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КАВОВИЙ СЕКТОР 
УГАНДИ НА ШЛЯХУ 

ДО СВОГО ВІДРОДЖЕННЯ
Óãàíäà ðîçïî÷àëà çàãàëüíîíàö³îíàëüíó 

êàìïàí³þ, ùîá â³äíîâèòè âèðîáíèöòâî êàâè 
äî 4.5 ìëí. ì³øê³â äî 2015ð. Óïðàâë³ííÿ 
UCDA ñïîä³âàºòüñÿ, ùî ïðîãðàìà çá³ëüøèòü 
âðîæà¿ äî 0.75-1 êã êàâè ç äåðåâà ç òåïåð³ø-
í³õ ñåðåäí³õ 0.25-0.4 êã. Ôåðìåð³â çàáåçïå-
÷àòü âèñîêîâðîæàéíèìè êàâîâèìè ñàäæàí-
öÿìè, êîøòàìè íà âèðîáíèöòâî ³ êðåäèòàìè, 
àáè íàäàòè ¿ì ìîæëèâ³ñòü çá³ëüøèòè âðîæà¿. 
Ñòðàòåã³ÿ òàêîæ îõîïëþº çàãàëüíîíàö³îíàëü-
íå íàâ÷àííÿ, äîñë³äæåííÿ êàâè ³ ðîçâèòîê 
òåõíîëîã³é, à òàêîæ ïîâòîðíå íàñàäæåííÿ 
êàâîâèõ äåðåâ. Ñïîä³âàþòüñÿ, ùî çá³ëüøåí-
íÿ âèïóñêó êàâè éòèìå ðàçîì ç ïîë³ïøåííÿì 
ÿêîñò³ êàâè, ÿêó âæå ïîñèëèâ Ñï³ëüíèé Ôîíä 
äëÿ Òîâàð³â â³ä ÎÎÍ ÷åðåç ¿¿ ñèñòåìó ïðè-
éìàííÿ íà òîâàðíîìó ñêëàä³, ùî äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü ôåðìåðàì îòðèìóâàòè âèñîê³ ö³íè çà 
ÿê³ñíó êàâó.

ЕКСПОРТ КАВИ З КОЛУМБІЇ 
В СЕЗОНІ 2008/09 РОКУ БУДЕ МЕНШИМ, 

НІЖ ОЧІКУВАЛИ
Ó ñåçîí³ 2008/09 î÷³êóºòüñÿ çìåíøåííÿ 

åêñïîðòó êàâè ³ç Êîëóìá³¿ äî 11,55 ìëí. ì³øê³â 
â³ä 11,6 ìëí. ìèíóëîãî ñåçîíó. Íåçâàæàþ÷è 
íà íåçíà÷íå çìåíøåííÿ, âîíî âñå æ äèñîíóº 
³ç çðîñòàííÿì, ÿêå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ âïðîäîâæ 
îñòàíí³õ òðüîõ ðîê³â. Êîëóìá³ÿ åêñïîðòóº 90% 
êàâè, ùî âèðîáëÿº. Òàêîæ ó ñåçîí³ 2008/09, 
ÿêèé ðîçïî÷íåòüñÿ ó æîâòí³, î÷³êóºòüñÿ çíè-
æåííÿ âèðîáíèöòâà êàâè ³ç 12,4 ìëí. ì³øê³â 
äî 12,2 ìëí. Âèðîáíèöòâî êàâè ìîæå ñêîðî-
òèòèñü ùå á³ëüøå ÷åðåç íåñïðèÿòëèâó ïîãîäó 
â ïåð³îä öâ³ò³ííÿ êàâè. ²ìïîðò êàâè äî Êî-
ëóìá³¿ ó ñåçîí³ 2008/09 îö³íþºòüñÿ áëèçüêî 
500 000 ì³øê³â. Êàâà, ïåðåâàæíî, ³ìïîðòóºòü-
ñÿ ç Åêâàäîðó ³ Ïåðó òà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ 
âíóòð³øíüîãî ïîïèòó.

ПРОГНОЗ БРАЗИЛЬСЬКОГО 
ВРОЖАЮ КАВИ ПЕРЕГЛЯНУТО 

В БІК ЗБІЛЬШЕННЯ
Çà äàíèìè àãåíòñòâà CONAB ïðèâàòí³ çà-

ïàñè êàâè ó Áðàçèë³¿ ñòàíîì íà 31 áåðåçíÿ 
îö³íþþòüñÿ ó 10,4 ìëí. ì³øê³â, ùî ñóòòºâî 
ìåíøå ìèíóëîð³÷íîãî ð³âíÿ (17,6 ìëí. ì³ø-
ê³â). Çàïàñè ñêëàäàþòüñÿ ç 9,6 ìëí. ì³øê³â 
àðàá³êè òà 800000 ì³øê³â ðîáóñòè. Äåðæàâí³ 
çàïàñè êàâè ñêëàäàþòü 718 415 ì³øê³â. Íå-
ùîäàâíî CONAB ïåðåãëÿíóâ ñâ³é ïðîãíîç 
ùîäî âðîæàþ 2008/09 ðîêó â á³ê çá³ëüøåííÿ 
â³ä 44,2 ìëí. òîíí äî 45,5 ìëí. òîíí.

ЕКСПОРТ ЗЕЛЕНОЇ КАВИ 
НА СУМАТРІ ЗРІС У ЧОТИРИ РАЗИ
Åêñïîðò çåëåíî¿ êàâè ç îñíîâíîãî êàâî-

âèðîáíè÷îãî ðåã³îíó ²íäîíåç³¿, ç îñòðîâà Ñó-
ìàòðà, çð³ñ â ïîíàä ÷îòèðè ðàçè â áåðåçí³ 
2008ð., äî 15 208 òîíí ç 3 493 òîíí ð³ê òîìó, 
ÿê ïîêàçàëè îô³ö³éí³ äàí³. Ðàçîì åêñïîðò â 
ïåðø³ òðè ì³ñÿö³ 2008ð. äîñÿã 53 321 òîíí, 
âòðè÷³ á³ëüøå â³ä 17 729 òîíí, â³äâàíòàæåíèõ 
â öåé ñàìèé ïåð³îä â 2007ð. Çà ïîâ³äîìëåí-
íÿì äèðåêòîðà Àñîö³àö³¿ Êàâîâèõ Åêñïîðòå-
ð³â ²íäîíåç³¿ ç ì. Ëàìïóíã, îñíîâíå çáèðàííÿ 
ðîáóñòè éäå íà Ñóìàòð³ ³ áàãàòî ñîíöÿ äîïî-
ìîæå äîçð³âàííþ êàâîâèõ ïëîä³â. Çáèðàííÿ 
îñíîâíîãî âðîæàþ ðîáóñòè íà Ñóìàòð³ íîð-
ìàëüíî òðèâàº ç áåðåçíÿ äî æîâòíÿ. Ðîáóñòà 
ñòàíîâèòü äî 85% âñüîãî âèðîáíèöòâà êàâè 
²íäîíåç³¿.
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 Êàâîâèé ×åìï³îíàò ñâ³òó

За 15 хвилин після того, як 
ми зробили свій перший ковток 
кави, мозок починає активно 
виробляти допамін. А вже за 
півгодини настає пік оста-
точного пробудження. Ось 
чому мільярди людей в усьому 
світі з приємністю і насоло-
дою розпочинають кожен свій 
ранок із традиційної кави.

Лише за день спільними 
зусиллями людство поглинає 
понад один мільярд філіжанок 
кави, третина з них містить роз-
чинну каву. Рекорди по «роз-
чинці» встановлюють як в Укра-
їні, так і в інших країнах СНД 
за старою доброю звичкою: від-
криваєш, засипаєш, випиваєш.

Мешканці Західної Європи в 
переважній більшості (74%) від-
дають свої симпатії натуральній 
свіжозмеленій каві. Розчинний 
же аналог – «інстант» – за сма-
ком не порівняєш із натураль-
ним меленим зерном, але кофе-
їну в ньому значно більше. До 
того ж, він зберігає всі основні 
властивості кави. Характерною 
її особливістю також є відсут-
ність осаду. Нещодавно вчені 
неабияк подивували світ своєю 
заявою про те, що натуральна 
порошкова розчинна кава – ко-
рисніша за зернову.

Єдиною складовою розчин-
ної кави є натуральні кавові 
зерна – без сторонніх смакових 

ри і додатки є неприйнятни-
ми. Післясмаком слугує легка, 
приємна гірчинка. Кислотність 
напою має бути максимально 
наближеною до нейтральної. 
Відносна вологість кави не пе-
ревищує 7%.

Отже, якщо вміст філіжанки 
тішить смаком і наступною ба-
дьорістю ваші душу і тіло, – ви 
обрали саме ту каву, що треба. 
У нагоді вам стануть і резуль-

тати незалежної експертизи, 
що проводилася лабораторією 
Держспоживстандарту України 
в рамках телевізійної програми 
«Знак якості» на каналі «Інтер» 
(див. табл.).

Íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ â ñòîëè-
ö³ Äàí³¿ Êîïåíãàãåí³ â³äáóâñÿ 
×åìï³îíàò ñâ³òó ñåðåä áàðèñ-
òà. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-
ñëóæáà óêðà¿íñüêîãî â³ää³-
ëåííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Êàâîâî¿ 
Àñîö³àö³¿ SCAE.

Ùîá îòðèìàòè çâàííÿ êðà-
ùîãî êàâîâîãî ìàéñòðà ñâ³òó, 
ó÷àñíèêè ìàëè çà 15 õâèëèí ïðè-
ãîòóâàòè 4 åñïðåññî, 4 êàïó÷÷³-
íî, 4 àâòîðñüêèõ áåçàëêîãîëüíèõ 
íàïî¿ íà îñíîâ³ åñïðåññî, ÿê³ 
îö³íþâàëèñü 7 àðá³òðàìè çà 43 
êðèòåð³ÿìè.

×åìï³îí Óêðà¿íè õàðê³â’ÿíèí 
Îëåêñàíäð Êîëîâàíîâ ïðèí³ñ íà-
ø³é êðà¿í³ ïðèçîâå ì³ñöå, çìà-
ãàþ÷èñü ó ìàéñòåðíîñò³ ³ç 50 
áàðèñòàìè, ÿê³ ïðèáóëè íà ×åì-
ï³îíàò ç³ âñüîãî ñâ³òó.

Óêðà¿íåöü ïðîäåìîíñòðóâàâ 
âïåâíåíèé ñòèëü âèñòóïó, ôàõî-
âó ðîáîòó ³ç êàïó÷÷³íî, ñòâîðèâ 
ÿê³ñíèé àâòîðñüêèé íàï³é. Ó ñâî¿é 
ìàéñòåðíîñò³ áàðèñòà âèêîðèñ-
òîâóº êðàù³ òðàäèö³¿ ïðèãîòóâàí-
íÿ êàâè â Åô³îï³¿ òà ñâ³òîâ³ íàä-
áàííÿ ³òàë³éñüêîãî åñïðåññî. Äî 
òîãî æ, çâàæàþ÷è ìàéæå íà äâî-

ìåòðîâèé çð³ñò óêðà¿íöÿ, ïðåä-
ñòàâíèê íàøî¿ äåðæàâè ÿâíî áóâ 
«íà âèäó».

×åìï³îíîì ñâ³òó öüîãîð³÷ 
ñòàâ çàñëóæåíèé áàðèñòà-³ð-
ëàíäåöü Ñòèâåí Ìîðèññ³, äðóãå 
ì³ñöå ïîñ³â ïðåäñòàâíèê Êàíàäè 
Äåâ³ä Ìàêèí.

Ó æîðñòê³é êîíêóðåíö³¿ ïðè-
çîâå ì³ñöå äëÿ íàøî¿ ìîëîäî¿ êà-
âîâî¿ êðà¿íè – ðåçóëüòàò ã³äíèé: 
Óêðà¿íà âèïåðåäèëà òàê³ äåðæàâè 

ÿê Ô³íëÿíä³ÿ, Ôðàíö³ÿ, Ðîñ³ÿ, ²òà-
ë³ÿ, Í³ìå÷÷èíà.

Ðàçîì ³ç ×åìï³îíàòîì áà-
ðèñòà â³äáóëèñÿ òàêîæ äåãóñ-
òàö³éíèé ÷åìï³îíàò, ÷åìï³îíàò 
«Êàâà + Àëêîãîëü», êàâîâî-ìî-
ëî÷íèé ÷åìï³îíàò ïî Ëàòòå-àðò, 
÷åìï³îíàò ³ç ïðèãîòóâàííÿ êàâè 
â äæåçâ³ òà ÷åìï³îíàò êàâîâî¿ 
ñâ³òëèíè, íà ÿêîìó, äî ðå÷³, 2 
ç 14 ðîá³ò áóëè ïðåäñòàâëåí³ 
óêðà¿íöÿìè.

Ó ðàìêàõ ñâ³òîâî¿ êàâîâî¿ êîí-
ôåðåíö³¿ «Wonderful Coffee”, ùî 
ïðîõîäèëà ïàðàëåëüíî, âèñòóïèâ 
Ïðåçèäåíò Ñâ³òîâî¿ Êàâîâî¿ Îð-
ãàí³çàö³¿ ²ÑÎ Íåñòîð Îñîðèî. Â³í 
íàâ³â ïðèñóòí³ì äàí³ ñòàòèñòèêè 
ñâ³òîâîãî ñïîæèâàííÿ êàâè. Çã³ä-
íî öèõ â³äîìîñòåé, á³ëüøå âñ³õ 
ï’þòü êàâó ô³ííè – 12 êã ùîð³ê íà 
ëþäèíó, ³òàë³éö³ – áëèçüêî 6 êã, 
à â Óêðà¿í³ öåé ïîêàçíèê ñêëàäàº 
1,3-1,4 êã ùîð³ê íà ëþäèíó.

Êðà¿íà-ãîñïîäàðêà ×åìï³îíà-
òó öüîãî ðîêó – Äàí³ÿ – ó êàâîâî-
ìó ñâ³ò³ â³ä³ãðàº îñîáëèâó ðîëü: 
³ç 9 ÷åìï³îí³â ñâ³òó ñåðåä áàðèñ-
òà – ÷åòâåðî º äàíöÿìè. Çà íå-
ùîäàâí³ìè ñòàòèñòè÷íèìè äîñë³-
äæåííÿìè, êàâó ñïîæèâàþòü 86% 
ìåøêàíö³â Äàí³¿, ³, ñêîð³ø çà âñå, 
ñàìå òîìó äàíö³ ââàæàþòü ñåáå 
íàéùàñëèâ³øîþ íàö³ºþ ó ñâ³ò³. 

Íàñòóïíèé êàâîâèé ×åìï³î-
íàò ñâ³òó â³äáóäåòüñÿ 16-19 êâ³òíÿ 
2009 ðîêó â Àòëàíò³, àìåðèêàí-
ñüêîãî øòàòó Äæîðäæèÿ. Îòîæ, 
áóäåìî ñïîä³âàòèñÿ, ùî ïðåä-
ñòàâíèê Óêðà¿íè ï³äí³ìå êàâîâó 
ïëàíêó íàøî¿ êðà¿íè ùå âèùå.

Çà ìàòåð³àëàìè Vovremya.info

І кава не вистигне 
у долонях твоїх…

Назва 
та держава-

виробник

Народна 
експертиза 

(бали)

Упаковка/
маркування

Сенсорний 
аналіз Експертиза

ТМ “Галка” 
(Україна) 4 5 4,18 5

“Jacobs Monarh” 
(Німеччина) 5 4 4,02 5

“Nescafe Gold”
 (Німеччина) 4 4 3,89 5

Sahara від ТМ “Elite” 
(Голландія) 4 5 3,3 5

Tchibo Exclusive 
(Польща) 4 3 3,79 5

Чемпіон України бариста Олександр Колованов виборов одне 
з призових місць на світових «кавових олімпійських іграх» у Данії

і ароматичних додатків. Вироб-
ництво «швидкого» продукту 
відбувається у три етапи. На 
перших двох зелені кавові зер-
нини обсмажують, роблять по-
мел і заварюють. У підсумку 
виходить напій, який візуально 
подібний до того, який ми зви-
кли готувати вдома. Називають 
його кавовим екстрактом – він 
є основою для отримання кін-
цевого продукту.

У залежності від бажаного 
результату, виробник обирає 
один із трьох способів обробки 
кавової гущини. Якщо метою 
є отримання порошкоподібної 
кави, екстракт вміщують до 
спеціальної камери і піддають 
дії гарячого повітря – до оста-
точного випаровування рідини.

Процес виробництва сублі-
мованої кави (сублімація – пе-
рехід речовини із кристалічно-
го стану безпосередньо в пару, 
минаючи рідку фазу; узгін) на 
60% більше зберігає всі первіс-
ні смакові, ароматичні власти-
вості зерен.

Якісну розчинну каву ви-
значають за відсутністю гру-
дочок, крупинок. Вона легко 
сиплеться і не злипається. Озна-
кою якісної гранульованої кави 
є пористі часточки різної 
форми, які легко кришаться.

Для якісної розчинної 
кави будь-які ароматизато-

Друга колонка таблиці вказує про враження 
народних експертів від дегустації кави. У тре-
тій колонці наводиться думка товарознавців 
про якість і герметичність упаковки, достат-
ність інформації, що вміщена на ній. У четвер-
тій колонці міститься враження професійної 
дегустаційної комісії щодо смаку напою. П’ята 
колонка відображає такі показники: масові част-
ки вологи і кофеїну, наявність домішків і кислот-
ність. Всі наведені дані отримані під час лабо-
раторних досліджень (максимальна кількість 
балів – «5»).



 Êàâîâ³ òîðãè

ëèïåíü 2008 2
 ²íôîðìíîâèíè

УРЯД ІНДІЇ 
ЗБІЛЬШИВ СУБСИДІЮ 

НА ЕКСПОРТНІ ПОСТАВКИ КАВИ
²íä³ÿ çá³ëüøèëà ñõåìó ñóáñèä³é äëÿ 

åêñïîðòó êàâè ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîñò³ ñâîº¿ ïðîäóêö³¿. Ñõåìà 
ïåðåäáà÷àº çíèæêó íà 4% âàðòîñò³ êàâè íà 
óìîâàõ ÔÎÁ, â³äâàíòàæåíî¿ â 2008/09ð. 
(êâ³òåíü/áåðåçåíü). Åêñïîðòåðè ìàëè ïðà-
âî íà 5% çíèæêó âàðòîñò³ ÔÎÁ äëÿ êàâè, 
ÿêó åêñïîðòóâàëè ó ô³íàíñîâîìó ðîö³, ùî 
çàê³í÷èâñÿ 31 áåðåçíÿ 2008ð.

НІМЕЦЬКА КОМПАНІЯ NKG 
РОЗШИРЮЄ КАВОВІ ПЛАНТАЦІЇ 

В УГАНДІ
Í³ìåöüêà ãðóïà Neumann Kaffee Gruppe 

(NKG) ïîâ³äîìèëà ïðî ñâ³é ïëàí ðîçøèðåí-
íÿ êàâîâèõ ïëàíòàö³é â Óãàíä³ òà ñòâîðåí-
íÿ äîäàòêîâèõ ùå ï’ÿòè ñòàíö³é âñåðåäèí³ 
êðà¿íè â íàñòóïí³ ï’ÿòü ðîê³â. Ãðóïà NKG 
ïðàöþº íà 2 500 ãà êàâîâîãî ãîñïîäàðñòâà 
Kaweri, ïëàíòàö³ÿõ ç êàâîþ ðîáóñòà â Ìó-
áåíäå, ùî â Öåíòðàëüí³é Óãàíä³. Íà ïîâí³é 
ïîòóæíîñò³ ïëàíòàö³¿ äàâàòèìóòü 4000 òîíí 
çåðåí ðîáóñòè çà ð³ê. Êîìïàí³ÿ ñïîä³âàºòü-
ñÿ, ùî äîñÿãíå ïîâíîãî âèïóñêó â íàñòóï-
í³ ê³ëüêà ðîê³â. Ãðóïà NKG òàêîæ ñïðèÿëà 
ñòâîðåííþ Îá’ºäíàííÿ Íàòóðàëüíî¿ Êàâè 
Óãàíäè – ãðóïè êàâîâèõ ôåðìåð³â, ùî íà-
ë³÷óº 13 000 ÷ëåí³â â Öåíòðàëüí³é Óãàíä³.

БУРУНДІЙСЬКА КАВОВА РАДА 
ПІДНІМАЄ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ 

НА ЗЕРНО
Áóðóíä³éñüêà êàâîâà ðàäà (OCIBU) îãî-

ëîñèëà, ùî â ñåçîí³ 2008/09 ðîêó çá³ëüøèòü 
íà 44% çàêóï³âåëüíó ö³íó íà êàâó ç ìåòîþ 
çìåíøåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó çðîñòàííÿ 
³íôëÿö³¿. Òàê, çà ê³ëîãðàì íàï³âìèòî¿ êàâè 
ôåðìåð îòðèìàº 0,52$ (òîð³ê 0,36$), à çà 
ê³ëîãðàì êàâîâèõ ÿã³ä – 0,12$, ùî íà 2 öåí-
òè âèùå ö³íè òîð³ê.

ЕКСПОРТЕРИ ГВАТЕМАЛИ 
ПЛАНУЮТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ 

ЕКСПОРТУ КАВИ-ПРЕМІУМ
Ãâàòåìàëà º îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ ó Öåí-

òðàëüí³é Àìåðèö³ âèðîáíèê³â âèñîêîÿê³ñíî¿ 
êàâè-ïðåì³óì. Ó ñòðàòåã³÷í³ ïëàíè ãðóïè 
Àíàêàôå âõîäèòü â³äìîâà â³ä ïðèâ’ÿçêè 
âàðòîñò³ êàâè äî á³ðæåâî¿ ö³íè ³ ïåðåõ³ä íà 
êîíòðàêòè ç ô³êñîâàíîþ ö³íîþ. Ãâàòåìàëà 
íà äîâãîñòðîêîâ³é îñíîâ³ ïðîäàº áëèçüêî 
25% ñâîãî âðîæàþ àìåðèêàíñüê³é ìåðåæ³ 
êàâ’ÿðåíü Starbucks. Äî ïëàí³â åêñïîðòåð³â 
âõîäèòü çá³ëüøåííÿ åêñïîðòó êàâè special-
ty äî Àâñòðàë³¿, Ðîñ³¿ òà â Àç³þ.

БРИТАНСЬКА COSTA COFFEE 
ПРАГНЕ КАВОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

В РОСІЇ
Ðîñ³ÿ ìîæå ñòàòè íàéá³ëüøèì ºäèíèì 

³íîçåìíèì ðèíêîì äëÿ êîìïàí³¿ Costa Cof-
fee, âëàñíîñò³ Whitbread, ïðîòÿãîì íàñòóï-
íèõ ï’ÿòè ðîê³â, ÿê çàÿâèâ ¿¿ Ãåíåðàëüíèé 
äèðåêòîð Äæîí Äåðêà÷, êîëè êàâîâà ìå-
ðåæà â³äêðèâàëà ñâîþ ïåðøó êàâîâó êðàì-
íèöþ â Ìîñêâ³, â ïàðêó Ïóøê³íà. Costa º 
äðóãîþ ì³æíàðîäíîþ êàâîâîþ ìåðåæåþ, 
ÿêà ïðèéøëà íà ðèíîê Ðîñ³¿ ï³ñëÿ Starbu-
cks, ùî â³äêðèëà â ìèíóëîìó ðîö³ êðàì-
íèöþ â Õ³ìêàõ, ì³ñòå÷êó íà ï³âí³÷íèé çàõ³ä 
â³ä Ìîñêâè. Costa, ÿêà º â³ää³ëåííÿì ãðóïè 
ãîòåë³â ³ ðåñòîðàí³â êîìïàí³¿ Whitbread, íà-
äàëà Ðîñ³¿ ïðèîðèòåò 18 ì³ñÿö³â ³ ñòâîðèëà 
ç Ðîñ³íòåð, ãðóïîþ ðåñòîðàí³â â Ðîñ³¿, òî-
ð³ê ñï³ëüíå ï³äïðèºìñòâî. Êîìïàí³¿ Costa ³ 
Ðîñ³íòåð, ÿê³ ìàþòü ë³öåíç³þ íà ìàðêó TGI 
Friday, ³íâåñòóþòü $10 ìëí. â ñï³ëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî ³ ïëàíóþòü â³äêðèòè 200 íîâèõ 
êðàìíèöü êîìïàí³¿ Costa â Ðîñ³¿ çà íàñòóïí³ 
ï’ÿòü ðîê³â.

Íàòàë³ÿ Êóäðèê, 
Îêñàíà ×îëà÷.

Ïåðåêëàä ç àíãë.

 Âèðîáíèöòâî êàâè

Один із найбільших 
кавовиробників Робус-
та-В’єтнам повідомив 
про початок торгів на 
власній новій кавовій бір-
жі – Buon Ma Thuot Coffee 
Exchange Center (BCEC).

На початковому етапі 
BCEC працюватиме в ре-
жимі аукціону в провінції 
Дак Лак (Dak Lak). Спер-
шу торги, що почалися 
у березні, сприятимуть 
торговим операціям між 

внутрішніми та іноземни-
ми учасниками кавового 
бізнесу. Згодом плануєть-
ся доповнити можливості 
біржі системою електро-
нних торгів. BCEC також 
інформуватиме учасників 
ринку про ситуацію на го-
ловних світових торгових 
майданчиках, де котується 
кава: лондонській LIFFE i 
нью-йоркській NYBOT.

За оцінками В’єтнам-
ської Кавової Асоціації до 

2010 року обсяг щорічно 
експортованого прибутку 
від кави складатиме від 
$ 1,5 до 1,6 млрд.

Міністерство сіль-
ського господарства і роз-
витку сільських районів 
країни видало директиву 
аби не допускати розши-
рення кавових плантацій, 
а також забезпечити в пе-
ріод до 2010 року високу 
якість і врожайність ка-
вового зерна.

Разом з тим, Нгуен 
Ван Санх, заступник на-
чальника Департаменту 
сільського господарства 
і розвитку регіонів про-
вінції Дак Лак говорить 
про те, що фермери в цен-
тральній частині нагір’я, 
де виробляється 80% 
в’єтнамської кави, готові 
ще до майбутнього сезо-
ну дощів розширити свої 
плантації на 30 тис. га.

Thanhniennews.com

За прогнозами Ради по каві 
Індії, виробництво кавового 
зерна в країні наступного року 
зросте на 12%.

Обсяг виробництва в Індії 
може досягти 293 тис. тонн. За 
даними Міжнародної Органі-

Çà äàíèìè Ðàäè ïî ÷àþ ²í-
ä³¿, ùî ¿õ ðîçïîâñþäèëî àãåíò-
ñòâî Ðîéòåðñ, åêñïîðò ÷àþ ç 
ö³º¿ êðà¿íè çð³ñ íà 33,6%.

Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ çðîñ-
òàííÿ åêñïîðòó íàçâàíî âèñîêèé 
ïîïèò íà ³íä³éñüêèé ÷àé ó ñóñ³ä-
íüîìó Ïàêèñòàí³, à òàêîæ ñóòòºâå 

чайному ринку до 70%) та швейцар-
ський Nestle. Coca-Cola традиційно 
агресивна на бразильському ринку 
негазованих напоїв, придбала ра-
ніше ще одного великого місце-
вого виробника чаю Sucos Mais за 
$ 58 млн.

Foodnews.ru

них підрозділів, частка яких до-
рівнює близько 70% прибутку всі-
єї групи. Не пасе задніх і мережа 
кав’ярень Costa Coffee, яка щорік 
збільшує свою чисельність. Нині 
кількість її кавових закладів до-
рівнює 1051.

Business.scotsman.com

но-кавового сектору до рейтингу 
потрапив тільки один бренд – Star-
bucks. Він посів 56 місце з показни-
ком $ 12,1 млрд. Однак слід сказати, 
що порівнянно з минулим роком 
він втратив у ціні на 25%.

Rbc.ru

Óðÿä Êîëóìá³¿ çâåðíåòüñÿ 
äî ÞÍÅÑÊÎ îãîëîñèòè ëàíä-
øàôò êàâîâî¿ çîíè íà çàõîä³ 
êðà¿íè êóëüòóðíîþ ñïàäùè-
íîþ ëþäñòâà.

Ïðîõàííÿ áóäå ïðåäñòàâëåíî 
Ì³í³ñòåðñòâîì êóëüòóðè ðàçîì ³ç 
ïëàíîì ñïåö³àëüíîãî êåðóâàííÿ 
êàâîâèìè ïëàíòàö³ÿìè. Çàñòóï-
íèöÿ Ì³í³ñòðà êóëüòóðè êðà¿íè 
³íôîðìóâàëà ïðåñó, ùî âæå ó âå-
ðåñí³ ïîòî÷íîãî ðîêó çàâåðøàòü-
ñÿ ïîïåðåäí³ äîñë³äæåííÿ, ÿê³ 
îá´ðóíòóþòü êëîïîòàííÿ.

Äî ³í³ö³àòèâè áóëî âêëàäåíî 
144 ìëí. ïåñî ($ 84 òèñ.). Ó ïðî-
åêò³ áåðóòü ó÷àñòü Íàö³îíàëüíà 
êàâîâà ôåäåðàö³ÿ, ø³ñòü óí³âåð-
ñèòåò³â òà ÷èëüíèêè ÷îòèðüîõ äå-

ïàðòàìåíò³â êðà¿íè, ùî âõîäÿòü 
äî çîíè âèðîáíèöòâà êàâè.

Ó êàâîâó òåðèòîð³þ îá’ºäíà-
í³ Êàëüäàñ, Ðèñàðàëüäà, Êèíä³î, 
Äîëèíà Êàóêà, ÿê³ â³äîì³ ñâîºþ 
ðîçâèíóòîþ òóðèñòè÷íîþ ³íôðà-
ñòðóêòóðîþ.

News.turizm.ru

Уряд Індії* дав свою згоду на 
підписання і ратифікацію Міжна-
родної угоди по каві (ІРА), яка ске-
рована на зміцнення глобального 
співробітництва у торгівлі кавою.

Відтак Індія стає однією із 50 
країн, які ввійшли до Міжнародної 
організації по каві (ІСО). МОК до-
помагає стабілізувати ціни на каву 
в усьому світі.

Міжнародна угода ІРА–2007 за-
мінить Угоду 2001 року, термін дії 
якої завершується 30 вересня 2008 
року.

Coffetea.ru

ßê çàÿâèâ äèðåêòîð ³íä³é-
ñüêî¿ êîìïàí³¿ «Òàòà Êîôå», 
– äîù³ ñåðéîçíî çíèçÿòü çàïëà-
íîâàíèé óðîæàé ðîáóñòè. Ôàõ³â-

ö³ êîìïàí³¿ âîäíî÷àñ ñïîä³âà-
þòüñÿ, ùî âðîæàé àðàá³êè ïðè 
öüîìó áóäå â³äïîâ³äàòè ðàí³øå 
î÷³êóâàíèì ïîêàçíèêàì.

Íà äóìêó àíàë³òèê³â, ñïàä âè-
ðîáíèöòâà ðîáóñòè çìóñèòü «Òàòà 
Êîôå» ³ìïîðòóâàòè êàâó ³ç Â’ºòíàìó.

Íà ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðîêó 
êîìïàí³ÿ ï³äíÿëà ö³íè íà ñâîþ ïðî-
äóêö³þ øâèäêîðîç÷èííî¿ êàâè íà 
10-12%. Åêñïîðò ðîç÷èííî¿ êàâè 
ñêëàäàº ïðèáëèçíî 60% â³ä ïðè-
áóòê³â «Òàòà Êîôå». ßê ââàæàº äè-
ðåêòîð êîìïàí³¿, ö³íè íà êàâó ïîð³â-
íÿííî ç òåïåð³øí³ì ð³âíåì íàâðÿä 
÷è áóäóòü çðîñòàòè. Á³ëüøå òîãî, ó 
âèïàäêó ãàðíîãî âðîæàþ êàâîâîãî 
çåðíà â Áðàçèë³¿ â ñåçîí³ 2008/09 
ðîêó ö³íè íàâ³òü ìîæóòü âïàñòè.

Business–standard.com

У В’єтнамі засновано власну кавову біржу

 Âèðîáíèöòâî ÷àþ

Êàâîâèðîáíèöòâî 
â ²íä³¿ çá³ëüøèòüñÿ íà 12%

Експорт чаю 
з Індії зросте на 33,6%

зації Кави, така ситуація неми-
нуче позначиться на цінах ро-
бусти, які тільки за минулий рік 
піднялися на 15%, позаяк 80% 
експорту індійської кави припа-
дає саме на цей сорт.

Bloomberg.com

ïîêðàùåííÿ âèðîáíèöòâà. Ïîêàç-
íèê åêñïîðòó ó êâ³òí³ öüîãî ðîêó 
ñêëàâ 11 890 òîíí, ó ïîð³âíÿíí³ ç 
8900 òîíí ó öåé æå ïåð³îä òîð³ê. 
Ðàçîì ç öèì âèðîáíèöòâî ÷àþ â 
êâ³òí³ 2008 ðîêó çðîñëî íà 27.6% 
äî 80040 òîíí.

Reuters.com

 Íîâèíè êîìïàí³é  Çâåðíåííÿ äî ÞÍÅÑÊÎ

Колумбійська кава може бути визнана 
надбанням людства

 Âñòóï äî ²ÑÎ

Індія ратифікує пакт ООН 
про міжнародну торгівлю кавою

* Індія виробляє лише 4% від світового 
експорту кави, однак експортує близько 
70% виробленої в своїй країні кавопро-
дукції. За перші п’ять місяців 2008 року 
експорт індійської кави зріс на 3,6%.

 Ïðèìõè ïîãîäè

Ïðîëèâí³ äîù³ â ²íä³¿ ðóéíóþòü 
ïëàíè êîìïàí³¿ «Òàòà Êîôå»

За рік після досягнення прин-
ципової згоди сторін, антимоно-
польні органи Бразилії нарешті 
позитивно відгукнулись про пере-
хід у власність Coca–Cola одного 
із провідних виробників чаю на ла-
тиноамериканському ринку – Leao 
Junior SA.

Ще торік Coca–Cola офіційно 
оголосила про придбання Leao Ju-
nior SA, власника відомого пляш-
кового чаю Matte Leao та трьох 
виробничих об’єктів на території 
Бразилії. Фінансові деталі угоди не 
розголошувалися. Транзакція була 
би завершена ще раніше, якщо б не 
втрутився вічний конкурент Coca–
Cola, – Pepsi, – представники якої 
призвали місцеві антимонопольні 
органи заборонити об’єднання Leao 
Junior SA та Coca-Cola через загро-
зу надмірної концентрації чайної 
індустрії Бразилії.

Нині Matte Leao – провідний 
виробник пляшкового чаю в Бра-
зилії (понад 45% місцевого ринку), 
суттєво випереджуючи своїх голо-
вних конкурентів Lipton (власність 
Unliever, з 24.7%) і Nestea (з 24.4%). 
Останній спільно володіють Coca-
Cola (що дає її частку на місцевому 

Компанія Whitbread, що воло-
діє торговими марками Beefeater, 
Costa Coffee та мережею отелів 
Premier Inns, оголосила про збіль-
шення обсягів продажу на 7,1%.

Високі економічні показни-
ки були досягнуті переважно за 
рахунок успішної роботи отель-

Н е щ о д а в н о 
проведено рейтинг 

найдорожчих брендів світу. 
Рейтинг складено за результа-

тами дослідження Millward Brown 
Optimor (MBO) та проведено для 
газети The Financial Times. Із чай-

Coca–Cola ïðèäáàº 
îäíîãî ³ç íàéá³ëüøèõ 

áðàçèëüñüêèõ âèðîáíèê³â ÷àþ

Costa Coffee çì³öíþº 
ñâî¿ á³çíåñîâ³ ïîçèö³¿ 
çàâäÿêè ìåðåæ³ îòåë³â

Starbucks 
ñòàº äåøåâøèì
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Ринкові ціни на зер-
но арабіки і робусти 
знову зазнали змін у 
період 27 червня – 3 
липня 2008 року. Про 
це докладніше.

У звітному періоді ціни 
на каву змінилися різно-
направленно. Так, арабіка 
з поставкою у вересні 2008 
року подешевшала на 1,1% у 
Нью-Йорку, а ціна робусти 
з поставкою у вересні 2008 
року підвищилася на 4% у 
Лондоні.

Розрахункова ціна за-
криття на зерно арабіки з 
поставкою у вересні 2008 
року склала 151,90 центів/
фунт на нью-йоркській бір-
жі NYBOT (ICE) 3 липня 
2008 року.

За звітними відомостями 

стосовно позицій трейдерів 
з кавових ф’ючерсів на нью-
йоркській біржі NYBOT 
станом на 24 червня 2008 
року чиста довга позиція ве-
ликих інвестиційних фондів 
зросла до 25738 лотів (+3179 
лотів за тиждень).

Торгові доми (хеджери) 
збільшили свою чисту ко-
ротку позицію до 28811 ло-
тів (+5397 лотів). Дрібні тор-
говці збільшили чисту довгу 
позицію до 3073 лотів (+2218 
лотів). Чиста довга позиція 
індекс-трейдерів піднялася 
до 59265 (+ 429 лотів за тиж-
день). Частка довгої позиції 
індекс-трейдерів у комбі-
нованому відкритому інте-
ресі (разом з ф’ючерсами 
та опціонами 203186 лотів) 
складала у звітному періоді 
29,9%. Відкритий інтерес по 

ф’ючерсам 
скоротився 
до 140857 
лотів (-3209 
лотів).

С е р -
тифікова-
ні запаси 
арабіки на 
нью-йорк-
ській біржі 
N Y B O T 
станом на 3 
липня 2008 

року піднялися до 4,446,947 
мішків по 60 кг (+41854 міш-
ків до 26 червня 2008 року).

За інформацією Anacаfe, 
експорт кави з Гватемали в 
червні зменшився на 14% 
до 418476 мішків. Сумарний 
експорт урожаю 2007/08 
року, який розпочався в 
жовтні 2007 року, збільшив-
ся на 7,4% до 2962 064 мішків 
з 2 758 703 мішків за цей же 
період минулого врожаю.

За даними Icafe, експор-
тери кави в Коста Риці в кін-
ці травня уклали контракти 
на поставку 256979 мішків 
урожаю 2008/09 року. Це 
значно перевищує минуло-
річний рівень попередніх 
контрактів, які на той же 
період часу склали 173 179 
мішків. Виробники отрима-
ли велику вигоду від висо-
ких цін на каву в Нью-Йорку 
на початку року, коли вона 
сягнула $ 1,7 за фунт. 256979  
мішків нового врожаю  
2008/09 року були зафік-
совані за середньою ціною  
$ 1.5454 за фунт. Для порів-
няння, середня ціна поточ-
ного врожаю 2007/08 року 

складає $ 1,3752 за фунт. За-
звичай попередній продаж у 
Коста Риці розпочинається 
у червні-липні, але високі 
ціни на каву у цьому році 
привели до раннього почат-
ку продажу.

Розрахункова ціна за-
криття на робусту склала 

2482 $/т за вересневим ф’ю-
черсом лондонської біржі 
Euronext (LIFFE) 3 липня 
2008 року.

На думку аналітиків 
з Coffee Network, у сезоні
2008/09 року очікується 
збільшення виробництва ро-
бусти на 2 млн. 60-кг мішків, 

 Êàâîâèé öåíòð

 Çäîðîâ’ÿ

 Îãëÿä ðèíêó

Äèíàì³êà ì³æíàðîäíîãî ðèíêó êàâè  
çà ïåð³îä 27 ÷åðâíÿ – 3 ëèïíÿ 2008 ðîêó

Äèíàì³êà ðîçðàõóíêîâî¿ ö³íè çàêðèòòÿ  
íà êàâîâ³ ô’þ÷åðñè çà ïåð³îä  

27 ÷åðâíÿ – 3 ëèïíÿ 2008 ðîêó

у той чаc, як виробництво 
арабіки зросте на 7 млн. 
мішків. Загальне виробни-
цтво робусти складе близько  
54 млн. мішків, а споживан-
ня – 52 млн. мішків. Ці циф-
ри подані на підставі попе-
редніх відомостей про те, 
що врожай робусти у В’єт-
намі складе 21 млн. мішків.

Зростання цін на робус-
ту в Лондоні призвів до по-
дорожчання в’єтнамської 
кави до максимального рів-
ня із середини березня, але 
експортери вважають, що 
зміцнення в’єтнамського 
донга щодо долара роблять 
продаж за поточними ціна-
ми небажаним. Активність 
торгівлі у В’єтнамі є дуже 
низькою, позаяк покупці 
не хочуть купляти багато за 
високими цінами, а експор-
тери продавати через остан-
ні зміни на валютному рин-
ку. Незважаючи на низький 
рівень експорту, експортери 
підняли закупівельні ціни 
на каву до рекордних позна-
чок за останні 3,5 місяці.

За матеріалами  
Coffeetea.ru

²òàë³éñüê³ â÷åí³ ï³ä ÷àñ äî-
ñë³äæåíü ç’ÿñóâàëè, ùî ëþäè, 
ÿê³ âæèâàþòü êàâó, ï³äëÿãàþòü 
ìåíøîìó ðèçèêó ó âèíèêíåíí³ 
áëåôàðîñïàçìó (î÷íîãî òèêó).

Òèêîì ñòðàæäàþòü ëþäè ó â³ö³ 
50-70 ðîê³â. Öå çàõâîðþâàííÿ â 
îñîáëèâî òÿæêèõ ïðîÿâàõ ïðèçâî-
äèòü äî ïîâíîãî çìèêàííÿ ïîâ³ê, 
÷åðåç ùî ëþäèíà ñòàº íåçðÿ÷îþ. 
Ïåðø³ îçíàêè âèíèêíåííÿ áëåôà-
ðîñïàçìó – öå ïîñìèêóâàííÿ ïîâ³ê, 
ð³çü òà äèñêîìôîðò â î÷àõ, îñîáëè-
âî ïðè ÿñêðàâîìó ÷è áëèìàþ÷îìó 
ñâòë³.

ßê ç’ÿñóâàëîñü, îäíà – äâ³ ô³ë³-
æàíêè êàâè ùîäíÿ ïðèãàëüìîâóþòü 
âèíèêíåííÿ íåäóãè ïðèáëèçíî íà 
1,7 ðîê³â. Áîðîòèñÿ ³ç òèêîì äîïî-

ìàãàº, çà òâåðäæåííÿì äîñë³äíè-
ê³â, êîôå¿í, ÿêèé ì³ñòèòüñÿ â êàâ³. 
Íà äóìêó â÷åíèõ, ñàìå â³í àêòèâíî 
áëîêóº ìîçêîâ³ ðåöåïòîðè, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü çà âèíèêíåííÿ õâîðîáè. 
Êîôå¿í ä³º àíàëîã³÷íî é ó âèïàäêó 
ïîÿâè õâîðîáè Ïàðêèíñîíà.

²íòåðíåò-ïîâ³äîìëåííÿ.

ßê ïîâ³äîìèëî àãåíòñòâî Re-
uters, ïîë³ö³ÿ Êîò-ä’²âóàðà çà-
àðåøòóâàëà äåÿêèõ âèñîêîïî-
ñàäîâö³â Ôîíäîâî¿ á³ðæ³ Êàâè ³ 
Êàêàî (BBC), ÿêèõ çâèíóâà÷óþòü 
ó øàõðàéñòâ³.

Øàõðàéñòâî íà ðèíêó êðà¿íè 
ñïðàâä³ ñòàëî ìàñîâèì. Çàõ³äíîàô-
ðèêàíñüêà ðåñïóáë³êà ³ç íåñòàá³ëü-
íîþ ïîë³òè÷íîþ ñèòóàö³ºþ (ôàêòè÷-
íî, ïåðìàíåíòíîþ ãðîìàäÿíñüêîþ 
â³éíîþ) ë³äèðóº ó ïîñòà÷àíí³ êàêàî, 
âèðîáëÿþ÷è òðåòèíó çàãàëüíîãî 
ñâ³òîâîãî îáñÿãó.

Ïðåçèäåíò BOC Ëþñüºí Äó òà 
óïðàâëÿþ÷èé Òàíî Êàññ³¿ Êäüî áóëè 

çààðåøòîâàí³ â ñåðåäèí³ ÷åðâíÿ 
â³äðàçó æ ï³ñëÿ óâ’ÿçíåííÿ äâîõ 
³íøèõ ïðîâ³äíèõ ïîñàäîâö³â, ÿê³ 
êóð’¿ðóþòü ñåêòîð êàêàî – ãëàâè 
Ôîíäó Ðîçâèòêó ³ Çàîõî÷åííÿ Âè-
ðîáíèê³â Êàêàî ³ Êàâè (FDPCC) òà 
ãåíäèðåêòîðà ôîíäó. Óñÿ ÷åòâ³ðêà 
çàòðèìàíèõ ó ðåçóëüòàò³ ðîçñë³äó-
âàííÿ, ïðîâåäåííîãî çà îñîáèñòèì 
íàêàçîì Ïðåçèäåíòà Ëîðåíà Ãáàã-
áî, çâèíóâà÷åíà â òîìó, ùî ïîöó-
ïèëà ïîíàä $ 236 ìëí. áþäæåòíèõ 
êîøò³â, ÿê³ áóëè íàäàí³ íà ðîçâèòîê 
ñåêòîðó.

Ùå äî ïî÷àòêó â³éñüêîâèõ ä³é, 
çàõ³äí³ ³íâåñòîðè ñêàðæèëèñÿ íà 
ôàêòè âåëèêî¿ êîðóïö³¿ â óðÿä³ êðà-
¿íè, à òàêîæ ó êîì³òåòàõ, ùî º â³ä-
ïîâ³äàëüíèìè çà êàâîâèé ñåêòîð. 
Îêð³ì öüîãî, íà êîðäîíàõ Êîò-ä-
²âóàðà ïðîöâ³òàëà ïîòóæíà êîíòðà-
áàíäà êàâè ³ êàêàî, â³äòàê îá’ºäíàíà 
êîì³ñ³ÿ Âñåñâ³òíüîãî Áàíêó òà ÌÂÔ 
çìóøåíà áóëà ïðèãðîçèòè çàìî-
ðîæóâàííÿì êðåäèò³â òà âèìàãàëà 
ç’ÿñóâàòè, êóäè íàäõîäÿòü êîøòè â³ä 
ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿.

Foodnewstime.ru

Світовий кавовиробник швейцар-
ська корпорація Nestle відкрила спе-
ціалізований навчальний центр кави 
на Филиппінах.

Добрий врожай як основа виробни-
цтва якісних продуктів харчування спо-
нукає все більше компаній звертатися 
до теми виховання нового покоління 
фермерів. Одним із навчальних спеціа-
лізованих центрів стала демонстраційна 
ферма швейцарців (Nestle Experimental 
and Demonstration Earm (NEDF).

Комплекси NEDF містять лекційні 
центри, численні угіддя для рослин, 
прототип фабрики із переробки кави, 
демонстраційні фермерські господар-
ства тощо.

Лекції читають висококваліфікова-
ні агрономи. Теми торкаються, зокрема, 
висівання та збору врожаю, способів 
обробітку грунтів, торгівлі сировиною. 
Оскільки NEDF виконує також при 
цьому і експериментальну функцію, 
вона слугує в якості лабораторії, де до-
сліджуються і проходять тестування 
нові методи ведення сільського госпо-
дарства в кавовій галузі.

На сьогоднішній день навчання 
вже пройшли 1000 фермерів і студентів 
сільгоспвузів, що складає п’яту части-
ну населення країни, яке займається 
виробництвом кави.

Підготувала  
Юлія Цюпка.

Ñòåæòå çà ðÍ…
У Сполучених Штатах зчинився 

скандал, який пов’язаний із виробни-
цтвом холодного чаю Tipu’s Tiger Chai.

Компанія Missoula, яка продає цей 
продукт, добровільно відкликає із реалі-
зації велику партію напою у зв’язку з тим, 
що спеціальна комісія (FDA) виявила у 
ньому нижче допустимого показник рН. 
Як зазначається, низький рівень рН може 
викликати мікробіологічне забруднення 
вмісту, що в подальшому здатне призвес-
ти до захворювань, і навіть смертельних 
випадків. Щоправда, повідомлень про 
недуги поки що не надходило.

Очікують, що виробнику рідкого 
концентрату буде повернено щонаймен-
ше від 300 до 400 контейнерів його не-
якісної продукції.

Coffetea.ru
23-26 âåðåñíÿ 2008 ðîêó â 

Öåíòðàëüíîìó Âèñòàâêîâîìó 
Êîìïëåêñ³ “Åêñïîöåíòð” â³äáó-
äåòüñÿ 17-à Ì³æíàðîäíà âèñòàâ-
êà ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ³ íàïî¿â 
“World Food Moscow”.

Ó íèí³øíüî-
ìó ðîö³ åêñïî-
çèö³éíà ïëîùà 
ñåêö³¿ “×àé ³ 
Êàâà” ïåðåâè-
ùèòü 2200 êâ. 
ì ³ ðîçì³ñòèòü-
ñÿ â ïåðøîìó 
òà äðóãîìó çà-
ëàõ âîñüìîãî 
ï à â ³ ë ü é î í ó , 
– ãîâîðÿòü 
îðãàí³çàòîðè 
Ì ³æíàðîäíî ¿ 
âèñòàâêè. Çà 
ï ³ ä ñ ó ì ê à ì è 
îïèòóâàííÿ, ùî éîãî ïðîâåëà êîì-
ïàí³ÿ “Ðåã³îíàëüíà Àíàë³òèêà òà ²í-
ôîðìàö³ÿ”, ïîíàä 46% ïîñò³éíèõ 
â³äâ³äóâà÷³â íàçâàëè ñåêö³þ “×àé ³ 
Êàâà” íàéö³êàâ³øîþ.

Ð³çíîìàí³òòÿ ïðîäóêö³¿, ùî âðà-

æàº ñâî¿ì àðîìàòîì ³ ñìàêîâèìè 
âëàñòèâîñòÿìè, áóäå ïðåäñòàâëåíî 
íà âèñòàâö³ 100 ì³æíàðîäíèìè êîì-
ïàí³ÿìè. Îêð³ì âåëè÷åçíî¿ ê³ëüêîñò³ 
ñîðò³â ÷àþ, ó öüîìó âèñòàâêîâîìó 
ðîçä³ë³ ðîçì³ñòÿòüñÿ âèøóêàí³ ñîð-

òè êàâè, êà-
âîâèõ íàïî¿â, 
êàêàî. Òàêîæ 
áóäå ðåïðå-
çåíòîâàíà íàé-
êðàùà ïðîäóê-
ö³ÿ âèðîáíèê³â ³ 
ïîñòà÷àëüíèê³â 
êàâî-ìàøèí ³ 
êàâîâèõ àïàðà-
ò³â.

Ç ö³êàâîþ 
êîëåêö³ºþ ïðî-
äóêò³â ìîæíà 
áóäå îçíàéî-
ìèòèñÿ íà íàö³-

îíàëüíîìó ñòåíä³ ²íä³¿, à òàêîæ Òóð-
ö³¿, Êèòàþ, Ñèíãàïóðó. Â³äáóäåòüñÿ 
òðàäèö³éíèé ùîð³÷íèé äåãóñòà-
ö³éíèé êîíóðñ ÷àþ ³ êàâè “Ïðîäóêò 
ðîêó.”

World–food.ru

 Çâèíóâà÷åííÿ ó øàõðàéñòâ³

У Кот-д’Івуарі чиновники привласнили 
кошти на розвиток кавового сектору країни

 Çíÿòî ç ðåàë³çàö³¿

Nestle створив демо-ферму  
на Филиппінах

Êîôå¿í ó áîðîòüá³ ç î÷íèìè 
õâîðîáàìè

 Âèñòàâêîâ³ íîâèíè

Чай & Кава на виставці  
“World Food Moscow 2008”



Інтернет – 
уразливість знайдена 
навіть у каво-машини

Австралійський експерт із 
ризик-менеджмента Крейг Райт 
виявив уразливості в своїй каво-
машині Jura F 90 за $ 2 тис. Недо-
ліки в системі безпеки цього каво-
автомата дозволяють хакерам не 
тільки перехопити контроль над 
комп’ютером користувача маши-
ни, а й навіть послабити міцність 
приготованої кави.

Розкішний швей-
царський каво-авто-
мат Jura F 90 є од-
нією з небагатьох 
моделей у 
своєму 
к л а с і , 
що має 
м о ж л и -
вість піді-
мкнення до 
Інтернету. 

Спеціальна програма Internet 
Connection, яка входить до комплек-
ту поставки, забезпечує віддалене 
керування та дистанційну діагности-
ку несправної машини. Незважаючи 
на високу навіть для висококлас-
них каво-машин ціну, каво-автомат 
Jura F 90, як з’ясувалось, може за-
вдати своєму господарю серйозних 
неприємностей.

Так, зокрема, експерт Крейг Райт 
дійшов висновку, що програма піді-
мкнення каво-машини до Інтернету 
уразлива до хакерських атак на пе-
реповнення буфера, що в принципі 
може відкрити доступ не тільки до 
каво-машини, а й до комп’ютера її 
користувача. 

За словами австралійського екс-
перта, навряд чи атаки на каво-ма-
шини стануть повсемісними, позаяк 
власники таких машин, як правило, 
добре розуміють принципи мереже-
вої безпеки і ставлять подібні при-
строї під захист брандмауера. Тим не 
менше, серйозність загрози не варто 
недооцінювати. По мірі того, як все 
більше побутової техніки буде піді-
мкнуто до Інтернету, може настати 
день, коли за допомогою функції 
видаленого ввімкнення електрич-
ної чи мікрохвильової пічки зло-
вмисники зможуть підпалити чийсь 
будинок – і все через вади у про-
грамному забезпеченні, повідомляє 
news.chet.com.

Soft.mail.ru
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Òèðàæ 1000 ïðèì. 

 Äåãóñòàö³éíèé çàë

 Êàâà äëÿ õàêåðà

 Ç ³ñòîð³¿ ÷àþ

Кава прийшла до нас зі Сходу і 
поступово стала невід’ємною час-
тиною європейської цивілізації. 
Напій цей поволі смакують, сидя-
чи за столиком у кав’ярні, п’ють 
і поспіхом, збираючись зранку до 
праці, споживають у величезних 
кількостях по ночах, готуючись 
до іспитів. Смак кави при цьому є 
головною категорією при її оцінці. 
Водночас він і найскладніший, бо 
інші категорії – кислотність, по-
внота, аромат – базуються саме 
на ньому і залежать також від 
нього.

Для того, щоб охарактеризувати 
смак кави, дегустатори часто вжива-
ють терміни “багатий”, “складний”, 
“гармонійний”, “з характером”. Аро-
мат кави тісно пов’язаний із її кис-
лотністю і смаком. Фахівці назива-
ють його “увертюрою до кави”, і це, 
справді, так. Адже ми ще не скушту-
вавши напою, вже отримуємо певну 
уяву про його якість саме завдяки 
аромату.

Звісно ж, аромат кави залежить 
від того, наскільки вона є свіжою. 
Найінтенсивніший аромат буває 
лише у щойно обсмаженої і меле-
ної кави. Тож дегустатори оцінюють 
інтенсивність аромату, який може 
бути легким, помірним, міцним, 
яскравим. Поряд із шляхетними 
ароматами зустрічаються і нега-
тивні запахи кави. Це – пліснявий, 
брудний, зіпсований тощо.

Окрім цих визначень, до голо-
вних специфічних термінів, що ха-
рактеризують каву, належить і кис-
лотність. Вона визначає приємну 
гостроту смаку, підкреслюючи при 
цьому високу якість напою. Втім, 
кислотність не має нічого спільного 
із кислим смаком, який притаман-
ний каві гірких сортів, а також по-
гано обсмаженій. Кислотність стає 
менш окресленою при міцному об-
смаженні зерен.

Поєднання смаку та аромату 
створює гармонійний букет напою. 
Що стосується кави – це власне по-
єднання ароматів, смаків і післясма-
ку, яке утворюється внаслідок змі-
шування у визначених пропорціях 
різних сортів і різновидів кави. Для 
отримання оригінального букету 
використовують сорти кави, які до-
сконало доповнюють одне одного.

Щодо категорії післясмаку, то 
вона порівнянно недавно була ви-
користана дегустаторами і запози-
чена у виноробстві. Післясмак – це 
смакові відтінки, котрі відчутні 
після того, як кава вже випита. Слід 
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зазначити, що насичені, екстра-
ктивні кавові напої мають і яскра-
вий післясмак.

Насиченість, екстрактивність, 
консистенція, порівняльна щіль-
ність, повнота – це синоніми, що 
означають одне й те ж поняття. Існує 
простий спосіб визначення ступеня 
повноти кави: додати до неї молока. 
Якщо ж після цього у напої пере-
важатиме смак молока – цей сорт 
кави легкий. Якщо, незважаючи на 
молоко, домінує все ж таки кавовий 
смак,- то це кава насичена, повна.

Звичайна повна, екстрактивна 
кава походить із високогірних план-
тацій. Зерна, що зберігаються на 
складах два-три роки, також дещо 
набувають підвищеної насиченості. 
Разом із тим, на повноту кави впли-
вають і спосіб збирання зерен, їх об-
робка, обсмаження та інші техноло-
гічні особливості виробництва.

Серед специфічних термінів де-
густатори часто вживають і слово 
“баланс”. Це кава в якої одні смакові 
характеристики і відтінки не перева-
жають над іншими. При цьому напій 
повинен бути достатньо складним. 
Визначаючи каву як “збалансовану”, 
або “гармонійну”, мають на увазі, на-
самперед, єдність і врівноваженість 
її смакових компонентів.

Дегустаційним терміном – 
“складність” – визначають кавові 
напої, від яких розмаїті смакові від-
чуття постійно змінюються, чергу-
ються, зміщуються і навіть нашаро-
вуються. Такі напої мають складний 
смаковий букет, дають відчуття за-
доволення завдяки різним смаковим 
відтінкам.

Т.Костів.

Â³äîìèé êîæíîìó ç íàñ ÷àé-
íèé ïàêåòèê íàðîäèâñÿ ö³ëêîì 
âèïàäêîâî. ² ñòàëîñÿ öå ó ÷åðâ-
í³, â Áðèòàí³¿, 100 ðîê³â òîìó.

Ó ÷åðâí³ 1908 ðîêó áðèòàí-
ñüêèé òîðãîâåöü ÷àþ Òîìàñ Ñàë-
ëèâàí, â³äïðàâëÿþ÷è âç³ðö³ ÷àþ 
ñâî¿ì ïîòåíö³éíèì êë³ºíòàì, ðîç-
ôàñóâàâ ¿õ ó íåâåëè÷ê³ øîâêîâ³ 
òîðáèíêè ç ìåòîþ åêîíîì³¿¿. Äåÿê³ 
êë³ºíòè, îòðèìàâøè ó òàêèé ñïîñ³á 
óïàêîâàí³ çðàçêè, ³ íå çíàéøîâøè 
äî íèõ ³íñòðóêö³¿, âèð³øèëè çà-
âàðèòè ÷àé áåçïîñåðåäíüî ó öèõ 
ì³øå÷êàõ. Îñü òàê âèïàäêîâî é 

íàðîäèâñÿ â³äîìèé ñüîãîäí³ êîæ-
íîìó ç íàñ ÷àéíèé ïàêåòèê.

Íèí³ ùîäíÿ ëþäñòâî âèïèâàº 
÷àé, âèêîðèñòîâóþ÷è áëèçüêî 130 
ìëí. ïîðö³éíèõ ÷àéíèõ ïàêåòèê³â. 
Çâ³ñíî, âîíè ³ç äàâí³õ ÷àñ³â ³ äî 
íàøèõ äí³â çàçíàëè ñóòòºâî¿ ìî-
äåðí³çàö³¿.

«Ñüîãîäí³, êîëè ìè æèâåìî ó 
òàêîìó øàëåíîìó òåìï³, ñêëàäíî 
íàâ³òü óÿâèòè, ÿê áè ìè îáõîäè-
ëèñÿ áåç ÷àéíîãî ïàêåòèêà ³ çàâà-
ðþâàëè ÷àé ñòàðèì ñïîñîáîì»,- 
ãîâîðèòü Âèëüÿì Ãîðìàí, ãîëîâà 
Áðèòàíñüêî¿ ÷àéíî¿ Ðàäè.

Nestle Bulgaria íåùîäàâíî 
ïðîâåëà àêö³þ ³ç ðîçøóêó íàé-
ñòàð³øî¿ óïàêîâêè Nescafe â 
êðà¿í³.

Ó ðåçóëüòàò³ îðãàí³çàòîðè àêö³¿ 
âèçíà÷èëè òðüîõ ïåðåìîæö³â, ÷è¿ 
³ìåíà áóëè íàçâàí³ ïî áîëãàðñüêî-
ìó ðàä³î N-Joy. Íîì³íàíòè â³äâ³-
äàþòü Øâåéöàð³þ ³ ïîáóâàþòü ó 
öåíòðàëüíèõ îô³ñàõ êîìïàí³¿ â Ëî-
çàíí³, Îðá³, Âåâ³.

Êîæíà óïàêîâêà êàâè, ÿêà îòðè-
ìàëà íàãîðîäó, ìàº ³ ñâîþ ³ñòîð³þ. 

Òàê, êîðîáêà ïåðøîãî ïåðåìîæöÿ 
áóëà âèðîáëåíà â ÑØÀ 15 ñ³÷íÿ 
1944 ðîêó ³ ïðîéøëà Äðóãó ñâ³òîâó 
â³éíó, ïîçàÿê ¿¿ ãîñïîäàð áóâ àìå-
ðèêàíñüêèì ñîëäàòîì. Óïàêîâêà 
äðóãîãî ïåðåìîæöÿ çðîáëåíà íà 
äåíü ï³çí³øå, 16 ñ³÷íÿ 1944 ðîêó, 
òàêîæ ó ÑØÀ. ¯¿ âîëîäàð ùå é äîñ³ 
òðèìàº â í³é ñòàð³ ãðîøîâ³ êóïþ-
ðè. Òðåòÿ ïåðåìîæíèöÿ ìàº íàé-
äàâí³øó áàíêó êàâè (12 ñ³÷íÿ 1944 
ðîêó).

Nescafe áóâ âïåðøå ïðîäóêî-
âàíèé ó Øâåéöàð³¿ 1 êâ³òíÿ 1938 
ðîêó. Ïåðø³ ïàðò³¿ êàâè âèðîáëÿ-
ëèñÿ ó âèãëÿä³ ïîðîøêó òà ôàñóâà-
ëèñÿ ó æåðñòÿí³ áàíêè.

Unipack.ru

Îõîëîäæåíèé ÷àé º îñî-
áëèâî ïîïóëÿðíèì íàïîºì 
ñåðåä ìåøêàíö³â ÑØÀ. Â³í, 
çîêðåìà, îõîëîäæóº òà ïðè-
ñêîðþº ðåãåíåðàö³þ òêàíèí, 
º êîðèñíèì äëÿ çäîðîâ’ÿ.

Öüîãîð³÷ ÷åðâåíü íå ñòàâ âè-
íÿòêîì äëÿ àìåðèêàíö³â, ìàéæå 
êîæåí ³ç íèõ çàëþáêè âèïèâàº 
ïî äåê³ëüêà ñêëÿíîê ñâîãî òðà-
äèö³éíîãî ë³òíüîãî íàïîþ ùî-
äíÿ. Àìåðèêà – ôàêòè÷íî ºäè-
íà êðà¿íà â ñâ³ò³, äå ïåðåâàæíà 

á³ëüø³ñòü íàñåëåííÿ íàäàº ïå-
ðåâàãó õîëîäíîìó ÷àþ, ÿêèé 
ïî÷àëè ïèòè â êðà¿í³ ìàéæå 100 
ðîê³â òîìó.

Îõîëîäæåíèé ÷àé ç’ÿâèâñÿ 
âïåðøå íà ÿðìàðêó Ñ-Ëó¿ Óîðë-

äà ó 1904 ðîö³. Áóâ ñïå-
êîòíèé äåíü, ³ â³äâ³äóâà-
÷³ íå êóïóâàëè ãàðÿ÷èé 
÷àé. Òîä³ ïðîäàâåöü ³ç 
Àíãë³¿ Ðè÷àðä Áëå÷èí-
äåí âèð³øèâ äîäàòè äî 
íüîãî ë³ä. Â³äòàê áóëà 
çàïî÷àòêîâàíà ³ñòîð³ÿ 
õîëîäíîãî ÷àþ. Ñüî-
ãîäí³ 80% ³ç 2,2 ìëðä. 
ãàëîí³â ÷àþ, ÿêèé ùîð³ê 
ñïîæèâàþòü àìåðèêàí-
ö³,- ³ç ëüîäîì.

×èñëåíí³ íàóêîâ³ äî-
ñë³äæåííÿ äîâîäÿòü, 
ùî ÷àé, ó òîìó ÷èñë³ é 
îõîëîäæåíèé, áëàãî-
òâîðíî âïëèâàº íà çäî-
ðîâ’ÿ. Â³í äîïîìàãàº 
îðãàí³çìó áîðîòèñÿ ³ç 
îíêîçàõâîðþâàííÿìè, 
ï³äòðèìóâàòè îïòèìàëü-

íèé ð³âåíü õîëåñòåðèíó â êðîâ³. 
Ôëàâîí³äè, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ÷îð-
íîìó ³ çåëåíîìó ÷à¿, âîëîä³þòü 
ùå á³ëüøèìè àíòèîêñèäàíòíè-
ìè âëàñòèâîñòÿìè, í³æ ôðóêòè 
òà îâî÷³.

News.gala.net

Від 1 серпня нинішнього року 
одна з найбільших американських 
авіакомпаній US Airways розпочне 
стягувати з пасажирів оплату за 
спожиті на борту літака на-
пої (вода, сік, кава тощо).

Невеличку знижку отри-
мають шанувальники кави. 
Авіатори вирішили встано-
вити ціну на каву нижче, ніж 
на інші напої: кава – $ 1, ре-
шта – $ 2. Таке рішення про-
диктоване зміною кавового 
постачальника, і в кінці осені 
ціни на напої в літаках вирів-
няються.

Рішення відмовитись від 

недавніх безкоштовних напоїв на 
борту прийняте з метою компенсу-
вати високі ціни на пальне.

Coffeetea.ru

Чайний пакетик відзначає своє 100-річчя

 Ó 1690 ðîö³ àíãë³éñüêà ãðàôèíÿ Àðãàéë ïëàòèëà çà 
ôóíò ÷àþ 26 ôóíò³â ñòåðë³íã³â. ¯¿ àäâîêàò îòðèìóâàâ 
ð³÷íó ïëàòíþ ó 20 ôóíò³â ñòåðë³íã³â.

 Ó 1937 ðîö³, êîëè â³éíà ³ç Í³ìå÷÷èíîþ ñòàëà äëÿ àíãë³é-
ö³â íåìèíó÷îþ, ÷àéíà ³íäóñòð³ÿ ðîçðîáèëà ñïåö³àëüíèé 
ïëàí áåçïåðåá³éíîãî ïîñòà÷àííÿ ÷àþ äî êðà¿íè.

 Ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, íà âèìîãó ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà Âåëèêîáðèòàí³¿ Ó. ×åð÷èëëÿ, äëÿ Êîðîë³â-

Äåê³ëüêà ö³êàâèõ ôàêò³â ïðî ÷àé
ñüêîãî â³éñüêîâî-ìîðñüêîãî ôëîòó áóëè ñòâîðåí³ 
500 òàºìíèõ ñõîâàíîê ³ç íåîáìåæåíèìè çàïàñàìè 
âîäè ³ ÷àþ.

 Ñåðåäí³é ÷àéíèé ïàêåòèê (Áðèòàí³ÿ) ì³ñòèòü 3,125 ã 
÷àþ.

 Ó ñòàíäàðòíîìó ÷àéíîìó ïàêåòèêó ô³ëüòðóâàëüíèé 
ïàï³ð ìàº áëèçüêî 2 òèñ. îòâîð³â.

Telegraph.co.uk

 Êîðèñíî äëÿ çäîðîâ’ÿ

 Ðàðèòåò

Найдавніша упаковка 
Nescafe

×åðâåíü ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ ââàæàºòüñÿ 
ì³ñÿöåì îõîëîäæåíîãî ÷àþ

 Àâ³à-ñåðâ³ñ

Кава на борту американських 
авіалайнерів


