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1. Borst of  fles? 

Het eerste wat je dronk in je leven was melk. 
Je was nog een baby. 
Je krijste toen je uit de warme buik van je 
moeder kwam. 
Je kwam de koude wereld binnen. 
Al snel had je honger. 
Je krijste weer. 
Toen werd het stil…… 
Je moeder gaf  je de borst. 
Je zoog aan haar tepel. 
Er kwam melk uit. 
Of  misschien kreeg je melk uit een fles. 
Dan zoog je aan de speen. 
Dat zuigen ging vanzelf. 
Je hoefde het niet te leren. 
Krijsen en zuigen dat kon je al snel. 

melk uit de fles 

melk uit de borst 



2. Zogen 

Dieren 
Ook veel moederdieren zogen hun jongen. 
Zogen is melk laten zuigen. 
De koe zoogt haar kalf. 
De zeug zoogt haar biggen. 
De merrie zoogt haar veulen. 
Alle dieren die hun jong zogen noem je zoog-
dieren. 
Net als bij mensen geven ze hun jong melk. 
Jonge zoogdieren krijgen de eerste tijd alleen 
maar melk. 
Denk ook maar aan jonge katjes en hondjes. 
Ze krijgen allemaal melk. 
Na een paar weken of  maanden krijgen ze 
geen melk meer. 
Ze gaan vast voedsel eten. 
 

de merrie en haar veulen 
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3. De boer en zijn dieren 

Zoogdieren drinken niet hun hele leven melk. 
Veel mensen wel. 
Ze vinden het lekker. 
Het is alleen geen moedermelk. 
Waar komt die melk dan vandaan? 
Van zoogdieren. 
De boer verzorgt zijn koeien, zijn 
schapen of  zijn geiten. 
Die dieren geven melk. 
Die melk is voor de jonge dieren. 
Maar de boer  haalt de jongen bij de 
moeder weg. 
Zij krijgen andere melk van de boer. 
Die melk is gemaakt van water en 
melkpoeder. 
De boer bewaart de melk in een 
tank. 
Daar blijft de melk koel. 

De boer melkt zijn schapen 

De boer melkt zijn geiten 

melk van de koe 



4. De fabriek 

De boer verkoopt de melk aan de fabriek. 
Een grote tankauto haalt de melk op. 
Door een grote slang stroomt de melk naar de 
auto. 
Die brengt de melk naar de fabriek. 
De melk van de boer kun je nog niet drinken. 
De melk wordt schoon gemaakt. 
Ook wordt de melk minder vet. 
De melk gaat in flessen of  pakken. 
Maar met melk gebeurt veel meer. 
Van melk kun je nog veel meer maken. 
Dat gebeurt in een andere fabriek. 
Er wordt zuivel van gemaakt. 
Zuivel is alles wat je van melk kunt maken: 
Boter, kaas, yoghurt of  karnemelk 
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5. Slagroom, boter en karnemelk 

Melk zo uit de koe is heel vet. 
Die vette melk wordt heel hard geklopt. 
Dat noem je het karnen van de melk. 
Na lang karnen, wordt de melk dik. 
De melk verandert in room. 
Het wordt slagroom. 
Slagroom is lekker op van alles: 
Op een gebakje of  in de chocolademelk. 
De slagroom kan ook nog langer geklopt 
worden. 
Die room wordt steeds stijver. 
Het verandert in roomboter. 
Je smeert het op je brood of  bakt ermee. 
Maar er is niet alleen boter gemaakt. 
Niet alle melk is stijf  geworden. 
Er is ook nog een deel van de melk 
overgebleven. 
Het is een beetje zuur van smaak. 
Die melk noem je karnemelk 
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6. Kaas 

In kaas zit ook melk. 
Je ziet het alleen niet meer. 
De melk gaat in een grote bak.  
In de melk gaan twee stofjes: 
Stremsel en zuursel. 
De melk verandert nu in kleine klontjes. 
Al die klontjes noem je wrongel. 
In de bak draaien messen rond. 
Ze maken de wrongel fijn. 
Daarna wordt de wrongel in een kaasvorm 
gedaan. 
De kaas gaat onder een pers. 
Al het vocht stroomt uit de kaas. 
De kaas gaat uit de vorm. 
De witte kaas gaat in een bad met zout. 
Vanuit het bad gaat de kaas op een plank. 
Daar blijft de kaas liggen om te rijpen. 
De kaas wordt steeds geler. 
Jonge kaas ligt kort op de plank. 
Oude kaas ligt juist lang op de plank. 
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7. Meer zuivel  

Yoghurt wordt ook van melk gemaakt. 
Net als bij kaasmaken wordt er een stofje in de melk 
gedaan. 
De melk wordt zuur en dik. 
Je kunt de yoghurt zo puur eten. 
In de fabriek doen ze er ook wel vruchten in. 

Vla is gemaakt van melk. 
De melk wordt dik gemaakt met een stof. 
Er gaat suiker in.  
In de fabriek wordt er een smaakje aan gegeven. 
En een kleur. 
Bekend is de gele vla of  vanillevla;\: (zeg vaniejevla) 

Kwark is heel jonge kaas. 
Weet je nog wat wrongel is? 
Het zijn die witte korrels aan het 
begin bij het kaasmaken. 
Die wrongel is heel jonge kaas. 
Je noemt het kwark. 
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8. Melkweetjes 

25 pakken melk 
De koe geeft niet altijd melk. 
Alleen als er een kalfje geboren is. 
Na 2 dagen haalt de boer het kalfje weg bij de koe. 
De boer melkt zijn koe. 
Uit één koe kan elke dag wel 25 liter melk komen. 
Dat zijn maar liefst elke  dag 25 pakken melk. 
De boer melkt de koe 300 dagen. 
Dan krijgt de koe 2 maanden rust. 

Biest 
Er is net een kalfje geboren. 
Het kalfje drinkt bij de moeder. 
De eerste melk is heel dik en geel. 
Het is goed voor het kalf. 
Die dikke, gele melk heet biest. 

Het kalf drinkt biest 

de biest 



Volle melk en magere melk 
Melk die zo uit een dier komt heet rauwe 
melk. 
Er zit veel vet in. 
In de fabriek  haalt men er een deel van 
het vet uit. 
In volle melk zit meer vet. 
In magere melk zit weinig vet. 

Kazen 
Als je aan kaas denkt, denk je aan een gele 
kleur. 
Dat is de kleur van kaas uit ons land. 
Maar er zijn heel veel soorten kaas in de 
wereld. 
Ze kunnen wit, oranje of  geel zijn. 
Ze kunnen zacht of  heel scherp smaken. 
En de geur is ook verschillend. Sommige kazen 
ruik je al van ver, 
Maar ze zijn wel allemaal van melk gemaakt. 

de rauwe melk 



Zuur 
Melk moet koel blijven. 
Anders wordt de melk zuur. 
De boer bewaart de melk in een koeltank. 
De vrachtwagen heeft ook een koeltank. 
In de winkel staat alle zuivel ook koel. 
En thuis bewaar je melk in de koelkast. 
Zo kun je melk langer bewaren. 

Botten en tanden 
In melk zit kalk. 
Het is een stof  die ook in een schoolkrijtje 
zit. 
Die kalk is goed voor je botten. 
Ze worden er sterk door. 
Ook je tanden worden sterker door de kalk 
die in melk zit. 

Bewaar melk koel 

de kalk de kalk 



Filmpje 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/huisje

-boompje-beestje-van-gras-tot-
melk/#q=melk 

Huisje Boompje Beestje 
Van gras tot melk 







Bronnen en foto’s 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuivel 
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