
MELK 
Wat is het voor product (erik) en hoe wordt het gemaakt (sander) 

In de basis is melk de witte vloeistof die als primaire voedingsbron 
dient voor mens en dier tijdens de zoogperiode.  
  
De koe wordt door de mens al eeuwen als productie- en huisdier 
gehouden om haar melkgift. De reden hiervan is dat de  koe in staat 
is om een voor de mens waardeloos product als gras, om te zetten in 
een waardevol voedingsmiddel, genaamd MELK. 
  
Door fokkerij toe te passen is te selecteren in specifieke 
raseigenschappen. Maar ook binnen koeienrassen worden bepaalde 
eigenschappen geselecteerd om mee door te fokken, waaronder een 
hogere melkgift. Hierdoor is de melkgift van de koe dusdanig 
gestegen dat naast voeding voor het kalf ook de mens in melk een 
goede voedingsbron heeft gevonden waaruit de meest bijzondere 
producten kunnen ontstaan, zoals yoghurt, karnemelk, boter, vla, of 
room. 
 
Melk is in feite een waterige witte vloeistof, bestaande uit:      

• Water 
• Vet 
• Eiwit 
• Lactose 
• Zouten 

Het mooie aan melk is dat de samenstelling, geur en smaak van melk 
het gehele seizoen varieert. Afhankelijk van het voerrantsoen wat de 
koeien krijgen, schommelt ook het vet en eiwit gehalte in de melk 
eigenlijk voortdurend. 

De melk is het enige eindproduct wat niet ‘gemaakt’ wordt. De enige 
bewerking is die de melk ondergaat is hoge pasteurisatie; verhitten 
tot 85 graden, voor 15 minuten, daarna wordt het terug gekoeld.  

Voedingswaarden Zuco melk 

Energie: 268 kJ/64 kcal 

Vet: 4,6 g 

Verzadigd vet: 2,5 g 

Koolhydraten: 4,7 g 

Suikers: 4,7 g 

Eiwit: 3,8 g 

Zout: 0,13 g 

 

 



Recept (seizoensgebonden) 

Anijsmelk is een ouderwets Hollands drankje op basis van warme melk, 
anijszaad en suiker. Je kunt dit maken door aan een kop warme melk 
anijsblok naar smaak toe te voegen. Als je liever een gezondere 
variant neemt, kun je dit drankje maken met puur anijszaad.  

dit heb je nodig (voor 1 kop) 

1 kop ZUCO melk 

Anijs blok naar smaak of theelepel anijszaad 

Zo maak je variant 1 

breng in een pannetje de melk aan de kook  

brokkel ondertussen het anijsblok in je kop  

giet de warme melk erop en roer het even door 

Zo maak je variant 2 

breng in een pannetje de melk aan de kook 

doe wat gekneusd anijszaad in een thee ei en laat dit even mee koken 
met de melk 

giet de anijsmelk in een kop en geniet! 

  

 


