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Zastanawialiście się kiedyś ile

kosztują najdroższe produkty

spożywcze na świecie? 

Na kolejnych slajdach znajdziecie

różne ciekawe produkty, 

których ceny są szokujące...

Kochani Bursjanie



SZAFRAN
To najszlachetniejsza i najdroższa

przyprawa świata. Pozyskiwana

jest z krokusów. 1 gram przyprawy

otrzymywany jest z 200 kwiatów.

Szafran wykorzystywany jest

również w lecznictwie.

CENA - 6 tys. dolarów za kg



BIAŁY KAWIOR - PEARL ALBINO

Jest to ekskluzywny produkt,

ponieważ jaja z jesiotra albinosa 

są  niebywałą rzadkością.

CENA - 9 tys. dolarów za kg

(ok. 31 850 zł)



To najdroższa i jednocześnie najbardziej

wykwintna kawa na świecie. 

Produkowana jest z odchodów 

niewielkiego, wszystkożernego ssaka

Łaskuna Muzanga.

Cena - 450 dolarów za kg

KAWA KOPI LUWAK



Pochodzi z mięsa krów hodowanych 

w okolicach japońskiego miasta Kobe.

Słynie  z wyjątkowo soczystego smaku.

Surowe mięso wygląda, jakby było

oszronione. Oprócz paszy daje się tym

krowom codziennie piwo, aby wspomóc ich

apetyt, są także codziennie masowane.

CENA - ok. 1200 zł za kg

WOŁOWINA WAGYU



To niezwykle rzadki grzyb, zwany brylantem

kuchni. Rośnie we Włoszech, Francji,

Hiszpanii i Chorwacji.  Bardzo trudno go

spotkać, bo rośnie pod ziemią 

lub w korzeniach drzew. 

Tropią go  specjalnie wyszkolone psy i świnie.

CENA - 3-5  tys. dolarów za kg

BIAŁE TRUFLE



Uprawiane są wyłącznie na francuskiej

wyspie  Noirmoutier, położonej na Oceanie

Atlantyckim. Ziemia jest tam użyźniana

wodorostami.  Mają lekko słonawy 

i trochę cytrusowy posmak.

CENA - 500 euro za kg

ZIEMNIAKI LA BONETTE



Jest nazywany czarnym melonem,

ponieważ ma taki kolor skórki oraz

soczysty i słodki miąższ. Rośnie wyłącznie

na japońskiej wyspie Hokkaido. Każdego

roku udaje się wyhodować i zebrać

zaledwie 65 sztuk.

CENA - 300-6 tys. dolarów za szt.

ARBUZ DENSUKE



Składa się  73 % czystego kakao 

i produkowane jest w całości 

w Ekwadorze. Dojrzewa w starych

beczkach po koniaku i whisky.

CENA - ok. 450 euro za szt.

CZEKOLADA TO'AK



Mówi się, że miód z krzewu
manuka  leczy wszystko, 

od bólu gardła po infekcje. 
Krzewy rosną tylko  

w Nowej Zelandii i Australii. 
CENA - 400 euro za słoik

MIÓD MANUKA



KONIEC


