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Pierwszy w Polsce festiwal, promujący ogrodnictwo, uprawę roślin oraz gotowanie  

z wykorzystaniem kwiatów jadalnych. 

 

Nowa atrakcja turystyczna Pomorza Zachodniego, promująca  

kreatywne spędzanie wolnego czasu.  

Organizatorzy: 

Polan Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o. 

 

          Hortulus Dobrzyca 

Opis festiwalu:  

Impreza w założeniu ma zostać wydarzeniem cyklicznym, organizowanym w Ogrodach Hortulus Spectabilis 

na skalę ogólnokrajową.  

W programie między innymi:  

 Prezentacja uprawy gatunków i odmian kwiatów jadalnych firmy nasienno-hodowlanej Polan oraz 

roślin ozdobnych o kwiatach jadalnych, produkowanych przez Szkółkę Roślin Ozdobnych Hortulus   

 Porady dotyczące ogrodnictwa i uprawy roślin ozdobnych o jadalnych kwiatach i owocach 

 Przedstawienie możliwości wykorzystania i przetwarzania kwiatów jadalnych  

 Pokaz kulinarny - gotowanie na żywo w plenerze ogrodu i degustacja potraw z jadalnych kwiatów 

 Prezentacja przetworów oraz wyrobów polskich firm takich jak Fungopol czy Dary Natury, które 

wykorzystują kwiaty jadalne do produkcji soków, konfitur, syropów, oraz suszu kwiatowego  

 Porady kulinarne dotyczące zdrowej żywności i zdrowego trybu życia  

 Prezentacja produktów regionalnych  

 Indywidualne zwiedzanie Ogrodów Hortulus Spectabilis  

W festiwalu wezmą udział wyjątkowi goście między innymi: specjaliści nasiennictwa, ogrodnictwa i uprawy roślin, 

producenci zdrowej żywności oraz przedstawiciele gastronomii. Wśród gości specjalnych pojawi się: 

Dr biochemii Małgorzata Kalemba - Drożdż  
Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych, Katedra Biochemii Genetycznej, Krakowskiej Akademii  

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.   

 Autorka wielu książek o kwiatach jadalnych, promujących najnowsze trendy w żywieniu. 

    Patronat Medialny                                      Patronat Naukowy                                              Partnerzy                     

Katedra Roślin Ozdobnych  

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu   

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu   

 

 

Festiwal Odbędzie się w Ogrodach Hortulus Spectabilis w Dobrzycy  

Ogrody Hortulus Spectabilis to nowy kompleks, udostępniony dla zwiedzających od 2014 roku. Obecnie 

zagospodarowane i udostępnione jest 7 z 30 ha realizowanych ogrodów. Kompleks jest licznie odwiedzany przez 

turystów spędzających urlop nad polskim morzem. Ogrody rocznie odwiedza ponad 200 tys. gości z całego kraju 

i zagranicy.Do największych atrakcji  kompleksu zaliczają się: 20 metrowa wieża widokowa, największy na świecie 

labirynt grabowy o powierzchni 1 ha, Ogród 4 Pory Roku, Dolmen Anastazji, Kamienny Krąg oraz liczne ogrody  

o różnej tematyce. Kompleks uznany jest za jedną z największych atrakcji turystycznych Pomorza Zachodniego.  

W 2014 roku otrzymał wyróżnienie Polskiej Organizacji Turystycznej za Najlepszy Produkt Turystyczny.  


