En gelukkig wil het nog niet echt winter worden. Want
extreme kou kost ons meer voer en levert wat teveel
spek op, de watertoevoer bevriest en de weide wordt
gevaarlijk voor je enkels. Bestel op tijd prachtige
producten voor jouw buitengewone kerstdiner! Lees in
deze nieuwsbrief waarom je bij ons nog trots kunt zijn
dat je vlees eet.

15 december

21 december

Hervormde kerk Nieuwendam.
Verkoop worst in Amsterdam op de
Wintermarkt van de Sacramentskerk
Tuindorp Oostzaan.
Extra Buitengewone Verkoopdag op
Noordoogst 13:00-17:00 uur.

Groot assortiment online: doe je kerstinkopen nu!
Moestuin 2.0 Amsterdam Noordoogst
Op het Stadslandbouwproject Noordoogst is sinds 2014
ook een BSO/Kinderopvang aanwezig: Buitenkans. Zij
hebben een tuin, gebaseerd op permacultuur principes,
waarin kinderen spelenderwijs kennis kunnen maken
met planten, bloemen en bomen.

Een vast terugkerend element in onze nieuwsbrief is
onze oproep om niet alleen onze foto’s te liken en
berichten te delen, maar vooral ook te blijven bestellen!
Want vlees wat niet gegeten wordt, wordt ook niet
gemaakt. Jij bepaalt dus hoeveel varkens wij volgend
jaar weer buiten kunnen houden met 40x meer ruimte
dan biologische varkens.
Doe dus weer mee door te bestellen op
www.buitengewonevarkens.nl/bestellen en betaal met
kortingscode of i-deal.
Aanstaande zaterdag 30 november → gratis via de pick
up route door midden en west Nederland.
Alle vrijdagen en zaterdagen → € 5,00 via de post.

Spelenderwijs leren waar je eten vandaan komt
De directie heeft Buitengewone Varkens benaderd of de
varkens een rol kunnen spelen in de bemesting en
herstructurering van de tuin. En dat kan! Vanaf vrijdag
29 november zullen 15 Lucy-varkens hun capaciteiten en
vaardigheden inzetten om deze tuin om te ploegen
zodat er in het voorjaar ingezaaid kan worden.
Data om te onthouden voor de regio Amsterdam:
30 november Gratis pick up van via de webshop
bestelde pakketten bij Noordoogst.
7 december
Buitengewone Verkoopdag op
Noordoogst 13:00-17:00 uur in
samenwerking met rokerij Rookt.
8 december
Verkoop worst in het Noorderpark in
Amsterdam op de Wintermarkt.
14 december Verkoop worst in Amsterdam
Nieuwendam op de Wintermarkt van de

Buitengewone Varkens
www.buitengewonevarkens.nl
Twitter: @buitengewonevarkens

Diverse data → gratis ophalen bij Willem in Harfsen,
Johan in Amsterdam, Josse in De Bilt, Gloudemans in
Eerde, Boerderij Boterhuispolder in Leiden, Stan in
Haaften, Esther in Warnsveld, De Mikkelhorst in Haren
(Gr) en Jelle in Twekkelo.

Verdoven met CO2
Het was even landelijk nieuws zondag! In “Zondag met
Lubach” bracht Arjen Lubach een item over het
verdoven van varkens met CO2 gas voordat deze
geslacht worden.
Het licht bedwelmen van biggen is ook verplicht bij het
castreren van biggen, zodat wij het spul ook in huis
hebben. De combinatie van de verdoving met iemand
met veel ervaring zorgt voor een volstrekt pijnloze en
veilige ingreep. Wij castreren omdat we familiegroepen
varkens willen houden die geen puberzwangerschappen
opleveren. In de gewone varkenshouderij worden beren

Graskamp 26, 4175 CZ Haaften
info@buitengewonevarkens.nl
Facebook: Buitengewone Varkens

en zeugjes gescheiden om zwangerschappen te
voorkomen hetgeen onnatuurlijke leefgroepen tot
gevolg heeft.

Het kinderlijk eenvoudige idee van Mobiel Slachten

De varkens in Maarssen in hun uitgestrekte weide
Beren worden vanuit de stal vroeg geslacht om zo min
mogelijk ‘berengeur’ te ontwikkelen, hetgeen je in
supermarktvlees toch vaak ruikt. Bij ons lopen de
‘borgen’ gewoon tussen hun zusjes en leven ze net als
de dames extra lang èn buiten. Wij vinden dat ruim
opwegen tegen een ingreep van één seconde.

Momenteel is vanwege meer en meer duurzame
buitenvarkensinitiatieven de tijd rijp de mobiele
slachterij te gaan inzetten, naar goed voorbeeld van
Duitsland, Zweden en Frankrijk. Wetgeving en techniek
staan niet meer in de weg: een slachterij op wielen mág
en kán. Een bijkomend voordeel van mobiel slachten is
dat bij vervoersverboden vanwege verdenkingen van
dierziekten toch nog geslacht kan worden zodat er geen
overbevolking aan varkens en overgewichten ontstaan.

November Slachtmaand: maar dan graag mobiel!
Hoewel onze buitenvarkens in de veekar dubbel zoveel
ruimte krijgen als gewone varkens, is hun ritje naar de
slager toch heel wat minder relaxt dan het vrije
buitenleven. Stress hoopt zich op in vlees en daarom
kiezen wij altijd een slager uit waar de varkens een nacht
tot rust komen. Maar er is nog een veel beter alternatief
in ontwikkeling, waarbij Buitengewone Varkens nauw
betrokken is: mobiel slachten.

Nieuw enorm bloemenveld op Zuylestein

Een speciaal ontwikkelde vrachtwagen rijdt van
boerderij naar boerderij. De slachtrijpe varkens kunnen
van het ene op het andere moment uit de kudde geplukt
worden, zich nog geen seconde bewust van wat er te
gebeuren staat. Proeven wijzen uit dat de rest van de
kudde hier totaal niet op reageert, omdat het varken
geen signalen van angst uitzendt. Eerder maakten wij
zelf al mee dat varkens elkaar verdedigen, als je een
enkel varken levend uit een groep wilt halen.

Het mobiel slachten is per varken wel duurder dan
gewoon slachten, maar Buitengewone Varkens heeft
deze kosten graag over voor diervriendelijker slachten
èn een betere vleeskwaliteit. Op het moment dat wij
ongeveer 15 varkens per keer kunnen slachten kan de
vrachtwagen langs komen. Daarvoor moeten wij nog
wat verder groeien: help je daaraan mee door af en toe
vlees bij ons te blijven bestellen via
www.buitengewonevarkens.nl/bestellen?
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En dan even dit: het vleesetiket

Happy to Deliver to: Familie Reijbroek

Even een stukje serieuze info! Want een vleesetiket is
niet zomaar een stickertje. Het bevat verplichte
informatie zoals de THT (tenminste houdbaar tot) en
verwijzingen naar EU regelgeving en natuurlijk een
goede omschrijving van de inhoud en het gewicht. Maar
ook kun je er informatie op kwijt die onze bijzondere
manier van varkenshouden bewijst. Dat zijn in ons geval
het ras en de groeiplaats – of zo je wilt werkplaats – van
onze varkens. Want wij geven onze varkens graag een
taak mee tijdens hun leven, zoals het weg-wroeten en
weg-eten van ongewenste begroeiing, of het
verminderen van de overlast van ganzen.

Gelukkig krijgen we best vaak bijzondere bestellingen.
Zo bestelde Anne enkele weken terug 18x500 gram
gehakt. “Och, beetje voorraad aanleggen” dachten wij.
Maar als dan de leverdatum dichterbij komt en er een
mailtje komt of het vlees bevroren of gekoeld is, dan kun
je net zo goed even vragen of ze misschien iets
bijzonders gaan doen met het gehakt.
En ja hoor, het wordt gebruikt voor een familietraditie
die al generaties duurt: worstenbroodjes maken voor de
feestdagen voor de hele familie! O, wat zal het daar
lekker geroken hebben. Wij weer rekenen …. Zouden ze
er 100 gram in doen? Nee, dat leek ons wat veel.

Buitengewoon gehakt voor een familietraditie

Waar lagen die eieren nou vorige week…?

Desgevraagd kregen we natuurlijk het familiegeheim te
horen: er kunnen 301 worstenbroodjes gemaakt worden
van 9 kg gehakt, ofwel 30 gram per broodje. Zien ze er
niet verrukkelijk uit?!

Leuk toch als je thuis kunt zien van welke van onze
inmiddels 12 locaties je vlees komt? Je kunt dan op onze
website informatie vinden over de omgeving en
verzorgers.
Het is mogelijk dat in je pakket vlees van één locatie zit
of van meerdere: ontdek zelf de verschillen! Als je echt
gericht een locatie en ras wilt kiezen, bestel dan op
www.buitengewonevarkens.nl/bestellen een PigMe
pakket.
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Stan Gloudemans & Josse Haarhuis
Buitengewone Varkensboeren
Blijf ons volgen op Instagram:
https://www.instagram.com/pigme.nl/
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