
L’endemà, havent esmorzat, en 
Marc els porta a veure les vaques. 
Les troben totes arrenglerades 
menjant herba.

En Pau observa que en un estable 
hi ha tots els vedells i pregunta:

—Què hi fan, els vedells, sense les 
seves mares?

En Marc li ho explica.

—Els separem de les vaques 
perquè sigui més fàcil munyir-les.

—I com s’alimenten els vedells?

—Fins que no aprenen a menjar 
herba i gra, els donem la llet de 
les seves mares amb aquestes 
galledes que tenen una tetina.

—Que divertit! Semblen biberons 
gegants —comenta la Laia.
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Més tard, l’oncle Joan prepara la segona menjada 
per a les vaques i els vedells. La primera l’han feta 
fa hores, quan en Pau i la Laia encara dormien. 
L’oncle agafa el gra dels sacs del graner i en fa una 
barreja diferent segons si és per a les vaques, per 
als vedells més grans o per als més petits.

—Veieu? D’aquesta manera els vedells creixen més 
sans i forts i les vaques fan més llet i és més bona.

Aquest menjar els agrada tant que se l’acaben 
molt ràpidament.

Una vaca adulta pesa entre 
600 i 700 quilos, fa entre 120 i 150 
centímetres d’alçada i dos metres 

i mig de llarg, sense comptar la cua.

La cua de les vaques 
és llarga i acaba amb un 
manyoc de pèls, que els 

serveix per espantar 
les mosques.
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—Poden menjar tan de pressa perquè a 
l’estómac tenen quatre compartiments —diu 
en Marc—. S’empassen l’herba i el gra sense 
mastegar-los gaire, després s’ajeuen i el que 
han menjat els torna a la boca. Ho masteguen 
a poc a poc i en fan una mena de pasta que es 
tornen a empassar per fer una segona digestió. 

—Són remugants —diu en Pau—, com les 
ovelles o les cabres.

Les vaques tenen un estómac 
amb quatre cavitats: el rumen, el 

reticle, el llibret i el quall. 
I passen entre 5 i 10 hores al dia 
remugant, és a dir, mastegant els 

aliments per segona vegada.
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