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Hotel Amaryllis Poznań
Śniadanie, basen, sauna, parking w
cenie. 195zł/ 1 os. Rabaty do 15%
www.hotel-amaryllis.com.pl
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Łubnica
Tutaj hoduje się ślimaki

Trudno wyobrazić sobie kuchnię francuską bez potraw ze
ślimaków. Kiedyś zbierano je na łąkach i nad wodami, ale to już
dawne czasy. Teraz, aby otrzymać odpowiednią ilość mięsa
najlepszej jakości, trzeba ślimaki hodować!

Taką niezwykłą hodowlę prowadzi od 1999 r. Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy. Początkowo eksportowano
rodzime winniczki. Działalność okazała się na tyle dochodowa, że podjęto hodowlę pochodzącej z Turcji i północnej Afryki

odmiany Helix aspersa maxima . Ślimacza ferma znajduje się w folwarku Augustowo i jest największa w Polsce - w
specjalnych namiotach foliowych produkuje rocznie 16 mln sztuk ślimaków (50 ton mięsa). Hodowlę tej odmiany
porównuje się do tuczu brojlerów: mięczaki objadają się podawaną paszą, a potrawa z 20 ślimaków zastępuje porcję
kurczaka.

Więcej znajdziesz w przewodniku: Polska Niezwykła lubuskie i wielkopolskie.

Agroturystyka
Różanka

Nowa Róża

agroturystyka 
Ceny od: 30zł

 Leobus Motel XXI -
Wieku

Grodzisk Wielkopolski

motel 
Ceny od: 63zł

 Hotel Kaukaska
Wolsztyn

hotel 
Ceny od: 57zł

 Hotel Sportowy
MOSIR*
Wolsztyn

hotel 
Ceny od: 40zł

Zobacz więcej

Na skrótyMiejsca » Mapa Galeria zdjęć Forum Sklep MiniPrzewodniki Konkurs
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Ciekawe miejsca w okolicy:  Atrakcje Łubnica | Atrakcje Drzymałowo | Atrakcje Wielichowo | Atrakcje Rakoniewice | Atrakcje Rakoniewice | Atrakcje Parzęczewo | Atrakcje Grodzisk
Wielkopolski | Atrakcje Kamieniec | Atrakcje Rostarzewo | Atrakcje Woźniki | Atrakcje Wilkowo Polskie | Atrakcje Łęki Małe | Atrakcje Granowo | Atrakcje Kopanki | Atrakcje Sielinko | Atrakcje
Opalenica | Atrakcje Wolsztyn | Atrakcje Przemęt | Atrakcje Śmigiel  |

Zobacz na mapie: Obrońca wielkopolskiej ziemi | Rynek z domami podcieniowymi | Czegóż to człowiek nie zrobi dla pieniędzy... | Pałac (1840) | Kościół św. Marcina (1797-1805) | Sikawki w
kościele | Neogotycka kaplica św. Wawrzyńca | Dwór Kaspra Rogalińskiego | Drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła | Najgrubszy miłorząb w Wielkopolsce |

Hodowla Ślimaków
Współpraca, Szkolenie, Pomoc, Skup.
Masz wolne pole? Wykorzystaj To!
www.snailsgarden.com

Sklep internetowy
Upominkownia.pl
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małopolska  mazowsze  muzeum  natura  ołtarz  pałac  park  park krajobrazowy  podkarpacie  pomnik  pomorze  przyroda  ratusz  rekreacja  ruiny  rynek  śląsk  świątynia
wielkopolska  wieża  wypoczynek  zabytek  zabytki architektury  zabytkowa zabudowa  zabytkowy budynek  zamek  zobacz wszystkie tagi
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