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КАВОВА ЛЬВІВ
 ФАБРИКА

v Інформновини

Бразилія зБільшила частку митої 
і напівмитої араБіки  
у вироБництві кави

Хоча Бразилія і збільшила частку митої і 
напівмитої арабіки у виробництві кави, втім 
ринок має сумніви в потенціалі цієї країни 
щодо того, як багато якісної кави можливо 
виробити тут. Загальний обсяг бразильсько-
го кавового врожаю в сезоні 2010/11 року 
оцінюється аналітиками F. Licht на рівні 55 
млн. мішків по 60 кг. Фахівці вважають, що 
врожай сезону 2011/12 року в країні може 
зменшитися до 46-47 млн. мішків по 60 кг. 
Зростаючий попит на каву, – зокрема, в Бра-
зилії внутрішній попит на каву вже досяг 19 
млн. мішків по 60 кг, – може призвести до 
дефіциту на ринках.

Глава в'єтнамської  
асоціації кави і какао вважає, 

що уряд підтримає закупки  
кави   для утримання цін

Такий план дій вже схвалений урядом 
країни. Загальний об'єм перевищує закупки 
за державною програмою минулого року на 
50%. Раніше, в 2010 році уряд схвалив план 
викупу 3,3 млн. мішків кави по 60 кг для під-
тримки цін на внутрішньому ринку. В дійснос-
ті же було закуплено лише 1,05 млн. мішків 
кави. Для викупу кави експортери використа-
ли кредит Агробанку В'єтнаму за пільговими 
відсотками (8% проти звичних 14%). Трейде-
ри повідомляють, що вся викуплена експор-
терами кава вже продана на світовому ринку: 
експортери встигли скористатися раптовим 
зростанням котировок лондонської біржі.

європейські  
оБсмажувальники кави  
всерйоз замислюються  

над зБільшенням частки 
роБусти в купажах

Через рекордно високі ціни на зерно ара-
біки, обсмажувальники кави з європейських 
країн замислюються щодо збільшення частки 
робусти в купажах. За їхніми словами, робус-
та принаймні кава, а не карамель, – цитують 
трейдерів інформагентства. Це може бути 
хоча б тимчасовим заходом. Арабіка нині 
продається на максимальному рівні за 13 ро-
ків, а робуста – на максимальному рівні за 13 
років, а робуста – на максимальному рівні за 
2 роки.

у сезоні 2010/11 року  
нікараГуа планує зароБити  

на експорті кави,  
щонайменше, $ 370 млн.

Щодо цифри у $ 370 млн., для порівняння, 
минулого сезону прибуток від експорту кави 
Нікарагуа склав $ 320 млн. На думку пред-
ставника експортного центру, 10% зниження 
кількісного об’єму експорту буде компенсо-
ване високими цінами на каву. За прогноза-
ми, експорт зменшився з 1,65 млн. мішків 
минулого року, до 1,49–1,53 млн. мішків, у 
зв’язку з циклічністю врожаїв кавових дерев. 
У сезоні 2009/10 року в країні спостерігалося 
19% зростання експорту порівняно з попере-
днім сезоном, позаяк дощі, що спричинили 
шкоду врожаю кави в інших центральноаме-
риканських країнах, виявилися навіть корис-
ними для кавових плантацій Нікарагуа.
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Дзвінки безкоштовні.

новорічний випуск

З Новим Роком та  
Різдвом Христовим!

Від усього серця вітаємо Вас, друзі та колеги, із найбільш 
очікуваними і світлими святами – Новим 2011 Роком та 
Різдвом Христовим! Нехай святкові дні будуть радісними, 
цікавими, сповненими веселощів, душевного тепла і надії. 

Зичимо Вам великого людського щастя, міцного здоров’я, 
добра й радості, вірних друзів та близьких людей поруч. 
Нехай 2011 рік виправдає Ваші надії і прагнення, принесе 
достаток і добробут Вашим сім’ям. Нехай панують у 
Ваших домівках мир, взаєморозуміння й любов.

Нехай новонароджений Ісус обдаровує Вас своїми ласками 
і зсилає на Вас своє благословення. Миру, злагоди і любові Вам 
у Новому Році!

Христос Рождається! Славіте Його!
Директорат Львівського 

СП «Галка Лтд».

З Новим Роком вас вітаєм,
Щастя від душі бажаєм;
І щоб був наступний рік
Значно кращий, ніж торік.

Щоб ви з успіхом трудились
Та на свята веселились;
Аби грошей повен міх
Заробили ви за рік.

Щоб цвіли, неначе квіти,
Та несли вам втіху діти.
А ще зичу вам усім,
Щоб в добрі купався дім.

Щоб жили ви у здоров’ї,
Мирі, злагоді й любові
І щоб щедрими столи
Для гостей завжди були.

Щоб збулись всі ваші мрії,
Сподівання та надії;
Щоб здоров’я, як граніт,
Дав вам Бог на сотню літ.

Щоб родина вся зібралась
На Святвечір за столом,
І як справжнє торжество
Святкували ви Різдво!

Будьте добрі та здорові,
Побажаємо любові,
Світла й радощів багато,
Щоб життя було, як свято!

У новорічну ніч беремо дванадцять місяців 
старого року і добре очищаємо їх від заздро-
щів, ненависті, розпачу, жадібності, впертості, 
егоїзму, байдужості. Кожен місяць розрізаємо 

на три рівні частини. При 
цьому уважно дотримує-
мося пропорції, щоб робо-
та займала не більше, ніж 
третину, а інші дві третини 
були наповнені радістю, 
гумором і веселощами. 

Додаємо три повні (з 
верхом) ложки оптиміз-
му, велику жменю віри, 
ложечку терпіння, кілька 
зерен терпимості і, наре-
шті, жменьку ввічливості 
та порядності. Отриману 
суміш заливаємо зверху 
ЛЮБОВ’Ю! Тепер, коли 
страва готова, поливаємо 
її соусом із доброти й уваги 
та прикрашаємо свіжими, 
щойно опалими сніжинка-

ми та ялинковими гілочками Подавати щоденно 
з гарніром із теплих слів і щирих посмішок, що 
зігрівають серце і душу та горнятком неймовір-
но запашної кави на десерт. Смачного!

Новорічний
 рецепт 

"Щастя" 
Казкова 

новорічна кава
склад (на одну порцію): 2 

столові ложки меленої кави «Гер-
дан», 150 мл води, екстрачорний 
шоколад (10г), 1/2 ч.л. цукру, 1/2 
ст.л. вершків, дрібка кориці. 

приготування. Зваріть міцну 
каву. Процідіть її, додайте цукор 
і поставте у холодне місце на 10-
15 хвилин. Розтопіть шоколад на 
водяній бані. Змішайте його із 
кавою та корицею. Добре пере-
мішавши, перелийте у горнятко і 
акуратно влийте вершки.

Бажаємо у Новому Році успіхів, нових звершень та здійснення найзаповітніших мрій!

2011-й ...



диференціали  
на колумБійську каву ексельсо  

в європі дещо зменшилися
Це зменшення дорівнює +26 центів/фунт 

стосовно до котировок нью-йоркської біржі. 
За останній місяць зниження диференціалів 
склало – 16 центів/фунт. Максимальний рі-
вень диференціалів цього року досягав + 98 
центів/фунт до біржі. Трейдери повідомля-
ють, що найближчим часом немає побоювань 
з приводу колумбійської кави. Проблеми мо-
жуть виникнути після травня 2011 року. Вод-
ночас обсмажувальники кави тепер воліють 
утримуватися від закупок через стрімке зрос-
тання біржових котировок.

вироБництво кави в колумБії  
в сезоні 2010/11 року зросте на 11%

Виробництво колумбійської кави в сезоні 
2010/11 року збільшиться на 11% до 9 млн. 
мішків по 60 кг порівняно із сезоном 2009/10 
року, коли виробництво кави зменшилося до 
30-річного мінімуму та склало 8,1 млн. мішків. 
Це зростання стане можливим завдяки спри-
ятливій погоді, що встановилася в період квіт-
нення головного врожаю кави, який збирають 
з жовтня по грудень. У той же час інтенсивні 
дощі можуть завдати шкоди другому врожаю 
кави, який збирають з квітня по червень.

у сезоні 2010/11 року аналітики 
проГнозують, що Близько 30% 
всіх оБсяГів світової торГівлі 

кави належатиме митій араБіці
Аналітики інформаційного агентства F.O. 

Licht вважають, що експорт митої арабіки зрос-
те в сезоні 2010/11 року, але через різке ско-
рочення запасів, баланс між попитом і пропо-
зицією буде нестійким. У сезоні 2010/11 року 
очікується обсяг експорту митої арабіки на рівні 
33,3 млн. мішків по 60 кг, що складає близько 
30% обсягу світової торгівлі кави. Збільшення 
експорту пов'язане переважно із зростанням 
урожаю в Колумбії, де прогнозують виробіток 
кави в об'ємі 9,6 млн. мішків по 60 кг в сезоні 
2010/11 року. Глава експортної асоціації кави 
Колумбії є менш оптимістичним і вважає, що 
виробництво складатиме лише 9,0 млн. міш-
ків по 60 кг. До сезону 2013/14 року очікується 
повне відновлення врожайності в Колумбії до  
12 млн. мішків кавового зерна по 60 кг.

продаж в'єтнамської кави 
Гальмується через поГіршення 

умов фінансування
У сезоні 2010/11 року (жовтень-вересень) 

в'єтнамські фермери продали 100 000 тонн 
кави сорту робуста (або 1,67 млн. мішків), що 
складає менше ніж 10% урожаю, який оціню-
ється трейдерами на рівні 19,77 млн. мішків по 
60 кг. Ціна в'єтнамської кави на внутрішньому 
ринку зросла до 1708 $/т. Зарубіжні торгові фір-
ми поки що утримуються від закупівлі, очікуючи, 
що ринок робусти обвалиться, коли почнуться 
поставки в'єтнамської кави нового врожаю. 
Зниження врожайності кави в країні пов'язують 
із посухою, що спричинила зменшення розмі-
ру кавового зерна, а також зі старінням дерев. 
Майже третина кавових плантацій вже набли-
жається або перевищила вік 25 років.

країни центральної америки 
вироБляють Близько 35%  

митої араБіки у світі
Центральноамериканські країни сьогодні 

продукують близько 35% світової митої ара-
біки. Втім, останнім часом їхнє виробництво 
кавового зерна може суттєво скоротитися 
через сильні дощі та буревії цього сезону. У 
Центральній Америці лише Гондурас збері-
гає свій об'єм виробництва кави.

останнім часом із Бразилії 
експортовано значно Більше 
кави, ніж у попередні сезони
За даними Міністерства торгівлі Бразилії, 

у листопаді 2010 року із країни експортова-
но 3,08 млн. мішків кави, що значно більше, 
ніж було експортовано за цей же період торік. 
Тоді експорт складав 2,4 млн. мішків, а також 
більше, ніж було експортовано ще роком рані-
ше, коли експорт був на рівні 2,95 млн. мішків.

Переклад з англ.
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v Інформновини v Світове споживання кави v Чайна індустрія

v Цінові тенденції v Погодні негаразди

Китай забезпечує понад 
30% загальносвітового 

попиту на чай
Еêñпîðò êèòàйñьêîãî 

чàю зðîñòå цьîãî ðîêу нà 
2%, щî пåðåâèщèòь ìè-
нуëîð³чнèй ðåêîðäнèй пî-
êàзнèê у 300 òèñ. òîнн. 
Пðî цå йäåòьñÿ у пåðшîìу 
äåðæàâнîìу зâ³ò³ з чàйнîї 
³нäуñòð³ї ÊНР, пðåзåнòàц³ÿ 
ÿêîãî â³äбуëàñÿ у ñх³äн³й 
пðîâ³нц³ї Фуцзÿнь, äå âè-
ðîщуєòьñÿ знàчнà чàñòèнà 
êèòàйñьêîãî чàю.

Згідно матеріалів звіту, 
площі чайних плантацій у Ки-
таї складають 1,86 млн. га, що 
дорівнює приблизно половині 
всіх чайних плантацій світу. 
Зелений чай домінує в цій ін-
дустрії.

Минулого року країна екс-
портувала 230 тис. тонн зеле-
ного чаю. За даними дослід-
ників, у експорті чаю “пуер” та 
ароматизованого жасмінового 
спостерігається деякий спад.

Китай став великим вироб-
ником світової чайної продукції 
в 2005 році, посунувши Індію 
на друге місце. У 2009 році в 
Піднебесній було вироблено 
1,3 млн. тонн, що склало 31% 
від загальносвітових об’ємів 
чаю. Серед основних ринків 
споживання китайського чаю 
у звіті називають Марокко, Єв-
росоюз, Японію, США.

Rosbalt.ru

Ціни на чай  
можуть зрости через 

неврожай в Індії
Ціни на чай в Індії і на сві-

тових ринках можуть зрости 
через збільшення вартості 
робочої сили і нашестя комах 
– шкідників у штаті Ассам, де 
вирощують половину всього 
індійського чаю, – вважає Ор-
ганізація з виробництва і екс-
порту чаю при Міністерстві 
торгівлі Індії.

Індія посідає друге місце 
в світі з виробництва чаю піс-
ля Китаю. На березень-квітень 
2011 року дефіцит пропозиції 
чаю може сягнути 100 тис. тонн 
порівняно із 60 тис. тонн цього-
річ, зазначають експерти Органі-
зації, – повідомляє “Інтерфакс”.

Сьогодні ціни на індійський 
чай вже виросли на 10-11%, за-
значив виконавчий директор 
компанії McLeod and Cayshree 
Tea & Industries Ltd. Адітья Кай-
тан. Дефіцит пропозиції чаю на 
світових ринках покривають за 
рахунок зростання виробни-
цтва в Кенії та на Шрі-Ланці. 
Втім, Індії це не допоможе, поза 
як в країні діє 100%-ний податок 
на імпорт чаю.

Кенія, – світовий лідер з ви-
робництва чорного чаю, – цьо-
горіч збільшить випуск чаю на 
11%, до 350 тис. тонн, прогно-
зують експерти. Урожай чаю 
на Шрі-Ланці зросте на 21%, до 
221,3 тис. тонн. У січні-серпні по-
точного року виробництво чаю в 
Індії скоротилося у порівнянні із 
цим же періодом минулого року 
на 1,7 % – до 584,9 тис. тонн.

Vesti.ru

Фахівці торгової ком-
панії Нойман Кафе Группе 
прогнозують у подальшому 
зростання попиту на каву, 
оскільки цей попит виявив-
ся доволі нееластичним 
щодо ціни.

Глава торгової компанії 
Нойман Кафе Группе вва-
жає, що щорічне збільшення 
споживання кави складати-
ме 2,0%, а, можливо, й 2,5% 
впродовж найближчих 10 
років. “Здається, що це не 
так вже й багато, проте до 
2020 року споживання кави 
буде на рівні 160 млн. мішків 
по 60 кг”, – каже п. Нойман.

Міжнародна Кавова 
Організація прогнозує, що 

в сезоні 2010/11 року світо-
ве виробництво кави скла-
де 135 млн. мішків по 60 кг. 
Пан Нойман повідомив на 
церемонії відкриття нового 

офісу в Гамбурзі, що при по-
точній урожайності у най-
ближчі 4-5 років необхідно 
мати додатково близько 
1 млн. га землі, яка була б 

придатною для вирощуван-
ня кави.

Єдиний спосіб сьогодні 
успішно забезпечити зрос-
тання світового споживання 
кави достатньою кількістю 
пропозицій – це зростання 
ціни на каву, – повідомив п. 
Нойман.

Наступного року очіку-
ється подальше зростання 
попиту на каву, оскільки цей 
попит виявився нееластич-
ним стосовно ціни. Новий по-
пит очікується в країнах Схід-
ної Європи та Азії. Поточні 
ціни сприятимуть зростанню 
виробництва кави, – вважає 
глава групи Нойман Кафе.

За матеріалами Coffeetea.ru

Ãåнåðàëьнèй äèðåêòîð Рîñ³й-
ñьêîї àñîц³àц³ї âèðîбнèê³â чàю ³ 
êàâè “Рîñчàйêàâà” Рàìàз Чàнòу-
ð³ÿ ââàæàє, щî äåф³цèò êàâè ñâ³òу 
нå зàãðîæує.

На думку Рамаза Чантурії, – гене-
рального директора Російської асо-
ціації виробників чаю і кави “Росчай-
кава”, – зростання цін не пов’язане 
ані з виробництвом, ані зі споживан-
ням, тут зіграли роль інші фактори.

Зростання цін на каву, скоріш за 

все, пов’язане із макроекономічними 
чинниками, насамперед, з валютни-
ми війнами, які точаться між осно-
вними країнами, – вважає експерт. 
Відповідно відбувається змінюван-
ня балансів у базових цінах. Окрім 
цього, нестабільність на валютних 
ринках призвела до того, що дрібні 
торговці йдуть на товарні біржі, і це 
також є причиною підвищення цін 
на каву. Якщо найближчим часом не 
станеться стабілізації і торговці не 
вгамуються, це відіб’ється на роз-
дрібних цінах для споживачів.

За прогнозами Рамаза Чантурії, 
на початок 2011 року ціни можуть 
зрости на 10-15%. Щоправда, тор-
кнеться це, насамперед, продукції 
преміального і середньоцінового 
сегментів. При цьому елітні сорти 
кави подорожчають найбільше від 
інших. “Вже давно існує проблема 
нестачі митої арабіки, – каже Чан-
турія. – Це найбільш високоякісний 
сорт. Потужним його виробником є 
Колумбія, де в останні роки спосте-
рігається зменшення врожайності 
цього сорту, що вплинуло на ціни”. 
Разом із тим, вважає експерт, про-
дукція економсегменту подорожчає 
несуттєво, можливо, споживач на 
цьому навіть і не зауважить.

Coffeetea.ru

Несприятливі 
погодні умови 

в кавових 
районах В’єтнаму 

тимчасово 
призупинили 

збирання врожаю

Сильні дощі зірвали поточні 
графіки збирання кави у В’єтнамі.

Поза тим, негода у в’єтнамських 
кавових провінціях, на щастя, не за-
вдала шкоди врожаю, адже кавові 
дерева переважно розташовані на 
схилах гір вище від рівня проходже-
ня потоків дощової води. Втім, якщо 
дощі триватимуть, це може позначи-
тися на якості кавового зерна і фер-
мери не матимуть змоги просушува-
ти кавові ягоди.

Якість зерен наразі не постражда-
ла і через затримку збирання врожаю 
цьогоріч. За прогнозами синоптиків, 
дощова погода протримається в ка-
вових регіонах В’єтнаму ще протягом 
нетривалого часу.

Coffeetea.ru

У зв’язку із стрімким зростанням 
вартості кавового зерна ізраїльські 
кав’ярні піднімають ціни на каву.

Як повідомляють NRG, з почат-
ку року кава в зернах подорожчала 
в країні на 40%, що, як прогнозують, 
викличе підвищення цін на кавові на-

пої в середньому на 10%.
Тож, очікувана ціна на латте (кава 

афух) підвищиться на 2 шекеля (1 ше-
кель=8,38 руб) і складе 13-16 шекелів. 
Приблизно на стільки же подорожчає 
і еспрессо.

Izrus.co.il

Зà пðîãнîзàìè, пîêàзнèêè âè-
ðîбнèцòâà êàâè â Інäîнåз³ї цьîãî-
ð³ч буäуòь знàчнî ìåншèìè у пî-
ð³âнÿнн³ ³з òîð³шн³ìè.

Очікується, що виробництво ка-
вового зерна в Індонезії 2010 року 
складе близько 10,75 млн. мішків. 
Цей показник буде на 6% менше по-
рівняно із минулорічними результата-
ми виробництва, – повідомила Між-
народна Кавова Організація (ІСО).

Нагадаємо, що Індонезія є дру-
гим за величиною світовим виробни-
ком робусти після В’єтнаму.

За даними видання “Dow Jones”, 
біржові експерти вважають, що вро-
жай кави може скоротитися через 
недавні, затяжні дощі, а також позна-
читися на зростанні цін на лондон-
ській біржі.

Деякі аналітики одностайні у дум-
ці, що скорочення врожаю кавових 

зерен приблизно на 6% є дуже опти-
містичним прогнозом і стверджують, 
що виробництво уповні може скоро-
титися й на 10%.

Асоціація експортерів кави Ін-
донезії, яка веде розрахунок за ка-
лендарним роком, а не маркетин-
говим, оголосила, що врожай кави 
2010 року скоротиться до 500000 
тонн порівняно з очікуваними раніше  
550 000 тонн кави.

Сьогодні Індонезія виробляє 
близько 9% від загального об’єму 
всієї кави, що продукується у світі. 
Звісно, що скорочення врожайності 
в цій країні позначиться на поставках 
робусти на світові ринки. Внаслідок 
цього ціни на зерно робусти будуть 
достатньо високими на біржах, пові-
домляють інформагентства.

Kazakh-zerno.kzt

Мексика планує 
відновити фонд 

своїх кавових дерев
До 2014 року влада Мексики за 

допомогою програми із субсидуван-
ня заміни кавових дерев сподіваєть-
ся відновити як мінімум 60% каво-
вих плантацій країни.

Зараз в Мексиці багато дерев вже 
досягли свого 30-річного віку. А до-
брий урожай кавові дерева дають у 
перші 16 років життя, потім якість і 
кількість зерен з часом зменшуються. 
Урожай від нових саджанців зазвичай 
отримують не раніше, ніж за 3-4 роки.

Подібну програму з відновлення 
фонду кавових дерев планує навесні 
2011 року і Колумбія, яка посідає дру-
ге місце у світі з виробництва арабіки.

Coffeetea.ru

До 2020 року світове споживання кави складе 160 млн. мішків 
по 60 кг, вважають аналітики групи Нойман Кафе

Зростання цін на каву торкнеться 
переважно елітних сортів

v Вимушена міра

ізраїльські кав’ярні  
піднімають ціни на каву

v Скорочення виробництваv Програма з відновлення

Виробництво кави в Індонезії 
зменшиться на 5,7%



терпіння”, – так каже про свою 
творчість Ірена Мюллер.

Відтак фотоапарат, нала-
штований на світло, а ще – кава 
і трішки молока у піпетці, – це 

3 грудень 2010

Ринкові ціни на зерно ара-
біки і робусти зазнали змін у 
період 1-7 грудня 2010 року. 
Про це докладніше.

У звітному періоді ціни на 
каву арабіка і робуста змінили-
ся різнонаправлено. Так, ара-
біка з поставкою у грудні 2010 
року в Нью-Йорку подорожча-
ла на 0,4%, а робуста з постав-
кою у січні 2011 року в Лондоні 
подешевшала на 3,4%.

Розрахункова ціна закриття 
на зерно арабіки з поставкою в 
грудні 2010 року склала 206,65 
центів/фунт на нью-йоркській 
біржі NYBOT (ICE) 6 грудня 
2010 року.

За звітними відомостя-
ми стосовно позицій трей-
дерів із кавових ф'ючерсів на 
нью-йоркській біржі NYBOT 
станом на 1 грудня 2010 року 
чиста довга позиція великих ін-
вестиційних фондів зросла до  

41030 лотів (+712 лотів за тиж-
день). Чиста коротка позиція 
торгових домів збільшилася до 
44171 лота (+ 1254 лота за тиж-
день).

Чиста довга позиція дріб-
них торговців зросла до 31141 
лота (+542 лота за тиждень). 
Чиста довга позиція індекс-
трейдерів зменшилася до 49030 
лотів (- 472 лота за тиждень). 
Частка довгої позиції індекс-
трейдерів у комбінованому 
відкритому інтересі (разом із 
ф'ючерсами та опціонами) у 
звітному періоді склала 24,6%. 
Відкритий інтерес по ф'ючерсах 
збільшився до 148595 лотів  
(+ 224 лота за тиждень).

Сертифіковані запаси кави 
арабіка на нью-йоркській бір-
жі NYBOT станом на 7 груд-
ня 2010 року зменшилися до  
1 788 364 мішків по 60 кг (-33281 
мішок на 1 грудня 2010 року).

Розрахункова ціна закрит-
тя на зерно робусти склала  
1931 $/т за січневим ф'ючерсом 
лондонської біржі Euronext 
(LIFFE) 6 грудня 2010 року.

Coffeetea.ru

v Огляд ринку кави

Динаміка міжнародного ринку кави 
за період 1-7 грудня 2010 року

Дèнàì³êà ðîзðàхунêîâîї ц³нè зàêðèòòÿ  
нà êàâîâ³ ф’ючåðñè зà пåð³îä  

1-7 ãðуäнÿ 2010 ðîêу

v Мобільна кав’ярня v Капсульна концепціяv Без сертифікації

А м е р и к а н с ь к а 
Starbucks Corp., яка во-
лодіє великою світо-
вою мережею кав’ярень, 
поки що не збирається 
виходити на невеликий 
ринок капсульної кави, 
який доволі шидко роз-
вивається.

“Ми не 
збираємося 
запускати у 
виробництво 
власну каво-
варку кап-
сульної кави 
і капсули для 
неї”, – цитує 
а г е н т с т в о 
Reuters пред-
с т а в н и к а 
компанії, яка 
базується в 
Сиетлі. Ко-
ментарі з’явилися за три дні 
після того, як різні засоби 
масової інформації, в тому 
числі The Wall Street Journal 
та Reuters, повідомили про 
плани Starbucks запустити 
власну лінійку машин попу-
лярного виду кави.

Капсульна концепція 
приготування кави зберігає 
аромат і смак справжнього 

еспрессо. Капсули являють 
індивідуальні, герметично 
запаковані контейнери, які 
гарантують збереження сві-
жості та аромату кави впро-
довж декількох місяців.

Лише в США щоріч-
ний ринок капсульної кави 
зріс за останні 12 років з 
$ 12 млн. до $ 500 млн. у 

2009 році. Корпорація Kraft 
Foods, яка посідає друге 
місце у світі за об’ємами ви-
робництва продуктів харчу-
вання, є великим гравцем 
цього сегмента ринку. Kraft 
сьогодні випускає кавовар-
ку капсульної кави Tassimo 
і капсули для неї.

За матеріалами 
Vesti.ru

Нещодавно у Львові відбу-
лася виставка-ярмарок “Львів-
ський товаровиробник”, з на-
годи якої Львівською міською 
радою було проведено конкурс 
дитячого малюнка “Купуй 
Львівське”. 

Учні молодших класів шкіл 
міста малювали продукцію, яка 
асоціюється у них зі словосполу-
ченням “Львівський виробник”. 
Найбільша кількість дитячих 
робіт (47 малюнків) була присвя-
чена продукції кавової фабрики 
“Галка”.

Школярі, що взяли участь у 
конкурсі, були нагороджені ди-
пломами та подарунками. ТМ 
“Галка”, зі свого боку, вирішила 
нагородити подарунками усіх ді-
тей, які малювали продукцію ка-
вової фабрики.

В Україні  
відтепер можна 

не сертифікувати 
каву, чай та іншу 

продукцію

22 жовтня 2010 року на-
був чинності наказ Держ-
споживстандарту України 
№ 426, який вилучив із пере-
ліку продукції, яка підлягає 
обов’язковій сертифікації в 
Україні, низку продовольчих 
товарів. Про це повідомив 
правовий портал “Ліга За-
кон”.

Отже, із переліку вилуче-
ні такі позиції: сири сичуж-
ні тверді, напівтверді; масло 
вершкове, спреди і суміші жи-
рові, масло вершкове з напо-
внювачами; маргарини і мар-
гарини м’які; масло рослинне 
харчове фасоване у споживчу 
тару ємністю не більше 10 кг і 
герметично укупорене; цукер-
ки шоколадні і цукерки глазу-
ровані шоколадною глазур’ю з 
терміном зберігання не менше 
30 діб; консерви, соки і напої 
рослинні; ковбаси напівкопче-
ні, варено-копчені з терміном 
зберігання на менше 30 діб і си-
рокопчені та сиров’ялені; про-
дукти зі свинини, яловичини і 
м’ясо інших тварин; консерви 
м’ясні і м’ясорослинні; чай; 
кава натуральна смажена; кава 
натуральна розчинна.

За матеріалами Biz.liga.net

Впðîäîâæ òåìè

До речі, СП “Галка” 
прийняла рішення про 
продовження сертифікації 
всього асортименту своєї 
продукції, оскільки це є 
підтвердженням і гаранті-
єю високої якості готових 
виробів ТМ “Галка”, які 
надходять на ринок Укра-
їни і за їого межі.

Бðèòàнñьêà êîìпàн³ÿ 
BikeCaffe âèãàäàëà òàê³ 
ñîб³ ìîб³ëьн³ êàâ’ÿðн³ нà 
бàз³ ðîâåð³â. Цå нàäзâè-
чàйнî зðучнà шòуêà, êà-
æуòь ðîзðîбнèêè, êîëè 
нàйб³ëьш åêîëîã³чнî чèñ-
òèй ñпîñ³б пåðåñуâàннÿ 
ñòàє щå й äæåðåëîì îòðè-
ìàннÿ нàйñìàчн³шîї êàâè.

Британська компанія 
BikeCaffe запровадила тор-
гівлю органічною кавою пря-
мо з велосипеда. Кавоварки 
велосипедів, з яких прода-
ють каву, працюють не від 
руху педалей. Як повідомляє 
Sierra Club, вони діють за до-
помогою газу.

Кожен бариста сприяє 
зменшенню використання 
природного палива завдяки 
тому, що дістається до місця 
роботи, а також працює на 
велосипеді.

Нині BikeCaffe вже зна-
ють у США – пересувні кавові 
“кіоски” з’явилися в Денвері, 
Філадельфії, Феніксі. Можна 
припустити, що у найближчо-
му майбутньому ці велосипе-
ди з продажу напоїв стануть 
популярними і в інших аме-
риканських містах.

На думку компанії, мо-
більна кав’ярня – це відмін-
ний заробіток у будь-яких 
велелюдних місцях: на цен-
тральних вулицях, міських 
ринках, на обслуговуванні 
заходів, де наявність пере-
сувних кав’ярень дуже навіть 
актуальна.

Upakovano.ru

Що станеться, приміром, 
коли талановитий фотоху-
дожник зустрінеться із хоро-
шою фотокамерою? Напевне, 
серія відмінних світлин. А 
що буде, коли цей же фотоху-
дожник з гарним апетитом 
зустрінеться з чашкою за-
пашної, міцної кави з моло-
ком? Імовірно, щось таке на 
кшталт арт-проекту “Milk 
meets Coffee”, автором якого 
і стала Ірена Мюллер, шот-
ландка, котра мешкає нині у 
Німеччині.

“Аби створити мої високош-
видкісні світлини, я не вико-
ристовую якогось особливого 
обладнання, не маю потреби в 
допомозі графічних редакторів 
та інших технологічних трюків. 
Усе, чого потребую, то це уваги 
і миттєвої реакції, та, головне, – 

і все, що знадобилося фотогра-
фу, щоб вловити чарівну мить 
зустрічі краплинки молока з 
чашкою кави.

Переважну більшість світ-
лин Ірена робить своїм улю-
бленим, перевіреним апаратом 
Nikon D70, а молоко і вершки 
додає у чашку за допомогою 
шприца чи піпетки. Каже, що їй 
дуже подобається спостерігати, 
як краплина перетворюється 
на парасольку, вдарившись об 
каву, що налита в чашку. І ніко-
ли не знаєш, якої форми і роз-
міру вийде ця парасолька.

Окрім молока і кави, фото-
художниця робить світлини 
бокалів і тарілок, які розбива-
ються, а ще скупчення диму, 
крапель води, що капають 
тощо.

Kulturologia.ru

Нещодавно завершила 
свою триденну роботу 5-та 
виставка-ярмарок Triest 
Espresso Expo, присвячена бізне-
су, що забезпечує весь ринковий 
ланцюжок кави еспрессо.

Зі всього світу на виставку-
ярмарок прибули 8 757 учасників 
з 85 країн. Triest Espresso Expo – це 
друга за значимістю після відомої 
регати “Barcolana” подія, що забез-
печує солідний економічний при-
буток у 5 млн. євро для готелів, 
ресторанів, музеїв, транспорту.

Італійська виставка-
ярмарокь цьогоріч розташува-
лася на площах 11 тис. м2 вистав-

кового комплексу Монтебелло, 
де можна було оглянути числен-
ні стенди її експонентів.

Програма нинішньої Triest 
Espressо Expo складалася із 
бізнес-форумів, круглих столів, 
дегустацій кави, майстер-класів, 
зустрічей ділових партнерів, 
укладення взаємовигідних угод 
та контрактів.

Triestespresso.ita

Ринок кавових капсул 
приваблює не всіх

v Конкурс дитячого малюнка

Діти малюють  

“Галку”

Мороз Софія,  
2-А клас, СЗШ № 90

Гвозд Юрій, 4-Б клас,  
СЗШ №87, м. Львова

Мецало Юлія, 4-А клас, ЛНВК “Школа І ступеня–гімназія”

Стасик Лілія,  
3-Г клас НВК ім. В. Симоненка

Знàйîìòåñÿ: âåëîêàâ’ÿðнÿ â³ä бðèòàнñьêîї 
êîìпàн³ї BikeCaffe

v Арт-проект “Milk meets Coffee”

Що буде, коли молоко зустрінеться з кавою?

v Виставкові новини
Світова столиця кави еспрессо – італійське місто Триєст – підтвердила свій статус



4 грудень 2010

Рекламно-інформаційна газета

Видавець  
СП “Галка Ëтд”

Свідоцтво про державну реєстрацію 
ËВ 369 від 15 серпня 1997 року

Редактор 
Олександр СеГеДІй 

При передруку посилання 
на газету “Галицька кава” 

обов’язкове
© Усі права застережено

Адреса редакції: 
Ëьвів, вул. Мельничука, 12, 

тел. (032) 240-91-63
е-mail: info@galca.ua
WEB: www.galca.ua

Віддруковано
у друкарні “Простір-М”

м. Ëьвів, вул. Чайковського, 27
1 друк.арк. 

Тираж 1000 прим. 

v Зимові ідеїv Інформація для ділових людей

Дочірні підприємства СП “Галка Лтд”

1 Ëьвівська область ТОВ “ГАËКА-МАРКеТ” (032) 233-23-72

2 Івано-Франківська область ТОВ “Галка Івано-Франківськ” (0342) 77-96-99

3 Закарпатська область ТОВ “Галка-Мукачево” (03131) 499-71

4 Волинська область ТОВ “Галка-Ëуцьк” (03322) 76-23-7

5 Рівненська область ТОВ “Галка-Рівне” (0362) 63-59-88

6 Тернопільська область ТОВ “Галка-Микулинці” (03551) 51-99-2

7 Чернігівська область ДП “Галка-Чернігів” (0462) 22-63-83

8 Полтавська область ДП “Галка-Полтава” (0532) 61-35-94

9 Інші регіони ТД “Галка” (032) 245-04-87

КАВ’ЯРНІ

1 м.Ëьвів ТОВ “Галка-Плюс” (032) 297-81-04

2 м.Івано-Франківськ ТОВ “Галка-Івано-Франківськ” (0342) 77-96-99

3 м.Рівне ТОВ “Галка-Рівне” (0362) 63-59-88

4 м.Тернопіль ТОВ “Галка-Микулинці” (03551) 51-99-2

5 м.Мукачево ТОВ “Галка-Мукачево” (03131) 499-71

За вікном дме грудневий 
вітер, снігопади засипали 
принишклі міста і села. А це 
значить, що прийшов час уте-
плятися не тільки нам, але й 
деяким предметам нашого до-
машнього вжитку.

Хтось турботливо вкладує у 
"зимові" чохли свої улюблені мо-
більники, щоб часом не замерзли 
взимку, а от дизайнери пропону-
ють нам чергову зимову новин-
ку. Це чудовий комплект теплої 
плетеної "одежинки" під назвою 
"Brr" – для чайного, а, можливо, 
кавового сервізу.

Автор цього симпатичного 
зимового "вбрання" для чашок і 
кавника – дизайнер Беата Фарон. 
За її словами, плетені чохли для 
посуду не тільки зігріють змерзлі 
руки і не дадуть напою в чашці 
швидко вистигнути, але також 

захистять ваші долоні від дуже га-
рячого посуду. Погодьтеся, що як 
би не було приємно тримати гор-
нятко з чаєм у долонях, це задо-
волення не зовсім приємне, якщо 
напій всередині нагадує окріп.

Плетені чохли для горнят і 
кавника виконані дизайнером 
із натуральної вовни гарного, 
кавово-шоколадного кольору. 
Всередині чохлів міститься по-
двійний силикановий проша-
рок, щоб попередити сповзання 
"вбрання" чашки чи кавника.

Та є одне "але", – така "оде-
жинка" підійде виключно для 
горнят без ручки. Хоча, хто знає, 
ймовірно, невдовзі дизайнер роз-
робить ще один комплект "Brr" і 
для такого посуду?

Для тих, хто не зможе са-
мостійно сплести утеплюючий 
комплект, можна скористатися 
ідеєю "Brr". Без сумніву, він при-
йдеться вам до душі і зігріє не 
тільки чашку та долоні, але й сер-
це у зимові заметілі.

Novate.ru

Рік несе в собі затишок, дипломатію, 
гостинність та теплоту. Люди, що наро-
дилися в цей рік, талановиті і амбітні, 

користуються довірою і повагою колег 
і друзів. До них часто звертаються 
за важливою порадою. Люди цього 
знаку не терплять конфліктів, у них 

багато друзів, їх гостинний дім за-
вжди відкритий. Коти скромні й 
порядні у вчинках.

Кіт завжди падає на лапи. 
Це щасливець. Обдарований, 
в міру честолюбний, приєм-
ний компаньйон, скромний, 
стриманий, витончений, 

доброчесний. Усі це зна-
ють. Добре говорить і вміє 

оцінити себе. Він любить товариство. Обо-
жнює світські збори й іноді пліткує, але ро-
бить це тонко, тактовно і обережно.

Кіт звичайно не виходить з рівнова-
ги. Він спокійний, незворушний. У ньому 
більше сентиментальності, ніж чутливос-
ті. Меланхолія жінок цього знаку – один з 
головних козирів їх чарівності.

Кіт – консерватор. Він ненавидить 
усе, що може похитнути його життя, все, 
що може викликати ускладнення. Більше 
за всіх він прагне до комфорту і безпеки. 
Не робить нічого, не зваживши заздале-
гідь всі «за» і «проти». За цю обережність 
люди захоплюються ним і довіряють йому. 
У фінансовому положенні він завжди буде 
щасливий. Спритний у справах і той, хто 

підписує контракт з ним, бо ні за що не 
помилиться.

Азійські народи з недовірою став-
ляться до кота. Кажуть, що чаклуни пе-
ретворюються на котів. У Європі їх спа-
лювали живцем, звинувачуючи у змові з 
дияволом. Але, мабуть, настільки погана 
репутація не дуже заслужена. Єгиптяни, 
наприклад, шанували кота як Бога. Бог, 
чаклун або людина, в його погляді є щось 
містичне. Його видима слабкість може пе-
рерости в небезпечну силу!

У Рік кота народилися: М. Бекендорф, 
Ю. Пілсудський, Й. Сталін, А. Ейнштейн, 
Р. Оуен, І. Курчатов, А. Гречко, М . Свєт-
лов, І. Еренбург, С. Вавилов, К. Симонов, 
Ю. Фучік, В. Скотт.

на календарі – перший місяць зими

Вуса, лапи і хвіст!
Зустрічаємо 2011 Рік Білого Кота!

Як зустрічати Рік кота?
Якщо Ви хочете, аби весь наступний рік видався 

для Вас успішним у всіх планах, астрологи радять 
зустріти його належним чином:

не залишайте без уваги свого домашнього 
улюбленця – кота (якщо він у Вас є). Кіт пови-
нен відчувати себе таким же повноцінним чле-

ном сім’ї і бути, свого роду, головним, осо-
бливим гостем цього дня;

рівно опівночі обов’язково погладьте 
свого кота, і 2011 рік принесе Вам лише те-
плі і ніжні враження;

на новорічну ялинку бажано повісити хоч 
би одну невелику іграшку у вигляді кота. 

Що подарувати на Новий рік?
Поза сумнівом, найідеальнішим і 

найкращим подарунком на Новий рік 
буде справжній живий кіт. Тому, якщо 
той, кому ви хочете зробити такий 
сюрприз, не відчуває неприязні до хат-
ніх тварин – сміливо робіть свій вибір! 
Ну, а якщо з живими іграшками не 

виходить, то дуже доречним пода-
рунком буде м’яка іграшка у вигляді 
кота. 

У чому зустрічати  
Новий 2011 рік?

У одязі перевагу віддайте 
трьом відтінкам: помаранчевому 

(рудий), білому і сірому. Трибарв-
ний кіт символізує успіх.

Основні кольори кота цього 
року – пісочний, жовтий, терако-
товий, білий і, звичайно, незмін-

ний чорний. Якщо Ви зустрінете 
Новий 2011 рік в білому – рік 
пройде під знаком задово-
лень і успіху. Пісочний і те-
ракотовий принесе зростання 
матеріального благополуччя. 
Жовтий (золотий) колір допо-

може досягти успіху в родин-

них справах (або вийти заміж самотнім кішечкам). А 
ось чорний ідеальний для того, щоб рік був вдалим у 
кар’єрі і бізнесі. 

Обов’язкові атрибути вбрання – металева обробка 
і банти (це так природно для кота, чи не так?). Так от, 
будь-яка тканина вашого вбрання з срібними або золо-
тими вкрапленнями, оброблена бісером або пайєтка-
ми гарантує Вам рік, сповнений радості і веселощів! А 
ось наявність на Вашому новорічному одязі банта буде 
справжнісіньким подарунком котику. Як це вплине на 
весь рік, ви і самі можете уявити! Банти і бантики, на 
сукнях і на блузках актуально для вбрання на Новий 
2011 рік! 

І останнє, кіт, як всім відомо, найграйливіший і най-
кокетливіший зі всіх знаків східного гороскопу. Важли-
во підтримувати його інтерес і прихильність впродовж 
всього року. А краще всього вбратися в костюм кота!

Що поставити на стіл в Рік кота?
Має бути хоча б одна страва з риби. Краще ж, 

звичайно, якщо таких страв буде декілька, зроблених 
за різними рецептами. Риба – це не лише улюблені 
котячі ласощі, але і дуже корисна їжа для людини. 
Страви з риби на новорічному столі символізувати-
муть благополуччя, достаток і здоров’я в сім’ї. До речі, 
обов’язково пригостіть рибою свого кота.

На святковому столі обов’язково мають бути яблу-
ка і просо. Не слід подавати на стіл жодної зайчатини 
або кролятини, аби не будити в котикові тигра! 

У плані алкогольних напоїв перевагу бажано відда-
ти різним коктейлям і лікерам. Особливо тим, в основі 
яких є молоко, оскільки воно дуже подобається котам.

З м’ясних страв рекомендується подати до ново-
річного столу смажену курку або свинину.

Як і де святкувати 2011 Рік?
Якщо Ви збираєтесь зустрічати Рік кота вдома, в 

колі близьких вам людей, то пригостіть всіх молоч-
ними коктейлями. Якщо ж Ви відзначатимете Новий 
рік на вулиці, то не забудьте вдягнути хоч би одну 
справжню вовняну річ. Якщо ж Ви збираєтеся провес-
ти святкування 2011 Року в клубі або на дискотеці, то 
зробіть акцент на світлих тонах.

Астролог.


