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От хилядолетия бирата 
е може би най-разпростра-
нената алкохолна напит-
ка в света. Достъпна - и за 

намиране, и за купуване, и за 
консумиране. Сред десетките 

хиляди марки пиво обаче има и 
такива, които са в пълен проти-
вовес на общоприетото схващане 
за пивото - те са или много ред-
ки, или с доста солени цени. Или 
и двете взети заедно.
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PABST�BLUE�RIBBON�1844

Бирата също 
може да е гурме
Пивото може да бъде 
такова, каквото не 
очаквате, на цена, 
която ще ви смае

Това е първата в света „космическа“ бира. Тя има 5.5% 
алкохолно съдържание и се вари в Япония от малц, отгле-
дан в открития космос, в състояние на безтегловност. Съв-
местният експеримент на Руската академия на науките, 
Университета в Окаяма и пивоварната компания „Сапоро“ 
започва през 2006 г. на Международната космическа стан-
ция. Целта му била да докаже как се отразява на растител-
ните култури липсата на земно притегляне. Полученият 
малц впоследствие е бил предоставен на „Сапоро“. Цената 
не е космическа, но не е и за всеки джоб - около 110 долара 
за пакет от 6 бутилки (почти $19 долара за шише). Шестте 
получени при варенето пакета са били разиграни на лотари-
ен принцип. Тези, които са опитали Space Barley, са на мне-
ние, че вкусът не е по-различен от обикновените бири, което 
показва, че по време на дълги пътувания в Космоса може да 
се отглеждат подобни култури, без това да се отрази на 
качеството им.

CROWN�AMBASADOR

Това елитно австралийско пиво е 
замислено като алтернатива на 
хубавите вина. Отлежава в бъчви от 
френски дъб в продължение на 1 годи-
на. Бутилките пък наподобяват тези на 
шампанско и на пръв поглед никой не 
би предположил, че става въпрос за 
бира. Иначе алкохолният процент е 
9%. Годишно се произвеждат около 
8000 бутилки по 750 мл и всяка от тях 
си има индивидуален номер. Всичко 
това предполага и подобаваща цена - 
90 долара за бутилка.

Най-скъпата бира в 
САЩ – 150 долара за 
бутилка от 0.7 мл (27% 
алк.). Произвежда се от 
компанията „Самюъл 
Адамс“. Заради високия 
процент алкохол е забра-
нена за продажба в 13 
щата. Всяка партида 
отлежава последовател-
но в бъчви, в които преди 
това е имало шери, 
коняк, бърбън или скоч и 
придобива съответен 
привкус. Годишно се про-
извеждат от 9000 до 
12 000 бутилки.

Всяка капка от тази бира е 
скъпоценна. В буквалния сми-
съл. Защото струва 765 долара 
за 330 мл (55% алк.). Продукт на 
белгийската пивоварна Brewdog, 
която произвежда само 12 
бутилки. Всяка от тях е пъхната 
в устата на препарирано живот-
но - седем невестулки, четири 
белки и един заек. Приема се за 
третата по сила и втората по 
цена бира в света.

В САЩ Pabst Blue Ribbon е 
една от най-евтините бири, 
продава се около 1 долар. Но 
в Китай се счита за особен 
деликатес и струва $44. Това 
се дължи на факта, че китай-
ците придобиват лиценза и 
променят технологията, 
използвайки германски кара-
мелизиран малц и слагат 
бирата да отлежава в бъчви за 
уиски. Полученото пиво се 
продава единствено в Китай.

SCHORSCHBOCK�57

Немската пивоварна „Шоршброй“ се опитва 
отново да си върне световния рекорд за най-
силна бира от шотландците. И успява, макар и 
за кратко, преди да излезе на пазара Armageddon. 
Продуктът, който предлагат германците, е с 
57.5% алкохолно съдържание. Но не могат да 
вдигат повече процента нагоре, защото ще изме-
нят технологията, а така ще нарушат „Закона за 
чистота на пивото“, датиращ от 1516 г., който е 
свещен за пивоварите. Компанията пуска само 
36 бутилки от този свой шедьовър, на цена от 
200 долара за 330 мл. Казват, че има силен опу-
шен вкус.

SINK�THE�BISMARK

Тази бира с гръмкото име „Крушението на Бисмарк“ е 
творение на шотландската пивоварна Brewdog и за година-
две успява да задържи палмата за най-силната в света (41% 
алк.). Производителите на Sink the Bismarck отчитат, че са я 
дестилирали 4 пъти, в нея има 4 пъти повече хмел и е 4 пъти 
по-горчива от обичайната. И цената съответно е четворна - 80 
долара за бутилка от 375 мл. Впрочем, други шотландци скоро 
след това правят още по-крепка бира - Armageddon (65%), 
която към момента е и рекордьор.

JACOBSEN�VINTAGE

Датският бирен гигант „Карлсберг“ реша-
ва да пусне своя „пивна винтидж трилогия“, 
която да предлага в скъпите ресторанти в 
Копенхаген. Бирата отлежава половин година в 
бъчви от шведски и френски дъб. По качество 
не отстъпва на колекционерските вина. Има 
нотки на ванилия и кокос, с нюанс на опушена 
смола. От 2008 до 2010 г. са произведени само 
по 600 бутилки годишно. Те са по 375 мл и 
струват по около 400 долара (10.5% алк.). На 
всяка от тях има литография от датския худож-
ник Франц Каник. Любопитното е, че срокът им 
на годност е до 2059 г.

ANTARCTIC�NAIL�ALE

Ако досега сте се чудили коя измежду 
всички тези бири е най-скъпата, то отговорът 
не е в предишните, а в тази, произведена в 
Пърт, Австралия. Цената варира от 800 до 1815 
долара за бутилки по 500 мл, които са разигра-
ни на търг. Пивоварната Nail Brewing произвеж-
да само 30 екземпляра, като ползва за тях вода 
от айсберг. За целта е нает хеликоптер, който 
отива до Антарктида, взима нужното количе-
ство лед, отнася го до Тазмания, където го 
разтопява, а водата се доставя в Пърт. Цялата 
партида вече е разпродадена, а приходите са 
преведени на фонд за спасяването на китове.

TUTANKHAMUN�ALE

През 1990 г. археологът от университета в Кеймбридж д-р Бари 
Кемп открива пивоварната на Нефертити - 10 камери, заровени под 
пясъците в Египет. Във всяко помещение имало остатъци от древна 
бира. На помощ идва д-р Делуен Самюел, който успява да изведе 
рецепта за пивото, правено преди около 3250 години. В начинанието се 
включва и шотландският пивовар Джим Мерингтън, който прави 1000 
бутилки по тази рецепта. Първата е продадена за 7686 долара, но 
цената постепенно пада до $75 за бутилка от 500 мл (6% алк.). Бизне-
сът не потръгва и Мерингтън фалира. Мнозина твърдят, че върху него 
се е стоварило проклятието на Тутанкамон


