
Топ-5 головних страв світу

Ти ще не скуштував ці п’ять супер-частувань? Не зазнав ні з чим не порівнянне насолоду?
Що ж, поквапся – життя коротке. 

1. Шотландське віскі Macallan (Шотландія)
Це Односолодове віскі витримки не менше 25 років з лінії Macallan Fine Oak. Було вперше
представлено на суд експертів в 2004 році і швидко завоювало світовий ринок. Відмінною
рисою продукції цієї лінії є дозрівання в бочках трьох видів. Хересні бочки з
європейського дуба надають віскі багатий аромат з нотками сухих фруктів, спецій і
шоколаду. Хересні бочки з американського дуба додають тони лимона, кокоса і ірису, а
дубові бочки з-під бурбона – аромат квітів і солодкі нотки ванілі і свіжих фруктів. У
багатьох барах світу цей напій коштує великих грошей, але задоволення перекинути
келих-другий коштує того, щоб, заплатити за одну пляшку 600 доларів.

2. Долматинець (Англія)
Не переживай, це блюдо не має ніякого відношення ні до собаки, ні до корейської
традиційної кухні. Це всього лише десертний пудинг з сушеною смородиною, заварним
кремом і ромом. У кращих лондонських ресторанах це частування на замовлення
просочують ромом, який побажає клієнт.

3. Хураско (Бразилія)
На півдні Бразилії, в Аргентині та Уругваї хураско (churrasco) роблять з тонко нарізаного
стейка з прошарками жиру. Традиційна страва пастухів подається з соусом chimichurri,
овочевим салатом, картопляним пюре або картоплею фрі, а іноді і смаженим яйцем. У
Бразилії хураско готують на мангалі. М’ясо смажиться на коротких металевих або
дерев’яних шпажках над деревним вугіллям. Особливо популярно це блюдо в штаті
Ріу-Гранді-ду-Сул.

4. Піца (Італія)
Винайшли цю одну з найпопулярніших у світі страв в Неаполі. Його винахідниками були
бідні люди, які мали гроші тільки на тісто, томати і трохи сиру. Що їм залишалося робити з
усім цим багатством? Тільки з’єднати їх разом і спекти. Піцу сьогодні роблять практично
в будь-якій країні світу, але справжню піцу можна покуштувати тільки в Неаполі. Тільки
тут тобі подадуть цю страву з помідорами сорту San Marzano, який виростає на
найродючіших грунтах південних схилів вулкана Везувій.

5. Ягня, смажене на відкритому вогні (Греція, острів Крит)
Смажений ягня – старовинне традиційне грецьке блюдо. Але найкраще в цій країні
роблять його на мальовничому острові в Егейському морі. Втім, і серед власне критян є
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свої кухарі-унікуми. Це – місцеві бабусі! Вони, як робили їхні далекі предки, до і під час
приготування обов’язково кілька разів натирали тушку ягняти яблучним соусом, чисто
критськими спеціями, потім подадуть неодмінно з виноградним листям, овочами,
червоним вином і пирогами з начинкою з горіхів і меду. Справжнім шиком вважається
запивати м’ясо місцевим анісовим лікером. Ну а потім – танці, іскрометні грецькі танці!
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