
Hvor kommer 
maten vår fra?



Jobben til den norske bonden  
er å skaffe god mat TIL ALLE.

I denne boka kan du lære mer om 
hvordan dyr og planter på gården  
blir om til mat til deg og meg.

På gården jobber bonden. Det er han eller  
hun som høster gras og korn på jordene. 
Bonden steller med dyrene, gir dem mat, 
slipper dem ut på beite og melker dem. Har 
dyrene på gården det bra, blir maten god. 
Bonden må derfor stelle dyra både tidlig  
om morgenen og sent om kvelden.

Når du leser om hvor maten 
kommer fra, er det flere 
spørsmål du kan svare på. 
Kanskje du kan få hjelp av  
en voksen eller en bonde  
du kjenner? 

?



Fra potet til potetgull 
Vi spiser mye potet i Norge. Bonden planter poteten på våren, enten 
ved å så frø eller ved å sette en liten potet ned i jorda. 

Frøet eller poteten vokser 
gjennom sommeren til en 
potetplante. Potetene vokser  
fordi et nettverk av røtter suger 
til seg næring fra jorda. Når 
bonden drar potetplanten  
opp av jorda på høsten  
henger potetene  
i stenglene som 
ser ut som  
røtter.

Det finnes mange 
sorter poteter 
som har ulik smak, 
størrelse og farge.
Potetene kan vi koke 
og ha til middag. Av 
potetene kan vi også 
lage pommes frites 
eller potetgull.

Hvilket alternativ under  
er navn på potetsorter?

1) Noesse, Kamerat, 
Landsmann
2) Asterix, Beate,  
Pimpernell
3) Trond, Martin, Stine

?



Fra gras til melk
På åker og beite dyrker bonden gras som  

er maten til dyra på gården.

Når kyrne og 
oksene slaktes, 
får vi kjøtt av 
dem. kjøttet blir 
til kjøttdeig, biff 
og hamburger.

Rundballer

Kyrne spiser gras på 
beite om sommeren. 
Bonden høster også 
litt av graset. Dette 
graset lagres i rund-
baller som kyrne 
spiser sammen med 
korn når de ikke er 
på beite.



Kua må få en kalv for at  
hun skal få melk i juret.  
Kalven trenger ikke all  
melka som kua lager. 

For at kyrne skal kunne spise gras, tygger 
og svelger de den samme maten flere 
ganger. Hva kalles dette?

1) Å tygge drøv 
2) Å beite
3) Å gulpe

?
Melka blir henta på gården og 
kjørt til meieriet. Der tappes 
melka på melkekartonger,  
eller blir til ost, yoghurt,  
iskrem eller smør.

        Ei ku kan
 fylle 

26 melkekartonge
r hver d

ag! 



Fra gras til ullgenser
I fjell og li er det mye gras og 
andre planter som sauen liker å 
spise. Hver sommer er om lag to 
millioner sauer ute på beite. Fra 
sauen får vi ull og kjøtt.

Ulla til sauen er god og varm og  
derfor klipper bonden sauen flere  
ganger i året. Ulla blir til varme  
klær som sokker og gensere.

Har du noen ullklær hjemme som

kommer fra sau
en?



Mammasauen heter  
søye. Hver vår får  
søya to til tre lam. 
Mange av lammene 
slaktes på høsten og  
da får vi lammelår, 
pølse og pinnekjøtt.I hva slags mat finner vi kjøtt  

fra sau og lam?

1) Kebab 
2) Fårikål
3) Både 1 og 2 er riktig

?

Har du noen ullklær hjemme som

kommer fra sau
en?



Fra korn til 
kanelboller
Korn trenger 
mye varme,  
god jord og  
en lang sommer 
for å kunne 
vokse. 

Kornet kan bare vokse der jorda  
er best og det er mest sol i Norge.  

For å få mest mulig mat er det viktig  
at vi ikke bruker denne jorda til andre  

ting. Bonden sår kornet med såmaskin når  
det har blitt varmt i jorda på våren eller 

på høsten. Kornet blir høstet i august og 
september med skurtresker som skjærer  

av stråene og skiller kornet fra strået.  
De tørre stråene kalles halm.

Det beste kornet 
kvernes til mel 
som brukes i maten 
vår. Mel av hvete 
blir brukt til brød, 
kanelboller og 
vafler. Av korn får 
vi også havregryn, 
müsli, kjeks  
og pasta. 

hvete

BYGG

RUG

Havre



Fra korn til pølser

Kornet brukes også til 
dyrefôr. Griser spiser 
mest korn. 
Mammagrisen kalles purke, og  
får om lag tolv grisunger to 
ganger i året. Grisungene får 
melk fra purka de første ukene, 
deretter spiser de kraftfôr. 
Kraftfôr er kornblanding, tilsatt 
vitaminer, mineraler og proteiner. 
De fleste grisene blir slakta når  
de er fem måneder gamle. Da 
veier de mer enn 100 kilo.

Av grisen får vi 
mye god mat som 
pølser, koteletter, 
juleribbe, bacon, 
skinke, spekeskinke 
og leverpostei. 

Når noe er møkkete eller klissent, 
sier 

vi at det er grisete. Uttrykk
et eregentlig feil, for grisen er et renslig dyr

.



Fra korn til vaffel
Høna spiser også korn og kraftfôr. Bonden gir hønene mat  

og sørger for at de har det varmt og godt i hønsehuset.

Når høna er fem 
måneder begynner hun  
å legge egg. Høna legger 
stort sett ett egg om 
dagen. Egget kan vi ha  
i omelett, vaffel og mye 
annet godt.

I Norge dyrkes det mest 
korn på Østlandet. Hvorfor 
er det slik?

1) Fordi klimaet på Øst-
landet er best tilpasset 
korndyrking.
2) Bøndene på Østlandet 
synes det er så gøy å 
kjøre skurtresker.
3) Fordi de spiser mest 
brød på Østlandet.

?



Fra korn til kyllingvinger
Dersom høna og 
hanen går sammen 
og parer seg kan det 
bli kyllinger i eggene. 
Egget må ruges i 21 
døgn før kyllingen 
blir klekket. Kyllingen 
må ha det godt og 
varmt den første 
tiden.

Er det kyllinger inni alle 
egg som høna legger?

1) Ja, hvis eggene har det 
varmt hele tida.
2) Nei, da må høna gå 
sammen med en hane.

?

Fra kyllingene får vi kjøtt som for
eksempel kan brukes i taco eller 

grillede kyllingvinger.



Vi får mye godt og sunt fra norsk 
landbruk. Hva produseres ikke i Norge?
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