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Voedingsactiviteit: quiz – zuivel 

Augustus 2018 

1. Waar bewaar je melk en yoghurt? 

A. In een keukenkastje 

B. In de koelkast 

C. In de vriezer 

 

2. Welke van deze 3 is een melkproduct? 

A. Eieren 

B. Kaas 

C. Water 

 

3. Hoe vaak per dag wordt een koe gemolken? 

A. 1 keer 

B. 2 keer  

C. 3 keer 

 

4. De melkmachine haalt de melk uit: 

A. Uit de buik van de koe 

B. Uit de maag van de koe 

C. Uit de uier van de koe 

 

5. Waarom staan de koeien in de winter in de stal? 

A. Omdat dat lekker warm is. 

B. Omdat er dan niet genoeg gras groeit in de wei. 

C. Omdat ze dan meer melk geven. 

 

6. Wat is een pink? 

A. De kleinste vinger van je hand. 

B. Een jonge koe van 1 jaar oud. 

C. Allebei 
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7. Van welk dier kun je melk drinken? 

A. Een geit 

B. Een kip 

C. Een varken 

 

8. Van het vet uit de melk maakt de fabriek: 

A. Boter 

B. Roomijs 

C. Slagroom 
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Antwoorden quiz – zuivel: 

 
1. B: melkproducten bewaar je in de koelkast. Het liefst bij 7 °C 

2. B: kaas, dit wordt gemaakt van melk dus is het een melkproduct 

3. B: een koe wordt 2 keer per dag gemolken, meestal ’s ochtends en ’s 

avonds. 

4. C: de melkmachine haalt de melk uit de uier. 

5. B: in de winter groeit er op het weiland niet genoeg gras. In de stal eten ze 

hooi en voer. 

6. C: een koe van 1 jaar oud noem je een pink, net als je kleinste vinger van je 

hand. 

7. A: de melk van een geit kun je drinken, van geitenmelk maken zo ook kaas, 

yoghurt en ijsjes. 

8. A: van het vet uit de melk wordt boter gemaakt. 


