KALVEROPFOK

Melkpoederetiket

ontrafeld

1 BARCODE
Heel veel cijfers, de afzender, de houdbaarheid van het
product en de barcode. Op het etiket van een zak melkpoeder – in dit geval van een zak Sprayfo Excellent – is
allerlei informatie te vinden. ‘Die informatie staat er niet
zomaar op’, zegt Eile van der Gaast, productmanager
Sprayfo van kalvermelkproducent Sloten. ‘Er zijn allerlei
regels voor wat er precies op een etiket moet staan. We
moeten bijvoorbeeld vermelden om welk product het
gaat, waar het gemaakt is en welke grondstoffen erin
zitten. Stel dat er iets mis is met een zak melkpoeder,
dan kunnen we aan de hand van de barcode traceren
waar en wanneer het product geproduceerd is en wat
er precies in zit.’

2 KUNSTMELK OF KOEMELK
Vetten, eiwitten, koolhydraten. Wie het etiket van een
pot pindakaas bestudeert, zal zien dat de hoeveelheid
van deze bestanddelen keurig vermeld is. Op het etiket
van een melkpoederzak is dat niet anders, legt Van der
Gaast uit. ‘De manier van vermelden op een etiket van
humane voeding is te vergelijken met de manier van
vermelden op een etiket van diervoeding.’
In melkpoeder is ruw eiwit, een bouwstof voor groei,
een belangrijk bestanddeel. In deze zak zit 22 procent,
terwijl een energiebron als ruw vet goed is voor 18 procent. Daarnaast zitten er in melkpoeder ook vitaminen
en mineralen als calcium, voor de botopbouw, en natrium, voor de vochthuishouding.
Het zijn precies dezelfde bestanddelen die ook in
koemelk zitten. Kan een boer of boerin een kalf dan
niet beter koemelk geven, zoals kinderen bij voorkeur
moedermelk krijgen? Van der Gaast legt uit dat de
samenstelling van koemelk door de jaren heen veranderd is. ‘Een koe heeft zich ontwikkeld tot specialist en
produceert inmiddels 40 tot 50 kg melk. De vet-eiwitverhouding is niet meer hetzelfde. Ook de gehalten aan
vitaminen, mineralen en sporenelementen zijn gedaald.
Kunstmelk sluit daardoor beter aan bij de behoefte van
jonge kalveren dan koemelk. Bovendien is de samenstelling constant en is het ook gewoon economischer
om de koemelk aan de fabriek te leveren in plaats van
aan de kalveren te voeren.’

3 WAT ZIT ERIN?
Wat zit er nu eigenlijk in zo’n zak melkpoeder?
Weipoeder, mageremelkpoeder en plantaardige
olie zijn de belangrijkste ingrediënten van de
zak Sprayfo Excellent, geeft Van der Gaast aan.
‘Dan heb je al negentig procent van het product
te pakken.’ Niet alle zakken melkpoeder bevatten overigens mageremelkpoeder. ‘Mageremelkpoeder is een relatief dure grondstof, die
alleen in de luxere melkpoeders wordt opgenomen. Maar qua verteerbaarheid scoort het beter
dan weipoeder.’
Daarnaast bevat de zak melkpoeder tarwebloem om de ontwikkeling van bacteriën in
de darm positief te beïnvloeden. Ook voegt
Sloten dextrose, in de volksmond bekend als
druivensuiker, toe voor energie en smaak. De
eiproducten in de melkpoeder leveren ten slotte
antistoffen tegen ziekteverwekkers als E. coli,
Salmonella, Rota-Coronavirus en Clostridium.

4 OOG VAN DE BOERIN
Hoe gebruik je melkpoeder precies? Op het etiket geeft Sloten een vingerwijzing. Los 1 kg melkpoeder op in zes tot zeven liter water dat 45 tot
60 graden warm is. Een uitgebreid voerschema
vermeldt de fabrikant niet; dat staat op de website
van het bedrijf. ‘Dat zou te veel ruimte vergen op
een etiket en het is ook afhankelijk van de situatie’, geeft Van der Gaast aan. ‘Een vuistregel is in
twee weken toewerken naar twee keer per dag
drie tot drieënhalve liter, na vijf weken afbouwen
en op negen weken spenen.’
Van der Gaast haast zich om te zeggen dat zo’n
voerschema niet heilig is. ‘Een voerschema is
een richtlijn’, geeft hij aan. ‘Wat de boer of boerin aan finetuning doet, bepaalt of de kalveropfok uiteindelijk een zeven of een negen krijgt.
Het is een kwestie van ogen en oren openhouden. Een kalf dat het goed doet, mag bijvoorbeeld een halve liter extra, terwijl een kalf met
een vervelend kuchje juist een halve liter minder
hoeft. Het oog van de boerin maakt het kalf vet.’
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Wie boodschappen doet, heeft vast wel eens een etiket bestudeerd, bijvoorbeeld
van een pot pindakaas. Zo’n etiket prijkt ook op een zak melkpoeder. Maar wat
staat er eigenlijk op? De Boerin krijgt een lesje etiket lezen van Eile van der Gaast,
die als productmanager Sprayfo zijn kennis deelt.
TEKST INGE VAN DRIE
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