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1. Inleiding 

Wat heb je vandaag gegeten of  gedronken?  
Denk er maar eens over na. 
De kans is heel groot dat er een zuivelproduct bij zit.  
Melk, yoghurt, pap, pudding, kwark, kaas en boter 
zijn de meest bekende zuivelproducten. 
Het woord zuivel komt van het oude woord “suval”. 
Suval betekent “brij”.  Brij is een soort pap.  
Heel vroeger waren er geen koelkasten.  
Melk bedierf  snel en werd zuur.  
Vandaar dat de meeste melk gebruikt werd voor het 
maken van boter, kaas en pap.  
Die zuivelproducten konden langer bewaard blijven. 
Dit boek gaat over zuivel.  
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Welke dieren geven melk? 
 Welke soorten melk zijn er? 
 Hoe wordt boter gemaakt? 
 Wat heeft karnemelk met boter te maken? 
 Hoe wordt kaas gemaakt? 
 Wat heeft kwark met kaas te maken? 
 Hoe wordt yoghurt gemaakt? 



2. Zuivel 

Melk 
Zuivel is de naam voor melk en voor alle 
producten die van melk gemaakt zijn.  
Melkproducten zijn kaas, boter, yoghurt, 
v l a ,   ka r n e m e l k ,  ko f f i e m e l k , 
chocolademelk, kwark, zure room, 
slagroom, pap, ijs en pudding. 
 
Zoogdieren 
De melk voor al die producten kan van 
verschillende zoogdieren komen. 
Zoogdieren maken hun eigen melk voor 
hun jongen.  
De mens haalt de melk bij de moeder weg. 
In plaats van de moedermelk krijgen de 
jongen een ander soort melk: poedermelk. 
Bekende zoogdieren die melk geven zijn: 
de koe (1), het schaap (2), de geit (3), het 

paard (4), de 
waterbuffel (5) en de 
jak (6). 
In Nederland is de 
k o e  h e t 
belangrijkste dier 
dat voor de melk en 
alle zuivelproducten 
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3. Melk 

Koeien en hun melk 
Elk zoogdier geeft pas melk als het een jong of  
jongen heeft. Dat geldt dus ook voor de koe.  
Zodra het kalf  geboren is, wordt het jong bij de 
moeder weggehaald. 
De eerste drie dagen is de melk nog voor het kalf.  
Die melk noem je biest. Biest zit vol belangrijke 
stoffen die het kalf  nodig heeft (1). 
Na drie dagen is de melk voor de boer.  
Een gezonde koe geeft gemiddeld 20 liter melk 
per dag. Dat zijn 20 pakken melk per dag. 
De koe wordt elke dag twee keer gemolken (2). 
Een koe geeft in een jaar (365 dagen) ongeveer 
300 dagen melk. Daarna komt de koe droog te 
staan. De koe moet dan eerst weer drachtig 
(zwanger) worden en een kalfje krijgen.  
Dan pas gaat ze weer melk geven. 
De uier 
De melk wordt gemaakt in de uier (3). Een uier 

heeft vier kamers.  
Elke kamer heeft één speen 
(4). 
In de melkblaasje (5) maakt 
de koe haar melk. 
De melk zakt naar de 
melkboezem (6). 
Daar zakt de melk langzaam 
naar de speen (7). 
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Rauwe melk (1) 
De melk die zo uit de koe komt, noem je rauwe melk. 
In die rauwe melk zitten nog stoffen die je ziek 
kunnen maken. Na het koken van rauwe melk kun je 
de melk wel drinken. 
Room 
In de zuivelfabriek wordt van de rauwe melk zuivel 
gemaakt. In rauwe melk zit vet. Een deel van dat vet 
wordt uit de melk gehaald. Dat vet wordt ook wel 
room genoemd. Van die room wordt in de fabriek, 
roomijs, koffieroom (2) slagroom (3) en zure room 
gemaakt. 
Vol, halfvol en mager 
In winkels vind je drie soorten melk: 
 Volle melk (in deze melk zit het meeste vet) 
 Halfvolle melk ( de helft van het vet is weggehaald) 
 Magere melk (het meeste vet is weggehaald). 
Melk en gezondheid 
Melk en melkproducten horen bij een gezonde 
maaltijd. In melk zitten veel goede stoffen. Sommige 

stoffen zoals vitamines 
beschermen je tegen ziektes.  
Een andere stof  in melk, kalk, 
zorgt voor een goede groei en 
sterke botten.  
En ook is melk een goede 
brandstof  die je energie geeft 
bij het bewegen. 
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4. Boter en karnemelk 

Boter en karnemelk zijn twee zuivelproducten die bij 
elkaar horen. 
Afromen 
Om boter te kunnen maken, is er melkvet nodig.  
Dat melkvet is de room die boven op de rauwe melk 
drijft na het melken van de koe. Dat room of  melkvet 
(1) wordt van de rauwe melk afgeschept.  
Dat wordt ook welk “afromen” genoemd.  
In fabrieken laten ze de rauwe melk hard 
ronddraaien. Zo komt de room nog beter 
bovendrijven.   
Karnen 
In het room zit vet en vocht. Dat vet en vocht wordt 
uit elkaar gehaald door de room te kloppen.  
Dat kloppen heet ook welk karnen. Dat gebeurde 
vroeger bij de boer in een karnton (A). De room gaat 
schuimen (2 en 3). Na lang kloppen gaat het vet 
klonteren. De klontjes vet drijven in vocht. Dat vocht 

is hele magere melk. De 
klonten (4) worden uit het 
vocht geschept.  
Roomboter 
De klonten worden gekneed. 
Ook gaan er zuurbacteriën in.  
Zo krijgt boter de goede 
smaak. Deze boter noem je 
echte boter. Echte boter noem 
je roomboter.  
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5. Kaas 

Karnemelk 
De magere melk die overblijft na het karnen van de 
room, kan als magere melk gedronken worden. 
Heel vroeger werd er voor het karnen al een beetje 
zuur bij de rauwe melk gedaan.  
De melk die na het karnen overbleef, had door dat 
zuur ook een zure smaak. Deze melk werd 
karnemelk genoemd. Nu wordt in de fabriek na het 
karnen zuur toegevoegd om karnemelk te maken.  
Er gaat daarna nog wat suiker in om de 
karnemelk niet al te zuur te laten smaken. 

boter 

karnemelk 

Melk wordt ook gebruikt voor het maken van 
kaas. Voor één kilo kaas heb je ongeveer tien liter 
(pakken) melk nodig. 
In de melk gaan de volgende twee stoffen om 
kaas te kunnen maken: 

 
A. Stremsel 
Stremsel is een stof  die 
voorkomt in de maag van 
jonge kalveren. Door het 
stremsel gaat de melk 
klonteren (1). 
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B. Zuursel  
Zuursel is een bacterie die de melk zuur 
maakt. Het zuursel helpt ook mee om de 
melk te laten klonteren. Zuursel geeft ook 
smaak aan kaas. Verder zorgt zuursel er 
ook voor dat de kaas later langer goed blijft. 
Door het zuursel en het stremsel  ontstaat 
een dikke massa die wrongel (1) genoemd 
wordt. Door de wrongel draait een soort 
mixer met messen (2) rond.  
Die snijdt de wrongel in kleine korrels.  
Die korrels drijven in en op vocht.  
Het vocht wordt wei genoemd. 
 
Wrongel en pers 
De wrongel wordt uit de wei geschept (3). 
De wrongel gaat in een plastic vat in de 
vorm van een kaas. Een pers duwt al de wei 
eruit. De wrongel blijft een paar uur onder 
de pers staan (4). 

Wei 
De geelgroene wei (5) 
laat men weglopen en 
gaat naar fabrieken. 
Wei wordt gebruikt als 
smaakmaker. Het gaat 
in frisdranken, koekjes 
en in babyvoeding. 
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Pekelbad 
De wrongel zit nu in elkaar geperst. De witte kaas 
gaat in een bad met zout water (1).  
In dit pekelbad trekt het zout in de kaas.  
Zo krijgt de kaas zijn smaak. Het zout maakt de 
kaas stevig en langer houdbaar. 
Pakhuis 
De kaas is rijp en wordt uit het pekelbad gehaald. 
Nu krijgt de kaas een jasje van plastic (2).  
Zo droogt de kaas niet uit. Ook krijgt schimmel 
geen kans. De kaas rust in een pakhuis (3).  
Daar liggen de kazen verder te rijpen.  
Jonge kaas blijft 4 weken in het pakhuis.  
Jong belegen kaas blijft ongeveer 8 weken op de 
plank liggen.  
En een oude kaas blijft een jaar in het pakhuis 
voor hij verkocht wordt. 
Soorten 
Er zijn heel veel soorten kaas in Nederland: 
boerenkaas, Goudse kaas (4), Leidse kaas (5), 

Edammer kaas (6) en 
Leerdammer kaas (7).  
De kazen hebben allemaal 
hun eigen smaak.  
Dat komt door een 
verschillend recept met 
verschillende soorten 
melk. 
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6. Meer zuivel 

Andere bekende soorten zuivel zijn: 
A. Kwark 
Je weet hoe kaas gemaakt wordt.  
Kwark is eigenlijk heel verse kaas.  
Je weet al dat in de melk zuursel en stremsel gaat. 
De melk wordt dikke en korrelige wrongel (1).  
Na 24 uur wordt de dikke massa uit de wei  
geschept. Men laat alle vocht er goed uit lekken. 
Daarna heb je hele verse kaas of  kwark.  
Je kunt de kwark zo eten of  met vruchten. 
B. Yoghurt 
Om yoghurt te maken, wordt de melk verwarmd. 
De temperatuur van de melk moet precies 
hetzelfde blijven. Daarna worden er goede 
bacteriën in de melk gedaan. Die bacteriën gaan 
de suiker in de melk veranderen in melkzuur. 
De melk blijft 4 tot 14 uur staan en verandert in 
een dikke, zure massa. 
De bacteriën zorgen er ook voor dat yoghurt veel 

langer bewaard kan blijven 
dan melk. 
Vaak krijgt de yoghurt een 
vruchtensmaak of  wordt 
dunner gemaakt. Zo krijg je 
drinkyoghurt. 
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C. Vla 
Vla is een echt Nederlands toetje.  
In de melk gaan suiker en zetmeel.  
Zetmeel is een stof  die in aardappelen en maïs 
zit. Zetmeel zorgt ervoor dat de melk dikker 
wordt. Daarna wordt er een smaakje en een 
kleur aan de dikke pap toegevoegd. 
Vanille voor vanillevla en chocolade voor 
chocoladevla. 
 
D. Pudding 
Net als bij vla gaat er in de melk suiker en 
zetmeel. Alleen bij pudding gaat er ook nog 
gelatine in. Gelatine is een stof  die het mengsel 
stijf  en dik maakt. Gel (spreek uit dzjel) komt 
van gelatine. Gel in je haar zorgt ook dat het 
stevig blijft zitten. 
Ook doet men bij de pudding kleur– en 
smaakstoffen om verschillende soorten 
pudding te krijgen. 



7. Filmpje 

Het Klokhuis Zuivel 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-
klokhuis-zuivelfabriek/#q=zuivel  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-zuivelfabriek/#q=zuivel
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-zuivelfabriek/#q=zuivel






Bronnen 

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

http://www.zuivelonline.nl/  

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


Colofon en voorwaarden 
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