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Beste lezer, 

Oktober, ook wel de wijnmaand genoemd, is van start 

gegaan. We krijgen meer herfstweer. Dikke regenbuien 

worden afgewisseld met zonnige dagen. Het fruit wordt 

geoogst. We blijven meer binnen. Dat is weer meer tijd voor 

in de keuken.  

Toch ook weer een heerlijke sfeervolle tijd.  

Veel leesplezier. 

Annet, Gerard en Ronald 

 

STOOFPOTJES 

Het is herfst. Dat brengt een eigen sfeer met zich mee. Van 

oudsher is het de tijd voor heerlijke stoofpotjes. Het is echt 

genieten als de regen tegen de ramen klettert en je je kan 

warmen aan zo’n heerlijk gerecht. Onder andere riblappen, 

runderlappen, varkenslappen, lamslappen en sukadelappen zijn 

ideaal voor een stoofpot. Deze zijn in onze winkel verkrijgbaar. 

 

Stoven is eigenlijk hetzelfde als smoren maar 

dan met meer vocht. Je braadt het vlees 

eerst aan en dan laat je het rustig verder 

gaar worden in een gesloten pan, op een 

laag tot matig vuur in bouillon, wijn, cider of 

bier met groenten en kruiden. Tijdens de 

stooftijd wordt het vlees tegen de kook aan 

gehouden, waardoor het extra zacht en 

smakelijk wordt.’  

 

Geplande 

evenementen 

---- 

 

Dierennieuws 

 

GEDEKT 

De Suffolks zijn door de dek 

periode heen. Dat betekent 

dat de ram z’n werk heeft 

gedaan. Dat kun je goed zien 

aan de verfafdruk op de 

ooien. De ram heeft een 

dekblok om, daarmee kan je 

goed zien of een schaap 

gedekt is of niet. We 

verwachten de eerste 

lammetjes eind januari. 
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Nog meer nieuws 

Kennismaken met onze producten  

VARKENSSCHNITZELS 

De varkensschnitzel ligt bij menig 

Nederlander regelmatig op het bord. 

Het is een heerlijk stukje vlees. De 

schnitzel komt van de bovenbil van het 

varken. Dit is de mooiste spier om 

schnitzel van te maken. Het vlees wordt met de draad mee 

gesneden. Dit betekent dat het tegen de spiervezels van het 

vlees in gesneden wordt, zodat het lekker mals blijft. De lappen 

vlees worden vervolgens platgeslagen met de platte kant van 

een hakbijl. Zo krijgen ze de typische vorm van een schnitzel.  

Varkensschnitzel is bij ons verkrijgbaar.  

Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt. 

 

NAZOMERKLUS STAL SPUITEN 

Nu de herfst z’n intrede heeft gedaan worden er 

allerlei klussen uitgevoerd als voorbereiding van 

het winterseizoen.  

De koeien blijven overdag nog lekker buiten. 

Dat biedt de kans om de stallen goed schoon te 

spuiten. Dat is een extra schoonmaakronde, 

aanvullend aan de dagelijkse 

schoonmaakactiviteiten. Het is een behoorlijk klus die een kleine 

week in beslag neemt. Alles is weer uitgebreid gereinigd, een 

najaar schoonmaak. De koeien kunnen nu weer genieten van 

een prachtige schone stal. 

 

SCHUDDER 

Een schudder is een landbouw-

machine in de rundveehouderij voor 

op een trekker, die gebruikt wordt 

voor het schudden van pas gemaaid 

gras. Door enkele keren te schudden 

droogt het gras sneller en kan het al na één tot twee dagen 

drogen ingekuild of tot kuilgrasbalen samengeperst worden. Een 

schudder bestaat uit een aantal rotors met armen waaraan 

tanden zitten. Doordat de rotors voorover hellen, pakken de 

tanden het gras op van de grond en wordt het achter de 

schudder de lucht in gegooid. Afhankelijk van de uitvoering van 

de schudder, kan deze getrokken of gedragen worden. Er zijn 

schudders tot een breedte van 20 meter. 

 

 

Fotohoekje 

 

De varkens kunnen heerlijk 

genieten van een 

najaarszonnetje. 

 

Regen en zon  

en dan opeens  

een prachtige regenboog… 

 

 

 


