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Beste lezer,
Het is alweer december. Op de boerderij zijn de laatste
buitenklussen gedaan. De koeien worden geknipt. Zo blijven
ze schoon. Alle dieren die niets meer buiten te zoeken
hebben staan op stal. We zijn klaar voor het winterseizoen.

Geplande
evenementen
-----

Dierennieuws

We leven toe naar Kerst. Gezellig met elkaar onder boom.
Lekker genieten met en van elkaar. Zo kan je rustig stellen:
December een feestmaand!!!
Veel leesplezier.
Annet, Gerard en Ronald
ALLES OP STAL
Het is buiten nat en guur. De herfst loopt op z’n eind, de winter
begint. Dat betekent dat we alle beesten op stal hebben. De
koeien en varkens kunnen prima tegen de kou, maar ze hebben
een hekel aan nattigheid. Ze blijven dan liever binnen. Ook daar
hebben ze ruimte genoeg. Het is er warm, maar vooral droog.
Bovendien is er altijd voldoende voedsel beschikbaar. Ze redden
zich prima. De schapen blijven het jaar rond buiten, daar zijn ze
immers het best op hun plek. Met hun wintervacht trotseren zij
kou en regen. Wat dat betreft zijn het doordouwers.

LAMMETJES IN DE MAAK
Onze Suffolk schapen zijn er
eerder bij dan de Texelaars.
Dat wil zeggen dat zij eerder
aan lammeren toe zijn.
De schapen zijn begin
september gedekt.
Dat betekent dat zij hun
lammeren begin januari
verwachten.
Een mooi vooruitzicht in de
donkere dagen naar kerst

De koeien
op weg
naar de stal
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Nog meer nieuws
Kennismaken met onze producten
KALFSENTRECÔTE
De kalfsentrecote is een mager stukje
vlees, gesneden van de lende van het kalf.
Het vlees heeft een randje vet dat weer
ten goede komt aan de smaak. Entrecôte
betekent letterlijk vertaald 'tussen de
ribben' en werd traditioneel dan ook gesneden uit het
ribgedeelte tussen voorste en achterste deel van de rug.
Kalfsentrecote is malser dan runderentrecôte. Schroei het vlees
eerst op hoog vuur snel dicht en bak het daarna op laag vuur
rosé. Zout het vlees pas na het bakken.
Kalfsentrecôte is bij ons verkrijgbaar.
Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt.
KERST(MAALTIJD) IN ZICHT
Sinterklaas is weer naar Spanje. Met de buik
vol van pepernoten is het tijd om na te
denken over kerst. Hoe gaan we dat dit jaar
vieren? Iedereen snakt naar gezellige
feestdagen. Genieten van een heerlijke
kerstmaaltijd bij. Samen de keuken in om iets
lekkers op tafel te krijgen. Daar past een
goed stuk vlees bij.
In onze winkel is heerlijk vlees te krijgen om het tot een succes te
maken. Kijk maar eens op onze feestelijke december flyer. In de
week voor kerst hanteren we ruime winkeltijden. Vooraf bestellen
of langskomen om zelf wat uit te zoeken het kan allemaal.
Zie hiervoor ook onze website.
BOOMPLANTDAG
Op onze weides willen we schuil- en
schaduwplekken creëren. Hiervoor zijn onder
andere de bossages op de kippenweiden
aangelegd. Daarnaast vinden we het
belangrijk dat er voldoende bomen zijn. Zo is er
diversiteit, maar het is ook een prachtgezicht.
Naast de eikenbomen bij de varkens, de
kastanje bij de kippen hebben we nu ook een
beuk geplant.
Zo was het eventjes boomplantdag op de Scharrelboerderij

Fotohoekje
Voor 2022 hebben we
weer allerlei wensen:

Lammetjesdag rond Pasen!

Biggen kijken in de zomer!

Stoof erover in het najaar!
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