
 

 
 
У січні 2016 року, після тримісячної пілотної фази, 
розпочався проект «Дунайської мережі» 
 

"Смаки Дунаю: хліб, вино, трави", 
 
який запрошує організації громадянського суспільства, що 
працюють в сфері освіти, культури, охорони навколишнього 
середовища, у соціальній сфері, а також вищі навчальні 
заклади та школи приєднатися до проекту. Наразі 
учасниками проекту є 11 країн Дунайського регіону.  
 
Ми маємо на меті продовжити проект "Бажаний Дунай", 
поєднати його досягнення та мотивацію організацій і людей, 
що брали в ньому участь, для зміцнення дружніх відносин 
вздовж Дунаю через спільні заходи та дії. 
 
Розпочали ми проект "Смаки Дунаю: хліб, вино, трави" з 
висвітлення теми "Хліб". Ця частина проекту триватиме рік 
(до липня 2016 року). 
 
У своїх країнах партнери утворюватимуть групи на 
місцевому і регіональному рівнях  та виконуватимуть різні 
заходи, до прикладу: спільне випікання хлібу; дослідження 
різних  
форм використання хліба, релігійних та культурних традицій, 
пов’язаних з хлібом і вином; садіння пряних трав, написання 
віршів, участь в фотоконкурсах тощо. 
В результаті цих заходів сформується уявлення про різні 
аспекти повсякденної культури та побуту країн Дунайського 
регіону. 

 
Більше інформації на нашому веб-сайті: 

www.tastes-of-danube.eu  
 
 

 

 
«Сніданок на Дунаї» 

10 липня 2016 року з 10:30 год. до 12:30 год. 
на мості Гердбрюкке в Ульмі 

 

 
Поділимось хлібом з сусідами по Дунаю 
 

10 липня 2016 року ми плануємо провести унікальний захід – 
спільний сніданок на мості Гердбрюкке, що з'єднує міста 
Ульм (земля Баден-Вюртемберг) і Нью-Ульм (земля 
Баварія)  обабіч Дунаю та Німеччину з іншими країнами 
вздовж Дунаю! 
Ми хочемо зустрітися з людьми різного віку, етнічного 
походження, громадянами різних країн і поговорити про 
наше повсякденне життя, культуру та традиції, наші інтереси 
і досвід. Цей захід має довести, що ми готові зустрічатися 
з нашими сусідами, які живуть вздовж річки Дунай та що ми 
хочемо жити разом як різноманітність в єдності мирної і 
толерантної Європи.  

 

 
Хліб та сіль. Румунська традиція гостинності у Пілдесті 
 

 
 

Початок о 10.30 ранку з короткої молитви за мир. 
Для кожного столу, де працюватиме група, є спонсорська 
група з різними видами хліба і домашніх паст, хлібобулочних 
виробів, води/соку для гостей. 
 
Організатори: 
Інститут додаткової освіти Університету міста Ульм (ILEU 
e.V.) у співпраці з Бюро Дунаю Ульм /Нью-Ульм, Дунайською 
мережею для Європи (DANET)  
і Будинок зустрічей (Haus der Begegnung). 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Дунайський хліб подорожує 
 

В березні 2016 року починається захід "Дунайський хліб 
подорожує".  
Ми приготуємо "базове тісто" або закваску для хліба, якою 
будемо ділитися та роздавати знову і знову. Тісто буде 
подорожувати вздовж річки Дунай через придунайські країни 
на велосипеді, пішки, автомобілем або літаком і дістанеться 
до  різних міст та громад. Там люди будуть пекти хліб з 
закваски та власних інгредієнтів і ділитися нею на знак 
дружби з іншими в своєму регіоні або місцевості. Люди 
різного віку, етнічного походження та соціального положення 
будуть запрошені до випікання та поширення Дунайського 
хлібу. 
 
 
 



"Базове тісто" або закваска буде поповнюватися за рахунок 
її постійного підживлення та залишатися незмінною в 
кількості та якості, тому нею можна буде ділитися настільки 
часто, наскільки це необхідно, та давати групам або 
окремим особам, які також хочуть випікати хліб. 
 

Фотографії кожного окремого заходу, а також рецепти 
випічки будуть розміщені на веб-сайті. Таким чином, ми 
зможемо побачити, скільки людей підтримують ідею обміну 
хлібом як символічний захід. 
 
 
 

 
  Випікання хлібу в Центрі сімейної освіти в Ульмі на відзначення 
візиту  частини партнерів з Дунайських країн 
 

 

Ми шукаємо людей, які хочуть: 
 
- взяти участь у заході "Дунайський хліб подорожує" 

- допомогти нам організувати "Дунайський сніданок" 

- стати спонсором столу та інших дрібних ласощів 

- підтримати фінансово приїзд до міста Ульм відданих 
партнерів з придунайських країн та їхню участь у заході 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пряні трави, вирощені у сільсько-    Виноград з Молдови 
господарській школі у Врсачі, Сербія  
  

 
Приєднуйтеся до нас! 
 
Більше інформації в офісі Інституту додаткової освіти 
Університету міста Ульм (ILEU e.V.)  
Ольгаштрассе 109, 89073 Ульм, Німеччина, тел.: 0731-
5026691 
Електронна пошта: info@tastes-of-danube.eu   
www.tastes-of-danube.eu  
Загальна координація: 
Кармен Штаделхофер,  
Президент Дунайської мережі для Європи (DANET)  

 
 
Цей проект підтримують: 

 
 

Ми шукаємо благодійників та спонсорів: 
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