Poznań na słodko

Warto wybrać się w Poznaniu z przedszkolakami i uczniami do wyjątkowych miejsc, które są bliskie
sercu każdego łasucha. Wytwórnie cukierków robionych własnoręcznie na bazie naturalnych
produktów, według autorskiej receptury przekazywanej z pokolenia na pokolenie czy własnoręcznie
lepione rogale świętomarcińskie tworzą bogacty wachlarz propozycji.
Rogalowe Muzeum Poznania
Karmelkowo Manufaktura Cukierków
Słodkie Czary Mary

Rogalowe Muzeum Poznania

Rogalowe Muzeum Poznania to miejsce przybliżające najważniejsze poznańskie tradycje w formie
kameralnych, swobodnych pokazów na żywo. Uczestnicy dowiedzą się skąd pochodzi kształt rogala
świętomarcińskiego, jakie są tajniki jego szlachetnej receptury, a nawet sami będą brać udział w
wypieku pod okiem Rogalowego Mistrza.

Muzeum mieści się na w zabytkowej kamienicy na Starym Rynku, dokładnie naprzeciwko Ratusza
(wejście od ul. Klasztornej). Wnętrze kamienicy kryje oryginalny renesansowo-gotycki wystrój sprzed

pięciuset lat. Z okien Muzeum doskonale widać koziołki, co będzie dodatkową atrakcją seansu
przedpołudniowego.

Pokazy rogalowe odbywają się w następujących godzinach:
- 12:30, 13:45, 15:00
- pokazy rogalowo-koziołkowe: 11:10.
- 9:00, 10:00, inne - godziny dostępne dla grup przy wcześniejszej rezerwacji.

Dla grup możliwe także pokazy w innych godzinach, np. wieczornych.
Organizatorzy proszą o przybycie 10 minut przed pokazem i oczekiwanie na dole na obsługę.

W poniedziałki nieczynne

Muzeum jednocześnie jest w stanie przyjąć 25 osób. O kolejności wejścia decyduje posiadanie
potwierdzonej rezerwacji, a następnie – kolejność przybycia. Pokazy odbywają się gdy zgromadzi się
min. 5 osób
Grupy od 15 osób są proszone o wcześniejszą rezerwację e-mailem:
muzeum@rogalowemuzeum.pl, telefonicznie 690 077 800 lub poprzez formularz na stronie
internetowej muzeum TUTAJ. Należy podać wybraną datę i godzinę pokazu, liczbę
uczestników oraz swoje imię i nazwisko wraz z telefonem kontaktowym.
Goście indywidualni i poniżej 15 osób mogą kupować bilety na 10 minut przed każdym pokazem na
bieżący dzień.

Koszt:
Bilety indywidualne Pokazy rogalowe
Osoby 3-16 lat
12 zł / os.
Osoby powyżej 16 lat
14 zł / os.
Dedicated shows in English 16 zł / os.

Pokazy rogalowo-koziołkowe
14 zł / os.
16 zł / os.
20 zł / os.

Opiekunowie grup (generalnie w przypadku grup pow. 15 os., 1 opiekun na 10 osób) oraz dzieci
poniżej 3 roku życia – wstęp bezpłatny. Ceny zawierają degustację Rogali Świętomarcińskich.

Szczegółowe informacje o muzeum TUTAJ

powrót na górę strony

Karmelkowo Manufaktura Cukierków

Wszystkie słodkości wyrabiane są ręcznie, a do ich produkcji wykorzystywane są, pozyskiwane w
sposób naturalny, owocowe i warzywne aromaty i barwniki. Proces produkcji wyrobów został
zaczerpnięty ze starofrancuskiej Manufaktury, gdzie w XII wieku opracowano proces produkcji
karmelu.

Dzieci z przedszkoli i szkół, podczas pokazów i warsztatów, mogą śledzić procesy związane z
tworzeniem i formowaniem słodkości. Wszyscy uczestnicy warsztatów mogą degustować
nowowytworzone wyroby, a po zajęciach każde dziecko otrzyma paczkę ze słodkościami ręcznej
produkcji.

Znajduje się tu również kawiarnia i miejsce interaktywnych zabaw dla dzieci. Opiekunowie grup, w
czasie interaktywnych zajęć, mogą usiąść w kawiarni i oglądać pokazy delektując się pyszną kawą
serwowaną na koszt firmy.

Pokazy odbywają się o każdej pełnej godzinie w godz. 9:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku.

Do wyboru dwa rodzaje pokazów:
1. podstawowy do 25 osób: bezpłatny pokaz, zrób sam lizaka, paczuszka cukierków - koszt 15 zł
2. rozszerzony do 15 osób: bezpłatny pokaz, zrób sam lizaka, zrób sam cukierki, paczuszka
cukierków - koszt 20 zł

Rezerwacje: tel. 535 585 301, mail: hello@karmelkowo.com.pl
adres: ul. Kramarska 26

Szczegółowa oferta dla przedszkoli i szkół TUTAJ

powrót na górę strony

Słodkie Czary Mary - Manufaktura produkcji słodyczy oraz lizaków

Dla przedszkoli i szkół organizowane są pokazy produkcyjne połączone z warsztatami. Przez cały
czas objaśniany jest proces produkcyjny od momentu wylania karmelu na kamienny blat, poprzez
nadawanie mu smaku i kolorów, aż do momentu pakowania gotowych produktów. W trakcie można
spróbować swoich sił w roli cukiernika i wykonać własnego klasycznego lizaka.

Minimalnie 15 osób w grupie.

Godziny otwarcia: poniedziałek - niedziela w godz. 10:00-18:00. Godziny pokazów dla grup
zorganizowanych: od godziny 8:00 i o każdej pełnej godzinie.
Istnieje możliwość umówienia się w innych odpowiadających godzinach. Organizatorzy proszą o
punktualne przybycie ze względu na proces stygnięcia karmelu. Jest również możliwość
zorganizowania pokazów w przedszkolu i szkole.

Warsztaty trwają około godziny przy 25 os. grupie.

Do wyboru różne opcje pokazów:
I - własnoręczne wykonanie dużego lizaka o średnicy 10cm - koszt 10zł/os
II - własnoręczne wykonanie dużego lizaka o średnicy 10cm + karmelowy aniołek - koszt 15zł/os
III - własnoręczne wykonanie dużego lizaka o średnicy 10cm + cukierki 100g - koszt 15zł/os
IV - własnoręczne wykonanie dużego lizaka o średnicy 10cm + cukierki 100g + karmelowy aniołek koszt 20zł/os

Rezerwacja: tel. 511 592 919, mail: slodkieczarymarypoznan@wp.pl

adres: ul. Wrocławska 12

Szczegółowa informacja o ofercie TUTAJ

powrót na górę strony

