Streek en ambacht op 4 juni in Oldeberkoop!
Zaterdag 4 juni is er weer een Friese Streekmarkt in
Oldeberkoop. Vanaf 10:00 uur kunt u terecht op het plein in
het authentieke centrum van Oldeberkoop voor (h)eerlijke
producten uit de streek. Zoals bijvoorbeeld de Buffelburgers
van de Waterbuffelfarm uit Oldemarkt. Een heerlijke burger
van 100% Buffelvlees, voor de grote en de kleine trek. En
zowel gekruid als ongekruid verkrijgbaar.

En wat smaakt er nu goed bij vlees? Een beetje mosterd
natuurlijk! In Warten wordt heerlijke mosterd gemaakt.
Boerderij DeWartenster maakt niet alleen naturelmosterd maar heeft ook diverse kruidenmosterds en zelfs
zelf-maak-mosterd. Alle ingrediënten, behalve de azijn, in
een potje. U bepaalt zelf hoe grof, of juist hoe fijn u de
mosterd maakt, wat u het lekkerst vindt! Over enkele
weken is het Vaderdag en daarom heeft Met Smaak
Gemaakt een smakelijke Vaderdagtip! Een mosterdpakket
bestaande uit een naturel-mosterd en drie
kruidenmosterds.
Niet uit de streek, maar wel bijzonder te noemen is
Kastanjehoning. Kastanjehoning, verkrijgbaar bij Imkerij
De Delleburen wordt door bijen gemaakt met nectar uit de
bloemen van de tamme kastanjeboom. Bij veel mensen is
deze honing onbekend, maar zeker de moeite waard om
eens te proberen vanwege zijn karakteristieke smaak! De
boom waar de tamme kastanjes aan groeien is inheems in
Zuid-Europa, Noord-Afrika en West-Azië. Kastanjehoning is
niet alleen lekker op de boterham, maar liefhebbers van
deze honing gebruiken Kastanjehoning vaak als toevoeging
in marinades of gerechten.
Kruid & Thee is ook één van onze vaste standhouders. Daar
waar je biologische kruiden, kruidenthee (kruideninfusies
zoals ze eigenlijk heten), natuurlijke huidverzorging en door
Liesbet van Pelt samengestelde kruidenthee en biologische
theesoorten kunt kopen. Als je eenmaal kennis gemaakt hebt
met echte, zuivere losse thee wil je nooit meer iets anders!
Elke keer dat je een kop of pot losse thee zet is de smaak
altijd net weer even anders omdat het los is en je nooit weet
welke blaadjes er in gaan. Zo blijft elk kopje kruiden- of
losse thee een feestje!

Te gast bij ons is Gonnie van Essen van 4Seasons uit
Noordwolde. Naast een uitgebreid cursusaanbod maakt
Gonnie bloementaarten, - harten en kransen. Zowel met
droog- als verse bloemen. In verschillende groottes en
prijsklassen is er voor ieder wat wils. Zoekt u nog iets
bijzonders voor u zelf of voor iemand anders? Loop dan even
langs bij 4Seasons!
Aanstaande zaterdag
is het extra gezellig in
Oldeberkoop, want op de Doevekaampe vindt van 11:00 tot
17:00 uur de Schaapscheerdersdag plaats. Aan het begin van
de zomer willen de ruim 200 schapen van herder Hilde graag
van hun dikke wollen wintervacht af. Ieder jaar op de eerste
zaterdag van juni helpen de schaapscheerders deze dames
uit de jas en is te zien wat u allemaal kunt doen met deze
wol. Er zijn demonstraties, workshops en een heuse
wolmarkt.
Kortom voor ieder wat wils, dus kom en Beleef Oldeberkoop!

