
Beste ,

Na een fris en vochtige start

begint er nu eindelijk op te

l ijken dat het echt zomer

is.Wij hebben hier duidelijk

gemerkt dat het voerseizoen

wat langer doorl iep dan

voorgaande jaren maar

ondertussen staan de meeste

paarden wel op de weide en

zien we de normale zomer dip

in de hoeveelheid voer die de

deur uitgaat..

Wat op zich ook best wel eens lekker is, want wij gaan niet op vakantie deze

zomer maar hebben zo toch een beetje vakantie gevoel ;-)

NIEUW Zwarte haver

Ik ben blij te kunnen melden

dat we zwarte haver aan ons

assortiment kunnen

toevoegen. 

Biologische zwarte haver is

zeer schaars, moeil i jk te

vinden maar wij hebben een

fl inke partij kunnen inkopen

die bovendien van zeer hoge

kwaliteit is.

Deze partij haver hebben wij,

zoals gewoonlijk, laten

uittesten door een aantal

verschil lende mensen die hiervoor gebruik maken van de Lecher-antenne en bio-

tensor. 

Hiermee kunnen o.a. energetische waarden zoals Bovis (levenskracht) worden

vastgesteld. Maar ook kan getest worden wat het het effect is van een specif iek

voedingsmiddel op orgaanfuncties of een specif iek dier. 

De testen waren unaniem zeer positief en de mensen die de tests uitvoerden zijn

het gelijk aan het rantsoen van hun dieren gaan toevoegen.Zelf heb ik het hier op

onze eigen paarden getest door ze een keuze te geven tussen bakjes met

verschil lende graanmengsels en losse granen, de zwarte haver was het 1 e bakje

wat direct helemaal leeg ging. 

Er gebeurde ook iets heel

opvallends toen ik een handje

van deze zwarte haver aan

onze kippen gaf, want

normaal gezien zijn kippen

niet zo gek op haver en laten

ze het meestal tot het laatst

l iggen. 

Maar tot mijn eigen

verbazing doken ze er gelijk

op en pikte ze gretig al les,

tot het laatste graantje, in no

time op. 

Zo zie je maar weer dat er grote verschil len tussen partijen van dezelfde

graansoort kunnen bestaan, de dieren vertellen het ons eenvoudig.

In de voedingsindustrie wordt er geen onderscheid gemaakt tussen verschil lende

partijen en aan zwarte haver wordt dezelfde voederwaarde gegeven als aan de

gele haver. 

Maar al leen al gezien de kleur die door bepaalde voedingselementen wordt

veroorzaakt zou er toch een wezenlijk verschil moeten zijn.Zwarte haver is

eigenlijk het oer-graan van waaruit de gele haver is gecultiveerd.

 In de zwarte haver zit nog veel kiezelzuur en magnesium, de magnesium is in

gele haver, mede door moderne landbouw technieken, gehalveerd. Kiezelzuur,

si l icium komt in de meeste moderne graansoorten bijna helemaal niet meer voor

dus vanuit dit standpunt gezien vormt de zwarte haver een zinvolle aanvull ing

voor ieder dieet. 

Uiteraard gaat het niet al leen om deze 2 voedingselementen maar om het totale

plaatje, incl. productie methoden, wat de waarde van een goed voedingsmiddel

bepaald. 

Biologisch geteelde zwarte haver zal in dit geval het meest dichtbij de ideale /

oorspronkelijke voedingswaarde l iggen. Vandaar natuurl ijk dat de onderzoekers en

ook de dieren hier zo blij van werden.

Naast dat we deze zwarte haver los

gaan verkopen wordt deze uiteraard ook

in al onze andere voerproducten

verwerken die haver bevatten. We

kunnen met deze partij enkele maanden

vooruit maar het zal uiteindelijk ook

een keer opraken. 

Wij gaan natuurl ijk ons best doen weer

zo'n mooie partij te pakken te krijgen

maar zoals ik al aangaf is biologische

zwarte haver zeer schaars, dus beloven

kan ik niets.

Maar voor nu kunnen we het jul l ie in

ieder geval aanbieden.  

Podcast over honden bokashi onlineRon heeft meegewerkt aan een podcast met

Maurice Fl interman van de website www.dierbewust.nl specif iek over de bokashi

voor honden. 

De podcast is zeker het beluisteren waard. Zeer informatief, zie het l inkje

hieronderhttps://dierbewust.nl/blog/

Deze site staat naast onze blog vol met andere interessante informatie voor de

bewuste honden bezitter, dus een aanrader!

Responsive site 

Wij hebben onze site onlangs geupdate naar smartphone responsive zodat deze nu

ook op de smartphone goed te gebruiken is.

Een beetje laat zou je kunnen denken maar dat komt omdat wij zelf nog geen

smartphone's gebruiken en dan denk je in ale drukte daar niet zo gauw aan.

Maar gelukkig waren er klanten die ons hier op gewezen hebben dus zijn we er

gelijk mee aan de slag gegaan en dat l i jkt gelukt.

Een fijne zomer en wie nog weg gaat, of al is, een fijne vakantie toegewenst.

Zonnige groeten Ron & Sylvia 

PS sommige van jull ie zullen deze nieuwsbrief dubbel krijgen.

Dat komt omdat er iets misging tijdens het verzenden waardoor het grootste

gedeelte van de abonnees de nieuwbrief niet ontvangen hebben,dus heben we hem

nog een keer verstuurt.

 Sorry voor het ongemak.
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