Tallers d’apicultura
Mel de Cal Racó
EL MÓN DE LES ABELLES
Taller teòric on coneixerem les abelles i l’ofici d’apicultor
L’objectiu es fer una amplia introducció al món apícola: Que
es una abella, com viuen, quina es la feina de l’apicultor i
quins son els productes que ens
ofereixen
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LA VIDA SOCIAL DE LES ABELLES
COM S’ALIMENTEN?
CURIOSITATS
COM SON?
LA COMUNICACIÓ
PRODUCTES DEL RUSC
L’OFICI D’APICULTOR
L’IMPORTANCIA DE LES ABELLES
Preguntes i curiositats

La durada del taller es de 1 hora i mitja aproximadament, adaptant la
teoria al nivell i edat de les persones a qui s’adrecin. El taller és
acompanyat de material de mostra (arna, cuadres, vestimenta, fumador,
productes apícoles…)
PREU: 190 € (+ IVA) + kilometratge

Proposta de tallers pràctics
Després de parlar i conèixer mes de les abelles,
us fem una proposta de tallers pràctics, ja que
pensem que no hi ha res millor que provar, tocar i
experimentar per a despertar l’ interès i l’atenció
(Degut que son taller on necessitem material, el
preu d’aquest es en funció del nombre de
participants)

1. TASTEM EL MÓN DE LES ABELLES
Després de conèixer una mica del
fabulós mon de les abelles
provarem els diferents productes
apícoles que ens regala el rusc
- Bresca, Pol·len fresc, gelea reial
- MELS: Tast de mels de diferents
varietats (aprofitarem per a
parlar de les diferents
coloracions, varietats, gustos….)
Activitat d’ aproximadament 45 minuts
Preu per a persona 5 € (Consultar per a grups tancats)

2. LES ABELLES i LA CERA
PROPOSTA 1
Fem una espelma amb cera d’abella natural i fil de cotó. Cada persona
prendrà a casa l’espelma que ha creat
PROPOSTA 2
Fem un ungüent (crema) amb oli d’oliva macerat amb plantes medicinals
i cera d’opercle. Cada nen prendrà a casa el seu potet de crema
Activitat d’ aproximadament 45 minuts

Preu per a persona 6 € (consultar per a
grups tancats)

3. LES ABELLES i ELS
PROPOLIS
Parlarem més en profunditat de que són els pròpolis i per a que els
utilitzem les persones.
Farem mel amb pròpolis que envasarem amb petits pots de vidre que
cadascú es podrà endur a casa
Aproximadament 45 min
Preu per a persona 6 € (Consultar per a grups tancats)

* TOTES LES PROPOSTES DE TALLER SÓN CONDUIDES PER UN
APICULTOR/A
* ELS MATERIALS NECESSARIS PER A TOTS ELS TALLERS SÓN A
CARREG DE L’APICULTOR

Per a més informació podeu parlar amb la Nuèlia al telèfon 600 69 37 22
O per correu electrònic a calraco@gmail.com i nueliatan@gmail.com
Moltes gràcies

