Чеська Бехеровка

Бехеровка родом з Карлсбаду, а по теперішньому - Карлових Вар, одного з найвідоміших
лікувальних курортів Європи. Її рецепт був придуманий на початку ХІХ століття.
Винайшли Бехеровку два дивака, англійський терапевт по імені Фробріг та аптекар
Йозеф Бехер. Обидва були пристрасно захоплені змішуванням трав, ароматичних масел
та спирту. Відїзджаючи з Карлсбаду,

Фробріг залишив своєму приятелю рецепт лікувального напою з використанням місцевих
трав і попросив його доопрацювати. Бехер не змусив себе довго чекати. Отримана ним
настоянка виявилася такою приємною на смак, що аптекар дав їй ім'я - "тринадцяте
джерело Карлсбада". З 1807 року Йозеф Бехер почав продавати еліксир у власній
аптеці, а у 1841 році почав розливати його в плоскі зелені пляшки; в таких ж пляшках
Бехеровка продається й сьогодні. Протягом усієї своєї історії Бехеровка неодноразово
отримувала численні нагороди та медалі на міжнародних виставках у Парижі, Відні та
інших містах.
Секрет виробництва
Суміш з більш ніж 20-ти трав насипається у мішки з натурального полотна, які
занурюють в ємкості, наповнені алкоголем, і залишають там приблизно на тиждень.
Потім екстракт переливають в дубові бочки і перемішують з водою і натуральним цукром.
Ароматний еліксир настоюється в дубових бочках спеціальної овальної форми, протягом
двох-трьох місяців. Вважається, що саме місто - Карлові Вари - чудесним чином впливає
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на смак Бехеровки. Кілька років тому був зроблений експеримент. Трав'яні екстракти
були вироблені на карловарської фабриці, але потім перевезені в інше місце, де з точним
дотриманням технологічного методу був проведений напій. Який же результат? Що
завгодно, тільки не Бехеровка! Явно існує багато речей, які невідомі навіть зберігачам
рецепта. Може бути, це карловарська вода або особлива температура погребів, або
старе дерево дубових бочок.

Бехеровку приймають по 20 мл під час їжі. Малий вміст алкоголю в цій дозі значно
збільшує ефективність медичного впливу. До цих пір не було жодного випадку, коли б
ароматний напій пошкодив здоров'ю споживача який знає міру. Але не треба думати, що
Бехеровка тільки для тих, хто турбується про своє здоров'я. Бехеровка - універсальна!
Вона прекрасна як аперитив і звичайно це чудова основа для багатьох коктейлів.
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