
Дунавски хлеб – Доручак на Дунаву 10-тог јула 2016 године 
 
Драги пријатељи,  

 

На сајту www.tastes-of-danube.eu	  можете видети шта радимо. Организујемо сусрет са 

партнерима у Улму, од 8-10 јула 2016 године који ће између осталог, подразумева 

Конференцију експерата 8-ог јула и велики јавни догађај 10-ог јула.  
 
До тада, многе активности ће бити организоване, делом на локалном, делом на 

међународном нивоу (ове активности се још увек планирају, молимо погледајте 

део „Активности“ на сајту).  

 

Тренутно развијамо идеју „Дунавски хлеб на путу“. Биће створен основни рецепт 

за заједнички хлеб који ће се делити. Рецепт ће се преносити кроз све подунавске 

земље, пећи хлеб и делити у градовима, општинама, онима којима је потребан као 

знак пријатељства. Акција ће почети средином марта 2016 године. Слике сваке 

активности, као и рецепти ће бити постављени на сајту. Тако ћемо и сазнати, до 

фестивала у Улму, колико људи подржава идеју дељења хлеба као симболичне 

активности.   

 

Последњих недеља, имала сам саветовања са експертима око развијања основог 

пецива које ће испуњавати све технолошке и хигијенске услове неопходне за пут. 

Пошто тражимо оне које ће подржавати нашу идеју, надамо се да вам се допада 

предлог. Молимо вас да нам кажете да ли сте спремну да нас подржите у овој 

акцији и да нам помогнете да пронађемо још Дунавских пријатеља који су спремни 

да се укључе.   

 

У јулу желимо да пробамо нешто ново, јавни Доручак на мосту на Дунаву у Улму 
који спаја Улм и Нови Улм, покрајне Баден Виртенберг и Баварску, Немачку са 

осталим подунавских земљама. Желимо да се сретнемо са становницима свих 

година, националности, из свих подунавских земаља и да причамо о свакодневом 

животу, култури, интересовањима и искуствима. Ова акција треба да покаже да 



желимо да упознамо наше суседе који живе дуж Дунава, да желимо да живимо 

заједно и прихватимо све различитости у мирној и толерантној Европи. Ускоро ћу 

вам послати више информација.  

 

Очекујем Ваше сугестије.  

 

Срдачан поздрав, 

Кармен Штаделхофер  

	  
	  


