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Nieuwsbrief 19, Februari 2021 
 

Scharrelboerderij 

Wadwaai 
Wadway 10, 1687 PP, Wognum 

www.scharrelboerderij-wadwaai.nl  T: 06-53960268 

 

Beste lezer, 

De eerste maand ligt alweer achter ons.  

Het is februari, de sprokkelmaand.  

Zo zoetjes aan beginnen de dagen weer wat te lengen.  

Er wordt nog wat winters weer verwacht. Het is niet verkeerd 

als we nog wat vorst krijgen. Dat is goed voor de natuur. 

De werkzaamheden verplaatsen zich weer langzaamaan 

naar buiten. Aan het eind van deze maand zijn misschien 

de eerste Texelaars lammetjes geboren, daarmee kondigt 

de lente zich dan weer aan. 

Veel leesplezier. 

Annet, Gerard en Ronald 

 

PLEEGMOEDEREN 

Ook in de dierenwereld vindt 

pleegzorg plaats. De moeder van 

dit kalf wilde niet veel weten van 

haar nieuwe spruit. Maar gelukkig 

staat er dan snel een tante klaar, 

die het onder de hoede wil 

nemen.  

Liefdevol neemt ze de pleegmoederrol op zich. Het 

moederinstinct neemt de overhand en het kalf wordt zo 

gemakkelijk opgenomen in de kudde.  

De natuur regelt dat allemaal maar mooi. 

 

Geplande 

evenementen 

----- 

 

Dierennieuws 

 

De eerste lammetjes 

De eerste lammetjes van 

2021 zijn geboren. De Suffolk 

schapen lammeren vroeg.  

Begin januari hebben ze hun 

lammeren op de wereld 

gezet. Bij mooi weer gaan 

ze al even naar buiten voor 

een frisse neus.  

’s Nachts en bij koud weer 

zijn ze lekker binnen in het 

stro van de warme stal. 
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Nog meer nieuws 

Kennismaken met onze producten  

LAMSRACK  

De lamsrack is een mooi stuk lamsvlees dat 

gesneden wordt uit het voorste gedeelte van 

de lamsrug. Het stuk wordt lamsrack ge-

noemd vanwege de vorm waarbij de uitste-

kende ribben opvallen. Het is een relatief mager stuk vlees met 

een fijne structuur. Hierdoor is het een heel mals stukje vlees. 

Het voorjaar is traditioneel de periode om lamsvlees te eten. Dit 

heeft te maken met de leeftijd van het lam. Het lam mag name-

lijk niet ouder zijn dan één jaar, anders spreekt men over 

schaap. De leeftijd van het lam zorgt ook voor de bijzonder 

zachte smaak van het vlees. 

Lamsrack is bij ons verkrijgbaar.  

Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt. 

UITBREIDING  

Om voortdurend een uitgebreid assortiment te kunnen bieden in 

onze winkel hebben we een uitbreiding gerealiseerd in de vorm 

van een vriescel. Op deze manier blijft de voorraad op peil en 

kunt u op ieder moment bij ons terecht voor een heerlijk stukje 

vlees. We zijn er erg blij mee en trots op. 

 

RECEPTEN 

Hebt u de nieuwe pagina ‘recepten’ op onze website al 

ontdekt? Neem gerust eens een kijkje. 

We proberen zelf allerlei recepten uit in 

de keuken en als ze bevallen delen we 

die graag met u. Zo kunt u met een 

lekker stukje vlees uit onze winkel een 

feestelijke maaltijd op tafel toveren.  

 

 

 

Fotohoekje 

 

Een van de vaste 

werkzaamheden is het 

schoonhouden en strooien 

van de koeienboxen. 

 

Eindelijk winter! 

Scharrelende kippen  

in een witte wereld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlees bestellen 

Vlees bestellen gaat gemak-

kelijk via het bestelformulier 

op onze website:  

www.scharrelboerderij-

wadwaai.nl,  

of onder telefoonnummer  

06-53960268.  
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