‘Van kalf tot melkkoe’ – onderbouw
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Kalf wordt geboren
Na een draagtijd (zwangerschap) van negen maanden (net zo lang als bij mensen) komt
een kalfje ter wereld op de boerderij. De moeder likt het kalfje schoon en de boer of boerin
verzorgen het goed.
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Kalf krijgt oormerk
Alle koeien en kalfjes in Nederland/Vlaanderen krijgen een soort paspoort, daarin staat wie
de vader is, wie de moeder is en van welke boer(in) het kalfje is. Het nummer van dat paspoort staat op het oormerk, de gele oorbel die elk kalfje binnen een paar dagen na geboorte
in het oor krijgt.
 alf krijgt melk
K
Jonge kalfjes drinken natuurlijk melk. De eerste melk van de moederkoe heet biest, daarin
zitten extra veel goede stoffen voor het kalfje.
Kalf krijgt een huisje
De eerste paar dagen woont het kalfje in een eigen huisje, een soort wiegje. Hier kunnen de
boer of boerin goed controleren of het kalfje genoeg biest drinkt en niet ziek wordt.
 alfjes spelen samen
K
Daarna verhuist het kalfje naar de crèche, waar ze samen met andere kalfjes lekker samen
kan spelen in het stro.
Kalfje eet brokjes, hooi en muesli en groeit
Het kalfje moet natuurlijk goed eten om te groeien, net als mensenkinderen. De eerste
10 weken krijgt het kalfje melk. Daarnaast krijgt het kalfje brokjes, hooi en speciale kalvermuesli.
Kalfje wordt een melkkoe en geeft melk
Een vrouwtjeskalf noemen we een vaars (in veel dialecten zijn hier ook andere woorden
voor, zoals kuis, veers of moal). Op de leeftijd van twee jaar krijgt een vrouwtjeskalf zelf haar
eerste kalfje. Na de geboorte gaat ze melk geven en wordt ze een melkkoe.
Van melk wordt kaas, boter, yoghurt en vla gemaakt
De boer en boerin melken de koeien twee keer per dag, soms zelfs drie keer. Als de boer
een melkrobot heeft, kan de koe zelf kiezen hoe vaak ze per dag wordt gemolken. Soms
wel vier of vijf keer. De melk gaat in een grote melktank op de boerderij en wordt opgehaald
met een tankwagen van de melkfabriek. In de melkfabriek gaat de melk in pakken of wordt
er kaas, boter, yoghurt, vla en nog veel meer ander lekkers van gemaakt.

