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Gedrag van de koe
Een koe is een sociaal dier dat van nature in
groepen leeft. De aanwezigheid van soortgenoten maakt ze rustiger. Binnen iedere groep is
een rangorde. Dieren die lager zijn in rang
moeten de ruimte hebben om ‘hoger geplaatste’ dieren te ontwijken.

Muesli-karnemelkkoek
1.
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Doe alle ingrediënten in een grote kom
en roer met een houten lepel of met de
mixer op een lage stand alles door
elkaar tot een glad, dik, lopend beslag.
Als het beslag te dik is, voeg dan extra
boerenkarnemelk toe.
Vet het cakeblik (langwerpig met een
inhoud van 1,5 tot 2 liter) in en schenk
het beslag erin.
Bak de koek in circa 45 minuten gaar
en goudbruin in het midden van een
voorverwarmde oven van circa 175 ˚C.
Neem de koek uit de oven, laat hem iets
afkoelen en stort hem op een taartrooster.
Snijd de koek in dunne plakken.

Ingrediënten:

• 250 gram
volkorenmeel
• 250 gram
bruine bastaard
suiker
• ca. 2,5 dl boerenkarnemelk
• 200 gram ongezoete (basis)muesli
• 2 eieren
• 3 theelepels koekkruiden
• 50 gram krenten
• 50 gram rozijnen

5.
Bereidingstijd: circa 60 minuten
Tip: Deze koek is lekker als tussendoortje
voor school of sport.
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Koeien zorgen ervoor dat hun huid schoon blijft.
Ze kunnen met hun tong grote delen van hun
lichaam bereiken. Met de staart verjagen ze
vliegen. Met de achterpoten kan worden
gekrabd aan kop en hals. Daarnaast likken
koeien elkaar op moeilijk bereikbare plekken.
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Gaten in de kaas

In de wei grazen koeien 4 tot 9 uur per dag,
waarbij afstanden van 3 tot 4,5 kilometer
worden afgelegd. Daarnaast herkauwen ze ook
4 tot 9 uur. Ze liggen per dag 8 tot 14 uur en
wisselen hierbij regelmatig van zijde.
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