
  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             ôdô|º+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 గడిచిపోయిందండీమరి.. 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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2  జరమ్నీయం           BBeeeerr  iiss  tthhee  sseeccrreett  ooff  oouurr  eenneerrggyy!!      
 

 మీరు సరిగాగ్ నే చదివారు. నేనేం పొరపాటుగా రాయలేదు. 'బీర్ ఈజ్ ది సీ ట్ అఫ్ అవర్ ఎనరీజ్' అని జరమ్నల్ 

తరపున వకాలాత్  పుచుచ్కుని నేనిసుత్ నన్ సేట్టెమ్ంట్ అనన్మాట! ఎందుకలా అంటే.. మిగతా పర్పంచానికి బీర్ అంటే కేవలం ఒక పానీయం 

మాతర్మే అయుయ్ండొచేచ్మో గానీ ఇకక్డ మాతర్ం బీర్ అనేది జరమ్న్ సంస తి సంపర్దాయాలోల్  అతి ముఖయ్మౖెన భాగం. మన దగగ్ర 

ఎవరింటికెనౖా వెళితే మంచినీళుళ్ కావాలా, మజిజ్గ కావాలా అని అడగడం ఎంత మామూలో ఇకక్డ బీర్ ఆఫర్ చెయయ్డం అంత 

సరవ్సాధారణం. ఇక బీర్ లేని పారీట్లు, పండుగలు జరమ్నీలో అసలు చూసే అవకాశమే లేదు. ఏ మారుమూల ంతానికి వెళిళ్నా బీర్ 

దొరకని చోటంటూ జరమ్నీలో ఉండకపోవచచ్నుకుంటా. ఒక పది నిమిషాలు అలా బయటికెళిళ్ నడుసుత్ ంటే బీర్ దొరికే షాపో, ఎవరో 

ఒకరి చేతులోనే బీర్ బాటిలో, కనీసం ఏ డస్ట్  బినోల్ నో అయినాసరే మనకి ఒకక్టెనౖా బీర్ బాటిలో, మూతో కనిపించకపోతే మనం 

అసలు జరమ్నీలో ఉనన్టేట్  కాదు! అయితే జరమ్నుల్  ఎపుప్డూ బీరు తాగుతూ మతుత్ గా తూలుతూ కనిపిసాత్ రా అంటే అలాకాక్దు మరి.. 

పర్తేయ్కంగా పారీట్లు, పండగల సంబరాలోల్  అలా పీపాల కొదీద్ బీరుల్  తాగేసి 

సందడి చేసుత్ ంటారు కానీ మామూలపుప్డు అంత ఎకుక్వగా తాగరు. 

ఉదాహరణకి ఆఫీసోల్  ఎపుప్డెనౖా ఏదెనౖా సందరభ్ం ఉండి క్ ఫాస్ట్ , లంచ్, 

డినన్ర్ పారీట్లు లాంటివి ఉంటే అందరూ ఒకటో రెండో బీరుల్  తాగేసి మళీళ్ 

వచిచ్ ఎవరి పనులు వాళుళ్ చేసేసుకుంటూ ఉంటారు. కొతత్లోల్  నాకు 

వీళళ్ని చూసి చాలా విచితర్ంగా ఉండేది. కానీ చూడగా చూడగా ఇపుప్డు 

మామూలెపౖోయింది. బీర్ ఎపుప్డూ తాగలేదంటే అసలదెలా సాధయ్ం 

అనన్టుట్  విచితర్ంగా చూసేవాళేళ్ ఎకుక్వమంది ఎదురుపడుతుంటారు 

జరమ్నీలో. మొతాత్ నికి ఒకక్ మాటలో చెపాప్లంటే బీర్ పర్సాత్ వన లేని 

జరమ్నీని ఊహించడం కషట్ ం అనన్మాట! పర్పర్ంచవాయ్పత్ంగా per capita 

బీర్ వినియోగంలో జరమ్నీ ముందువరసలో ఐరాల్ ండ్, చెక్ రిపబిల్క్ తదితర 

దేశాల సరసన ఉంటుంది.  శతాబాద్ల చరి  కలిగిన జరమ్న్ బీర్ 
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అసలీ బీర్ పుటుట్ పూరోవ్తత్రాలు, చరితర్ విషయానికొసేత్ బారీల్ గింజల మాల్ట్  తో నీళుళ్ కలిపి ఈస్ట్  సమకష్ంలో 

పులియబెడితే (fermentation) తయారయేయ్ పానీయానేన్ బీర్ అంటారు. 

బీరు తయారీ, సేవనం కొనిన్ వేల సంవతస్రాలుగా సుత్ పూరవ్ం నుంచీ 

కూడా మానవ నాగరికతలో ఇమిడిపోయిన భాగంగా ఉంటూ వసోత్ ంది. 

ఈజిపిష్యనల్ దగగ్రున్ంచీ యూరోపియనల్ దాకా శతాబాద్ ల చరితర్ ఉనన్ beer 

brewing లోజరమ్న్ బీర్ తయారీకి అపప్టి నుంచీ ఈ రోజు దాకా కూడా 

ఒక విశిషట్ మౖెన సాథ్ నం ఉంది. 14 వ శతాబాద్ నికి ముందు రోజులోల్  బీరు 

తయారీ అనేది ఇళళ్లోల్  సాధారణంగా వంటపని, ఇంటిపని అనన్ంత 

మాములుగా చేసుకునేవారట. తరావ్తత్రావ్త సిట్యన్ మొనాసట్రీల 

ఆధవ్రయ్ంలో నడిచే పెదద్ మొతాత్ లోల్  బీరు తయారు చేసే breweries 

ఏరప్డాడ్ యట. మొతత్ం పర్పంచ బీర్ చరితర్లోనే ముఖయ్మౖెన ఘటట్ంగా చెపుప్కునే "Reinheitsgebot" (German Beer Purity Law) 1516 

వ సంవతస్రంలో జరమ్నీలోని బవేరియా రాషట్ర్ంలో పుటిట్ంది. ఇపప్టికీ బీరు ఉతప్తిత్ చేసే breweries ఈ నియమానికి లోబడి బీరు 

తయారు చేసుత్ ండటమే కాకుండా, ఈ నియమానిన్ పాటిసూత్  ఉతప్తిత్ చేసిన బీరు అతుయ్తత్మ నాణయ్త కలదిగా పర్పంచవాయ్పత్ంగా 

అంగీకరించబడుతోంది. బారీల్ మాల్ట్  ని శీతల ఉషోణ్ గర్తల వదద్ నిలువ చేసి ferment చేసేత్ నాణయ్మౖెన బీరు తయారు చెయొయ్చచ్ని 

చరితర్లో మొదటిసారి కనిపెటిట్ంది కూడా జరమ్నీలోని 

బవేరియన్ బీరు ఉతప్తిత్దారులేనట.  

జరమ్నీలో అనీన్ సంబరాలోల్ నూ బీరు 

ఉండటం మామూలే అయినా అచచ్ంగా బీరు కోసమే కొనిన్ 

పండగలు జరుగుతుంటాయి. మా యూనివరిస్టీలో beer 

brewing కి సంబంధించిన టెకాన్లజీ, రీసెరచ్ కోసమని 

పర్తేయ్కంగా ఒక డిపారెట్మ్ంట్ ఉంది. వారి ఆధవ్రయ్ంలో పర్తీ 

ఏడాదీ వేసవికాలంలో '  బీర్ ఫెస్ట్ ' అని ఒక వేడుక 

జరుగుతుంది. జరమ్నీలో బీరు తాగడానికి రకరకాల 

ఆకారాలోల్  ఉనన్ పెదద్ పెదద్ గాజు గాల్ సులతో పాటు 'beer 

stein' అనబడే బీర్ మగ్స్ ఉంటాయి. మన పచచ్డి జాడీలు 

ఉంటాయి కదా అలాంటి పదారథ్ంతో తయారు చేయబడి 

రకరకాల బీరు మగుగ్లు, బ రియా హం, Lebkuchenherzen 

అకోట్బర్ ఫె ట్ లో జనసందోహం 
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చాలా బరువుతో ఉంటాయి. ఇవి ఎపప్టినుంచో ఇకక్డ వాడకంలో ఉనన్ బీర్ మగ్స్ అనన్మాట. వాటి మీద ఆయా breweries పేరుల్  రాసి 

ఉంటాయి. కొనిన్ రకాల మగ్స్ కి పెనౖ మూతలు కూడా ఉంటాయి. అయితే మా యూనివరిస్టీలో ఈ '  బీర్ ఫెస్ట్ ' జరిగే కొదిద్ రోజుల 

ముందు అలాంటి మగ్స్ అముమ్తారు. అందరూ వెళిళ్ లెనౖోల్  నించుని మరీ ఆ కపుప్లు కొనుకొచుచ్కుంటారు. పది యూరోలు ఉంటుంది 

ఆ కపుప్ ఖరీదు. ఇక ఫెస్ట్  జరిగే రోజు సాయం నికి అందరూ ఆ కొనుకుక్నన్ కపుప్లు పటుట్ కుని వసాత్ రు. విశాలంగా ఉండే ఒక పెదద్ 

మౖెదానంలో ఏరాప్టు చేసిన రకరకాల బీర్ సాట్ ల్స్ దగగ్రికెళిళ్ ఆ కపుప్లోల్  బీరు నింపుకుని వచిచ్ తాగడమే ఆ పండగ పరమారథ్ం. అరధ్రా  

దాకా జరిగే ఈ బీర్ పండగలో తాగినోళళ్కి తాగినంత బీర్ దొరుకుతుంది. పకక్న తినడం కోసం authentic German breads, 

Sausages అమేమ్ సాట్ ల్స్ ఉంటాయి.  

ఇలాంటి పెదద్ పెదద్ బీర్ 

ఫెసిట్వల్స్ జరిగినపుప్డు కూడా అందరూ 

ఎంత తాగినా వాళుళ్ వాళళ్ సేన్హితులతో 

కలిసి అలల్రి, గోల చేసుకుంటారే తపప్ 

సాధారణంగా వేరేవాళళ్ జోలికి 

రావడమంటూ జరగదు. కాకపోతే 

ఇలాంటి బీరు సంబరాలు జరిగే చోట మరీ 

విపరీతంగా తాగేసి పడిపోయిన వాళళ్ 

సంగతి చూసుకోవడం కోసం పకక్నే 

అంబులెనుస్లు సిదధ్ంగా ఉంటాయి. 

ఇపప్టిదాకా ఏవెనౖా పెదద్ గొడవలు జరగడం నేను చూడలేదు కానీ ఎవరెనౖా కొంచెం తికక్గా పర్వరి త్సేత్ మాతర్ం కష్ణాలోల్  ఒక పది మంది 

పోలీసులు పర్తయ్కష్మౖెపోతారు. అలాంటపుప్డు పోలీసులు ఆ మతుత్ లో ఉనన్వాళళ్ చేతులకి సంకెళుళ్ వేసి తీసుకెళిళ్ పూరిత్గా మతుత్  దిగాక 

ఇంటికి పంపించేసాత్ రని ఎవరో చెపేత్ తెలిసింది. కాబటిట్  భదర్తాపరంగా అసస్లు ఎటువంటి ఇబబ్ంది కలగకుండా ఇలాంటి పండగలనీన్ 

చకక్గా నిరవ్హిసుత్ ంటారు.   

జరమ్నీలో తయారు చేయబడేటనిన్ రకాల బీరుల్  మరో చోట ఉండవేమోనంటే అతిశయోకి త్ కాదు. Cologne నగరానికి 

పర్తేయ్కం అయిన Kölsch Beer, Düsseldorf నగరానికి చెందిన Altbier, Berlin కి పర్తేయ్కం అయిన Berliner Weisse, Bamberg 

Smoked Beer, Leipzig లో పుటిట్న Gose Beer.. ఇలాంటివనీన్ పేరెనిన్కగనన్ జరమ్న్ బీరేల్ అయినపప్టికీ బవేరియా రాషట్ర్పు బీరల్కి మాతర్ం 

పర్పంచవాయ్పత్ంగా వీటనీన్టినీ మించిన విశిషట్  సాథ్ నం, ముఖయ్త ఉనాన్యి. Hefeweizen, Helles, Dunkles తో పాటు Weizenbier 

బీర్ ఫె ట్ పెరేడ్ లో మూయ్జిక్ బాయ్ండ్ , గుఱాఱ్లు
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(wheat beer), Weißbier (white 

beer) లాంటివనీన్ బవేరియన్ సెప్షల్స్ గా 

చెపుప్కోవచుచ్. మా ఇంటి ఎదురుగా ఉనన్ 

కొండ మీద Weihenstephan Brewery 

ఉంది. దాదాపు వెయియ్ సంవతస్రాల 

నుంచి నడుసుత్ నన్ దీనికి The oldest 

working brewery in the world గా 

గొపప్ పేరుపర్తిషట్లు ఉనాన్యి. ఇకక్డ 

తయారయేయ్ గోధుమ బీరుకి 

పర్పంచవాయ్పత్ంగా అభిమానులు ఉంటారు. వేసవికాలం వసూత్ నే జరమ్నీలో బీర్ గారెడ్నల్నీన్ కిక్రిసిన జనాలతో కిటకిటలాడిపోతుంటాయి. 

జరమ్నల్ని అడిగితే వేసవికాలంలో మంచి ఎండ కాసే రోజున ఏ బీర్ గారెడ్నోల్ నో పెదద్ పెదద్ చెటల్ నీడన వేసిన బెంచీల మీద అపుప్డపుప్డే 

తాజాగా brewery నుంచి తెచిచ్న బీరుని సేవిసూత్  కూరోచ్డం కనాన్ సవ్రగ్ం ఇంకొకటి లేదని చెపాత్ రు! :-)  

జరమ్నీలో దాదాపు అనీన్ 

నగరాలోల్ నూ రకరకాల బీర్ ఫెసిట్వల్స్ 

జరిగినా సరే పర్పంచవాయ్పత్ంగా 'జరమ్న్ 

బీర్ ఫెస్ట్ ' గా పిలవబడే Oktoberfest 

(అకోట్ బర్ ఫెస్ట్ ) మాతర్ం బవేరియా 

రాషట్ర్ంలోని మూయ్నిక్ మహానగరంలో పర్తీ 

ఏడాదీ జరుగుతుంది. పర్పంచంలోనే 

అతయ్ంత పెదద్ జాతర (worlds largest 

fair/folk fest) గా చెపప్బడే ఈ అకోట్ బర్ 

ఫెస్ట్  గత రెండు వందల యేళుళ్గా 

జరుగుతోంది. పర్తీ ఏడాదీ సెపెట్ంబరులో 

మొదలె ౖఅకోట్ బరు మొదటి ఆదివారం వరకూ మొతత్ం 16 రోజుల పాటు జరిగే ఈ బీరు పండగని పర్తీ యేటా దాదాపు 6 మిలియనల్ 

మంది పెనౖే సందరిశ్ంచి 7 మిలియన్ లీటరల్కి పెగౖా బీర్ సేవిసుత్ ంటారు. 

అకోట్బర్ ఫె ట్ పెరేడ్ లో బీర్ బాయ్రెల్  మో కొ త్నన్ గుఱఱ్పు బగీగ్లు

 రకరకాల breweries రి బీర్ టెంటుల్  
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 బీరుతో పాటు తినడానికి సాంపర్దాయక బవేరియన్ డ్స్, సాసేజెస్, సలాడ్స్, చికెన్, బీఫ్, పోర్క్ లాంటివనీన్ 

ఉంటాయి. కేవలం మూయ్నిక్ నగర సరిహదుద్ లోల్ పున తయారెనౖ బీరు మాతర్మే ఈ పండుగలో అముమ్తారు. అది కూడా మూయ్నిక్ లోని 

అనీన్ breweries వాళళ్కి ఈ పండుగలో పాలొగ్ నే అవకాశం ఉండదు. Reinheitsgebot నియమం పర్కారం ఉతప్తిత్ చేసిన బీరుకి 

మాతర్మే ఈ పండుగలో చోటు దకుక్తుంది. ఇకక్డ అమేమ్ అనీన్ రకాల బీరులోల్ నూ ఆలక్హాల్ దాదాపు 6% దాకా ఉంటుంది. Hofbräu-

München, Augustiner, Paulaner, Hacker-Pschorr, Löwenbräu, Spatenbräu  లాంటివి కొనిన్ అకోట్ బర్ ఫెస్ట్  లో పర్ముఖంగా 

కనిపించే breweries అని చెపొప్చుచ్.  

సెపెట్ంబరులో 

మొదలయేయ్ ఈ అకోట్ బర్ ఫెస్ట్  కి అసలా 

పేరు ఎందుకొచిచ్ందో తెలియాలంటే 

రెండొందల తం అసలీ పండగ ఎలా 

మొదలెంౖదో తెలుసుకోవాలి. బవేరియా 

రాషట్ర్పు రాజెనౖ Ludwig I Therese అనే 

రాకుమారిని 1810 అకోట్ బర్ 12 

నవివాహమాడాడు. ఆ రాజు వివాహ 

వేడుకల సందరభ్ంగా మూయ్నిక్ 

నగరవాసులందరికీ వెభౖవంగా ఒక 

విశాలమౖెన పచిచ్కబయలోల్  విందు 

ఏరాప్టు చేసారు. పెళిళ్ వేడుకల 

ముగింపులో వినోదం కోసమని 

రాజకుటుంబం సమకష్ంలో గురర్పప్ందాలు నిరవ్హించారు. అపుప్డు రాజకుటుంబంలో జరిగిన ఈ పెళిళ్ సంబరాలని రాషట్ర్మంతా 

పండగలా జరుపుకుని ఆనందించడమే కాకుండా వేడుకలు జరిగిన ఆ మౖెదానానికి కొతత్గా వచిచ్న రాణి పేరు పెటిట్  Theresienwiese 

(Theresa's meadow) అని పిలవసాగారు. ఆ తరావ్తి ఏడాది మళీళ్ అకోట్ బరులో గురర్పప్ందాలు నిరవ్హించాలనే నిరణ్యం 

తీసుకోవడంతో కాలకర్మేణా అది కాసాత్  పర్తీ ఏడాదీ విధిగా జరుపుకునే పండగలా మారిపోయింది. అయితే జరమ్నీలో అకోట్ బరు అంటే 

అపప్టికే శిశిరకాలపు చలి మొదలెపౖోతుంది. ఆ కారణంగా దానిన్ కొంచెం ముందుకి జరిపి సెపెట్ంబరులో మొదలుపెటిట్  అకోట్ బరు 

మొదటి ఆదివారం దాకా జరుపుతునాన్రు. అపప్టినుంచి ఇపప్టిదాకా పర్తీ ఏడాదీ ఈ అకోట్ బర్ ఫెస్ట్  ని Theresienwiese అనే 

మౖెదానంలోనే జరుపుకుంటునాన్రు మూయ్నిక్ నగర వాసులు. 1850 లో ఇకక్డ పర్తిషిట్ంచిన ఒక పెదద్ బవేరియా విగర్హం (అంటే మన 

 బీరు టెంటల్ లోపల పండగ తావరణం 
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తెలుగుతలిల్ విగర్హంలాగా వీళళ్ రాషానిన్ సూచించే విగర్హం అనన్మాట) ఇపప్టికీ అంతే కొతత్గా ఉండి పర్తీ ఏడాది జరిగే అకోట్ బర్ ఫెస్ట్  

సంబరాలని వీకిష్సూత్  ఉంటుంది. ఈ విగర్హం పకక్నే కనిపించే సింహం కూడా బవేరియా చిహన్ం లాంటిది. ఎకక్డ చూసినా బవేరియన్ 

దుసుత్ లోల్  సింహం బొమమ్లు కనిపించడమే కాకుండా ఊరంతా అనేక కటట్డాల మీద, సిటీ సెంటరల్లో సింహం బొమమ్లు బవేరియా 

రాషట్ర్మంతా విరివిగా కనిపిసుత్ ంటాయి. Theresienwiese మె  రెలౖేవ్ సేట్షన్ సాట్ ప్ కి పర్తీ పది నిమిషాలకీ ఉండే మె  రెళౖళ్ 

సహాయంతో చాలా సులువుగా ఫెస్ట్  జరిగే చోటుకి చేరుకోవచుచ్.  

అకోట్ బరు ఫెస్ట్  మొదటి 

రోజున అనేకమంది బవేరియన్ 

సాంపర్దాయక దుసుత్ లోల్ , రకరకాల 

సంగీత వాయిదాయ్లు, మూయ్జిక్ 

బాయ్ండల్తో breweries వాళళ్ందరూ 

అలంకరించిన గురర్పు బగీగ్ల మీద పెదద్ 

పెదద్ బాయ్రల్స్ లో బీర్ ని తీసుకొసూత్  

సావ్గతోతస్వాలోల్  జరిగే పెరేడ్ చాలా 

బాగుంటుంది. ఈ breweries అనీన్ 

కూడా పెదద్ పెదద్ హాల్స్ లాంటివి కటిట్  లోపల వేల కొదీద్ బలల్లు, కురీచ్లు ఏరాప్టు చేసాత్ రు. వీటిని బీర్ టెంట్స్ అంటారు. లోపల బీరుతో 

పాటు తిండి పదారాథ్ లు కూడా దొరుకుతాయి. టెంట్స్ లో సాంపర్దాయక బవేరియన్ సంగీతం వాయించే మూయ్జిక్ బాయ్ండ్స్ ఉండి 

లోపల కూరుచ్ని బీరు సేవించేవారికి వినోదానిన్ అందిసుత్ ంటాయి. పర్తీ రోజూ ఉదయం తొమిమ్ది పదింటి నుంచి మొదలుకుని అరధ్రా  

దాకా ఈ బీర్ టెంట్స్ తెరిచి ఉంటాయి. బీర్ టెంట్స్ లో చోటు దొరకడం సామానయ్మౖెన విషయం కాదు కాబటిట్  అందరూ ముందు 

నుంచే సీటుల్  రిజర్వ్ చేసి పెటుట్ కుంటారు. మామూలు ఎపుప్డు ఏ పండగలు వచిచ్నా సాంపర్దాయ దుసుత్ లోల్  కనిపించే బవేరియనుల్  

అకోట్ బర్ ఫెస్ట్  సమయంలో సమయంలో విధిగా చినన్పిలల్ల దగగ్రున్ంచీ ముసలివాళళ్ దాకా బవేరియన్ సాంపర్దాయక దుసుత్ లెనౖ Drindl 

లో ఆడవారు, Lederhosen లో మగవారు.. ఎటువెపౖు చూసినా అందరూ ఒకేలాంటి బటట్లతో భలే ముచచ్టగా కనిపిసాత్ రు. టెంట్స్ 

లోపల బీరు సర్వ్ చేసే అమామ్యిలందరూ కూడా Drindl తపప్ వేరే రకం బటట్లోల్  కనపడరు. అసలీ సర్వ్ చేసే అమామ్యిలోల్  ఇరవెలౖలో 

ఉండేవారి దగగ్రున్ంచీ ముసలివాళళ్ వరకూ ఉంటారు. అంత రదీద్లో కూడా ఒకొక్కక్రు అంత బరువెనౖ బీరు మగుగ్ లిన్ ఒకోక్ చేతిలో 3-6 

దాకా రెండు చేతులోల్  పటుట్ కుని చకచకా తిరిగేసుత్ ంటే భలే ఆశచ్రయ్ంగా ఉంటుంది. ఈ సరివ్ంగ్ జాబ్ చాలామంది ఇషట్ పడి చేసుత్ ంటారట. 

ఈ కొదిద్ రోజులోల్ నే బోలుడ్   సంపాదించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబటిట్  అకోట్ బర్ ఫెస్ట్  లో సర్వ్ చేసే అవకాశానిన్ వదులుకోరట. కానీ 

ఒకోసారి అరవె ౖఏళళ్ పెనౖ వయసునన్వాళుళ్ కూడా అలా తూనీగలాల్  తిరిగేసుత్ ంటే చూడాడ్ నికి భలే సరదాగా అనిపిసుత్ ంది.  

 బీర్, ఫుడ్ సర్  చే త్నన్ అమామ్యిలు 
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ఇంతకీ అకోట్ బర్ 

ఫెస్ట్  అంటే కేవలం బీరు 

తాగేవాళళ్కి మాతర్మే పండగ 

తపప్ మిగతావాళళ్కి అంటే బీరు 

తాగనివాళళ్కి, పిలల్లకి ఏమీ 

సందడి లేదా అంటే బోలుడ్  

ఉందనే చేపాప్లి. ఫెస్ట్  లో బీర్ 

టెంటుల్  కాకుండా బోలడ్నిన్ ఫన్ 

రెడ్ౖస్ ఉంటాయి. అంటే మన 

ఊరి ఎగిజ్బిషనల్లో ఉండే చినన్ 

చినన్ ఉయాయ్లల దగగ్రున్ంచీ 

మొదలుపెటిట్  చాలా పెదద్పెదద్ 

వాటి వరకూ ఉంటాయి. 

ఉదాహరణకి జెయింట్ వీల్ 

ఎకక్డానికి ఒకోక్ బుటట్  లాగా 

ఉండేవి దాదాపు డజను మంది 

ఎకిక్ కూరుచ్నే విధంగా ఒక చినన్ గదంత సెజౖులో ఉంటాయి. ఇంకా ఒక చాలా ఎతెన సథ్ంభం దాకా పెకౖి తీసుకెళిళ్ ఉనన్పళంగా కిందకి 

వదిలేసే ' ఫాల్' లాంటివి, అనీన్ రకాల యాంగిల్స్ లో అడడ్దిడడ్ంగా ఊపేసేవి, నీళళ్ మీద జారే పడవలు, రోలర్ కోసట్రుల్ .. ఇలా 

చినన్పిలల్ల నుంచి పెదద్వాళళ్ దాకా అందరూ ఎకక్డానికి ఒక రోజంతా ఎకిక్నా అయిపోననిన్ రకాల రెడ్ౖస్ ఉంటాయి. వీటితో పాటు పాప్ 

కారన్ దగగ్రున్ంచీ మొదలుపెటిట్  పీచు మిఠాయి, షుగర్ కోటెడ్ నట్స్, ట్స్, ఐసీ మ్స్ దాకా బోలడ్నిన్ రకాల చిరుతిండుల్  ఉంటాయి. 

చినన్పిలల్ల బొమమ్ల దగగ్రున్ంచీ పెదద్వాళళ్కి ఆసకి త్ కలిగించే వసుత్ వులు, ఇంకా అకోట్ బర్ ఫెస్ట్  సావనీర్స్, రకరకాల బీర్ మగుగ్ లు.. 

ఇలాంటివనీన్ అమేమ్ చాలా రకాల కొటుల్  ఉంటాయి. ఇంకా ఈ ఫెస్ట్  లో పర్తేయ్కంగా కనిపించేవి Lebkuchenherzen (Gingerbread 

Hearts). హృదయాకారంలో ఉండే ఈ డ్స్ మీద "ఐ లవ్ యు, యు ఆర్ మౖె సీవ్ట్ హార్ట్, మౖె సిసట్ర్ ఈజ్ ది బెస్ట్ , ఐ లవ్ మూయ్నిక్" 

ఇలా రకరకాల సరదా వాకాయ్లు రాసుంటాయి. ఇవి తినేవే కానీ రెండు మూడేళళ్ దాకా పాడెపౖోకుండా నిలవ్ ఉంటాయి. తినకుండా 

అలా ఏళళ్ తరబడి దాచుకోవచుచ్ కూడా. వీటికి ఒక చినన్ రిబబ్న్ కటిట్  వేలాడదీసి అముమ్తారు. అందరూ తలా ఒకటి కొనుకుక్ని మెడలో 

వేసుకుని తిరుగుతుంటారు. ఫెస్ట్  కి వచిచ్నవాళల్ందరూ దాదాపు ఈ జింజర్ డ్ హార్ట్ కొనుకోక్కుండా వెళళ్రు అనేంత విరివిగా కనిపించే 

 అకోట్బర్ ఫె ట్ ఫన్ డ్  



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             ôdô|º+ãsY    2013  

9  జరమ్నీయం

సరదా ఆచారం ఇది! మొతత్ం మీద 16 రోజుల పాటు ఉదయం నుంచీ అరధ్రా  దాకా సందడిగా హంగామాగా ఉండే ఈ ఫెస్ట్  కి వెళిళ్ 

తిరగడం అనీన్ రకాల వాళళ్కి చాలా సరదా అయిన అనుభవంలా ఉంటుంది. ఫెసుట్ కి ఎకుక్వ వచేచ్ది జరమ్నేల్ అయినా కూడా 

పర్పంచవాయ్పత్ంగా ఉనన్ బీరు మికులు చాలామందే పర్తి ఏడాదీ ఈ బీర్ ఫెస్ట్  ని సందరిశ్సుత్ ంటారు. అదనన్మాట అకోట్ బర్ ఫెస్ట్  అనబడే 

జరమ్న్ బీర్ ఫెస్ట్  కథాకమామీషు!  

ఇంతకీ 'బీర్ ఈజ్ ది సీ ట్ ఆఫ్ జరమ్న్స్ ఎనరీజ్' 

అనాన్ను కదా.. ఒకరకంగా చెపాప్లంటే 'బీర్ ఈజ్ ది సీ ట్ ఆఫ్ మౖె 

ఎనరీజ్' కూడా! ఎందుకంటే మా పరిశోధనాఫలితాలు బీర్ డకష్న్ కి 

చాలా ముఖయ్ం కనుక. బీరుని ఎకుక్వశాతం బారీల్ గింజల నుంచి, 

కొంతవరకూ గోధుమ గింజల నుంచీ తయారు చేసాత్ రు కదా.. బారీల్ 

పంట దిగుబడిని అధికంగా పర్భావితం చేసి ఉతప్తిత్ని దెబబ్ తీసే 

ఒకానొక వాయ్ధి గురించే మేము పరిశోధిసుత్ నాన్ం. ఆ వాయ్ధికి తటుట్ కుని 

నిలబడగలిగే బారీల్ని తయారు చెయయ్గలగడమే మా పరిశోధన ల ం. 

అలాగే బీరుకి ఒక విలకష్ణమౖెన వగరు రుచిని కలిప్ంచి stabilising 

agent గా కూడా పని చేసే Hops బీరు తయారీలో అతయ్ంత 

ముఖయ్మౖెన పదారథ్ం. ఇవి కూడా ఒక రకం మొకక్ నుంచే వసాత్ యి. 

ఈ Hops పంట దిగుబడిని తగిగ్ంచే వాయ్ధుల పెనౖ కూడా మా 

యూనివరిస్టీలో కొందరు పరిశోధిసుత్ నాన్రు. అయితే, మీరు ఇంతా కషట్ పడి బోలడ్నిన్ డబుబ్లు, తెలివితేటలు, సమయము వెచిచ్ంచి చేసే 

పరిశోధన కేవలం బీరు తయారీకి ఉపయోగపడటం కోసం మాతర్మేనా అంటే.. ఖచిచ్తంగా కాదు. ఎందుకంటే బారీల్లో మేము 

పరిశోధిసుత్ నన్ వాయ్ధి, వాయ్ధికారకం అయిన శిలీం నికి జీవపరిణామపరంగా చాలా ముఖయ్త ఉంది. ఈ ఒకక్ వాయ్ధి గురించి లోతుగా 

అధయ్యనం చేసినటట్యితే ఈ ఫలితాలు మరినిన్ రకాల పంట మొకక్లోల్  వచేచ్ అనేక వాయ్ధులని అరథ్ం చేసుకోవడానికి ఎంతగానో 

ఉపయోగపడతాయి. ఇది ఒక మోడల్ సిసట్ం లాంటిది కాబటేట్  మా పరిశోధనా ఫలితాలు మొకక్ల వాయ్ధుల శాసానికి చెందిన పుసత్కాలోల్  

పాఠాయ్ంశాలుగా చేరచ్బడుతుంటాయి. అందుకని జరమ్నీలో ఇలాంటి పరిశోధనలకి ధనం వెచిచ్ంచడం దావ్రా సావ్మికారయ్ం సవ్కారయ్ం 

రెండూ అవుతునటుట్  అనన్మాట! :-)  

         మరో కపుప్డు కబురుల్ వచేచ్ నెలలో...   

 
COMMENTS రచయి  బాల్గు 

http://madhuravaani.blogspot.com 

 బారీల్, Hops మొకక్లు 

http://koumudi.net/comments/january_2013/jan13_germaneeyam_comments.htm
http://madhuravaani.blogspot.com

