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Wadwaai 
Wadway 10, 1687 PP, Wognum 
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Beste lezer, 

Het is juli en de zomer is eindelijk begonnen. De dieren zijn 

meestentijds buiten. Ze liggen lekker te luieren in de zon. 

Alles gaat in deze periode wat relaxter.  

Om dat extra luister bij te zetten is het ook weer tijd voor de 

BBQ. Met een lekker stukje vlees is het echt genieten.  

In onze winkel is er volop keuze. 

Veel leesplezier. 

Annet, Gerard en Ronald 

 

LEKKER ROLLEN EN DOLLEN 

De afgelopen weken zijn de biggen 

behoorlijk gegroeid. Ze weten hun weg 

gemakkelijk te vinden. Naar buiten 

gaan is geen probleem. Ze rollen en 

dollen lekker in de ruimte. Moeder en 

tante doen het wat rustiger aan.  

 

Zij vinden het fijn om in de 

modderpoel te liggen. Die 

zoeken ze meteen op als ze 

de varkensweide oplopen. Er 

zijn er nu twee in gebruik en 

daar genieten onze varkentjes 

van. Heerlijk in de buitenlucht. 

 

Geplande 

evenementen 

----- 

 

Dierennieuws 

 

Inmiddels zijn alle kuikens 

naar het buitenverblijf.  

Het is een gevarieerd 

gezelschap van  

Bonte Leghorns – Australorp 

en NH blauwe 
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Nog meer nieuws 

Kennismaken met onze producten  

PICANHA  

Picanha is het staartstuk van een rund. Om 

precies te zijn bevindt het vlees zich achteraan 

op de rug van het rund vlakbij de staart. Dit deel 

van het rund is weinig in beweging, waardoor 

het werkelijk zo mals als boter is. Het vlees heeft de vorm van 

een driehoek, een prachtige rode kleur en een mooie dikke 

vetkap. Het is een zeer mals en bijzonder stuk vlees. 

De picanha is zeer geschikt als braadstuk en op de barbecue. 

Verder is het op verschillende manieren te bereiden, zoals in de 

oven of gewikkeld in een zoutkorst. 

Picanha is bij ons verkrijgbaar.  

Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt. 

SCHAPEN SCHEREN 

Afgelopen maand zijn de schapen weer van hun vacht 

ontdaan. De meeste schapen worden rond de maand mei/juni 

dus vlak voor de zomer geschoren. 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.  

Vroeger verloren schapen plukken wol tijdens het grazen in de 

natuur. Door het fokken met schapen en doordat schapen 

vaker op afgesloten stukken land werden gehouden, werd de 

natuurlijke rui van de schapen steeds minder. Daarom moeten 

schapen tegenwoordig geschoren worden. 

 

 

Fotohoekje 

 

Trijntje en Rietje en de biggen 

genieten van de varkensweide 

 

Wat later dan gebruikelijk 

maar het gras zit in de kuil 

 

 

 

 

 

 

Vlees bestellen 

Vlees bestellen gaat gemak-

kelijk via het bestelformulier 

op onze website:  

www.scharrelboerderij-

wadwaai.nl,  

of onder telefoonnummer  

06-53960268.  

 

Voor en na 
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