
	  

	  
 
După o etapă pilot de trei luni de zile, Danube-
Networkers a dat startul în luna ianuarie 2016 
unui nou Proiect „Gusturile Dunării. Pâine. Vin. 
Mirodenii“, la care participă organizaţii ale 
societății civile din domeniul educaţiei, culturii, 
social şi mediu, universităţi şi şcoli din cele 11 
ţări din regiunea Dunării.  
 
Ca urmare a succesului obţinut cu proiectul 
anterior “Dunărea dorită” şi a motivaţiei mari a 
persoanelor şi organizaţiilor participante, vrem 
să consolidăm în continuare legătura de 
prietenie a ţărilor de-a lungul Dunării printr-o 
nouă acţiune comună.  
 
Proiectul se va derula timp de un an. Până în 
luna iulie 2016, vom aborda tema “Pâinea”. 
 
În ţările participante, partenerii noştri vor crea 
grupuri la nivel local şi regional, care vor 
efectua diferite activităţi ca de exemplu: să 
coacă pâine, să cerceteze consumul pâinii şi a 
vinului conform tradiţiilor culturale şi religioase, 
să facă o grădină de mirodenii, să scrie texte şi 
să participe la un concurs de fotografie. 
Rezultatele vor scoate la suprafaţă diferite 
aspecte culturale a vieţii de zi cu zi.  
Pentru mai multe detalii, accesaţi pagina:  

	  
www.tastes-of-danube.eu 

	  

	  
 

Împărţeşte pâinea cu vecinii din 
regiunea Dunării 

 
 
Pe data de 10 iulie 2016, în cadrul Sărbătorii 
Internaţionale a Dunării in Ulm/Neu-Ulm sunt 
invitaţi atât locuitorii din oraşele Ulm şi Neu-
Ulm, cît şi cei din alte regiuni apropiate să ia loc 
la o masă comună, la care vor avea 
posibilitatea să guste din bucatele tradiţionale 
pregătite de către gazdele fiecărei mese şi 
astfel „ să împartă pâinea“ unii cu alţii. Deci, 
vom gusta din Pâinea şi alte produse de 
patiserie pregătite de oaspeţii veniţi din ţările 
din regiunea Dunării şi vom comunica cu 
persoane din diferite ţări, etnii şi religii despre 
viaţa şi conveţuirea popoarelor de-a lungul 
Dunării. 
 
 
 
 

Această acţiune va demonstra faptul că dorim 
să cunoaştem mai bine veciinii nostri din 
regiunea Dunării şi să locuim împreună într-o 
Europă paşnică şi tolerantă.  
Evenimentul va începe la ora 10.30 cu o scurtă 
rugăciune pentru pace. Participarea oaspeţilor 
la dejunul de pe Dunăre este gratuită. Alte 
produse alimentare şi băuturi vor putea fi 
achiziţionate.  

 
Organizatori: 
ILEU e.V. în colaborare cu Donaubüro 
Ulm/Neu-Ulm, Danube-Networkers for Europe 
(DANET e.V.) şi Haus der Begegnung 
	  
	  

	  
 
 

Turul Pâinii în regiunea Dunării 
 

În luna martie 2016 începe acţiunea „Turul 
Pâinii în regiunea Dunării“. Ideea de bază este 
de a duce “aluatul de bază” din Ulm în diferite 
țări din regiunea Dunării pe jos, cu trenul, 
bicicleta, maşina sau chiar cu avionul. 
Persoanele din aceste regiuni, de diferite 
vârste, etnii sau statut social sunt invitate să 
adauge la “aluatul de bază” primit, diferite 
componente, să coacă pâine specifică regiunii 
sale şi să o împartă ulterior cu alte persoane. 
Aluatul de bază va fi în lăsat în continuare la 
crescut şi apoi împartit altor persoane sau 
grupuri de persoane pentru a coace pâine.  
 



La această idee ne-a adus aşa numitele 
„Prăjituri - Hermann“, a cărei componente erau 
anterior transmise prin intermediul unei scrisori 
din generaţie în generaţie.  
Derularea turului va fi documentată pe pagina 
web prin imagini, reţete şi prezentarea  
diferitelor evenimente care vor avea loc. Astfel, 
pâinea este privită ca un simbol al prieteniei, 
evidenţiind legatura istoriei noastre comune. 
Această acţiune va fi un prilej bun pentru 
organizarea zilelor dedicate pâinii în diferite ţări 
din regiunea Dunării. Acest lucru va demonstra 
faptul, că sîntem deja pregatiţi să locuim în mod 
paşnic într-o Europă comună.  
 

 

	  
 
Căutăm persoane care doresc:  

 
- să participe la acţiunea „Turul Pâinii in 
regiunea Dunării“ 
- să fie gazdă pentru un oaspete din Regiunea 
Dunării în perioada 7 – 11 iulie 2016 
- să ajute la organizarea “Dejunului de pe 
Dunăre” pe data de 10 iulie 2016 
- să fie gazda unei mese oferind produse 
delicioase 
- să contribuie cu donaţii, care vor fi utilizate 
pentru acoperirea cheltuielilor de transport a 
partenerilor din regiunea Dunării 

 
Veniți alături de noi! 

 
	  

	  
 
 
ILEU e.V., Universitatea din Ulm 
Olgastraße 109, 89073 Ulm, Germania  
Tel: +49(0)731-50 266 91 
Email: info@tastes-of-danube.eu 
Web: www.tastes-of-danube.eu 
 
Coordonatorul proiectului: 
Carmen Stadelhofer, preşedinte 
ILEU e.V./Danube-Networkers for Europe 
(DANET) e.V. 
 
Sponsori:	   

 
Donații:  
ILEU e.V. 
IBAN: DE65 6305 0000 0002 2233 97 
BIC: SOLADES1ULM 	  


