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CURIOZITÃÞI

de mii de dolari
Încã din 2004, în Cartea Recordurilor a intrat ºi o îngheþatã specialã.ca fiind cea mai scumpã îngheþatã din lume. O puteþi savura
la restaurantul Serendipity 3 din Manhattan. Ea conþine cinci
globuri de îngheþatã din vanilie de Tahiti, vanilie de Madagascar,
foiþe de aur comestibile de 23 K ºi una din cele mai scumpe ciocolate din lume – Amedei Porceleana.

Whisky, cât un AUDI-A4

Probabil cã dacã ar fi supravieþuit câþiva dinozauri, unii tot ar fi
fost mai ieftini decât acest whisky din categoria “fine and rare” ce
poartã numele de Macallan Fine Rare Vintage. Nu ºtim cât de rafinat este acest distilat, vechi de 30 de ani, dar rar este cu siguranþã.
Anul trecut, în întreaga lume mai erau doar 85 de sticle. ªi poate
or mai fi, dacã nu s-o fi spart vreuna, cã de bãut cu siguranþã se
bea cu moderaþie. Nu poþi consuma mult whisky de 38.000 de
dolari sticla, fãrã sã te doarã rãu capul a doua zi, când te gândeºti
câþi bani ai cheltuit.

Cele mai scumpe nuci din lume

Iatã nucile cu adevãrat tari. La propriu ºi la figurat, la coajã ºi la
preþ. Nucile de Macadamia sunt cele mai scumpe nuci din lume
întrucât arborele care le produce are nevoie de 7-10 ani pentru a
ajunge la maturitate ºi necesitã fertilizãri intense ºi costisitoare.
Cei care vor sã treacã de coaja tare pentru a ajunge la miezul cremos al acestei nuci care conþine peste 80 la sutã uleiuri ºi aproximativ 4 la sutã zaharuri trebuie sã plãteascã 300 de dolari/ kilogram.

O trufã albã, 2000 dolari
Cea mai scumpã ciupercã din lume este de departe trufa, dar nu
cea neagrã ci varietatea ei albã, mult mai rarã. Originarã din zona
Langhe, regiunea Piedmont, din nordul Italiei, trufa albã creºte
pânã la 12 centimetri în diametru ºi poate atinge 500 de grame în
greutate. O astfel de trufã costã 2000 de dolari, adicã 4000 de
dolari per kilogram. Însã preþul lor explodeazã atunci când sunt
vândute la licitaþii. În mod tradiþional, cãutarea de trufe se face cu
ajutorul porcilor sau câinilor specializaþi. Cea mai scumpã astfel
de trufã a fost vândutã în decembrie 2007 lui Stanley Ho, unui proprietar de cazinou din Macao. El a plãtit 330.000 de dolari pentru
1,5 kilograme de trufã albã. Asta înseamnã trufanda!
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