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Beste lezer, 

November, ook wel de slachtmaand genoemd. Langzaam 

komt de winter in zicht. Alhoewel er ook mooie dagen zijn. 

En als het enigszins droog blijft kunnen de dieren regelmatig 

nog even naar buiten. Het blijft een mooi gezicht als de 

dieren in de wei lopen. De schapen blijven sowieso buiten. 

Met hun wollen vacht kunnen ze de winterse kou trotseren.  

In de winkel bereiden we ons voor op de feestmaand 

december. Zo blijven we lekker bezig. 

Veel leesplezier 

Annet, Gerard en Ronald 

 

De schapen zijn gedekt. 

Aan het einde van de herfst hebben veel ooien vaak groene, 

blauwe of rode vlekken op de rug. Dit komt doordat in de herfst 

de dekrammen tussen de ooien worden losgelaten met op hun 

buik een zogenaamd dekblok (soort stempelkussen). 

Iedere ooi die gedekt wordt krijgt dus 

van de ram een kleurtje mee. Iedere 

drie weken veranderen we de kleur van 

het blok. Zo weten we precies welke 

ooien gedekt zijn en in welke periode 

zodat we in het voorjaar ongeveer 

weten wanneer welke ooien zullen gaan lammeren. We 

verwachten de lammeren van de Texelaars medio maart. 

 

Geplande 

evenementen 

----- 

 

Dierennieuws 

 

Kalveren in het riet  

langs de slootkant. 

Zijn ze verstoppertje aan het 

spelen en hebben  

ze elkaar gevonden? 

Is het een stiekeme  

tête à tête waar niemand 

iets van mag weten? 

Wie zal het zeggen.  

Het is hoe dan ook een 

mooi plaatje. 
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Nog meer nieuws 

Kennismaken met onze producten 

Rosbief (van het Engelse roast beef) is 

een groot stuk rundvlees, gesneden van 

een mager spierdeel van het rund. 

Rosbief kan zijn gesneden van de dunne 

of dikke lende, het staartstuk, de bovenbil, de platte bil, het 

bloemstuk of de muis. 

Rosbief wordt meestal zo gebraden dat het binnenste vlees rood 

blijft, maar wel gegaard is. Dat kan worden bereikt door de 

rosbief aan te braden (laten dichtschroeien in olie of boter) en 

vervolgens op lage temperatuur te garen tot een kerntempe-

ratuur van 50°C tot maximaal 60°C. Wanneer rosbief te lang en 

bij een te hoge temperatuur gaart gaat de kenmerkende rode 

kleur van het binnenste vlees verloren. Bovendien verliest het 

vlees daarbij veel vocht, waardoor het taai wordt. 

Rosbief is bij ons verkrijgbaar.  

Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt. 

Varkensweides 

Tijdens de herfstvakantie zijn we begonnen met het aanleggen 

van twee nieuwe varkensweides. De palen voor de afrastering 

zijn geslagen. In de komende periode wordt het hekwerk verder 

afgemaakt. Zo ontstaan drie ruime weides, waarover we de 

varkens goed kunnen verdelen. Zo hebben ze meer ruimte en 

mogelijkheid om rond te scharrelen. Bovendien hebben onze 

bezoekers betere gelegenheid om bij de varkens te kijken. 

Iedere weide heeft een eigen eikenboom die in zonnige tijden 

voor schaduw zorgt. We zijn trots op de deze mooie uitbreiding. 

 

Vlees bestellen 

Vlees bestellen gaat gemakkelijk via het bestelformulier op onze 

website: www.scharrelboerderij-wadwaai.nl, of onder 

telefoonnummer 06-53960268.  

 

 

Fotohoekje 

 

Ook het laatste stukje stal is 

weer schoon voor de winter 

 

Vanwege het mooie 

najaarsweer kunnen de koeien 

nog lang naar buiten. 

 

De boxen worden regelmatig 

van schoon zaagsel voorzien 
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