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కల్యాణ ి

హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానిక ిస్ాాగతం. ప్రస్తు తం చర్చలోో  ఉన్ా ఏదన్నా ఒక్ అంశం గుర ంచి 

మీర్ూ మాట్ాో డనలన్తక్ ంట్ున్నారా – దననిక ిఉప్యోగప్డ ేభాషన్త మీర క్కడ న్ేర్చచకోవచతచ. న్నే్త క్లాయణిని. ఇదగిో 

న్నతో పాట్ూ ... 

Phil 

Hi, I’m Phil. 

 

Tom  

And I’m Tom, welcome to the programme everyone! 

 

Phil 

So, Tom, you do know you aren’t allowed to drink tea in the studio, right? 

 

Tom 

Yes, but, rules are there to be broken, aren’t they. 

 

క్లాయణ:ి I’m not so sure about that… Tom తన్ teaని పాలతో తనగుతున్నాడు, British ప్దధ తిలో. Tom, have you 

ever thought about adding cheese to your tea? 

 

Phil 

Urgh! 

 

Tom 

Cheese? I’ve never heard of that before!  

 

కల్యాణ ి

Actually, taking your tea with cheese is very popular in China! In fact, that’s what we’re going to be 

talking about on today’s episode ఇవళే మన్ం చర చంచే విషయం అద;ే ప్రప్ంచంలో వివిధ ప రా ంతనలలో 

వినిమయదనర్చల అభిర్చచి ఎంత భిన్ాంగా ఉంట్ుందన్దేి. పాల ఉతపతుు ల markets మీద Euromonitor 

International చేసిన్ research ప్రకార్ం, ప్రప్ంచంలో అతి పెదద  పాడి బజార్చ, dairy market ఏది?  

a) China 



b) The U.S.A. 

c ) Russia 

దీని జవాబు కార్యక్రమంలో తర్చవాత మీక్  చెపాు న్త. 
 

Phil 

Wait a minute, why are people in China putting cheese in their tea, anyway? 

 

క్లాయణ ి

Good question, Phil. చెైన్నలో, జన్ స్ంఖ్ాయ స్ంబంధ విషయాల  - ‘demographic’, వీట్ిలో వస్తు న్ామార్చపల 

గుర ంచి BBC Radio 4’s You and Yours, లో నిప్ుణుల అభిప రా యం విందనం ప్ద.  

News 

Presenter: Shokofeh Hejazi is from The Food People, which studies emerging trends in foods and drinks. 

Shokofeh, why are the people of East Asia suddenly putting cheese froth on their tea?  

Guest: I think there's probably a few reasons for why it's taken off the way it has in Asia. Predominantly, one of 

the biggest reasons would be the increase in dairy consumption in in general there. Traditionally, dairy, and 

cheese in particular, has been non-existent in Asian diets. But that's changed so much in the last ten or fifteen 

years that actually China is set to become the world's biggest dairy market in the next year or two. What that 

means is that we have this huge new demographic that’s trying dairy for the first time, and having fun with it, 

and cheese tea represents that wonderful blend between the old and new. 

 

Phi 

Interesting! So, having lots of new consumers means companies can create original products! 

కల్యాణ ి

Yes! Consumer, వినిమయదనర్చడు, వస్తు వులని వినియోగ ంచే వయకిు. I guess they are open to new ideas! 

 

Tom 

I understand that consumers want new products, but cheese tea sounds horrible! What does she mean 

that it represents the blend between the old and the new? 

 

Phil 

Probably because tea is a traditional drink in China, but cheese and dairy have only become popular with 

the globalisation of markets. 

 

కల్యాణ:ి  



Globalisation, ప్రప్ంచీక్ర్ణ. Market ల  globalise కావడం అంట్ ేప్రప్ంచంలోని ఒక్ న్ల మూలలోో  ఉతపతిు  అయ్యయ 

వస్తు వులూ, కొన్తగోల క్  అందతబాట్ులో ఉండడం. I think globalisation has had an effect here, too.  

 

Phil 

It’s similar here in the U.K., too. We drink tea, traditionally, but we copied the bubble tea trend from 

Taiwan.  

 

కల్యాణ ి

Yes! Good example! Trend, న్నగర క్తక్  స్ంబంధించిన్ ధో ర్ణి, స్ర్ళి.  

 

Tom 

I’m not a big fan of the bubble tea trend, but it does show how trends can spread around the whole 

world these days. 

 

Phil 

I think with the internet and social media, it’s never been easier for new ideas to get into the 

mainstream! 

 

కల్యాణ ి

Hmm…Social media అంట్ ేఏమిట్ి internetలో తమ ఇష్ాా య్ష్ాా లన్త ప్రక్ట్ించతకోడననికీ, ప్రజల గుర ంచి 

తెల స్తకోడననిక ీఏరాపట్ ైన్ వేదకి్లన్నిాట్నిీ క్లిపి Social media అని పలివొచతచ. Mainstream, ప్రధనన్ స్రవంతి. 

ఏదన్నా - get into the mainstream అంట్ే అది - ప్దిమందిక ీతలెిసిన్ విషయంగా, చర్చలోో  న్ల గుతున్ా అంశంగా 

మార్డం అని అర్ధ ం.  

 

Tom 

Well, yes, but just because something is popular, or in the mainstream, doesn’t mean it’s actually any 

good!  

 

Phil 

Are you still thinking about the cheese tea? 

 

Tom 

Yes! I’ll never buy it!  

 

కల్యాణి  



‘I’ll never buy it!” అన్ే ప్రయోగానికి, నీతో ఏకభీవించన్త అని క్ూడన అర్ధ ం ఉంది. 
You mean you won’t purchase the product, or you don’t agree with the idea? 

 

Tom  

[laugh] I think both in this case! 

 

కల్యాణ ి

ఏమో, ఏదో  ఒక్ రోజు చేస్ాు వమేో,Tom, చపె్పల ం. Anyway, ఈరోజు ప్రశాక్  స్మాధనన్ం చెపపప స్మయం వచిచందలి  

ఇంక్. Which is the largest dairy market in the world. The answer is b) the USA. However, ధో ర్ణుల , 

trends గుర ంచి మీర్ూ విన్ ేఉంట్ార్చగా, if trends continue, ఆ market కాస్ాు  Chinaలోదే  కావచతచ! 

 

Phil 

So, maybe even more people will be drinking cheese Tea! It even might become a global trend! 

 

Tom 

Yuck! 

 

కల్యాణ ి

Actually, the cheese they use is very sweet and almost like cream! 

 

Tom 

I actually drink cream with my tea, sometimes. So that actually sounds O.K. 

 

Phil 

You see! You already want to try it! I guess globalisation does affect people! 

 

Tom  

Hey! I already told you I’ll never buy it… 

కల్యాణ ి

అతి తార్లో మన్ Tom గార్చ cheese tea తనగబో తనర్చల , న్నక్  తలె స్త, I’m sure! మీ స్ంగతమేిట్?ి ప్రప్ంచీక్ర్ణ, 

globalisation వినియోగదనర్చల , consumers అభిర్చచతలన్త మార చంది - అని చపె్పగలిగే ఉదనహర్ణల  ఏవ నై్న మీక్  

గురతు చనచయా. న్ూతన్ ధో ర్ణుల , trendsని మీర్చ అన్తస్ర స్ూు  ఉంట్ారా? Social media, ప్రధనన్ స్రవంతి - 

mainstream పె ైప్రభావం చూప్ుతుందనిపసి్తు ందన? మన్ం ‘demographic’ అన్ే ప్దం గుర ంచి క్ూడన 

మాట్ాో డుక్ న్నాం,దనని అర్ధ ం, ప్రజా స్మూహాల స్ంఖ్య. ఇంకా - ‘I’ll never buy it’ అన్ ేప్రయోగానిా అస్మమతిని 



తెలిపపందతక్  వాడతనం, అని క్ూడన తలె స్తక్ న్నాం. Get in touch to let us know your opinion, and join us 

next time for another episode of English Together! Bye! 


