Limousin-oost
Pech en Succes

Liever limovlees met karakter
Vlees dat heeft moeten werken met
met een vetrandje komt steeds
meer in. De tijd van luxe vlees
als biefstuk van de haas,
entrecote lijkt voorlopig
even voorbij, stoofvlees
en sukade zijn de
nieuwe vleestoppers. Niet gek, immers ‘werkvlees’
en vet zorgen voor veel meer structuur en smaak.
De meeste mensen eten niet elke dag vlees, maar
als het gegeten wordt, moet het goed zijn en
mag de bereiding ook even wat tijd kosten. Wij
merken dat ook, er is duidelijk meer vraag naar
stoofvleespakketten of daaraan gerelateerde
producten. Mocht u ook een keer iets nieuws willen
proberen dan helpen wij u graag om u van uw
favoriete vleesproducten te voorzien, of met advies
over een goede (authentieke) bereiding ervan.

LoveRieke: Uniek herstel van een
gebroken been!

O

wat waren we blij met de goede geboorte van het
kalfje LoveRieke, dochter van koe Hyacinthe. De
geboorte van elk kalfje is prachtig, maar deze was extra
bijzonder omdat LoveRieke een combinatie is van een
bijzondere Franse stier en Hyacinthe via kunstmatige
inseminatie. Wij doen dat niet vaak, maar we willen
graag de mooiste en authentieke Limousin koeien met
de allerbeste raseigenschappen.

T

ot onze grote schrik bleek een dag na de geboorte
dat LoveRieke een gebroken poot had. Waarschijnlijk
heeft Hyacinthe er in al haar enthousiasme opgestaan.
Normaal betekent een gebroken poot voor een kalfje
einde verhaal. In de stal of in de kudde kan een gebroken
poot bijna niet herstellen en kan het kalfje ook niet
goed bij de moeder blijven. Samen met dierenarts Rick
is er echter een plan van aanpak gemaakt en hebben
we de poot in gips gezet. Het gips moest 6 weken lang
wekelijks vervangen worden wat een lastige klusje was,
want Hyacinthe zorgde zo goed voor haar dochtertje
dat dierenarts Rick er bijna niet bij mocht komen.

G
De Beste Stier van Nederland
Vorig jaar hebben wij u verteld over de koop
van onze stier “Carmorn IMP” in Noord-Ierland.
Eind december is Carmorn beoordeeld voor het
Nederlandse Limousin Stamboek.
Carmon is ingeschreven met de maximale score,
hij is hiermee beste jonge stier in Nederland! Hier
zijn we enorm trots op en het biedt veel perspectief
voor de toekomst.
Bent u benieuwd hoe zo’n beoordeling in zijn werk
gaat en waar op gelet wordt, dan bent u uiteraard
van harte welkom. Uiteindelijk bepaalt dat ook
grotendeels de kwaliteit van uw vlees!

elukkig is het gips er donderdag afgehaald, het
pootje is nog erg dun en de beenspieren nog erg
slap, maar verder lijkt het goed te gaan. Het blijft dus
nog even spannend maar de eerste horde is genomen.
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www.limousin-oost.nl
Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen. Mail dan naar info@limousin-oost.nl met onderwerp “afmelden”
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