankkkkkkkkkF

HUH? ZIT ER MELK IN FRISDRANK? 
Ja, soms wel. Als je van melk kaas maakt, 
blijft er vocht (wei) over. In wei zitten nog veel 
voedingsstoffen. Die kun je prima gebruiken om 
aan andere producten toe te voegen. Bijvoorbeeld 
aan sportdrankjes, medicijnen en babyvoeding. 
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Hoe werkt een koe?

DE WEG VAN HET VOEDSEL

EEN KOE HEEFT 
VIER MAGEN!
Voor een koe is één maag niet genoeg. 
Gras is namelijk moeilijk te verteren. 
Daarom heeft een koe wel vier magen: 
de pens, de netmaag, de boekmaag en 
de lebmaag. Via de magen van de koe 
wordt het voer in het bloed opgenomen 
en in de uier omgezet in melk. 

Het voedsel komt eerst in de 
pens (1), de grootste maag 
van de koe. Als de pens vol is 
komt het voedsel in kleine 
stukjes terug in de mond. 
Lekker herkauwen. 

De koe verteert het  
herkauwde voedsel in de 
netmaag. (2)

In de boekmaag (3) wordt 
het vocht uit het voedsel 
gehaald.

1
2

3

4 5

Via de darmen (5) worden 
alle belangrijke voedings-
stoffen in het bloed  
opgenomen en door het 
lichaam gevoerd. Deze 
voedingsstoffen komen  
ook in de uier. Hier wordt 
de melk gevormd. 

Als laatste wordt het 
voedsel in de lebmaag (4)  
zo fijngemaakt, dat het 
in de darmen kan worden 
opgenomen. 
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IN ZUIVEL ZIT:

> vitamine A

> vitamine B2  

> vitamine B12  

> calcium

> eiwitten

> fosfor

Wat zit er in zuivel?

WEES GOED VOOR JE LIJF: 
SCHIJF VAN VIJF 
Natuurlijk wil jij goed voor je lijf 
zorgen. Door veel te bewegen en 
gezond te eten. Maar hoe weet je 
zeker of je echt gezond eet?  
De schijf van vijf helpt je. In de vijf 
vakken van de schijf zie je welke 
producten goed voor je zijn. Het is 
belangrijk om verschillende soorten 
voedingsstoffen binnen te krijgen.  
Als je elke dag producten eet uit de 
vijf vakken weet je zeker dat je alle 
voedingsstoffen binnenkrijgt. Zuivel 
staat ook in de schijf van vijf. Lees 
hier waarom melkproducten horen  
bij gezond eten. 

ZUIVEL ZIT  
BOORDEVOL  
BELANGRIJKE 
STOFJES 
De hele dag ben je bezig. Rennen, 
fietsen, rekenen. Zonder eten en 
drinken ben je nergens. Je hebt  
veel verschillende voedingsstoffen 
nodig. 

Als je elke dag 2 tot 3 porties  
zuivel neemt waaronder melk  
of yoghurt, krijg je veel van deze 
voedingsstoffen binnen.
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In zuivel zit 

vitamine B12. 

Voer voor je 

hersenen. 

Vitamine B2 is belangrijk 

voor je huid.

Vitamine B12 is  

ook belangrijk voor  

je bloed.

In zuivel zitten ook eiwitten. Eiwit helpt je 

spieren om te groeien. Ook helpt eiwit bij het 

behoud van je botten.

In kaas zit ook vitamine A. 

Dit is belangrijk voor je ogen. 

Calcium is nodig voor gezonde 

botten. Die voedingsstof zit veel 

in zuivel. 

Fosfor is goed voor je botten  

en tanden.
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KAASKOP
Vroeger maakte men kaas in houten kaasvaten.  
Maar als er gevochten moest worden, konden de  
vaten ook prima dienst doen als helm. Een leren  
bandje onder de kin en klaar was je ‘kaaskop’! 

EEN KAAS MET OGEN?!
Vaak zitten er gaten in een kaas. 
Soms hele kleintjes, soms hele grote.  
 
Maar hoe komt dat? 
Dat komt door het ‘zuursel’. Dat is 
een natuurlijke melkzuurbacterie die 
aan de kaas wordt toegevoegd voor 
de smaak en de houdbaarheid. Die 
bacterie scheidt een gas af. En dat 
gas zorgt voor bubbels in de stollende 
kaas. Sommige kazen hebben meer 
zuursel dan andere en dus ook meer 
gaten. Kleine ronde gaten noem je 
trouwens geen gaten maar ogen.

WAT ZIT ER IN MIJN KAAS?

Vitamines en mineralen 1,2%; Calcium (kalk), fosfor, natrium, vitamine A, B en D. 

Vet: 31,5%

Eiwit 24%

Vocht: 42,8%

Koolhydraten 0,5%

Energie (kcal) = 75,0 per 20 gram (= 1 plak kaas)

Knappe kaaskoppen!

8 weken 
jong belegen

KAASWEETJES

Om één kilo kaas te maken, 
heb je ongeveer tien liter 

melk nodig.
De Romeinen maakten 
ook al kaas. Zij noemden 
het ‘caseus’. Van dat 
Latijnse woord zijn ook 
veel andere woorden 
voor kaas afgeleid: Käse 
(Duits), Cheese (Engels), 
Queso (Spaans) en  
Queijo (Portugees).

Nederlanders houden  
van kaas. Gemiddeld eten 
we zo’n 20 kilo kaas per per-
soon per jaar. Hoeveel gram 
is dit per persoon per dag?

Nederland pro-
duceert meer 
dan 700 miljoen 
kilo kaas per jaar. 
Daarmee zijn we 
één van de grootste 
kaasproducenten 
ter wereld. Niet 
gek voor zo’n klein 
landje, toch?

Ook de Fransen houden 
van kaas. Zij eten 24 kilo 
per persoon per jaar. 
Hoeveel gram is dit per 
persoon per dag? 

Boeren die zelf 
kaas maken, 
worden ‘zelfkazers’ 
genoemd. Er zijn 
in Nederland nog 
ongeveer 350 kaas-
boerderijen. 
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PER ONGELUK! 
Zo’n zesduizend jaar geleden 
ontdekken een paar rondreizende 
herders bij toeval hoe je kaas 
maakt. Deze nomaden trekken  
met hun dieren rond. Melk  
bewaren ze in ‘zakken’, gemaakt 
van kamelen- of rundermaag. 
Tijdens het lopen klotst de melk 
voortdurend heen en weer in de 
zakken. 
Op een dag zien ze dat de melk is 
gaan klonteren. Het ziet er heel 
anders uit. Gelukkig is één van de 
herders zo dapper om dat rare 
goedje in de melkzak te proeven. 
Hé, dat smaakt lekker! En zo is  
kaas per ongeluk ontdekt. 

HOE OUD IS JOUW KAAS?

DE KUNST VAN HET KAAS MAKEN 

Het is best een ingewikkeld klusje om van melk een  
lekkere kaas te maken.

1.  Eerst voegt de kaasmaker zuursel en stremsel toe  
aan de melk. Dat maakt de melk dik. 

2.   In een grote bak worden met ronddraaiende messen de 
vaste delen (wrongel) gescheiden van het vocht (wei). 

3.  De wrongel gaat in een kaasvorm.
4.   Daarna gaat de kaas onder de pers om het vocht eruit 

te persen.
5.   Dan is het tijd voor een bad met zout water: het 

pekelbad. Daarna krijgt de kaas een beschermend 
laagje. Dit laagje zorgt ervoor dat er geen bacteriën  
op de kaas komen. 

6.   Klaar? Nee de kaas moet nog rijpen. Dat gebeurt in de 
opslag. Bij oude kaas duurt het rijpen bijna een jaar. De 
tijd dat de kaas rijpt, zorgt voor een andere smaak. Zo is 
jonge kaas zacht en mild, oude kaas is pittig en pikant. 

1 2 3 4

5 6

4 weken 
jong

4 maanden 
belegen

10 maanden 
oud

8 weken 
jong belegen

7 maanden 
extra belegen

1 jaar 
overjarig

Waarom zingt een koe 
nooit een liedje? 

Omdat ze bang is dat de andere 
koeien BOEOEOEOEOEH! roepen...
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Melk, melk, melk

Je wordt geboren zonder tanden. Al na  
een paar maanden krijg je melktanden. 
Melktanden zijn kleiner en iets minder 
stevig dan ‘gewone’ tanden. Ook zijn ze 
iets witter van kleur. 
Als je kaak verder groeit, wisselen de 
melktanden voor volwassen tanden.  
Deze tanden zijn steviger, zodat op  
harder voedsel kan worden gekauwd.
Maar waarom heten die kleine tanden  
nou melktanden? Er zijn twee redenen: 
 
1.   De kleur: melktanden zijn zo wit als 

melk. 
2.   Voor baby’s is melk het belangrijkste 

voedsel dat ze binnenkrijgen. 

MELKTANDEN

Jantje vraagt aan zijn moeder:

“Waarom heten  
melktanden,  

melktanden?”
Jantje:

“Oh, dus pappa  
heeft dan biertanden  
en oma wijntanden.”

Moeder:

“Omdat kinderen
veel melk

drinken, Jantje.”
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GEHEIMBERICHT  
 
Als je op een papiertje schrijft, dan kan iedereen het lezen. Vaak is dat ook de bedoeling. 
Maar soms wil je een geheim bericht schrijven! Ontdek hier hoe je met melk geheime 
berichten kunt schrijven.

Nodig
✔	glas melk
✔	wattenstaafje
✔	wit papier
✔	strijkijzer
✔	volwassene
✔	15 minuten

Stappen
1. Doop het wattenstaafje in de melk.
2.  Schrijf met het wattenstaafje je geheime bericht  

op het papier.
3.  Wacht tot je bericht is opgedroogd. Kun je je bericht  

nu nog lezen?
4.  Vraag een volwassene het papier te strijken met  

een heet strijkijzer.
5. Wat gebeurt er? En hoe denk je dat dat komt? 

Antwoord
De letters worden geelbruin. Dat komt omdat melk sneller 
verbrandt dan papier. De warmte van het strijkijzer is genoeg 
om ervoor te zorgen dat de stoffen in de melk reageren met 
zuurstof. 

test
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Interview boerin Marjolein

Welke andere dieren zijn er op de boerderij? 
We hebben nog drie kippen, twee paarden en twee poezen. 

Hoeveel koeien hebben jullie? 
Wij hebben 110 melkkoeien en daarnaast hun kalfjes. 

Waarom hebben de koeien namen?
Elke koe heeft een eigen paspoort. In het paspoort moet een nummer en 
een naam staan. De moeders geven hun naam door aan hun dochters: 
Bertha 1, Bertha 2. Gelukkig is dat bij mensen niet zo. Dat zou wel heel 
raar zijn. 

Merk je het als een koe zich niet goed voelt? Hoe? 
We zien de koeien in ieder geval twee keer per dag tijdens het melken en 
ik ken ze goed. Daarom merk ik het meestal snel als er iets met een koe 
aan de hand is. Zieke koeien gaan bijvoorbeeld vaak in een hoekje staan. 
Elke koe heeft een speciaal apparaat om, waardoor ze hun eigen hoeveel-
heid brokken uit de voercomputer krijgen. Als een koe haar voer niet op 
heeft, zien wij dat in de computer. En letten we extra goed op of er niet 
iets met haar aan de hand is. 

Heb je een lievelingskoe?
Ja, dat is Gerda 83. Elke boer of boerin heeft wel een lievelingskoe.  
Mijn lievelingskoe is voor mij heel bijzonder. Ze is al haar hele leven  
bij ons op de boerderij en heeft al meerdere kalfjes gekregen. Ze heeft  
een eigen karakter. Ze is bijvoorbeeld heel eigenwijs. En ze is makkelijk  
te herkennen met haar mooie witte kop. 

‘Je bouwt echt een band op met de koeien’
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Hoe ziet een dag op de boerderij eruit? 
De wekker gaat al vroeg, rond half zes. Dat zal helaas nooit echt wennen. 
De dag begint met een rondje door de stal. Even checken of alles goed is 
met de dames. Dan gaan we melken. Als dat klaar is, maken we alles 
goed schoon. Daarna voeren we de koeien. Na al dat harde werken is het 
rond tien uur tijd voor onszelf: even koffie drinken. 
Na de koffie is het tijd voor klusjes. In de zomer is dat vooral buiten.  
Dan zijn we druk met het maaien van het gras, omdat we een winter-
voorraad aan moeten leggen. In de winter bestaat het werk vooral uit 
onderhoud. Er moet altijd wel wat gebeuren in de stal. Ook komen er vaak 
mensen voor het bedrijf langs. Bijvoorbeeld iemand die advies geeft over 
het voedsel of de dierenarts die komt kijken naar zieke koeien. 
Om vier uur krijgen de koeien weer te eten. Daarna melken we de koeien 
nog een keer. Om half acht is dat klaar en dan is er even tijd voor onszelf. 
Rond tien uur doen we nog een laatste ronde door de stal. En dan naar 
bed. De volgende dag is het weer vroeg dag.

Wat is minder leuk?
Een boerderij heb je zeven dagen per week. Je kunt niet zomaar een dag 
vrij nemen. De koeien moeten elke dag gemolken worden. Dat is wel eens 
lastig. Een ander nadeel is dat een koe natuurlijk ook ’s nachts kan 
bevallen. En de volgende ochtend gaat de wekker dan ook gewoon weer 
om half zes. Je denkt misschien: dan melk je toch een keer wat later? 
Maar dat kan echt niet. De koeien moeten elke dag op vaste tijdstippen 
gemolken worden. Anders raken de uiers te vol en dat is heel slecht voor 
een koe. Gelukkig wegen de nadelen veel minder zwaar dan de voordelen. 
Ik zou mijn boerderij en de koeien echt niet willen missen. 

Welke opleiding heb je nodig om op de boerderij te 
kunnen werken? 
Ik heb zelf de hogere agrarische school gedaan. Ook met de middelbare 
agrarische school kan je een prima boer worden. Als boer ben je nooit 
uitgeleerd. Ik vergader bijvoorbeeld vaak met andere boeren. Dan 
wisselen we ervaringen en tips uit. Daar leer ik nog steeds veel van. 

‘Je bouwt echt een band op met de koeien’

Wat is er zo leuk aan het leven op een boerderij?
Ik vind het heerlijk om met dieren te werken. Je bouwt echt een band op 
met de koeien. De koeien worden hier ook geboren dus ik ken ze goed.  
Ook vind ik het heerlijk om te werken in de natuur. Geen dag is hetzelfde. 
Tot slot vind ik het heel fijn om eigen baas te zijn. 

WIL JE NOG MEER WETEN OVER  
HET LEVEN OP DE BOERDERIJ? 
BEKIJK DAN DE FILMPJES OP  
WWW.ZUIVELONLINE.NL
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Aan tafel! 

+

Di

Ma

Liters  melk

Liters  
yoghurt

Boterhammen

Plakkenkaas

Overigzuivel

Weektotaal

Wo

Do

Vrij

Za

Zo

VOORSPELLING

ZUIVELGEBRUIK WEEKOVERZICHT

Zuivelgebruik in een week

Liters melk:

Liters yoghurt/vla:

Boterhammen met boter: 

Plakken kaas: 

Overig zuivel bijvoorbeeld (slag)room,  
geraspte kaas, boter om te koken:

NEDERLANDERS ZIJN GEK OP ZUIVEL. 
HOEVEEL ZUIVEL GEBRUIKEN JIJ EN  
JE FAMILIE IN EEN WEEK? 
Doe eerst een voorspelling. Hou daarna een week 
lang bij hoeveel zuivel er bij jullie op tafel staat. 

Gebruik een  
maatbeker

tip
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Weet je zelf nog meer goede tips? Schrijf ze op:
OEPS… 50 KG IN DE VUILNISBAK  
In Nederland gooien we per persoon 50 kg voedsel weg dat we ook hadden 
kunnen opeten! Zonde hè? Al dat extra afval moet ook opgehaald en 
verbrand worden. Dat is dus dubbel zo slecht voor het milieu. Help jij mee 
om voedselverspilling tegen te gaan? We hebben de belangrijkste tips 
voor zuivel voor je op een rij gezet. Doe mee!

Een pak yoghurt of vla leeg krijgen is best 
lastig. 3 supertips om een pak HELEMAAL leeg 
te maken.  

✔			1.  Zet een pak dat bijna op is - en waar een  
dop op zit! - op z’n kop in de koelkastdeur. 

✔		2.  Vouw een pak op tot een pakketje en knijp 
‘m helemaal leeg. 

✔		3.  Knip een pak open om de laatste restjes 
eruit te halen. Wel eens van een flessen-
likker gehoord? Die koop je in de winkel en 
daarmee ‘lik’ je de laatste restjes uit een 
pak. 
 
Weet je zelf nog meer tips? Schrijf ze hier op: 

3 ‘MAAK-MIJ-LEEG’ TIPS:

WAT BETEKENEN THT EN TGT  
EIGENLIJK? 
  
THT: Tenminste Houdbaar Tot
Op elk pak melk, yoghurt of vla staat een THT-datum. Produc-
ten die niet snel bederven krijgen een THT-datum. Na die 
datum kan de kwaliteit iets minder zijn, maar vaak kun je het 
ook daarna nog prima eten of drinken. 
 
TGT: Te Gebruiken Tot
Een TGT-datum staat op zeer bederfelijke producten, zoals 
vlees. Na de TGT-datum moet je de producten weggooien. De 
TGT-datum is de laatste dag waarop het nog veilig is om het 
product te eten.

4 ANTI-WEGGOOITIPS: 
 
	 		1.   Bewaar zuivel – zoals vla, yoghurt en kaas – altijd in 

de koelkast. 

	 		2.   Zet de koelkast op de goede temperatuur: 4-7°C. 

	 		3.   Gooi de inhoud van een pak zuivel niet weg als het 
nog eetbaar is. Ruik, kijk en proef om te testen of het 
nog goed is!

	 		4.   Drink niet direct (met je mond) uit een zuivelpak  
en gebruik ook geen afgelikte lepel als je uit een 
zuivelbeker eet. Yoghurt en vla worden dan sneller 
dun en dat wordt weer sneller weggegooid. Zonde!  
	 		

tips
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Puzzelen
Antwoord: koeienstal 

Sudokoe en meer 
zuivelpuzzelplezier

DOOLHOF
Boer Willem is zijn koe kwijt! Help jij ‘m zoeken?  
Trek een lijn door het doolhof!

SUDOKOE! 
Zorg dat elk plaatje/nummer in elke horizontale lijn 
maar één keer voorkomt. Ook in elke verticale lijn mag 
elk plaatje/nummer maar één keer staan. 
Dat is nog niet alles. Ook in elk blok mag elk plaatje/
nummer maar een keer staan. Er zijn zes blokken. 

1

KAAS

2

MELK UIER

4

BOTER

3

YOGHURT

1. 

2.

3.

5.

10.

6.

8.

4.

7.

9.

PUZZEL
1.  Zuivelproduct dat je in plakjes snijdt    

2.  Woon- en werkgebied van de boer    

3.  Komt uit de uier van een koe     

4.  Verzamelnaam voor melkproducten    

5.  Vierde maag van een koe     

6.  Ontdekten 6000 jaar geleden per ongeluk kaas 

7.  Mannetjes koe    

8.  Gebruiken sommige boeren om koe te melken

9.  Stofje in melk dat voor sterke botten zorgt

10.  Kaas die 4 maanden oud is   

5

KOE

5

5

1

4

3

3

3

2

2

2

2

6

6
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Kaas in andere 
landen

KAASKAMPIOEN 
Nederlanders zijn gek op kaas. Maar ook in andere  
landen houden ze van kaas. 

 
TOEVAL OF NIET?

Veel landen die hoog in  
deze top 10 staan, staan  

ook hoog in de top van 
gelukkige landen. Dat kan 

toch geen toeval zijn?  
Kaas maakt gelukkig! 

 Kilo per persoon per jaar 

DENEMARKEN

GRIEKENLAND

FRANKRIJK/IJSLAND

ITALIË

DUITSLAND/NEDERLAND/OOSTENRIJK

ZWITSERLAND

ZWEDEN

26 Kilo 

25 Kilo 

24 Kilo 

22 Kilo 

20 Kilo 

19 Kilo 

18 Kilo 

KAASGEWOONTES
Elk land heeft zijn eigen kaasgewoontes. 
Trek een lijn tussen een land en het bijbehorende gerecht. 

1 2 3 4

A)  NEDERLAND B)  ITALIË C)  FRANKRIJK D)  GRIEKENLAND

Antwoord: 1B, 2C, 3A, 4D
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Loei Lekker!

MAAK JE EIGEN VLAFLIP
Maak een vlaflip met ingrediënten die jij 
lekker vindt. Je kunt natuurlijk ook een vlaflip 
maken voor iemand anders. Maak een foto of 
tekening van jouw vlaflip. Geef je vlaflip een 
cijfer voor het uiterlijk en een cijfer voor de 
smaak. Bedenk ook een speciale naam voor 
de vlaflip.

VLAFLIP! 
Ooit een vlaflip gegeten? Waarschijnlijk wel. 
Misschien wist je alleen niet dat jouw toetje  
deze naam droeg. De naam vlaflip werd in de 
jaren 60 bedacht.  
 
De basisvlaflip bestaat uit:
✔	onderop een laagje (rode) limonadesiroop
✔	laag yoghurt
✔	laag vanillevla 

Hier kan je nog allerlei extra ingrediënten aan 
toevoegen. Bijvoorbeeld hagelslag, slagroom, 
allerlei soorten fruit, lange vingers, …

Naam: 

Cijfer smaak:
 
 
Cijfer uiterlijk:

Kijk voor meer lekkere recepten op www.zuivelonline.nl/vers

tip
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Nodig
✔	theedoek
✔	lepels
✔	schaaltjes
✔	glazen of bekers 
✔		allerlei zuivelproducten 

bijvoorbeeld melk, 
karnemelk, vruchten-
yoghurt, geraspte kaas

✔	pen en papier

test

ZUIVELSMAAKTEST  
Organiseer je eigen smaaktest
Doe de zuivelproducten in een schaaltje of glas/beker. 
Zorg dat de testpersoon dit niet ziet. De testpersoon 
krijgt een blinddoek om en neemt steeds een hapje of 
slokje van een zuivelproduct. Raadt de testpersoon 
welk zuivelproduct hij heeft geproefd? 

Variatie: Maak er een melksmaaktest of kaas- 
smaaktest van. Verzamel zoveel mogelijk  
verschillende soorten melk bijvoorbeeld magere  
melk, halfvolle melk, volle melk, gepasteuriseerde 
melk of verschillende soorten kaas: jonge, oude, 
Parmezaanse, geitenkaas. Proeft de testpersoon 
de verschillen? 

5. 6. 7.  Kruisje wint!

1. 2. 3. 4.
BOTER KAAS EN EIEREN!
Waarschijnlijk ken je het spelletje ‘boter, 
kaas en eieren’ wel. Een leuk spelletje.  
Je kunt het overal doen. Je hebt alleen maar 
pen en papier nodig. En soms zelfs dat niet. 
Op het strand gebruik je het zand en teken  
je met je vinger! 

Nog even de spelregels: 
Spel voor twee spelers. De eerste speler zet 
een kruisje, de tweede speler zet een 
nulletje. 
Zet om de beurt een kruisje of een nulletje. 
De eerste die drie kruisjes of nulletjes op  
een rij heeft (mag alle kanten op), heeft 
gewonnen. 

Voorbeeld:

19



Duurzaam boeren 

Veel boeren proberen op hun boerderij heel duurzaam te werken. Dat betekent 
dat ze zo zuinig mogelijk omgaan met hun omgeving. Dat is belangrijk zodat 
ook jouw kinderen, kleinkinderen en ook je achter- achter- , achterkleinkinderen 
nog kunnen genieten van de natuur. Duurzame boeren letten er bijvoorbeeld 
goed op dat ze niet onnodig energie verbruiken. Veel boeren wekken ook zelf 
energie op. Zij zorgen uiteraard ook goed voor hun koeien. Gezonde koeien zijn 
blijer en leven langer, goed voor het dier én de boer.

Deze boerderij is goed bezig. Trek jij een lijntje tussen een onderdeel van de boerderij 
en het juiste stukje tekst? 

De boer wil zo lang mogelijk kunnen genieten van 
zijn koeien. Daarom komt de dierenarts regelmatig 
langs om te controleren of alle koeien nog gezond zijn. 

Ook in de stallen wordt goed aan het milieu 
gedacht: de lichten zijn zoveel mogelijk uit, de 
leidingen zijn geïsoleerd zodat er geen warmte 
verloren gaat en de koeien hebben energie-
vriendelijke matrassen. 

De energie die nodig is op de  
boerderij komt van zonnepanelen.

De boer zorgt goed voor zijn koeien. Hij overlegt 
vaak met het veevoerbedrijf over het beste voer.

De koeien zijn zoveel mogelijk buiten: 
minimaal 120 dagen per jaar, 6 uur lang.

20



Alles over melken 

DOLBLIJ IN DE WEI 
In de lente gaan op de meeste melkveebedrijven de koeien weer naar 
buiten. Je moet ze dan eens zien dollen en springen in de wei! Tussen april 
en november lopen de melkkoeien dan in de wei. Lekker grazen. Hoe lang 
de koeien per dag buiten blijven, verschilt per bedrijf. En ook het weer 
speelt natuurlijk een rol. Als de koeien minstens 120 dagen per jaar 
minimaal 6 uur per dag in de wei lopen, krijgt hun melk een speciale 
naam: weidemelk. 
De meeste koeien slapen wel in de stal. En als het in de zomer erg warm 
is, kunnen ze ook de stal in. Koeien zijn net mensen, als het slecht weer is 
of heel warm, gaan ze niet graag naar buiten.

KALM AAN KAUWEN 
Tegenwoordig hebben de meeste boeren een stal waarin de  
koeien ’s winters los rondlopen. Of waar ze lekker kunnen liggen  
om te herkauwen. Dat herkauwen is nodig om de melk te maken.  
Kijk maar op pagina 5! In de winter is het voor de koeien te koud 
buiten. En er is dan ook geen vers gras om lekker te kunnen grazen  
en te eten. 

MELKROBOT 
Op sommige boerenbedrijven hebben ze zelfs een 
melkrobot! Koeien zijn namelijk slimme dieren. Een 
koe weet precies wat ze moet doen als ze gemolken 
wil worden. Dan loopt ze gewoon naar de robot toe. 
De robot koppelt de melkmachine aan de uier, soms 
wel vier keer per dag!

VERS VAN DE KOE 
Minimaal twee keer per dag worden de koeien 
gemolken. Vroeger deed de boer dat met de hand. 
Als je zeventig koeien hebt, is dat een enorme klus! 
Tegenwoordig gebruiken de boeren daar machines 
voor. Zo’n melkmachine kan wel tien koeien tegelijk 
melken. Het melken moet schoon gebeuren.  
Daarom worden de uiers van de koe eerst nog even 
schoongemaakt. Tijdens het melken gaat de melk via 
een buis naar een grote koele melktank. Zo blijft de 
melk vers en schoon. Gemiddeld één keer per drie 
dagen haalt de zuivelfabriek de verse melk op. 

OVER KOETJES EN 
KALFJES …
Een koe geeft alleen melk als 
ze een kalfje heeft gekregen. 
Het is dus belangrijk dat 
koeien zwanger worden. Een 
koe is 40 weken zwanger. 
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ZUIVEL ZO-ZO
Jij weet al best veel over zuivel, maar 
nog niet alles. Lees dit magazine nog  
maar eens goed door! 
Kijk ook op www.zuivelonline.nl

ZUIVELNUL
Jammer, je weet nog niet zoveel 
over zuivel. Weet je zeker dat je het 
magazine goed gelezen hebt? Kijk ook 
eens op www.zuivelonline.nl 

 
ZUIVELMONSTER 
Jij weet veel over zuivel!  
Ben jij een échte expert?  
Kijk voor nog meer quizvragen op 
www.zuivelonline.nl/basisonderwijs

Antwoorden: 1a, 2b, 3a, 4b, 5c, 6b, 7a, 8c 

Zuivelquiz

1.  Wat is GEEN zuivelproduct?
a.  een ei
b.  kaas
c.  vruchtenyoghurt

2.   Hoeveel glazen melk en 
plakken kaas moet je per  
dag nemen voor een gezonde 
levensstijl? 

a.  1 glas melk en 1 plak kaas
b.  2 glazen melk en 1 plak kaas
c.   1 glas melk en 2 plakken kaas 

3.   Welke kaas moet 10  
maanden rijpen?

a.  oude kaas
b.  jong belegen
c.  extra belegen 

4.   Elk, elk, elk, koeien  
drinken...?

a.  melk
b.  water
c.  niks

5.   Hoeveel magen heeft een 
koe?

a.  één maag natuurlijk!
b.  twee magen
c.  vier magen

6.  Geven koeien altijd melk?
a.  nee, alleen in de zomer
b.   nee, alleen als ze een kalfje 

hebben gekregen
c.   ja, zodra een koe volwassen 

is, geeft ze melk

7.   Hoe heet melk van een koe 
die veel buiten is?

a.  weidemelk
b.  boerenmelk
c.  supermelk 

8.    Waarom is zuivel goed voor 
je botten?

a.   dat komt door de vitamine A 
in melk

b.   dat komt door de vitamine C 
in melk 

c.   dat komt door de calcium in 
melk 

HOEVEEL WEET JIJ OVER ZUIVEL? 
 
DOE DE QUIZ! 

score: 7 – 8 antwoorden goed

score: 4 – 8 antwoorden goed

score: 0 – 3 antwoorden goed
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Rekenen maar

TIJD OM JE HERSENEN TE KRAKEN. LOS DEZE REKENSOMMEN OP. 

21 liter

161 liter

18 liter

189 liter

1.   Boerin Rebecca heeft 79 koeien. Een koe geeft gemiddeld 25 liter melk 
per dag.  
Hoeveel liter melk produceren de koeien van Rebecca per dag? 

 
  
 En per week? Maand? Jaar? 
 

2.   De melk van de koeien van Rebecca gaat naar een melkfabriek. Daar doen ze 
de melk in pakken. De fabriek heeft pakken van 0.5 liter, 1 liter en 1.5 liter.

 Rebecca heeft 3000 liter melk geleverd. Er worden 1000 pakken van 0.5 liter   
 gevuld. En 1000 pakken van 1 liter.
 Hoeveel pakken van 1.5 liter kunnen er dan nog gevuld worden?

3.   Vul de tabel in.

4.   Sam en Damian bakken 150 pannenkoeken. Voor de hele klas! 
 Voor tien pannenkoeken hebben ze 0.5 liter melk nodig.  
 Hoeveel liter melk hebben ze in totaal nodig?

Koe Bertha

Gemiddelde per dag Weekopbrengst 

Koe Marietje

Koe Hendrika

Koe Clara

Antwoorden:
1.  Per dag: 1975 liter, Per week: 13825 liter, Per maand: 55300, Per jaar: 663600 liter
2.  1000 pakken
3.   
  Gemiddelde per dag Weekopbrengst 
 Koe Bertha 23 liter 161 liter 
 Koe Marietje 27 liter 189 liter 
 Koe Hendrika 21 liter  147 liter
 Koe Clara  18 liter  126 liter

4.  7.5 liter

kijk voor extra zuivelsommen op  
www.zuivelonline.nl/basisonderwijs

tip
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Op bezoek bij de boerderij

De koeien
Welk seizoen is het nu? Wat denk je, staan de koeien op de boerderij waar jij 
naartoe gaat binnen of buiten? 

Bedenk drie vragen over koeien en stel die tijdens je bezoek aan de boer
 
1.

2.

3.

 
Energie
Op een boerderij wordt energie verbruikt, bijvoorbeeld voor de lichten in de stal. 
Kun jij bedenken hoe de boer zelf energie kan opwekken? Vraag eens aan de boer 
of en hoe hij dit doet. 

Het werk van de boer
Een boer gebruikt bij zijn werk verschillende hulpmiddelen. Welke kun jij 
bedenken? Kijk of je ze ook ziet als je op de boerderij bent.  
Tip: Bekijk op www.zuivelonline.nl het filmpje over moderne snufjes op de 
boerderij.

Wonen op een boerderij
Zou jij op een boerderij willen wonen? Wat lijkt je leuk? Wat lijkt je niet leuk? 

 

 

• Voerrobot     •
•      •
•      •

WIL JE MEER WETEN OVER ZUIVEL? KIJK DAN OP WWW.ZUIVELONLINE.NL.

tip
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