
  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               qe+ãsY   2013  

1  జరమ్నీయం

దో డు మంచు పూలు.. గుపెప్డు గుండె ఊ లు.. 
 మనం ఎవరింటి నా ళిళ్నా, ఎవ నా మనింటికి వచిచ్నా గుమమ్ంలోనే ఒకరినొకరు పరిచయం 
చే కోవడం సం దాయం కదా! అందుకనీ... 
"నమ త్ అండీ." 
"నమ త్.. ఎవరమామ్ ను ?" 
"నేనండీ. మధురని.." 
"మధురా.. పేరు ఎకక్డో నన్టుట్ందే.." 
"మరేనండీ.. ఇదివరలో ఇకక్డే కౌముది గడపలో కూరుచ్ని మీకు కొనిన్కథలు చెపాప్ను కదండీ.." 
"ఆఆ.. గురొత్చిచ్ంది.. ఏంటమామ్ సంగతి.. ఇలా వచాచ్ ం?" 
"మరేంలేదండీ.. తీరిగాగ్ కూరుచ్ని కా పు మీతో సరదాగా మాదేశం కబురుల్ చెపుదామని వచాచ్నండీ.." 
"మీదేశమా.. ను  ఎకక్డ ఉంటా ంటి?" 
"నేను జరమ్నీలో ఉంటానండీ. అపుప్డే పా ంతు న జీ తం ఇకక్డే గడిచిపోయిందండీ మరి.. అందుకే 
మాదేశం అనే ను." 
"ఏంకబురుల్ చెపాత్ ంటి.. ఏదో దో డూ గుపెప్డూ అంటునాన్ ?" 
"మరేనండీ.. మన ఆం దేశంనుంచీ ఈ దే నికి ఎగిరొచాచ్క ఇనేన్ళళ్లో ఎనెన్నిన్ మంచుపూల నలోల్ 
తడి నో కదండీ.. ఆ జాఞ్పకాల ఊ లిన్ నెలకో దో నా నింపుకొచిచ్ మీ అందరితో 
పంచుకుందామనీ.." 
"ఓ .. మంచిపనే.. మరి మమమ్లేన్ం చెయయ్మనాన్ పుప్డు?" 
"మీరేం చేయకక్రేల్దండీ. ఎంచకాక్ డిగా కాఫీనో, టీనో పకక్నపెటుట్కుని, చచ్గా చెంపన చేతులు 
పెటుట్కూక్రుచ్ని యిగా నేచెపేప్ కబురల్నీన్టికీ ఊ కొడితే చాలు.. అదే మ భాగయ్ం.." 
"ఊ.. కాని  మరి.. భం.. నీదేఆలసయ్ం!" 
:-) 
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              ఆ రం - ఆరోగయ్ం  

 

పర్పంచంలో ఏ మూలకి వెళిళ్నా ఆయా ఊరల్కీ, దేశాలకీ పర్తేయ్కము, సొంతమూ అయిన సంస తీ 
సంపర్దాయాలంటూ కొనిన్ ఉంటాయి కదా.. వాటిలో అకక్డి పర్జల ఆహారపు అలవాటుల్ , వారు పర్తేయ్కంగా తయారు చేసుకునే వంటలు 
అతి ముఖయ్మౖెన భాగమే కాదు, అందరూ ఆసకి త్గా తెలుసుకోవాలనుకునే అంశం కూడా! చాలా దేశాలోల్ లాగే జరమ్నీలో కూడా 
పర్పంచీకరణ కారణంగా, మారిపోయిన ఉరుకుల పరుగుల జీవన విధానాల కారణంగా వచిచ్ చేరిన మెకోడ్ నాల్డ్  లాంటి ఫాస్ట్  ఫుడ్స్ తో 
పాటు ఎనోన్ దశాబాద్ లుగా జరమ్నుల్  ఆసావ్దిసుత్ నన్ సాంపర్దాయక జరమ్న్ వంటకాలు కూడా చాలానే ఉనాన్యి. 

జరమ్నల్ ఆహారపుటలవాటల్ని గురించి చెపాప్లంటే, ఉదయం ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల లోపు అలాప్హారం 
తీసుకుంటారు. ఈ రోజులోల్  అంటే చాలామంది ఉదయానేన్ కారన్ ఫేల్క్స్, సెరెల్స్ లాంటివి తినేసి ఊరుకుంటునాన్రు కానీ అసలు సిసలు 
జరమ్న్ కాఫ్స్ట్  అంటే రకరకాల డుల్ , ట్ జాంలు, వెనన్, రకరకాల ఛీజుల్ , మాంసంతో తయారు చేసిన సాసేజుల్ , ఉడికించిన గుడుల్ , 
పండుల్ , పండల్ రసాలు, బేక్ చేసిన రకరకాల తీపి వసుత్ వులతో చాలా హెవీగా ఉంటుంది. వారమంతా హడావుడిగా ఎలా తినాన్సరే చాలా 
మంది జరమ్నుల్  వారాంతంలో ఇలాంటి హెవీ కాఫ్స్ట్  చేసాత్ రు. చకక్టి ఆరోగయ్ం సొంతమవాలంటే ఉదయం అలాప్హారం చకర్వరి త్లా, 
మధాయ్హన్ భోజనం రాజు గారిలాగా, రా  భోజనం యాచకుడిలా భుజించాలనన్ నానుడి జరమ్నోల్  కూడా ఉంది. గోధుమలు ఒకక్టే 
కాకుండా చాలా రకాల తృణధానాయ్లు, చిరుధానాయ్లతో పాటు పొదుద్ తిరుగుడు గింజలు, గుమమ్డి గింజలు, నువువ్లు లాంటివి కూడా 
విరివిగా ఉపయోగించి తయారు చేసిన రకరకాల డార్క్ డ్స్, హార్డ్ డ్స్ ఎకుక్వగా తింటారు. ఆరోగాయ్నికి మేలు చేసే ఇలాంటి రొటెట్లు 
కేవలం అలాప్హారంలోనే కాక మధాయ్హన్ం, రా  భోజనాలోల్  కూడా తీసుకుంటారు.  

జరమ్నుల్  సాధారణంగా 
మధాయ్హన్ భోజనం పదకొండు నించీ 
ఒకటినన్ర మధయ్లో, రా  భోజనం మరీ 
ఆలసయ్ం కాకుండా ఏడు నుంచి తొమిమ్ది 
లోపు తినేసాత్ రు. భోజనంలో దాదాపు 
పర్తీరోజూ మనకి అనన్ం ఎలాగో అలా 
ఇకక్డ బంగాళాదుంపలు ఎకుక్వగా 

తింటారు. ఉడికించినవో, సలాడ్ లాగానో, వేయించినవో, డంపిల్ంగ్స్ లాగానో మొతత్మీమ్ద ఓ ఇరవె ౖముపెప్ౖ రకాలుగా ఏదో ఒక రూపంలో 

Boiled potatoes, Röstis, Salad 
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బంగాళాదుంపలు తరచూ తింటారు. జరమ్నల్ ఆహారంలో అధిక భాగం మాంసాహారపు వంటకాలే ఉంటాయి. ధానయ్తాపరంగా చూసేత్ 
పోర్క్, బీఫ్ వినియోగం ఎకుక్వ. వాటి తరావ్తే చికెన్, టరీక్, చేపలు లాంటివి వసాత్ యి. చాలామందికి తెలిసినటుట్ గానే పోర్క్, బీఫ్ తో 
తయారు చేసే రకరకాల జరమ్న్ సాసేజుల్  పర్పంచవాయ్పత్ంగా పర్సిదిధ్ గాంచాయి. సాసేజుల్  మసట్ర్డ్ సాస్ తో తినడానికి బాగా ఇషట్ పడతారు. 
వీటి తయారీకి, వినియోగానికీ, ఆయా రెసిపీలకీ వందల ఏళళ్ చరితర్లు కూడా ఉంటాయి. ఇదొకక్ అంశం మీద బోలడ్నిన్ పుసత్కాలు కూడా 
రాసేంత సమాచారం ఉంటుంది. అనేన్సి రకాలు ఉంటాయి వాటిలో. సాసేజ్ ని జరమ్నోల్  వుర్స్త్ అంటారు. వుర్స్త్ తో పాటు బీఫ్, పోర్క్ తో 
తయారు చేసే సిచ్న్తెజ్ల్ లాంటివి కూడా ఇకక్డ బాగా పర్తేయ్కం. మాంసంతో పాటు పకక్న ఉడికించిన కూరగాయలు, రకరకాల ఆకులతో 
చేసిన సలాడ్స్ తపప్కుండా తింటారు.  

ఉదయం, మధాయ్హన్ం భోజనం అయాయ్క 
చివరిలో వేడి వేడిగా ఒక కపుప్ కాఫీ తపప్నిసరి. న్ టీ, 
బాల్ క్ టీ లాంటివి కూడా బాగానే తాగినా జరమ్నుల్  
ముఖయ్ంగా కాఫీ మికులు. రోజుకి రెండు మూడు సారల్ 
కనాన్ ఇంకా ఎకుక్వసారుల్  కాఫీ తాగేవాళుళ్ కోకొలల్లు ఇకక్డ. 
పాలు, చకెక్ర తకుక్వగా వేసుకుని, లేకపోతే అసలు అవేం 
లేకుండా బాల్ క్ కాఫీ తాగడానికి ఎకుక్వ ఇషట్ పడతారు. 
భోజనం తరావ్త కాఫీ తాగడంతో పాటు ఏదెనౖా సీవ్టో, 
చాకెల్టో తినడం వీళళ్కి బాగా అలవాటు. మన దగగ్ర 
చాకెల్ట్స్ పిలల్లే ఎకుక్వ తింటారు కానీ ఇకక్డ మాతర్ం 
ముసలి వాళళ్దాకా చినాన్ పెదాద్  తేడా లేకుండా అందరూ 
చాకెల్టుల్  బాగానే లాగించేసుత్ ంటారు. జరమ్నల్ది బేకింగోల్  

అందె వేసిన చేయి. ఎనెన్నోన్ రకాల కేకులు, కుకీక్స్, పేసీస్ ష్ గా రోజూ బేక్ చేసి అమేమ్ బోలెడనిన్ బేకరీలే కాకుండా ఇళళ్లోల్  కూడా 
తరచూ బేకింగ్ చేసుత్ ంటారు. సాయంతర్ం సాన్క్స్ టెంౖ అంటే జరమ్నీలో కాఫీతో పాటు కేక్స్ టెంౖ అని కూడా అరథ్ం. కేక్స్ తో పాటు నట్ 
రోల్స్ లాగా చేసే ణుసెస్ చ్న్చెక్న్, పేన్ కేక్స్ కి దగగ్రగా రుచించే ఖెసౖెరస్చ్మ్ న్, రెడ్ బె స్ తో చేసే ఋఒతె üతెజ్లాంటి ఇంకా చాలా 
రకాల సాంపర్దాయక జరమ్న్ సీవ్టుల్  కూడా ఉనాన్యి. తీపి వంటకాలోల్  దాలిచ్న చెకక్ పొడి కలిపిన చకెక్ర వాడకం వీళళ్కి చాలా ఇషట్ ం. 

 జరమ్నీలో సేన్హితులు ఎవరెనౖా ఎకక్డెనౖా బయట రెసాట్ రెంటులో కాఫీకో, భోజనానికో కలుసుకుందాం అని పాల్ న్ 
చేసుకునాన్రనుకోండి. పాల్ న్ చేసింది ఎవరెనౖా గానీ అకక్డికి వెళిళ్ సరదాగా అందరూ కలిసి తినాన్క బిలుల్  మాతర్ం ఎవరిది వాళేళ్ 

Brezel, Nussschnecken, Rote Grütze
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కటేట్సాత్ రు. ఎపుప్డో కొనిన్ పర్తేయ్క 
సందరాభ్లోల్  తపప్ ఇలా ఎవరి బిలుల్  వారే 
కటుట్ కోవడం అనేది చాలా సాధారణ 
విషయం ఇకక్డ. ఒకవేళ ఎవరెనౖా 
అందరిదీ నేనే కడతాను అని ఆఫర్ 
చేసారనుకోండి, మన దగగ్రలాగా "అబేబ్ 

ఎందుకు లెండి. నేను కడతానుగా" అంటూ నేనంటే నేనని అసస్లు మొహామాటాలకి పోకుండా "ఓహో అలాగా, సరే అయితే" 
అనేసాత్ రు. కాకపోతే ఈ వంక పెటుట్ కుని ఊరికే వేరేవాళళ్ చేత బిలుల్  కటిట్ ంచేదాద్ ం అని ఎవరూ చూడరులెండి.  

ఇంకొకటి, సాధారణంగా ఒకక్ ఇండియాలోనే కాదు, చాలా ఆసియా దేశాలోల్  అమామ్యి వెంట అబాబ్యి వెళితే బిలుల్  
ఎపుప్డూ అబాబ్యిలే కడుతుంటారు కదా. కొనిన్ దేశాలోల్  అయితే బిలుల్  అబాబ్యి కటట్ కపోతే, కటట్లేకపోతే అవమానం లాంటిది 
కూడానట. ఇకక్డలా కాదు. ఒకక్ బిలుల్  కటేట్  విషయంలోనే కాదు, జరమ్నీలో అమామ్యిలు అనన్ టాయ్గ్ తో పర్తేయ్కంగా ట్ చెయయ్డం 
అంటూ చాలావరకు ఉండదు. అంటే, అమామ్యి పకక్న ఉండే అబాబ్యి తన బాధయ్త తీసుకోవాలి, టెకిట్వ్ గా ఉండాలి అనన్టుట్  
ఇదద్రూ పర్వరి త్ంచరు. అమామ్యిలు కూడా అబాబ్యిలతో సరిసమానంగా ఎవరి మీదా ఆధారపడకుండా, వేరొకరి సహాయం 
ఆశించకుండా సవ్తంతర్య్ంగా మసలుకుంటారు.  

 నా సేన్హితులు ఒక జంట ఉనాన్రు. అబాబ్యి జరమ్న్, 
అమామ్యి ఏషియన్. ఒకసారి ఆ అమామ్యి "మా 
ఆసియా సంస తి రీతాయ్ అబాబ్యిలు అమామ్యిలని 
పర్తేయ్కంగా ట్ చేసాత్ రు తెలుసా.. ఉదాహరణకి 
అమామ్యి నించుంటే అబాబ్యిలు లేచి సీటు ఇవవ్డం, 
చేతులోల్  ఉనన్ బరువులు అందుకుని వాళుళ్ మోసిపెటట్డం, 

ఎతుత్ లు ఎకేక్పుప్డో, నడిచేపుప్డో చెయయ్ందించి సాయం చెయయ్డం లాంటివి చేసాత్ రు. ఎందుకంటే అమామ్యిలు సుకుమారులు అని, 
ఇంకా అలా పంపెర్ చెయయ్డం చాలా సీవ్ట్ గా అనిపిసుత్ ంది" అంటే, వాళాళ్యన అయిన జరమ్న్ అబాబ్యి "ఇకక్డెతౖే మాతర్ం 
అబాబ్యిలు అవేమీ చెయయ్రు. అయినా అమామ్యిలెతౖే ఏంటీ, వాళళ్ పనులు వాళుళ్ చేసుకోలేరా, ఎవరి వసుత్ వులు వాళేళ్ మోసుకోడానికి 
వాళళ్కి కూడా రెండు చేతులునాన్యి కదా.. సాధారణంగా జరమ్న్ అమామ్యిలు అలా చెయాయ్లని ఆశించరు. ఈ గుఎస్స్ ఘెరమ్న్ వొమెన్ 
అరె సెల్ఫ్ సుఫిఫ్చిఎంత్" అని నవావ్డు. తన వెఫ్ౖ ఏమో "కేవలం అమామ్యిలు చేసుకోలేరని కాదు బాబూ.. అలా పేంపర్ చెయయ్డం 

Schnitzel, Rinderbraten, Schweinebraten  

Bratwurst with Sauerkraut, Brühwurst with 
vegetable stew
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అదొక ముదూద్  మురిపెమూనూ.. అంతే కదా.." అని ననన్డిగితే నాకు చాలా నవొవ్చిచ్ంది. కానీ ఆలోచించి చూసేత్ అదీ నిజమేనేమో, 
మనం, అంటే ఏషియన్ కలచ్ర్ లో ఆలోచనావిధానం కొంచెం అలానే ఉంటుంది కదా అనిపించింది. :-) 

మనలిన్ ఎవరెనౖా జరమ్నుల్  వాళిళ్ంటికి భోజనానికి ఆహావ్నించారంటే వాళళ్కి మన మీద బోలుడ్  అభిమానం ఉందని అరథ్ం. 
ఎందుకంటే సాధారణంగా ఈ రోజులోల్  వాళళ్ కోసం వాళుళ్ వండుకుని తినేదే తకుక్వ. అంటే వంట చేసుకోవడానికి చాలా తకుక్వ 
సమయం వెచిచ్సాత్ రు వీళుళ్. అలాంటిది ఇంకొకరి కోసం శర్మపడి వండి వారచ్డం అంటే గొపప్ విషయమే మరి. ఎవరెనౖా మనని ఫలానా 
రోజున భోజనానికి ఏడింటికి రండి అని పిలిసేత్ మనం సరిగాగ్  ఆ టెమౖుకే వెళాళ్లి. చెపిప్న టెమౖు కనాన్ పదిహేను నిమిషాలు మించి 
ఆలసయ్ంగా వెళితే మనం వాళళ్ని అగౌరవపరిచినటుట్  లెకక్. సాధారణంగా ఇకక్డ అతిథులుగా వెళేళ్వారు ఆహావ్నించిన వారింటికి వెళుతూ 
భోజనానికి పిలిచినందుకు సంతోషిసూత్  గౌరవసూచకంగా పువువ్లో, మొకక్లో, వెన్ౖ బాటిలో, సవ్యంగా ఇంటోల్  తయారు చేసిన ట్ 
జామ్ సీసానో.. ఇలాంటి చిరుకానుకలు ఏదోకటి తీసుకువెళళ్డం ఆనవాయితీ. అంటే ఉటిట్  చేతులతో వెళితే రానివవ్రని కాదు కానీ 
ఇకక్డ దాదాపు అందరూ పాటించే మరాయ్ద అనన్మాట ఇది. 

 అలాగే మనం ఎవరినెనౖా ఆహావ్నించాలనాన్ 
కూడా "రేపు మా ఇంటికి భోజనానికి రండి" అని తీరిగాగ్  ఒక 
రోజో, రెండు రోజులో ముందు పిలవడం పదధ్తి కాదు. 
ఎందుకంటే ఎవరి పాల్ నుల్  వాళళ్కి ఉంటాయి కదా.. అసలే 
నెలల ముందు నుంచే అనీన్ పాల్ న్ చేసి పెటుట్ కోవడం జరమ్నల్కి 
బాగా అలవాటు. కాబటిట్  కనీసం రెండు వారాల ముందెనౖా 
చెపాప్లి. ఇంకో ముఖయ్ విషయం, నేను కేవలం శాకాహారం 
తింటాననో, లేకపోతే ఫలానా రకం తిండి మాతర్మే 
తింటాననో ఏమౖెనా పర్తేయ్కంగా ఉంటే వాటి గురించి 

ముందుగానే హోసుట్ కి తెలియజేయాలి తపప్ తీరా వాళుళ్ ఎంతో కషట్ పడి మన కోసం వండి వడిడ్ంచాక కంచం ముందు కూరుచ్ని "సారీ.. 
నేనిది తినను" అనకూడదు. అలా చేసేత్ అది వాళళ్ని అవమానించినటేట్  అవుతుంది. మిగతా విషయాలనీన్టి కనాన్ ఇది మాతర్ం నాకు 
చాలా నచేచ్సింది. 'అతిథిదేవోభవ' అనన్ మాటని అకష్రాలా పాటించడం మంచి విషయమే గానీ ఆహావ్నించిన ఇంటి ఇలాల్ లు పాపం 
కషట్ పడి రకరకాలు వండిపెటాట్ క కూడా తీరా వచిచ్న అతిథులు మేము ఫలానాది తినము, అదెతౖేనే తింటాము, ఇదెతౖేనే తింటాము 
అనగానే చచిచ్నటుట్  ఉరుకుల పరుగుల మీద అపప్టికపుప్డు నిమిషాలోల్  మళీళ్ ఇంకో రకం వంట చేసి పెటేట్  పరిసిథ్తి మాతర్ం చాలా కషట్ ం 
అనిపిసుత్ ంది నాకు. ఎపుప్డో అపుప్డు ఇలాంటి పరిసిథ్తి ఎదురోక్ని తెలుగింటి ఆడపడుచులు ఉండరేమో బహుశా. అపప్టికపుప్డు చెపిప్నా 

Weißwurst - A Bavarian specialty  
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సరే అతిథుల కోసం మళీళ్ వండి వారచ్డం ఇలాల్ లి విధి, కర త్వయ్ం అనన్టుట్  ఏదో శాసనంలా భావిసాత్ రు చాలామంది. ఎంతెనౖా వంటగదిలో 
శర్మకి విలువ, గౌరవం రెండూ తకుక్వే మన సమాజంలో.. హ్మ్! 

భోజనాలయాయ్క వారి వంటలు మనకెంత నచాచ్యని హోసుట్ కి కాంపిల్మెంట్ ఇవవ్డం కూడా గౌరవపర్దమౖెన పని. 
అలాగే తినగానే టాటా చెపేప్సి వెళిళ్పోకుండా కాసేపు కూరుచ్ని మాటాల్ డటం మంచిదే కానీ గంటల తరబడి అలా మాటాల్ డుతూ 
కూరోచ్డం మాతర్ం మరాయ్ద కాదు. ఎందుకంటే మరి పాపం వాళుళ్ చాలా శర్మపడి మనకి విందు ఏరాప్టుల్  చేసి అలసిపోయి ఉంటారు 
కదా.. అందుకని వాళళ్కి రెసుట్  తీసుకునే అవకాశం ఇచిచ్ మనం సెలవు తీసుకోవాలనన్మాట.  

మనకి పది, ఇరవె ౖమందికి వంట చెయాయ్లిస్ రావడం చాలా మామూలనిపిసుత్ ంది గానీ వీళళ్కి చాలా అనిపిసుత్ ంది. 
ఉదాహరణకి పెళిళ్ వేడుకలోల్  వెయియ్ మందికి పెగౖా భోజనాలు వడిడ్సాత్ రంటే వీళుళ్ ఆశచ్రయ్ంతో గుండెల మీద చేతులేసుకుంటారు. 
అంతమందికి ఎలా వండుతారు, ఎనిన్ డబుబ్లు ఖరచ్వుతాయి అని వివరంగా తెలుసుకుంటారు. నిజానికి ఇకక్డ కూడా పెళిళ్ళుళ్ అంటే 
చాలా ఖరుచ్తో కూడుకునన్ పని. కాకపోతే వీళళ్ ఖరుచ్ మనలాగా కటన్కానుకలకి, నగలకి కాకుండా ఎకుక్వగా వివాహ వేడుకలని 
జరపడానికే ఉంటుంది. ఇహ అమామ్యిల పెళిళ్ బటట్ల ఖరుచ్ ఎకక్డెనౖా ఎకుక్వేననుకోండి. ఇకక్డ కూడా పెళిళ్ చేసుకునేవారు చాలా 
నెలల ముందు నుంచే బోలడ్ంత తరజ్న భరజ్నలు పడి వెడిడ్ంగ్ పాల్ నింగ్ చేసుకుంటారు. వధూవరులిదద్రికీ అతయ్ంత ఆపుత్లు, ముఖుయ్లు 
అనుకునన్ అతి కొదిద్మందికే పెళిళ్ళళ్ ఆహావ్నాలు ఉంటాయి. ఎవరెనౖా పెళిళ్ విందుకి ఒక వంద మందిని పిలిచారంటే చాలా 
ఎకుక్వమందిని ఆహావ్నించేసినటుట్  లెకక్. మనకి జనాభా, మేన్ పవర్ ఎకుక్వ కాబటిట్  వేల మందికి వండి వడిడ్ంచడం బాగా 
అలవాటెపౖోయింది గానీ జరమ్నీ లాంటి దేశాలోల్  అది చాలా కషట్ ం, ఖరుచ్తో కూడుకునన్ పని.  

చినన్పిలల్లు ఆరోగయ్కరమౖెన ఆహారం తినడం చాలా ముఖయ్ం కాబటిట్  ఈ విషయమౖె కేవలం ఇళళ్లోల్  తలిల్దం లే 
కాకుండా పర్భుతవ్ం, సూక్లోల్  టీచరుల్  కూడా చాలా శర్దధ్ తీసుకుంటారు. ఉదాహరణకి ఇకక్డ చాలా రాషాలోల్  పిలల్ల సూక్ళళ్కి 500 మీటరల్ 
పరిధిలో ఫాస్ట్  ఫుడ్స్ సెంటర్స్ లాంటివి పెటట్డానికి వీలేల్దని రూల్స్ ఉనాన్యట. సూక్లోల్  తినుబండారాలు అమేమ్ కాయ్ంటీన్ లాంటి వాటిలోల్  
కూడా మరీ ఎకుక్వ జంక్ ఫుడ్ ఉండకుండా ఎకుక్వ శాతం ఆరోగయ్కరమౖెన తిండి అమేమ్టటుట్  కూడా నిబంధనలు ఉనాన్యట. పిలల్లు 
సూక్లుకి తీసుకెళేళ్ లంచ్ బాకుస్లోల్  కూడా సీవ్ట్స్ లాంటివి కాకుండా డ్, కూరగాయలు, పండుల్  ఉండేలా చూసేటుట్ , కొనిన్ కొనిన్ రోజులోల్  
పర్తేయ్కంగా కూరగాయలు మాతర్మే తెచుచ్కోవాలనే లాంటి నియమాలు పెటిట్  సాధయ్మౖెనంత వరకూ పిలల్ల ఆహారపుటలవాటుల్  
ఆరోగయ్ంగా ఉండేటుట్  అందరూ కృషి చేసుత్ ంటారు.  

జరమ్నీలో వెదౖయ్ం అతయ్ంత ఖరుచ్తో కూడుకునన్దే అయినా సరే ఆరోగయ్ం విషయంలో జరమ్నీలో అసస్లు భయపడాలిస్ంది 
ఉండదు. అంటే ఒంటోల్  బాగాలేకపోతే, ఏదెనౖా ఆరోగయ్ సమసయ్ వసేత్ ఆసుప  చుటూట్  తిరగడానికి, వెదౖాయ్నికి, మందులకి అనేన్సి డబుబ్లు 
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ఎలా అనన్ భయం ఉండదు, ఎందుకంటే అపుప్డే పుటిట్న పాపల దగగ్రున్ంచీ ముసలివారి దాకా జరమ్నీలో నివసిసుత్ నన్ పర్తీ ఒకక్రికీ 
తపప్కుండా ఆరోగయ్ భీమా ఉండి తీరాలి. ఆరోగయ్భీమా లేకుండా ఇకక్డసలు ఉండే వీలే లేనంతగా నిబంధనలు ఉనాన్యి. ఆరోగయ్ భీమాతో 
పాటు రకరకాల సోషల్ సెకూయ్రిటీ పేకేజీలు కూడా జరమ్నీలో ఎకుక్వే కాబటిట్  ఇకక్డ పర్జల జీవన నాణయ్త, సామాజిక భదర్తకి అసస్లు 
ఢోకా లేదంటే ఏ మాతర్ం ఆశచ్రయ్ం లేదు! 

 

 

 
 

మరో దో డు కబురుల్ వచేచ్ నెలలో... 
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