
Mu!





Kon är ett stort och snällt djur. Kon ger oss mjölk. 
Av mjölken görs sedan ost, smör, fil och mycket 
annat. 
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Man brukar säga att kon säger mu. 
Det kallas att hon råmar.

I Sverige är de flesta kor 
svart-vita eller bruna. 
Men det finns många 
olika sorters kor.

Svans

SpeneJuver

Klöv

Mule
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Mamman kallas ko. Pappan kallas tjur.
Kons barn kallas kalv. Innan kon fött sin första 
kalv kallas hon kviga. Det är först när kon har 
fött en kalv som hon ger mjölk.
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När kalven föds lär den sig genast att stå och dia 
mjölk från sin mamma. Den får samma namn som 
sin mamma och ett nummer. På de gula lapparna i 
öronen står det vad kor och kalvar heter.



Kor är flockdjur som gillar att göra saker tillsammans. 
De betar tillsammans i hagen och ligger gärna och 
vilar på samma ställe.
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På vintern bor korna i ladugården. Där får de ensilage 
(konserverat gräs), spannmål (säd) och pellets att äta. 
De får också nyttiga mineraler. Kons mat kallas foder.
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På våren släpps korna ut i hagen. De tycker att 
det är roligt. Då skuttar och busar korna lite extra.
Hela sommaren går korna ute i hagen och betar 
gräs. De går bara in för att bli mjölkade.
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Kon har fyra magar. Först tuggar kon gräset slarvigt 
och sväljer ner det i sin första mage. Sedan åker 
gräset upp i munnen igen för att tuggas ordentligt. 
Det kallas att idissla. Sedan fortsätter gräset genom 
alla magarna.
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Korna mjölkas minst två gånger om dagen. 
Kor gillar rutiner. De vill bli mjölkade vid samma tid 
varje dag, året runt, även på julafton. 
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Bonden har mjölkmaskiner eller mjölkrobot. Mjölk-
maskinen sköter bonden. Till roboten går korna själva 
när de vill bli mjölkade. Roboten känner igen korna 
och talar om för bonden hur mycket de mjölkar.
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Många bönder har en mjölkgrop.  

Golvet där bonden står är då längre

ner än kornas. Bonden behöver inte

böja ryggen och slipper ryggont.

Med mjölkgrop kan flera kor mjöl-

kas på samma gång.

Nu får många kor gå fritt i ladugår-

den. Det kallas för lösdrift. Vissa kor

blir till och med mjölkade av en

robot. Och när de själva vill. Vid

roboten får kon mat från en mat-

automat. Trevligt, tycker kon.

Mjölken är varm när den kommer

från kons spenar. Mjölken rinner

genom rör till en stor tank som står

i ett annat rum.

I tanken kyls mjölken så att den

håller sig färsk.

_

En ko ger ungefär 30 liter 
mjölk per dag. Mjölken är 
varm när den kommer från 
kon. Från mjölkmaskinen 
rinner mjölken ner i en stor 
tank. I tanken kyls mjölken 
ner till 4 grader.

Flera gånger i veckan kommer en tankbil till gården. 
Tankbilen hämtar mjölken och kör den till mejeriet. 
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Allt det här får vi 
av kons mjölk!






