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Beste lezer,
September, ook wel de herfstmaand, is vaak een maand
met een wisselend beeld. Het kan nog schitterend weer zijn.
Die dagen gebruiken we dan nog om gras binnen te halen.
Maar soms zijn er ook dikke regenbuien. Dan richten we ons
op het binnenwerk. Deze maand worden in ieder geval de
stallen grondig gereinigd, voordat de dieren vanwege het
winterseizoen binnenblijven. Een maand met de nodige
drukte dus.

Geplande
evenementen
-----

Dierennieuws

Veel leesplezier
Annet, Gerard en Ronald
De ram bij Suffolk ooien
De ram is bij de Suffolkschapen
gegaan om de ooien te dekken.
Suffolkooien zijn in de bronsttijd, dat
is de tijd waarin ze gedekt kunnen
worden. Als de ooi er klaar voor is
benadert ze de ram zelf. Zij bepaalt
dus. De ram draagt een dektuig met daarin een stempel. Als de
ram dekt geeft deze stempel kleuren af op de vacht van de ooi.
Daarmee kan je zien of een schaap gedekt is of niet. Mocht de
dekking niet gelukt zijn dan komt de ooi na 17 dagen ‘terug’.
De kleur van het dekblok wordt daarom binnen die tijd
verwisseld, zodat je precies weet wanneer het schaap drachtig
is geworden. De draagtijd van een schaap is ongeveer 147
dagen. Als het goed is kunnen we dus in januari nieuwe Suffolk
lammetjes verwachten.

De biggetjes zijn in de
afgelopen weken behoorlijk
gegroeid. Enkele weken
terug werden ze nog
gezoogd door moeder en
nu zijn het flinke knapen.
Haast niet voor te stellen.
Deze dame is wellicht een
nieuw moederdier voor de
toekomst.
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Nog meer nieuws
Kennismaken met onze producten
Kalfslappen
Magere kalfslappen is suddervlees dat minder
gemarmerd is dan riblappen en sukadelappen.
Heerlijk als stoofvlees.
De kalfslappen kunnen van alle magere en ook van vette
kalfsdelen gesneden worden. Afhankelijk van de plaats waar ze
vandaan komen is de bereidingstijd korter of langer en worden
ze gebakken of gestoofd. Over het algemeen kun je wel stellen
hoe magerder hoe sneller het vlees klaar is.
Het stoofseizoen komt er weer aan daarvoor zijn kalfslappen
uitermate geschikt, maar kalfslappen zijn ook heerlijk in allerlei
andere recepten.
Kalfslappen zijn bij ons verkrijgbaar. Vraag er gerust naar als u
onze winkel bezoekt.
Uitgebreid assortiment
De komende weken wordt het assortiment weer
helemaal op peil gebracht. Daarmee bieden
we een ruime keuze uit lams-, kalfs-, varkens- en
rundvlees. Onze vriezers zijn gevuld met een rijke
variatie aan verschillende soorten vlees.
Er is weer ruime keuze in
Het vlees, van eigen vee, is verkrijgbaar in losse
heerlijke soorten vlees
portieverpakkingen of in vleespakketten van
ca. 5 kg. Op onze site kunt u precies lezen
wat er in voorraad is.
Via het bestelformulier plaatst u eenvoudig
een bestelling. Uiteraard bent u altijd van
harte welkom in onze winkel.
Deze is iedere zaterdag geopend en de
overige dagen van de week op
telefonische afspraak.

Fotohoekje

De Suffolkjes kunnen het
prima vinden met elkaar

De Vleeskoeien in een mooi
Hollands plaatje

De vriezers zijn gevuld

Vlees bestellen
Vlees bestellen gaat gemakkelijk via het bestelformulier op onze
website: www.scharrelboerderij-wadwaai.nl, of onder
telefoonnummer 06-53960268.

De varkens genieten
van het avondzonnetje
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