МРЕЖА ХЛЕБНИ КЪЩИ БЪЛГАРИЯ
КУЛТУРЕН МАРШРУТ НА ХЛЯБА (ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА)
BREAD (FOR SOCIAL CHANGE) CULTURAL ROUTE

„Пътувай с мисия!“

Културният маршрут на хляба не е туристическа забележителност, а дестинация на преживяването!
Културният маршрут е създаден от културния антрополог Д-р Надежда Савова-Григорова, обявена за
“Пътешественик с мисия на 2012г.” на световния National Geographic за нейните пътувания и
проучвания в над 70 страни на континента изследвайки местни кулинарно-културни традиции и
обучения по “хлебната терапия”, която тя изобретява. Културният маршрут попада в категориите за
културен, социален и екологичен алтернативен туризъм, предлагайки на туристите разнообразни
и интерактивни изживявания, които оставят траен емоционален спомен от ваканцията из България.
Маршрутът преминава през културно-социалните центрове “Хлебни къщи” (www.bread.bg) в 6
града с богата история и традиции (Велико Търново, Габрово, Пловдив, Копривщица, Стара
Загора, София). Във всяка къща, туристите ще овладеят различни рецепти за приготвяне на местни
традиционни хлебни изделия и по незабарвим начин чрез уникалния метод “Театър на трохите”
ще пресъздават впечатленията от всеки град като рисуват в брашно и правят кукли от тесто по теми с
интригуващи местни истории свързани с хляба, старите фурни и хлебари и общата история на
града, проучени и разказани от водещия във всяка къща. По желание, груповото месене може да е в
смесена група с хората в неравностойно положение, които подпомагаме във всеки град
(старчески домове, сираци, деца и възрастни с увреждания), което е уникална възможност за туриста
да “пътува с мисия”, да се срещне с хора в нужда и създаде незабравими емоционални връзки.
Част от концепцията на Маршрута, ако решите да минете през всички или няколко от къщите, е
игровият момент: групата взима по една от съставките на хляба от всяка следваща Хлебнa къща
(местни брашно, вода, сол, мед, квас, местни подправки) и в последния обект преди да се раздели,
отново всички замесват хляб от събраните съставки и преживявания - най-вкусният спомен!
Мрежа Хлебни Къщи започва с група доброволци в България 2009г. и вече е вдъхновила програми в
над 18 страни на 5 континента (www.breadhousesnetwork.org). В България Мрежата включва общо 6
социално-културни центрове, които работят на местно ниво за възраждане и обогатяване на
забравените традиции свързани с храната, изкуствата и занаятите, но мисията на всички екипи повече
от културна е социална – те работят за да създават условия да събират хора от различни социални
прослойки, хора с увреждания и уязвими групи регулярно да се събират за да месят и споделят
заедно хляб, приятелства и щастие чрез вече утвърдената от мрежата на международно ниво
“хлебна терапия”. Именно за да постигнем по-голяма социална промяна и интеграция, посещенията на

групите могат да включват в месенето хора от тези уязвими групи, за да се създават спонтанни
контакти и приятелства между хора, които иначе не биха се срещнали и сближили!

ЦЕНИ И ЛОГИСИТКА:
- Преминаването по целия маршрут, последователността и темите на градовете, времетраенето,
цената на посещение на място и броя участници са гъвкави и подлежат на промяна според групата и се
координират с националния координатор на Маршрута: Катерина Бояджиева от Хлебна къща
Пловдив - 0898 73 97 56; plovdiv@bread.bg.
- Посещението на 1 Хлебна къща варира като времетраене и цена според желанията на групата и се
координира с местния координатор на града:
За всяко посещение предлагаме 10 процента комисионна за водещия ексурзовод/фирма
-

-

-

-

Вариант 1: 10 лв/човек за 40 мин (до 20 души), което включва кратко представяне на града с
местни истории свързани с хляба и обща история; работа с тесто и рисуване в брашно за
вдъхновение по разказаните истории
Вариант 2: 15 лв/човек за 80 мин (до 20 души), което включва по-пълен разказ за местни
истории и традиции; замесване на местна традиционна рецепта; рисуване в брашно и
измисляне на общ “Театър на трохите” (с опция за изпичане на място на собствените изделия и
тяхното споделяне докато са топли – печенето може да удължи с около 30 мин времетраенето
на Вариант 2; перфектен вариант за изживяване привечер/вечер)
Допълнителни предложения: в пълния Културен Машрут за всяка къща сме описали
допълнителни опции за тематично свързани посещения на музеи, археологически обекти и
дегустации, за което се заплаща допълнително.
Важна добавена социална стойност: Сумата събрана от всяка група е 100 процента дарение
за всяка местна къща, която с тези средства финансира месечните безплатни сесии по “хлебна
терапия” с деца и възрастни с увреждания и други уязвими групи, т.е. спомага истинската
социална мисия на организацията.
Приветстваме всяко допълнително дарение!

Хлебна Къща Велико Търново
Адрес на Хлебната Къща: Самоводска чаршия, до
Шекерджийницата, ул. Георги Мамарчев 13
Тема на обекта – „Царство“
Брой участници: 15-20 човека
Културен център „Хлебна къща“ се намира на Самоводската
чаршия, един от най-посещаваните туристически обекти в
града. Темата на месенето е свързана с Второ Българско
Царство и столицата му Царевград Търнов. Туристите ще
бъдат запознати с акценти и с малко известни факти. Темата „ Царство“ ще принесе хората в идеята за
единството, като въвеждаме римския термин за компания , което значи споделяне на хляб (com panis).
От тук нататък по пътя на хляба те ще бъдат заедно. Като част от програмата ще е демонстрацията на
средновековен занаят, представен от член на сдружение „Традиция“ Велико Търново.
КОНТАКТИ: tarnovo@bread.bg ; тел: 0877979934

Габрово
За посещение на първата Хлебна Къща в България и
света (Къща-Музей на Хляба)
Адрес: ул. "Сан Стефано", 26;
водещ е координаторът от Търновската къща
КОНТАКТИ: tarnovo@bread.bg тел: 0889184565
За посещение на втората Хлебна Къща, социално
предприятие Обществен клуб-фурна,
Адрес: ул. Васил
Левски1
(зад Дома на
Хумора край реката)
КОНТАКТИ: mihailcherkezov@gmail.com, телефон: 0877 369 942
Тема на обекта: „Свобода“
Брой участници: 15-20 човека
Габровската Хлебна къща е първата от мрежата, с много интересна и завладяваща история и
атрактивна визия. Годишно е посещавана от стотици хора и все повече се превръща в атракция за града
и региона. Темата на месенето е свързана с историческите боеве на в. Шипка и факта, че цялото местно
население е било мобилизирано да изхранва войските. Денонощно домашните пещи са изпичали
тонове хляб ЗА СВОБОДАТА. Групата ще интерпретира тази тема и ще завърши своята „битка“ водена
от доброто и любовта, както и ще участва в приготвянето на традиционната габровска пърленка в
социалното предприятие- Обществен Клуб Фурна в старата фабрика „Щастие“, която неслучайно
наричаме „Фабрика за щастие“. Предлагаме допълнително посещение на Дома на хумора и сатирата
и/или интерактивния Музей на Индустрията.

Стара Загора
Адрес: Къщата на Архитект Димов (архитектурен паметник),
ул. “Сава Силов” 37 (срещу храм Св. Николай)
Тема на обекта: „Домът“
Брой участници: 15-25+ човека
В Стара Загора темата на месенето е свързана с откритите в
района най-добре запазени в Европа неолитни жилища и
огнища. Домът е там, където е семейството. Освен месенето на
тази тема в красивата къща на Архитект Димов и нейната история, групата ще може да посети и
старата семейна къща на основателката на мрежата с истории за семейната винарна. За гостите може
да бъде организирана дегустация на вино и хляб. Може да се посети и централна градска част обявена
за археологически резерват, както и Историческия музей, от където туристите могат да си закупят
копие на раннохристиянски печат за хляб създадени по вдъхновение на Мрежата Хлебни къщи.
КОНТАКТИ: ralitza@bread.bg ; тел: 0896115027

Копривщица
Адрес: старата фурна на Копривщица
Тема на обекта: „ Мост“
Брой участници: 15-35+ човека
Хлебната къща в Копривщица е най-новата в Мрежа
Хлебни Къщи. С пъстра и топла традиционна атмосфера.
Вкус с традиция. Там се предават знания и умения, в
областта на кулинарията като мост между поколенията.
Споделянето на живите вкусове е начин на общуване.
Трапезата е мястото за среща с корените, без които няма
плод. Групата ще се потопи в автентична атмосфера от
близкото минало, за да стане свидетел на предаване на
традициите в кухнята. Хлебната къща се ръководи от
екипа на Ангел Ангелов и Академия „Кулинарен историк“
и освен “Театъра на трохите” и печене на хляб приготвен в
подница (под връшник) предлага възможност за
приготвяне на няколко традиционни ястия и запознаване

с интересни кулинарни истории.
КОНТАКТИ: national.trust@gmail.com ; тел: 0885632035

Пловдив
Адрес: Старата фурна на Стария град, ул. Четвърти
Януари 4 (срещу Хостел Old Plovdiv)
Тема на обекта: „Споделено“
Брой участници: 15-20 човека
Хлебната къща в Пловдив се намира в стария град в
близост до Балабановата къща . Над 150 годишната
фурна днес отваря врати, за да разкаже за етносите
(арменски, еврейски и турски) и тяхното мирно
съжителство. Мъдростта се крие в приемствеността и взаимопомощта. Пловдив е най-старият град в
света наред с Библос, където от хилядолетия се преплитат култури, традиции и хора. Гостите ни ще
научат кратка история на всеки етнос и ще се пренесат за кратко в няколко епохи и цивилизации. Като
част от програмата ще е посещение на близкия Етнографския музей и неговата изложба на
традиционни инструменти за сеитба и мелница.
КОНТАКТИ: plovdiv@bread.bg ; тел: 0887752680

София
Адрес на Хлебната Къща: Парк Гео Милев, ул.
Бетховен 12
Тема на обекта: „ Път“
Брой участници: 15-30 човека
В София се намира втората Хлебна къща социално
предприятие – фурна „НадЕжко“ до парка Гео
Милев. Освен вековната история на София като
кръстопът и отправна точка за пътуващите, във
фурна НадЕжко гостите ни ще се срещнат с
историите и фотографиите запечатали мигове от
цял свят на „Пътешественик с мисия на годината
2012“ на National Geographic – антрополога Д-р Надежда Савова - Григорова. Тук може да се разгледат и
колекциите от печати за хляб от най-различни страни, както и колекция от малки фигурки на

Рождество Христово пак от всеки континент. Темата на месенето е свързана с „новия“ път към родния
дом. Хлябът е световен символ на мира, и всеки турист тръгвайки си от България ще го отнесе в
сърцето си. Допълнителна програма е посещение на Военно-историческия музей, където сме
приготвили беседа за хляба в различни световни войни и символ в социални движения в човешката
история. В Археологическия музей пък могат да се видят уникални макети на неолитни пещи и
печати. В Хлебната къща всеки участник минал през Маршрута и донесъл от съставките на хляба ще
замеси последното парче с послание за мир!
КОНТАКТИ: sofia@bread.bg ;тел:0887958586

МЕСИМ ЗА ДА СЕ СМЕСИМ!
ЗАМЕСЕТЕ СЕ С НАС!

