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Beste lezer,
Juli, ook wel de hooimaand genoemd. De afgelopen
weken was het warm en zonnig, zodat we al wat hebben
kunnen hooien. Voor de dieren is het fijn als de temperatuur
rond de normale waarden ligt (ca. 22 °C). Dan is het heerlijk
om buiten te zijn en anders … gaat het hitteplan in werking.

Geplande
evenementen
-----

Dierennieuws

Veel leesplezier
Annet, Gerard en Ronald
Schapen scheren
Het scheren van schapen is het proces waarbij de wollen vacht
van een schaap wordt geschoren. Dat gebeurt meestal rond de
maand mei/juni, dus voor de zomer. Dit wordt niet alleen
gedaan omdat het dan vlak voor de heetste periode van het
jaar is, maar ook omdat het in een wat warmere periode
makkelijker scheert. Als het wat warmer is zal de Lanoline (het
vet tussen de vacht) namelijk vloeibaarder zijn waardoor men
makkelijker door de vacht kan komen met een scheermachine.
Gerard is onze schaapscheerder, hij verwijdert de schapenwol.
Meestal wordt elk volwassen schaap eenmaal per jaar
geschoren. Het is een intensief klusje, maar als het eenmaal
gedaan is stemt het tot tevredenheid.

Maandag 29 juni mochten de
jonge biggen voor het eerst
naar buiten. Moeder ging
voorop en al snel volgde de
aller dapperste met de broers
en zussen in het kielzog.
Eenmaal op de weide kon het
spelen en wroeten in het hoge
gras beginnen. Vol jeugdig
enthousiasme gingen ze
allemaal op onderzoek uit!!!
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Nog meer nieuws
Kennismaken met onze producten
Rundertartaar
Tartaar is fijngehakte biefstuk. Het verschil tussen
gehakt en tartaar zit hem in het percentage vet.
Tartaar is een stuk magerder vlees (8% vet). Ook
wordt tartaar een keer vaker doorgedraaid om
de structuur te verfijnen. Fijngehakt rundvlees zou voor het eerst
als gerecht zijn omschreven in de roman Michael Strogoff, de
koerier van de tsaar van Jules Verne.
Tartaar wordt zowel rauw als gebakken gegeten. De baktijd
bedraagt hooguit circa 4 minuten, zodat het vlees sappig en
van binnen rood blijft. Een steak tartaar is bijvoorbeeld erg lekker
met een rauw eitje en kappertjes.

Fotohoekje

Tartaar is bij ons verkrijgbaar.
Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt.
Zonnepanelen
Op het melkveebedrijf zijn in de afgelopen week zonnepanelen
geplaatst. Daarmee zijn we weer een stukje duurzamer
geworden. Op zowel de scharrelboerderij, als op het
melkveebedrijf wekken we voldoende stroom op voor het eigen
energiegebruik. Op weg naar energieneutraal, dat past in onze
bedrijfsfilosofie.

De kuikens gaan goed.
Moeder kloek houdt ze goed
in het oog in de buitenren.

Vlees bestellen
Vlees bestellen gaat gemakkelijk via het bestelformulier op onze
website: www.scharrelboerderij-wadwaai.nl, of onder
telefoonnummer 06-53960268.
Bij het maaien stuit je soms op
een mooi stukkie natuur, zoals
het nest van een scholekster.
We laten het met rust en
hopen dat er snel jonkies zijn.
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