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ZeldzaamLEKKER-nieuws
Het opnemen van nieuwe producenten en promotie nemen een belangrijke plaats in bij ZeldzaamLEKKER. Dit jaar is daar een component bijgekomen: kennis delen middels workshops en een kennisplatform.
Tijdens de workshop regelgeving op 10
april in Doorwerth werd duidelijk dat het
belangrijk is dat je als kleinschalige producenten met elkaar optrekt en ervaringen
deelt. Half oktober is er een workshop
’Vierkantsverwaarding’ op Mariënwaerdt.
Daarnaast is er nu voor producenten een
eigen deel op de SZH-website met verslagen, tips en de mogelijkheid wetenswaardigheden te delen. Verder laat ZeldzaamLEKKER samen met producenten op een
aantal evenementen zien hoe de oude
rassen ingezet kunnen worden. Voor actuele informatie zie www.zeldzaamlekker.nl.
Daarnaast hebben we in de afgelopen
maanden twee ZeldzaamLEKKER-centra
mogen verwelkomen! Ieder met een eigen
insteek: Hoeve Oud Meerveld en Veehouderij Meyenhorst.

Hoeve Oud Meerveld
Op de prachtige boerderij Hoeve Oud
Meerveld in Nijkerk zijn maar liefst negen
verschillende zeldzame rassen te vinden.
Een bonte verzameling van Witrikken,
Nederlandse landgeiten, Bonte Bentheimers, Zwartblesschapen, Sabelpootkrielen, Lakenvelder hoenders, Welsumers, Noord-Hollandse hoenders en
Twentse landganzen siert het erf. Hoeve
Oud Meerveld is daarmee een waar uithangbord voor ons levend erfgoed. Naast
de verkoop van eieren en fruit uit eigen
boomgaard komt er binnenkort een
klompjesroute over het erf. Via een route
met informatieborden kom je meer te
weten over de verschillende rassen. Ook is
er de mogelijkheid om met groepjes het
rustpunt te bezoeken of er zelf een feestje

De Bonte Bentheimer eet rustig door
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Volg ZeldzaamLEKKER ook
op Twitter en Facebook!
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Blaarkoppen horen bij de familie Ruitenberg

te organiseren. Voor meer informatie, kijk
op de ZeldzaamLEKKER-website.

Veehouderĳ Meyenhorst
Ryka en Sjaak Ruitenberg houden in
Maarsbergen veertig Groninger blaarkoppen en honderd Zwartblesschapen voor
de fokkerij en vleesproductie. De dieren
grazen rond de boerderij en in nabijgelegen natuurgebieden. Door middel van
informatieborden worden bezoekers
gewezen op de mogelijkheid het vlees
te kopen.
Ongeveer vier keer per jaar wordt er een
koe geslacht. De verkoop van het vlees
loopt goed, dus dit aantal zal in de toekomst gaan stijgen. Op zaterdagen kun je
in de winkel terecht voor vleesproducten
als hamburgers, saucijzen, lamsbout maar
ook orgaanvlees. Ook is er in de winkel
blaarkopkaas te koop.
Voor meer informatie over veehouderij
Meyenhorst, zie: www.zeldzaamlekker.nl.

