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Schlenkerla, medina pivoljubcev

Točeno je tudi klasično, ne zgolj dimljeno.
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Čez planke

Zaigrajte s Hendrixom na Woodstocku

Nekoč dimljeno povsod,
zdaj le še v Bambergu
Zaradi svetovno znanega Oktoberfesta
in po vsem svetu znanih velikanskih
pivnic, povezanih tudi z Adolfom
Hitlerjem, prevladuje prepričanje, da
je središče nemškega pivovarstva
München, glavno mesto Bavarske.
Le poznavalci vedo, da je pivska
prestolnica pravzaprav Bamberg, ki
leži na severu Bavarske, sicer pa je
središče Zgornje Frankovske.

Svetišče dimljenega piva je v srednjeveški stavbi, ki
so jo zgradili davnega leta 1405, prav letos pa so jo
popolnoma obnovili.
denimo samo v eni ulici kar
22. Pivski sladokusci v Bamberg prihajajo tudi zato, ker
tam varijo najboljše dimljeno
pivo na svetu. Tudi zaradi te
bogate tradicije so zgodovinsko jedro danes izjemno zanimivega turističnega mesta
uvrstili na seznam svetovne
kulturne in zgodovinske dediščine pod zaščito Unesca.

Medina pivovarstva

Dimljeno za turiste

Čeprav ima mesto ob reki
Regnitz v starem jedru, ki
je pod zaščito Unesca, vrsto
zgodovinskih in drugih zanimivosti, je Bamberg še vedno najbolj prepoznaven
po dimljenem pivu in
izdelkih iz njega. V pekarnah tako tudi peče-

jo kruh, namesto vode pa pri
pripravi uporabljajo dimljeno
pivo. Za turiste organizirajo
izlete po tamkašnjih pivovarnah in pivnicah. Za tiste, ki se
želijo na ogled odpraviti sami,
imajo posebne tiskane vodnike, za tiste, ki želijo o tradiciji
dimljenega piva v Bambergu
in Zgornji Frankovski izvedeti
kaj več, pa so leta 1984 odprli
tudi Muzej piva.
Za kolesarske navdušence so
označili tudi edinstveno pot
za ljubitelje piva, ki je dolga
kar 45 kilometrov. Na njej
lahko obiščete številne male
pivovarne in pivnice na deželi, in če ne zvrnete preveč vrčkov, ta traja pet ali šest ur.
DRago Bulc
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»Če je Hofbrau v Münchnu
nekakšna meka pivopivskih
romarjev, je Schlenkerla kar
medina resničnih pivoljubcev,« je zapisano na spletni
strani Nemškega pivskega
inštituta. Letos se je priložnost, da obiščem to najbolj
kultno pivovarno in pivnico

srednjeveški stavbi, ki so jo
zgradili davnega leta 1405,
prav letos pa so jo popolnoma obnovili in ji s pomočjo
strokovnjakov z bamberške
univerze vrnili nekdanji sijaj,
tako da se v njej počutite, kot
bi živeli v srednjem veku. Še
posebno če si naročite svinjsko kračo in vrček dimljenega
piva, se gotovo počutite kot
tedanja gospoda in meščani
ter trgovci, ki so jo obiskovali,
ko je še nosila ime Pri modrem levu.
Morda je med ljubitelji
dimljenega piva še bolj
znana pivovarna Spezial, kjer poleg točenega prodajajo tudi
ustekleničeno pivo,
ki si ga turisti vza-

mejo s seboj kot spominek,
a gotovo ne zdrži prav dolgo
v hladilniku, saj je okus res
enkraten.
In v čem je skrivnost? »Nekoč
so bila vsa piva dimljena, saj
ni bilo hladilnikov in so jih le
tako zaščitili, da se niso pokvarila,« razlagajo na inštitutu. Seveda niso dimili končnega izdelka, temveč slad, ki
so ga sušili na odprtem ognju.
Ta metoda se je ohranila samo
v Bambergu in okolici, zdaj
pa jo posnemajo tudi v drugih delih sveta. Še najbolj v
Združenih državah, saj so bile
po padcu nacističnega režima
v Nemčiji vselej močne enote
ameriške vojske.

Homo
s
u

na svetu, kjer varijo in točijo
najboljše dimljeno na planetu
Zemlja, končno ponudila tudi
meni.
Svetišče dimljenega piva je v
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tej deželi je še vedno
skoraj 300 delujočih
pivovarn. Samo v Bambergu jih je še deset. Pred drugo svetovno vojno jih je bilo

Dimljeno pivo je tudi
del domačega kruha. sestavni

London – Muzeji so od začetkov prehodili že dolgo pot, toda
The Music Hall of Fame, ki bo v angleški prestolnici odprl vrata
v prihodnjem letu in pol, bo obiskovalcem ponujal priložnost,
da skoraj dobesedno odpotujejo v preteklost. In se ne zgolj
srečajo s svojim glasbenim idolom, ampak z njim celo zapojejo. »Odpotovali boste lahko v
določen trenutek v zgodovini
in celo igrali z že pokojnimi
glasbeniki. Prepevali boste s
hologramom vzornika ob svoji
strani,« je dejal Lee Bennett,
idejni vodja muzeja, ki je navdih našel na lanskem festivalu
Coachella, ko se je na odru 15
let po svoji smrti pojavil Tupac
Shakur. Seveda kot hologram.
»V muzeju bo močna izobraževalna nota, obiskovalci se
bodo lahko učili igranja glasbil,
a osrednja bo izkušnja igranja
z velikimi imeni glasbe.« In
bodisi bodo obiskovalci s pomočjo 4D-tehnologije jammali z
Jimijem Hendrixom na Woodstocku, bodisi bodo s Freddyjem
Mercuryjem poprijeli za mikrofon na znamenitem koncert Live
Aid, ali pa se bodo prelevili v petega beatlesa, izkušnja jim ne
bo ostala le čudovit spomin, ampak bodo lahko domov na DVD
odnesli tudi posnetek svojega nastopa z idolom.

In najbolj priljubljeni hotel na svetu je ...

Newton – Popotniška spletna stran TripAdvisor je objavila
seznam najbolj priljubljenih hotelov po svetu, ki so lani prvič
odprli svoja vrata, a so si že prislužili najvišje ocene, saj jim
bivanje ni omogočalo zgolj strehe nad glavo, temveč hkrati
nepozabno doživetje. Raziskava je pod drobnogled vzela 33
hotelov v 18 državah,
najvišje mesto pa si je
prislužil butični hotel
Casa San Agustin v karibskem kolumbijskem
mestu Cartagena. Sledi mu kostariški Kura
Design Villas Uvita,
medtem ko je tretje
mesto v priljubljenosti zasedel hotel v enem najbolj obiskanih mest Maroka, Taj
Palace v Marakešu. V Evropi si je med popotniki največ glasov
in najboljše ocene prislužil Kempinski Hotel Cathedral Square,
ki leži v prestolnici Litve.

Zaživel bo svet Avatarja

Orlando – Pred štirimi leti je James Cameron s filmom Avatar
ponesel filmsko umetnost na novo raven, ob velikanskem uspehu pa je nemudoma vzniknila zamisel, da bi njegov domišljijski
svet dežele Pandora prenesli tudi v resničnosti. Zaradi česar so
sloviti režiser s svojo ekipo in Disneyev zabaviščni park Animal
Kingdom v Orlandu združili moči ter začeli ustvarjati skrivnostno
deželo Avatarja. »Pandora bo postala resnični svet, ki ga bodo
obiskovalci lahko videli, slišali in se ga dotaknili. Občudovali
bodo lahko lebdeče
gore, pohajkovali skozi
v noč ovito džunglo, v
kateri bodo žarele bioluminiscenčne rastline,
izkusili pa bodo lahko
tudi, kako je poleteti
v nebo na krilih zveri
banshee,« je razkril Tom Staggs, prvi mož zabaviščnih parkov.
A četudi ljubitelji filmske megauspešnice že nestrpno čakajo,
kdaj bodo lahko zakorakali v sanjsko deželo, v katero bodo
njeni snovalci vložili okoli 500 milijonov dolarjev, se bodo še
malce načakali, saj naj bi vrata odprla šele leta 2017. Čeprav
hkrati že načrtujejo z Avatarjem obarvane tematske parke tudi
v Parizu in Hongkongu.

Restavracija enojajčnih dvojčkov

Moskva – Moskovska restavracija Twin Stars Dinner naj bi
bila edina te vrste, četudi njena glavna poteza ni edinstvenost,
ampak raje dvojnost. Medtem ko si lakoto lahko potešimo v
restavracijah, kjer nam
postrežejo pritlikavci,
natakarice na kotalkah
ali osebje v kostumih
nezemljanov, je Aleksej Hodorkovski
našel navdih za svojo
restavracijo v starem
sovjetskem filmu Kingdom of Crooked Mirrors. Zaposlil je namreč zgolj enojajčne
dvojčke in dvojčice, ki skupaj strežejo pri eni mizi, seveda v
identičnih opravah. In ideja naj bi se že izkazala za dobičkonosno, gostje pa se ne pritožujejo niti ob dejstvu, da skoraj
morajo pustiti dvojno napitnino.
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Tudi mesto ob reki Regnitz je nadvse
zanimivo. (FotograFije: Drago Bulc)
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