
            

 

 

Rogal wielkopolski – duma regionu do kupienia w Żabce 
Rogale z białym makiem, lukrem i kruszonymi orzechami w sklepach sieci  

 
Wielkopolska to region dla Żabki szczególny – firma wywodzi się bowiem z Poznania i jest jednym 
z największych w województwie pracodawców. Bliskie są więc Żabce lokalne zwyczaje i tradycje, 
dlatego  – z okazji zbliżającego się 11 listopada, czyli święta ku czci św. Marcina – do wszystkich 
sklepów z województwa oraz wybranych sklepów sieci zlokalizowanych na terenie całej Polski 
trafi najsłodszy symbol Poznania, czyli certyfikowany rogal wielkopolski. Przysmak wykonany jest 
z ciasta półfrancuskiego, ma nadzienie z białego maku, jest polany lukrem i posypany kruszonymi 
orzechami. Tradycyjny smak wypieku docenili w ubiegłym roku klienci Żabki, którzy tylko 11 
listopada kupili ponad 14 tys. rogali.  
 
Rogale wielkopolskie będą dostępne w sprzedaży do 11 listopada br. 

 

Dane sprzedażowe Żabki potwierdzają, że rogale z białym makiem, lukrem i kruszonymi orzechami 

najchętniej kupują mieszkańcy Poznania, ale także chętnie sięgają po nie także mieszkańcy innych 

miast – np. Warszawy czy Krakowa. W sumie 11 listopada ub.r. Żabka sprzedała w całej Polsce 14 400 

sztuk rogali, z czego aż 47 proc. na terenie samej Wielkopolski. 

 

- Rogale z białym makiem, kiedyś przysmak regionalny, dziś mają swoich amatorów na terenie 

całego kraju. Ich popularność rośnie, między innymi za sprawą Żabki, która z dumą oferuje swoim 

klientom lokalne, wielkopolskie wypieki, sygnowane certyfikatem Dziedzictwo Kulturalne 

Wielkopolski. Mamy nadzieję, że i tym razem nie zawiedziemy podniebień naszych klientów. Żabka 

jest gwarantem jakości! Nasze rogale są bowiem wytwarzane według tradycyjnych receptur przez 

lokalną piekarnię. Te najsłodsze symbole Poznania można już kupić we wszystkich sklepach Żabka – 

mówi Jerzy Roguski, Dyrektor Handlowy w firmie Żabka Polska.  

 

Dostępny w sklepach sieci Żabka rogal wielkopolski wykonany jest z ciasta półfrancuskiego, 

nadziewany białym makiem wymieszanym z rodzynkami, orzechami i kandyzowaną skórką 

pomarańczową. Całość polana jest lukrem i posypana kruszonymi orzechami. Rogale są wykonane 

według tradycyjnej receptury przez lokalnego producenta – Piekarnię Natura. Mają certyfikat 

Dziedzictwo Kulturalne Wielkopolski.  

 

Rogale wielkopolskie są dostępne w asortymencie Żabka Café od 28 października br. Można je kupić 

w sklepach sieci w cenie 7,99 zł/ szt. Rogale są pakowane pojedynczo w hermetyczne opakowania. 

 

Oferta przekąsek w Żabka Café jest nieustannie rozwijana przez Żabkę. Oprócz kultowych już hot 

dogów w różnych wariantach, dostępne są też cieszące się coraz większą popularnością 

cheeseburgery, a także panini czy tosty. W jej asortymencie znajdują się także świeżo mielone na 

miejscu kawy z brazylijskich ziaren 100% arabica, m.in. czarna, biała, espresso, cappuccino czy latte 

podawane w ekologicznych kubkach. Poza stałym, nieustannie rozwijanym asortymentem, klienci 

znajdą tu także produkty okolicznościowe, np. halloweenowe donuty czy pączki na tłusty czwartek. 
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Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 6600 

placówek prowadzonych przez ponad 4900 franczyzobiorców pod marką Żabka. Na przestrzeni dwudziestu lat 

działalności na polskim rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera segmentu sprzedaży convenience. Nasze sklepy są 

odwiedzane codziennie przez ponad 2 miliony klientów, a 12 milionów konsumentów mieszka nie dalej, niż 300 m od 

najbliższej Żabki. Nasz biznes rozwijamy odpowiedzialnie. Do filarów CSR Spółki należą: dbałość o środowisko naturalne, 

odpowiedzialna sprzedaż żywności, rozwój osobisty i edukacja, wsparcie lokalnych społeczności, a także dbałość o 

zdrowie i aktywny styl życia. Więcej informacji o sklepach Żabka na: www.zabka.pl. Więcej informacji o spółce Żabka 

Polska na: www.zabka.pl. 
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Kontakt dla mediów: 

Biuro Prasowe Żabka Polska 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl  

tel. +48 514 877 509 

 

 

 

 

 

 

 


