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Wat rolt er
van ons
bedrijf…
Naast eitjes rollen bij ons ook
suikerklontjes van het erf!
Veel boerengewassen worden
niet zomaar in zijn puurheid
geconsumeerd. Het ei zit in
een super verpakking en
verkopen we in onze boerder-ei automaat. Elke dag
vers gelegd en elke dag te
koop.

PBietenboot
De suikerbiet komt niet als
gerecht op tafel maar heeft
een mooie bewerking: o.a.
suikerwinning.

Bieten gerooid en gekiept

We hebben een gemengd bedrijf; we telen
kippenvoer en ook suikerbieten. De biet, “de
kraot", wordt rond 1 april gezaaid nadat de
grond voldoende opgedroogd en op
temperatuur is. De biet is een diepwortelend
gewas wat in staat is veel stikstof op te
nemen. Na 6 maanden wordt ze geoogst tot
de slechte weersomstandigheden aanvangen.
Wachtend op de verwerking worden ze op een
hoop gekiept. De campagne (transport van de
oogst naar de fabrieken ) duurt tot half
januari. Elk jaar krijg je als teler een
toegewezen periode om te leveren. Na de
oogst ligt de hoop al dan niet onder een doek
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ter bescherming tegen de vorst te wachten op verwerking.
Dit jaar gaat de Zuid-Limburgse oogst met de boot vanuit
Maastricht. In het Zuiden van het Land gebeurt de winning
van de suiker in West Brabant.Van het landbouwareaal in
Nederland wordt 20 % gebruikt voor de bietenteelt.

Bright Beet Book
Kijk eens op de presentatie van het
Bright Beet Book

Vaccins, Papier
Windmolenwieken, Plastic
Je bedenkt het niet of de SuikerBiet is de grondstof! Fossiel
vrij/ biobased plastic. Glycolen; de bouwsteen voor
sportkleding! Kringlooplandbouw 🐓 mest op het land,

Scan en
Download
hier het
Bright
Beet Book

bietenzaad erin, oogsten die hap en bak lekkere stroopwafels
en ren rondje in je biobased sporttenu. Toekomst muziek
waarvan de plannen op
suikerbietenpapier zijn
geschreven.

Vertel
Verbind
Verwen
December, tijd voor de bietenboot
samen met een leuke attentie. Het
oude normaal missen we. Kerst,
Oud en Nieuwjaar zijn anders. Een
uitleg over de biet om te verbinden
door te vertellen en uiteindelijk als
o.a. voedselproducent te
verwennen. December is het
moment om ff stil te staan. Suiker
samen met ons ei is de basis voor
veel wafel recepten. Hopelijk doen
we in 2022 er een schep bloem
bovenop en dan
heb je Heel
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Bakt!
Dromen moet je
blijven doen en
waarmaken. Geniet van het leven!
Leef je leven en blijf gezond van
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