
Når en høne lægger æg, går der 21 dage før en kylling ud-
klækkes. En kylling er voksen, når den er 4-6 måneder 
gammel, men slagtes som regel, når den er 2-4 måneder 
gammel. 
Høns kan både være hvide, brune 
og sorte. Høns spiser korn, majs, 
græs, ukrudt, orme, snegle m.m. 
Høns hører under betegnelsen 
fjerkræ sammen med kalkun,
and og fasan.

HØNS

KYLLING  Unge
HØNNIKE Ung hun, som lige er begyndt at
 lægge æg 
HØNE  Voksen hun, som lægger æg
SKRUKHØNE  En  voksen høne, der ruger
HØNEMOR  En høne, som passer en flok kyllinger
HANEKYLLING  Ung han
HANE/KOK  Voksen han
KAPUN  Kastreret han

SVIN

OKSE

Slagtesvin er en fællesbetegnelse for galte og polte, som 
slagtes, når de vejer ca. 100 kg. I Danmark lever svin i land-
brug, hvor de som regel fedes op til slagtning. En so kan få 
op til 15 unger pr. gang, den farer. 
Svin spiser korn, halm, 
græs m.m.

Svin er en generel betegnelse for grise.

GRIS  Unge 
PATTEGRIS  Lille gris, som stadig får mælk ved sin
 mor
SMÅGRIS  Mindre gris, som er holdt op med at få
 mælk
POLT  En hun, som ikke har faret (født)
GYLT  En hun, som er gravid for første gang
SO  En voksen hun, som har faret (født)
ORNE  En voksen han
GALT  En kastreret han

Høns er fællesbetegnelsen på tværs af alder og køn.

Okse eller kvæg er den generelle betegnelse for 
slagtekvæg – både han- og hundyr.

KALV  Unge
KVIE  En ung hun, som ikke har kælvet før
KO  Hun, som har kælvet og derfor giver mælk
TYR  En voksen han
STUD  En kastreret han

I Danmark lever det meste kvæg i landbrug, og de fleste 
malkekøer er af racen Dansk Holstein, som er sort og hvid-
broget. Noget kvæg bliver slagtet og solgt som okse kød. 
Skindet fra kvæg bruges til sko, tasker og møb ler. Kvæg 
kan veje 500-700 kg og blive 25-30 år gamle. En ko har et 
yver med 4 patter, og her kommer mælken fra. 
Kvæg er drøvtyggere og spiser korn, halm, græs og majs.

FISK OG SKALDYR

TORSKEFISK  Torsk, kulmule, kuller, sej og 
 langhale 
FLADFISK  Rødspætte, skrubbe, helleflynder
 og pighvar 
STIMEFISK  Sild, makrel, hornfisk, ansjos og
 tunfisk 
LAKSEFISK  Laks, havørred og regnbueørred 
FERSKVANDSFISK Gedde, sandart og aborre

Nogle fisk lever i saltvand og andre i ferskvand. Der er stor 
forskel på, hvor store fisk kan blive. En ansjos er ofte ikke mere 
end 3-5 cm lang, mens en tunfisk kan blive op til 2 meter lang.

Skaldyr er en fælles betegnelse for krebsdyr og bløddyr. 

KREBSDYR  Krabbe, krebs, hummer og reje 
BLØDDYR  Østers, muslinger og blæksprutte



Kornsorter er en gruppe af forædlede græsarter. 
De almindelige kornsorter i Danmark er hvede, havre, rug 
og byg.
Korn males til mel. 
Hvidt mel indeholder kun frøhviden, som har et højt ind-
hold af stivelse. Fuldkornsmel indeholder alle dele af kor-
net: Frøhvide, skal, kim og klid. 
Fuldkorn indeholder masser af fibre, protein, vitamin B, 
samt i mindre mængder vitamin E, mineraler og umæt-
tede fedtsyrer.

KORN BUSK

UNDER JORDEN

En busk er en plante, som har flere lige kraftige grene fra 
jorden i modsætning til et træ, der kun har én stamme fra 
jorden. 
Som regel er grænserne for, om man kalder det for buske 
eller træer, lidt utydelige. 

Rodfrugter er fællesbetegnelse for en række grøntsager, 
hvor det hovedsageligt er roden, rodknolde eller en fortyk-
kelse på stænglen under jordoverfladen, der anvendes. No-
gle rodfrugter blev opdaget af de første jæger- og samler-
samfund, andre er forædlet.
I nogle tilfælde, f.eks. rødbeder, kan de unge skud eller 
blade spises som salat. 

PLANTE
Planter er her kategoriseret som et-årige i modsætning til 
buske og træer, som er flerårige. En del krydderurter er dog 
to- eller flerårige.
Grønne planter (inkl. træer og buske) spiser jo ikke mad, 
men de kan selv danne fast stof (blade, grene, rødder, 
frugter osv.) ud fra energi fra solens lys sammen med vand 
fra jorden og kuldioxid fra luften – kaldet fotosyntese. For 
at kunne vokse skal planter også bruge næringsstoffer fra 
jorden som fx nitrat og fosfat.

.



Et træ har rødder, en tydelig og opret stamme og grene og 
blade, der sidder et stykke over jorden. 
Rødderne optager vand og mineraler fra jorden. Blad-
ene optager energi fra sollys. De aktive dele har kun kort 
levetid, men de bliver hele tiden erstattet af nye skud, 
blade og rødder. De ældre dele fungerer som skellet og 
transportvej for træet.
Et landskab med mange træer kaldes en skov. En lille 
gruppe træer, som vokser sammen, kaldes en lund.

TRÆ


