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ICO ПІДВИЩИЛА 
СВОЇ ПРОГНОЗИ ЩОДО СВІТОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА КАВИ
Ì³æíàðîäíà Êàâîâà Îðãàí³çàö³ÿ ICO ï³ä-

âèùèëà ñâî¿ ïðîãíîçè íà îáèäâà âðîæàéí³ 
ñåçîíè 2007/08 òà 2008/09. Çã³äíî ç íèìè, ó 
ñåçîí³ 2008/09 ñâ³òîâå âèðîáíèöòâî êàâè ñòà-
íîâèòèìå 128 ìëí. 60-êã ì³øê³â êàâè, à íåçà-
ïëàíîâàíèõ – 127 ìëí. Îö³íêó ñåçîíó 2007/08 
áóëî çá³ëüøåíî äî 118,2 ìëí. ì³øê³â â³ä çà-
ïëàíîâàíèõ 116,9 ìëí. Îðãàí³çàö³ÿ íå îãîëî-
øóº äåòàëåé ïåðåãëÿäó â ñòîðîíó ï³äâèùåííÿ 
ñòîñîâíî ñåçîíó 2008/09, àëå ïîâ³äîìëÿº, ùî 
ïåðåãëÿä âðîæàéíîãî ñåçîíó 2007/08 âïëè-
íóâ íà çá³ëüøåííÿ âèðîá³òêó êàâè ó Áðàçèë³¿ 
íà 2,3 ìëí. ì³øê³â á³ëüøå, à òàêîæ ÷àñòêîâî â 
Àôðèö³, ²íäîíåç³¿, Ïàïóà Íîâ³é Ãâ³íå¿.

ВИРОБНИЦТВО КАВИ У КЕНІЇ ЗРОСТЕ 
У СЕЗОНІ 2008/09 РОКУ НА 38%

Êàâîâà ïðîäóêòèâí³ñòü Êåí³¿ ó ñåçîí³ 
2008/09 î÷³êóºòüñÿ ó ðîçì³ð³ 38% íà ð³ê 
(964,000 ì³øê³â ïðîòè 698,000 ó ñåçîí³ 
2007/08). ¯¿ çðîñòàííÿ ìîæóòü çàáåçïå÷èòè 
ñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè, ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüê³ ìåòîäè òà äâîð³÷íèé âèðîáíè÷èé öèêë. 
Òàêó äóìêó âèñëîâèëà Êàâîâà òîðãîâåëüíà 
àñîö³àö³ÿ Êåí³¿ (ÊÑÒÀ). ²íäóñòð³àëüí³ ðåôîð-
ìè, ùî äîçâîëÿþòü ôåðìåðàì íàïðÿìó êîí-
òàêòóâàòè ç ïîêóïöÿìè, òàêîæ ïîñïðèÿþòü 
ï³äâèùåííþ âðîæàéíîñò³.

КАВОВЕ ВІДОМСТВО НАДАСТЬ 
ФІНАНСУВАННЯ ПЛАНТАТОРАМ ІНДІЇ

Çà ïîâ³äîìëåííÿì ïðåñè, óðÿä êðà¿íè çà-
òâåðäèâ 11 Ïðîåêò Ðîçøèðåííÿ ô³íàíñóâàííÿ 
ïëàíòàòîð³â, ÿêèé áóäå ðåàë³çîâàíî ÷åðåç Êà-
âîâå Â³äîìñòâî ²íä³¿. Êàâîâ³ ïëàíòàö³¿ çíàõî-
äÿòüñÿ ó Coimbatore, Nigliris, Madurai òà Theni. 
Ö³ ðåã³îíè ï³äïàäàþòü ï³ä ïðîãðàìó ô³íàíñó-
âàííÿ. Äîïîìîãó áóäå íàäàíî ó âèãëÿä³ íàñà-
äæóâàííÿ íîâèõ êàâîâèõ äåðåâ çàì³ñòü ñòàðèõ, 
çðîøóâàííÿ çåìë³ òà çíèæåííÿ ñòóïåíÿ çà-
áðóäíåííÿ ïëàíòàö³é. Êîìïàí³¿, ùî º âëàñí³ñòþ 
ñï³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâ àáî êîðïîðàö³é, íå îòðè-
ìàþòü ô³íàíñóâàííÿ. Çà âèíÿòêîì íàñàäæåííÿ 
íîâèõ êàâîâèõ äåðåâ, ³íø³ îïåðàö³¿ ô³íàíñóâà-
òèìóòüñÿ äëÿ ï³äïðèºìñòâ ³ç çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ óã³äü íå ìåíøå 20 ãà.

ІНДОНЕЗІЙСЬКА ЕКСПОРТНА КАВОВА 
АСОЦІАЦІЯ  ПРОГНОЗУЄ  ЗРОСТАННЯ 

ЕКСПОРТУ  ЗЕРНА
Çà ñëîâàìè ãîëîâè ïðåäñòàâíèöòâà ²í-

äîíåç³éñüêî¿ åêñïîðòíî¿ êàâîâî¿ àñîö³àö³¿ 
(ÀÅÊ²) ó Ëàìïóíãó, íàäëèøîê îïàä³â öüîãî 
ðîêó ñïðè÷èíèâ ñïàä ïîêàçíèêà çáîðó âðî-
æàþ ó íèçèííèõ ðåã³îíàõ. Äåÿê³ åêñïîðòåðè 
ïîñòà÷àëè çàïàñè ç ìèíóëîãî ðîêó, ç³áðàí³ ó 
ñ³÷í³/ëþòîìó, ñàìå öå äîïîìîãëî ï³äòðèìàòè 
ð³âåíü åêñïîðòó ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³. Îñíîâíèé 
çá³ð ðîáóñòè íà Ñóìàòð³ òðèâàº ç áåðåçíÿ ïî 
æîâòåíü. Ðîáóñòà ñêëàäàº 85% â³ä çàãàëüíîãî 
âèðîáíèöòâà êàâè â ²íäîíåç³¿, ðåøòà ïðèïàäàº 
íà àðàá³êó. ÀÅÊ² ïðîãíîçóº öüîãî ðîêó çðîñ-
òàííÿ ïîêàçíèê³â åêñïîðòó ²íäîíåç³¿ äî 8%, 
ùî ñòàíîâèòü 325,000 ò (5,42 ìëí. ì³øê³â), 
ó çâ’ÿçêó ç ï³äâèùåííÿì ö³í íà ïðîäóêö³þ òà 
ñòèìóëþâàííÿì ôåðìåð³â êðàùå ï³êëóâàòèñÿ 
ïðî ñâî¿ âðîæà¿. Çà ñëîâàìè âèêîíàâ÷îãî ñå-
êðåòàðÿ ÀÅÊ², åêñïîðò êàâè ìîæå íàâ³òü çðîñ-
òè öüîãî ðîêó äî 350,000 ò (5,83 ìëí. ì³øê³â) 
ïðîòè 290,000 (4,83 ìëí. ì³øê³â) òîð³ê, à ð³÷-
íèé âðîæàé ìîæå ñÿãíóòè ïîçíà÷êè 9,0 ìëí. 
ì³øê³â ïðîòè 8,5 ìëí. ó ìèíóëîìó ðîö³.
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Проведення ярмарків в 
Україні – вже тради-
ція. От і цьогорічний 

ярмарок у Великих Сорочин-
цях з 12 по 17 серпня не зміг 
не привернути уваги праців-
ників СП «Галка Лтд», які 
разом з численними учасни-
ками цього яскравого і само-
бутнього дійства приїхали 
на свято.

Літо, спека, українські на-
родні пісні та танці, вишиті 
сорочки і національна сим-
воліка, різноманітні виставки 
ремесел, тися-
чі відвідувачів 
з усіх куточків 
України – ось 
не в ел и ч к и й 
перелік ознак 
Сорочинсько-
го ярмарку. 
Для одних 
він є прекрас-
ною нагодою 
представити 
свої чудові 
ручні роботи 
– вишивку, 
плетені ви-
роби, ковдри, 
сервізи, ви-
роби з металу 
і дерева, кар-
тини, прикра-
си та продати 
їх на згадку 
відвідувачам. 
Для інших 
– ознайомити 
всю Україну 
зі своїм під-
приємством: 
виробництвом вагонів для 
потягів, машин для сільсько-
го господарства чи виробами 
з хутра та одягом. Справді, 

дуже різнобічна тематика Со-
рочинського ярмарку. А для 
решти – це кількаденна подо-
рож в минуле України у поєд-
нанні із народною творчістю 
та гуляннями до світанку.

В нинішньому святі взяли 
участь 30 країн-учасниць. На 
відкритті були присутні посли 
Латвії, Аргентини, Угорщини, 
Таджикистану, дипломатичні 

місії з Росії, Австрії, Франції. 
Навіть завітав гість з Африки. 
Посол Нігерії Ібрагім Касай 
придивлявся до української 

вишиванки для своєї дружи-
ни, зауваживши, що орнамент 
на сорочці дуже схожий з ні-
герійським, а також не відмо-

вився від запашної львівської 
кави «Галка». 

Гоголівські герої, яких гра-
ють актори Полтавського му-
зично-драматичного театру, 
з’їхалися на торговище на во-
лах. Їх поява викликала веселі 
вигуки та радість на обличчі 
присутніх. Організатори по-
яснили, що хотіли залучити 
до свята якомога більше мо-

лоді, тому підготували цікаві 
розважальні програми, серед 
яких лазерні, пінні і вогняні 
шоу.

Не залишилися осторонь 
дійства і працівники реклам-
ного відділу СП «Галка Лтд», 
які разом із представника-

ми ТОВ «Галка–Полтава» у 
м.Полтава, вже не вперше 
були чи не єдиними учасни-
ками Сорочинського ярмарку 
з Львівщини. 

Продаж натуральної меле-
ної та розчинної кави, кавових 
напоїв, латте та капуччіно, 
різноманітних чаїв ТМ «Гал-
ка», безкоштовна дегустація 
кавових напоїв, презентація 

рекламної продукції та пода-
рунки, проведення діалогу із 
потенційними споживачами 
та ознайомлення їх із асорти-

ментом про-
дукції СП 
«Галка Лтд» 
– ось таке за-
вдання по-
ставили перед 
собою галків-
чани. Тому й 
не дивно, що 
в і д в і д у в а ч і 
п р и х о д и л и 
кожного дня, 
а деколи й 
по кілька ра-
зів на день. 
Тішить й те, 
що туристи, 
котрим спо-
добалося об-
слуговування 
та спілкуван-
ня із пред-
с т а в ника м и 
Л ь в і в с ь к о ї 
кави торік, 
цього року 
теж відвіда-
ли куточок 
«Галки», зали-

шили вдячні відгуки про про-
дукцію та гостинний, ввічли-
вий персонал.

Віра Дума.

Сорочинська виставка-ярмарок – 
свято українських національних традицій 

та самобутності

Від кількості сувенірів розбігалися очі.
Хотілось купити всього і побільше!

Кавунева квітка. Головна сцена: конкурс танцювальних 
колективів.
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UCDA ЗАКРИВАЄ 
17 ДІЛЬНИЦЬ ІЗ ОБРОБКИ КАВИ 

В УГАНДІ
Äåðæàâíà îðãàí³çàö³ÿ ³ç ðîçâèòêó êàâî-

âî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óãàíäè (UCDA) çàêðèëà 
17 çàâîä³â ³ç îáðîáêè òà âèðîáíèöòâà âî-
ëîãî¿ êàâè ó çâ’ÿçêó ç ìàëèìè äîõîäàìè. 
Çàâîäàì ó çàõ³äíîìó êàâîâîìó ðåã³îí³ êðà-
¿íè íå äîçâîëåíî ïðîäîâæóâàòè ðîáîòó, 
äîêè íå áóäå âæèòî çàõîä³â ³ç ïîêðàùåí-
íÿ ìåòîä³â âèðîáíèöòâà. Çàêðèò³ çàâîäè 
îáðîáëÿëè áëèçüêî 40% êàâè ç ÷îòèðüîõ 
êàâîâèõ ðåã³îí³â Óãàíäè. Â ¿õ îáîâ’ÿçêè 
âõîäèëà îáðîáêà ñóõî¿ êàâè, çâ³ëüíåííÿ 
â³ä âåðõíüî¿ îáîëîíêè òà ñóø³ííÿ. ª ³ìî-
â³ðí³ñòü, ùî ö³ ïîä³¿ çàâäàäóòü øêîäè åêñ-
ïîðòó êðà¿íè ïîâ³äîìëÿº Kyagalanyi Coffee 
Ltd.

ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТАВОК КАВИ 
У НЕЙРОБІ ПОВ’ЯЗУЮТЬ 

ІЗ ЗРОСТАННЯМ ЦІНИ 
НА ПРОДУКЦІЮ

Íà ðèíêó òîâàðîîá³ãó ó Íåéðîá³ (Êå-
í³ÿ) ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çðîñòàííÿ ö³í íà êàâó, 
ñïðè÷èíåíå õîðîøèì ïîïèòîì íà ïðîäóê-
ö³þ. Öå â³äáóâàëîñÿ ï³ñëÿ äâîõ ì³ñÿö³â ïå-
ðåðâè ó çâ’ÿçêó ç íèçüêèì ð³âíåì ïîñòàâîê. 
Ñåðåäíÿ ö³íà çà 50-êã ì³øîê ï³äíÿëàñü íà 
$40 ³ ñòàíîâèëà $180,12, ùî çíà÷íî âèùå 
çà ìèíóëîð³÷íèé ïîêàçíèê $140,3. Áóëî 
ïðîäàíî 15,980 ì³øê³â ïðîòè 21,374 ìè-
íóëîãî ðîêó. Íàðàç³ ð³âåíü ïîñòàâîê çàëè-
øàºòüñÿ íà íèçüêîìó ð³âí³, òà çà ñëîâàìè 
Òîðãîâåëüíî¿ êàâîâî¿ àñîö³àö³¿ Êåí³¿ (ÊÑÒÀ), 
öå ïîëîæåííÿ çì³íèòüñÿ íàñòóïíîãî ðîêó. 
Ïîñòàâêè ìàþòü ï³äâèùèòèñü ó ñåðïí³ çà-
âäÿêè õîðîøèõ ïîãîäíèõ óìîâ.

УРЯД КАМЕРУНУ ПЛАНУЄ 
ЗБІЛЬШИТИ МІСЦЕВУ ПЕРЕРОБКУ 

КАВИ НА 50%
Óðÿä Êàìåðóíó ïëàíóº ï³äâèùèòè â³ä-

ñîòîê ïåðåðîáëåíî¿ êàâè âñåðåäèí³ êðà¿íè 
íà 50% äî 2015 ðîêó. Ï³äðàõóíêè ïîêàçàëè, 
ùî ëèøå 5% êàâè ç 50 000 òîíí àðàá³êè 
òà ðîáóñòè, ùî º â êðà¿í³, ïåðåðîáëÿþòüñÿ 
òóò. Êàìåðóíîì çàïî÷àòêîâàíî ïëàí ³ç ïî-
äâîºííÿ âèðîáíèöòâà êàâè äî 2015 ðîêó.

КАВОВА ІНДУСТРІЯ КОЛУМБІЇ 
ВСТУПИЛА У ПЕРІОД ЗАТИШШЯ
Íà ðèíêó Êîëóìá³¿ òîðã³âëÿ àðàá³êîþ 

ñïîâ³ëüíåíà, îñê³ëüêè êàâîâà ³íäóñòð³ÿ êðà-
¿íè òðàäèö³éíî âñòóïèëà ó ïåð³îä çàòèøøÿ. 
Íà ñüîãîäí³ êàâà ó Êîëóìá³¿ º ð³äê³ñòþ. Öå 
ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî ôåðìåðè ñêîðèñòà-
ëèñÿ ï³êîì ö³íè íà ñèðîâèíó, ïðîäàâøè 
çàëèøêè ñâî¿õ çàïàñ³â. Öèì ³ ìîòèâóºòüñÿ 
íèçüêèé ð³âåíü ïîñòàâîê. Íèçüêèé ð³âåíü 
ïðîäàæ³â ñï³òêàâ òàêîæ Ìåõ³êî òà Öåí-
òðàëüíó Àìåðèêó. Ãðîøîâ³ ðîçá³æíîñò³ çà-
ëèøèëèñÿ ñò³éêèìè é äëÿ á³ëüøîñò³ “êàâî-
âèõ” ðåã³îí³â.

ПОДВОЄННЯ ЕКСПОРТУ 
БРАЗИЛЬСЬКОЇ КАВИ

Àñîö³àö³ÿ êàâîâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ (ÀÂ²Ñ) 
çàçíà÷èëà, ùî åêñïîðò ñìàæåíî¿ òà ìåëå-
íî¿ êàâè ó Áðàçèë³¿ ïîäâî¿âñÿ ç 32,000 äî 
80,000 ì³øê³â ïî 60 êã çà ïåðøèé êâàðòàë 
2008 ðîêó. Áðàçèë³ÿ òðàäèö³éíî â³ä³ãðàëà 
íåâåëèêó ðîëü ó åêñïîðò³ ïåðåðîáëåíî¿ 
êàâè, ïîçàÿê º íàéá³ëüøèì ó ñâ³ò³ âèðîá-
íèêîì êàâè, àëå ¿¿ êàâîâà ïðîìèñëîâ³ñòü 
ñêåðîâàíà íà çì³öíåííÿ ïîçèö³é äîäàíî¿ 
âàðòîñò³ íà åêñïîðò. Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâ-
íèê³â Êîíñóëüñòâà Áðàçèë³¿ ç ïèòàíü ³ìïîð-
òó çåëåíî¿ êàâè, ð³÷íèé äîõ³ä ó ïåð³îä ç ñ³÷-
íÿ ïî ÷åðâåíü ñòðèáíóâ äî $20,4 ìëí., ùî 
ñóòòºâî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîêàçíèêà ìèíó-
ëîãî ðîêó ($6,69 ìëí.). Çà 12 ì³ñÿö³â, äî 
ëèïíÿ áóëî åêñïîðòîâàíî áëèçüêî 155,000 
ì³øê³â ìåëåíî¿ òà ñìàæåíî¿ êàâè çàãàëü-
íîþ âàðò³ñòþ $40 ìëí. Öå íå âðàõîâóþ÷è 
ðîç÷èííî¿ êàâè, äîõ³ä ÿêî¿ ñêëàâ $3,39 ìëí. 
ñòàíîì íà òîé æå ïåð³îä.

Þë³ÿ Öþïêà.
Ïåðåêëàä ç àíãë.

У кав’ярнях і ресторанах Мо-
скви вам подадуть сьогодні найдо-
рожчу у світі чашку кави, ствер-
джують фахівці консалтингової 
фірми “Мерсер”, – повідомляють 
“Факти”.

Консалтингова фірма “Мерсер” 
щороку проводить дослідження в 
143 великих містах, що розташовані 
на п’яти континентах нашої планети. 
Так, середня ціна чашки кави у росій-
ській столиці складає на сьогоднішній 
день рекордні 10 доларів і 19 центів!

Друге місце утримує Париж. 
Тут бадьорий напій обійдеться 
шанувальникам у 6,77 долара за 
порцію. В першу п’ятірку потра-
пили також Афіни (6,62 долара), 
Пекін (6,28 долара) і Берлін (5,15 
долара).

А от ціни на каву в Нью-Йорку 
приємно дивують, – всього лише 
3,75 долара за чашку. Найдешевшу 
каву можна скуштувати в кав’ярнях 
Буенос–Айреса – 2,3 долара.

“Факти”.

Кава у Латвії за рік 
подорожчала на 17%

Ціни на каву у Латвії є в серед-
ньому на 17,4% вищими, ніж роком 
раніше, – про це свідчать резуль-
тати дослідження Латвійського 
центру стимулювання сільсько-
господарського ринку (LTVC).

За да-
ними дослі-
дження, кава 
дорожчала в 
усьому світі, 
за винятком 
лише одні-
єї країни – 
Японії. Най-
п о м і т н і ш е 
ціни підня-
лися в Поль-
щі (+31,7%) 
та Словаччині (+27,9%). У Норвегії 
ціни зросли на 16,2%, повідомляє 
Diena з посиланням на BNS.

Delfi.lv

Starbucks закриває 
нерентабельні кав’ярні

Ìåðåæà êàâ’ÿðåíü Starbucks 
îãîëîñèëà ïðî ñâ³é íàì³ð çà-
êðèòè ùå 500 êàâîâèõ çàêëàä³â 
ó ÑØÀ íà äîäàòîê äî ðàí³øå 
îãîëîøåíèõ äëÿ çàêðèòòÿ 100 
êàâ’ÿðåíü.

Ðîáî÷³ ì³ñöÿ âòðàòÿòü äî 12 òèñ. 
îñ³á. Ó êîìïàí³¿, âò³ì, çàÿâëÿþòü, 
ùî íàìàãàòèìóòüñÿ çíàéòè çâ³ëü-
íåíèì ïðàö³âíèêàì ðîáîòó â ³íøèõ 
êàâ’ÿðíÿõ ìåðåæ³.

Starbucks àêòèâíî âïðîâàäæóº 
êàâîâ³ çàêëàäè ó øòàòàõ Ôëîðèäà, 
Êàëèôîðí³ÿ, ÿê³ á³ëüøå âñüîãî ïî-
ñòðàæäàëè ÷åðåç êðèçó íà ðèíêó 
íåðóõîìîñò³, ùî çìóñèëà áàãàòüîõ 

çàìèñëèòèñÿ íàä ïðîáëåìîþ áåç-
ðîá³òòÿ. Àäæå äîðîãà êàâà äëÿ òàêèõ 
ëþäåé òàêîæ ñòàëà íå ïî êèøåí³.

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî êîìïàí³ÿ 
çàêðèâàº êàâ’ÿðí³, ÿê³ íå âèïðàâäà-
ëè ¿¿ áàæàíèõ ô³íàíñîâèõ ðåçóëüòà-
ò³â, Starbucks âñå îäíî ïðîäîâæóº 
â³äêðèâàòè ³íø³ íîâ³ êàâ’ÿðí³ â ÑØÀ. 
Ïðè öüîìó ïëàí ïî ¿õ âñòóïó äî 
åêñïëóàòàö³¿ íà íàñòóïíèé ð³ê áóäå 
çìåíøåíèé äî 200 îá’ºêò³â â³ä 250.

Ó çâ’ÿçêó ³ç çàêðèòòÿì êàâ’ÿðåíü 
ðîáî÷³ ì³ñöÿ âòðàòÿòü 7% â³ä çà-
ãàëüíîãî ÷èñëà ñï³âðîá³òíèê³â êîì-
ïàí³¿ â óñüîìó ñâ³ò³.

Ï³ñëÿ çàÿâè Starbucks ïðî çà-
êðèòòÿ ùå 500 çàêëàä³â, àêö³¿ êîìïà-
í³¿ ï³äíÿëèñÿ â ö³í³ íà 6% íà åëåêòðî-
ííèõ òîðãàõ ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàêðèëèñÿ 
çâè÷àéí³ òîðãè íà Nas daq.

News.bbc.co.uk

Ó ëèïí³ ïîòî÷íîãî ðîêó ó 
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
ç’ÿâèëîñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
îáøóêè, ÿê³ âëàøòóâàëî àíòè-
êàðòåëüíå â³äîìñòâî Í³ìå÷÷è-
íè ó êîìïàí³ÿõ, ùî çàéìà-
þòüñÿ ãóðòîâèì ïðîäàæåì 
êàâè (roaster). Ï³äîçðþâà-
íèì áóëî âèñóíóòå çâèíó-
âà÷åííÿ ó ö³íîâ³é çìîâ³.

Õî÷à êîìïàí³¿ íå áóëè 
íàçâàí³, òèì íå ìåíø, ïðåä-
ñòàâíèöÿ îäí³º¿ ³ç ìþíõåí-
ñüêèõ êîìïàí³é, ùî òîðãóº 
êàâîþ Dallmayr, ç³çíàëàñÿ, 
ùî â íèõ, “ÿê é ó âñ³õ âåëèêèõ 
roasters”, ïîáóâàëè ñë³ä÷³ òà 
â³äáóäåòüñÿ ïåðåâ³ðêà çâèíó-
âà÷åíü. Ñï³âðîá³òíèöÿ äîäà-
ëà, ùî ðîçäð³áí³ ö³íè íà êàâó 
â íèõ “äóæå íèçüê³”.

Ïðî îáøóê ó ñåáå ïîâ³äî-
ìèâ ³ âåëèêèé í³ìåöüêèé îïòî-
âèé òîðãîâåöü Tchibo, ÿêèé ç³ 

ñâîãî áîêó çàïåâíèâ, ùî “âñ³ëÿêî 
äîïîìàãàòèìå ñë³äñòâó”.

Íå êîìåíòóâàëè çàÿâó àíòè-
êàðòåëüíîãî â³äîìñòâà äðóãèé ³ 
òðåò³é roaster, í³ìåöüêèé ô³ë³àë 

Kraft òà Melitta.
Ãàìáóðçüêà êîìïàí³ÿ, ÿêà 

ïðîäàº êàâó “Ãàìáóðã”, ñïðîñ-
òîâóâàëà ³íòåðåñ äî íå¿ ç áîêó 
âêàçàííîãî â³äîìñòâà. Â îñòàíí³ 

ì³ñÿö³ â³äîìñòâî ïðèä³ëÿëî 
îñîáëèâó óâàãó âèðîáíèêàì 
øîêîëàäó, áîðîøíà, ³íøèõ 
ïðîäóêò³â, ïðîòå íå âäàâàëî-
ñÿ äî æîäíèõ ä³é ïðîòè íèõ.

Îäèí ³ç roasters ãîâîðèòü, 
ùî íèí³øíüîãî ðîçñë³äóâàí-
íÿ âëàäè ñë³ä áóëî î÷³êóâà-
òè, îñê³ëüêè í³ìåöüê³ roasters 
çìóøåí³ áóëè ï³äíÿòè ö³íè 
âñë³ä çà ¿õ çðîñòàííÿì íà 
ñâ³òîâèõ ô’þ÷åðñíèõ òîðãàõ. 
Ïðè öüîìó, â³äîìî, ùî íà 
êàâîâèõ òîðãàõ öüîãî ðîêó â 
Ëîíäîí³ ð³çêî ï³äíÿëàñÿ â ö³í³ 
ðîáóñòà, õî÷à ö³íè íà ñîðò 
àðàá³êà áóëè â³äíîñíî ñòà-
á³ëüíèìè.

FoodNewstime.ru

За допомогою відбитка 
пальця у Нідерландах відте-
пер можна розплатитися за 
покупки. Такий прогресивний 
спосіб сплати започаткувала 
найбільша мережа продукто-
вих супермаркетів країни.

Новий метод вже успішно 
діє в місті Бройкелен. Будь-який 
покупець, котрий бажає спро-
бувати це нововведення, має 
зареєструватися, надати посвід-

чення особи, банківську карту 
та відсканувати відбиток свого 
пальця на спеціальному прила-
ді. У подальшому, прийшовши 
до магазину, споживач сплачує 
покупки за допомогою пальця і 
не послуговується своєю готів-
кою або банківською карткою. 
Гроші будуть автоматично зні-
матися з банківського рахунку 
клієнта.
За повідомленням інтернет-сайту.

Îñòàíí³ òîðãè íà 
áàíãëàäåøñüêîìó àóê-
ö³îí³ ïðîäåìîíñòðóâà-
ëè ð³çêèé ñòðèáîê ö³í 
íà ÷àé.

Ñåðåäíÿ ö³íà ÷àþ íà 
àóêö³îí³ â Áàíãëàäåø 

ï³äâèùèëàñÿ íà 0,68% 
äî 120,60 òàêà ($ 1,76) 
çà ê³ëîãðàì. Íà îñòàíí³õ 
òîðãàõ áóëî ïðîäàíî ïî-
íàä 1520 òîíí ÷àþ. Ö³íè 
çðîñëè ï³ñëÿ ïîñèëåííÿ 
òèñêó íà àóêö³îí ç áîêó 

âåëèêèõ ïîêóïö³â ç ÑÍÄ, 
Ïàêèñòàíó òà Àôãàí³ñòà-
íó, – ââàæàþòü â National 
Brokers Limited, – îäí³é ç 
íàéá³ëüøèõ áðîêåðñüêèõ 
êîìïàí³é.

Korrespondent.net

Найдорожчу каву у світі подають у кав’ярнях російської столиці

 Ð³øó÷³ íàì³ðè

 Çðîñòàííÿ ö³í  Îáøóêè â ãóðòîâèõ êîìïàí³ÿõ

Влада Німеччини підозрює 
оптових торговців кавою у ціновій змові

 Íîâ³òí³ ìåòîäè ðîçðàõóíê³â

Í³äåðëàíäè çàïî÷àòêóâàëè íîâèé ñïîñ³á ñïëàòè 
ó ïðîäóêòîâèõ ñóïåðìàðêåòàõ

 Ö³íè íà àóêö³îí³

Ціни на чай ростуть. 
Навіть у Бангладеш…

Через заморозки і погану 
погоду обсяги торгів і експорт 
кенійського чаю в цьому році 
суттєво скоротяться, у той 
час як ціни на чай ще більше 
зростуть. Такі прогнози роб-
лять у Раді Чаю Кенії та в 
Агентстві із просування ке-
нійського чаю.

Виробництво чаю в Кенії 
в 2008 році скоротиться на 9% 
і складатиме 336 000 тонн (у 
2007 році – 369000 тонн). Як 
вважає керуючий директор 

Ради Чаю Кенії, – зменшення 
щорічних виробничих показ-
ників є очевидним вже зараз. 
Виробництво чаю в першій 
половині року скоротилося на 
21% порівнянно з аналогічним 
періодом минулого року і скла-
ло 157000 тонн. Аналітики про-
гнозують деяке покращення 
ситуації ближче до кінця року. 
Позатим у цілому картина буде 
все ж таки гіршою від минуло-
річної.

Afriquenligne.fr

 Ïðîãíîçè

Çàìîðîçêè ó Êåí³¿ â³ä³á’þòüñÿ ³ íà âèðîáíèöòâ³ ÷àþ
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Ринкові ціни на зерно ара-
біки і робусти зазнали 
змін у період 1-7 серпня 

2008 року. Про це докладніше.
У звітному періоді спосте-

рігалося підвищення цін на 
каву. Так, арабіка з поставкою 
у вересні 2008 року подорож-
чала на 3% у Нью-Йорку, а ціна 
робусти з поставкою у вересні 
2008 року підвищилася на 4,1% 
у Лондоні.

Розрахункова ціна закриття 
на зерно арабіки з поставкою у 
вересні 2008 року склала 139,35 
центів/фунт на нью-йоркській 
біржі NYBOT 1 серпня 2008 
року.

За звітними відомостями 
стосовно позицій трейдерів 
з кавових ф’ючерсів на нью-
йоркській біржі NYBOT станом 
на 30 липня 2008 року чиста 
довга позиція у великих інвес-
тиційних фондах скоротилася 
до 23439 лотів (-2112 лотів за 
тиждень).

Торгові доми (хеджери) 
зменшили свою чисту коротку 
позицію до 26203 лотів (- 3916 
лотів). Чиста довга позиція 
дрібних торговців скоротилася 
до 2764 лотів (-1804 лотів). Чис-
та довга позиція індекс-трейде-
рів зменшилася до 58391 лотів 
(-2200 лотів за тиждень). Частка 
довгої позиції індекс-трейдерів 
у комбінованому відкритому 
інтересі (разом з ф’ючерсами 
та опціонами) складала у звіт-
ному періоді 30,8%. Відкритий 
інтерес по ф’ючерсах збільшив-

ся до 146500 лотів (+ 627 лотів). 
Сертифіковані запаси арабіки 
на нью-йоркській біржі NY-
BOT станом на 7 серпня 2008 
року зросли до 4,567,395 мішків 
по 60 кг (+ 35754 мішків до 30 
липня 2008 року).

Як повідомили представ-
ники Національної кавової 
асоціації Гватемали Anacafe, 
очікується скорочення експор-
ту зерна в наступному сезоні 
2008/09 року на 5,8% до 3,53 
млн. 60-кг мішків. Майбутній 
урожай буде меншим від ни-
нішнього через погану погоду 
в грудні-лютому, коли потуж-
ний вітер і небувалі для цього 
періоду холоди завдали шкоди 
кавовим плантаціям. Унаслідок 
несприятливої погоди на почат-
ку 2008 року Anacafe зменшила 
свій прогноз по експорту з 3,93 
млн. мішків до 3,78 млн.

Для порівняння експорт 
2006/07 року складав 3,75 міш-
ків. Остаточна цифра по об’єму 
експорту у сезоні 2007/08 року 
може виявитися ще меншою. 
Збір урожаю завершився ще у 
квітні, але експорт триватиме 
до кінця вересня.

Гватемала також виробляє 
додатково близько 400 тис. 
мішків низькоякісної кави, яка 
споживається на внутрішньому 

ринку. Обсяг виробництва кави 
Anacafe розраховує, виходячи з 
обсягів експорту і відомостей із 
внутрішнього споживання.

За повідомленням Інсти-
туту кави Anacafe Гондурасу, 
дохід від кавового експорту 
за перші три квартали сезо-
ну 2007/08 року, з 1 жовтня до 
29 липня, виріс на 17% і склав  

$ 551,5 млн. За весь сезон  
2006/07 дохід від експорту кави 
склав $ 469,9 млн. Високі ціни 
на каву дозволили отримати 
великий дохід навіть, незва-
жаючи на те, що в кількісно-
му еквіваленті об’єм експорту 
знизився порівнянно з мину-
лим сезоном. За три квартали 
поточного сезону з Гондурасу 

експортовано 4,1 млн. 46-кг 
мішків, за сезон 2006/07 року 
було експортовано 4,2 млн. 
мішків. Середня вартість екс-
портованого в сезоні 2007/08 
мішка склала $ 135, що на 20% 
більше, ніж у минулому сезоні, 
коли кава з Гондурасу експор-
тувалася за середньою ціною 
одного мішка $ 112.

Як повідомили аналітики 
з Соnаb, новий урожай кави в 
Бразилії вже зібрано на 45%. 
Збирання врожаю цьогоріч за-
тримується на місяць. За відо-
мостями Соnаb, урожай бра-
зильської кави в сезоні 2008/09 
року може скласти 45.5 млн. 60-
кг мішків. Свій наступний про-
гноз із кавового врожаю Соnаb 
надасть 8 вересня 2008 року.

У сезоні 2008/09 року очіку-
ється зниження кавовиробни-
цтва в Сальвадорі на 3,8% або 
до 1,53 млн. 60-кг мішків. У се-
зоні 2006/07 року врожай кави 
склав 1,59 млн. мішків. Тепе-
рішнє зменшення пов’язують із 
циклічністю врожаїв. Збір кави 
в Сальвадорі в 2007/08 року є 
найбільшим від сезону 2001/02, 
відколи різке падіння цін на 
каву призвело до скорочення 
виробництва. З того часу ви-
робники намагаються подолати 
наслідки кризи, а врожай кави 

 Ìåäè÷í³ äîñë³äæåííÿ

 Îãëÿä ðèíêó

Äèíàì³êà ì³æíàðîäíîãî ðèíêó êàâè  
çà ïåð³îä 1 – 7 ñåðïíÿ 2008 ðîêó

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

1 – 7 ñåðïíÿ 2008 ðîêó 2006/07 був найнижчим у Саль-
вадорі за останні сто років.

Розрахункова ціна закрит-
тя на робусту склала 2408 $/т 
за вересневим ф’ючерсом на 
лондонській біржі. Euronext  
(LIFFE) 31 липня 2008 року.

Індія експортувала за пе-
ріод із січня по липень 150927 
тонн кави, що на 6,2% більше, 
ніж торік, коли було експор-
товано 142 132 тонни. Експорт 
робусти за цей період склав 
75770 тонн. Для порівняння, за 
той же період минулого року 
було експортовано74681 тонну. 
Експорт арабіки збільшився на 
20,8% за рік і склав 36827 тонн. 
Сумарний експорт кави з Індії 
торік дорівнював 223565 тонн, 
що на 11% менше, ніж роком 
раніше.

За матеріалами Coffeetea.ru

 Âèíàõîäè

Скільки би не хапалися за 
серце герої старих кінострічок 
після чергової випитої чашки 
кави, регулярне споживання 
цього напою, як виявилося, все 
ж таки продовжує життя. При 
цьому, у великих кількостях 
кава є корисною саме для серця.

Ймовірність піти з життя 
через серцево-судинні захворю-
вання у шанувальників кави, які 
споживають більше 4 філіжа-
нок щодня, зменшується на 25, 
а деколи і на 40%. Особливо цей 
ефект яскраво проявляється се-
ред чоловіків.

Масштабні дослідження 
щодо впливу кави на тривалість 
життя довели, що ризик серцево-
судинних захворювань нижче за 
все у тих, хто пив більше кави. І 
при цьому не важливо, була кава 
звичайна чи декофеїнована.

Науковці під керівництвом 
Естер Лопес–Гарсія з Автономно-
го університету Мадрида прове-
ли цікавий експеримент аби ви-
явити вплив дієти на тривалість 
життя. Так, з 1980 по 2004 роки 
близько 85 тис. жінок регулярно 
повідомляли вчених про те, яку 
їжу та напої вони споживали, зо-
крема, й про кількість випитої 
кави.З 1986 року до них приєд-
налися близько 42 тис. чоловіків. 
Учасники дослідження, які май-
же всі переважно були медични-
ми працівниками, на той момент 
не мали ні онкозахворювань, ні 
серцевих розладів.

Підсумки підбили у 2004 
році. На той час кількість учас-
ників експерименту серед жінок 
зменшилася на 11 тис., а чоловіків 
– на 7 тис., які через ускладнення, 
вік і недуги пішли з життя.

Вчені дослідили фактори, що 
руйнували за цей період здоров’я 
їхніх піддослідних. Це, насампе-
ред, зловживання тютюном, алко-
голем, пристрасть до жирної їжі. 
Постало питання і щодо кави. Як 
з’ясувалося, вона не завдала жод-
ної шкоди здоров’ю учасників 
експерименту. Для тих, хто ви-

пивав 4-5 філіжанок кави щодня, 
проблеми із серцево-судинними 
захворюваннями знизилися на 
44%! Втім, науковці, результати 
роботи яких опубліковані в ав-
торитетному виданні Annals of 
Internal Medicine, кажуть, що це 
зовсім не означає, що треба бігти 
до кав’ярні і замовляти собі по 10 
філіжанок одразу.

Як і в усіх подібних дослі-
дженнях, корреляція не доводить 
причинно-наслідкового зв’язку 
поміж двома показниками: по-
гіршенням стану здоров’я і спо-
живанням кави. Можливо, добре 
здоров’я само по собі пов’язане 
з бажанням людини пити каву, а 
можливо, бадьорий напій п’ють 
саме ті, кому доводиться працю-
вати так багато, що хворіти і вми-
рати немає часу.

До речі, як випливає з іншої 
праці вчених, що була опубліко-
вана в Journal of Agricultural and 
Food Chemistry, для того, аби 
взбадьоритися, пити каву зовсім 
не обов’язково. Кавовий аромат 
здатен викликати перебудову 
виникнення білків у мозку, змі-
нюючи експрессію як мінімум 17 
генів, які зазвичай відгукуються 
на споживання кави.

Gazeta.ru

Öåíòð íàóêîâèõ äîñë³-
äæåíü êîìïàí³¿ Nestle ïî-
â³äîìèâ ïðî ðåçóëüòàòè 
ñâîº¿ áàãàòîð³÷íî¿ ðîáîòè, 
– ðîçðîáêó íîâî¿ êàâî-ìà-
øèíè, ÿêà ìîæå âèçíà÷èòè 
ñìàê åñïðåññî.

Ìîæëèâî, çàâäÿêè ö³é 
òåõíîëîã³÷í³é íîâàö³¿ ñìàê 
óëþáëåíîãî íàïîþ ì³ëüéî-
í³â øàíóâàëüíèê³â íàáàãàòî 
ïîêðàùèòüñÿ. Àäæå ìàøèíó, 
íà â³äì³íó â³ä ëþäèíè, í³÷èì 
íå îáäóðèø, à â³äòàê, âîíà 
çìîæå «â³äñ³þâàòè» ïðîäóêòè 
íèçüêî¿ ÿêîñò³

Íîâèíêà âèçíà÷àº «ðîçó 
â³òð³â» íàïîþ ïðèáëèçíî çà 2 

õâèëèíè, ìàéæå 
òàê òî÷íî, ÿê öå 
ðîáëÿòü äåãóñòà-
òîðè.

Ïðèëàä àíàë³-
çóº àðîìàòè, ùî 
éäóòü â³ä ãàðÿ-
÷îãî åñïðåññî, à 
ïîò³ì ³íòåðïðå-
òóº ðåçóëüòàò çà 
òàêèìè ñìàêîâè-
ìè ñêëàäîâèìè: 
«îáñìàæåíèé», 
« à ð î ì à ò í è é » , 
« ä ð å â å ñ í è é » , 
«öèòðóñîâèé» , 
«³ðèñ», «êàêàî» òà 
³íø³ (âñüîãî 11). 

Êàâà óòâîðþº áëèçüêî òèñÿ÷³ 
ëåòþ÷èõ ïîºäíàíü, áëèçüêî 
50 ³ç íèõ âèçíà÷àþòü ñìàê 
êàâè, ³ ðîçï³çíàòè ¿õ íå òàê 
ëåãêî.

«Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ïðà-
öþâàòè ç êàâîþ ÷åðåç ¿¿ íå-
ïðîñòèé ñêëàä, – êàæå Êðèñ-
ò³àí Ëèíäèíãåð, ïðîâ³äíèé 
äîñë³äíèê Nestle Research. 
– ß ââàæàþ, ùî ÿê³ñòü çåðåí 
ç ðîêàìè ìîæå ³ çì³íþâàòè-
ñÿ, àëå ñìàê ³ àðîìàò êàâè 
ïîâèíí³ çàâæäè çàëèøàòèñÿ 
íà âèñîò³».

Çà ìàòåð³àëàìè  
«ÀãðîÔàêò» ï³äãîòóâàëà  

Þë³ÿ Öþïêà.

Õòî æ áóäå ñïåðå÷à-
òèñÿ, ùî ëèñòîâèé ÷àé 
êðàùå â³ä ïàêåòîâàíîãî? 
Îäíàê, ïåðåâàãè ÷àþ â ïà-
êåòèêàõ ïîëÿãàþòü ó òîìó, 
ùî éîãî çðó÷íî çàâàðþ-
âàòè. ² îñü äîáðà íîâèíà 

äëÿ øàíó-
â àë ü íè ê ³ â 
ëèñòîâîãî 
÷àþ! Çà äî-
ï î ì î ã î þ 
÷àéíèõ ïà-
ëè÷îê â³ä-
òåïåð ÷àé 
çàâàðþâàòè 
áóäå ëåãêî ³ 
ïðîñòî.

Í î â è í -
êà, – ÷àé-
í³ ïàëè÷êè 
à ì å ð è ê à í -
ñüêîãî âè-

ðîáíèöòâà, – ÿâëÿº ñîáîþ 
ïðèñòð³é ³ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³ 
³ ïëàñòèêà. Ïðèíöèï ä³¿ ïðî-
ñòèé: â³äêðèòè, çà÷åðïíóòè 
÷àé, çàêðèòè. Ïîò³ì ïîì³ñòè-
òè ó ñêëÿíêó ç îêðîïîì ³ çà-
âàðèòè.

Чайні сигарети 
для тих, хто 

кинув курити
Äëÿ òèõ, õòî êèíóâ êó-

ðèòè, àëå âñå æ òàêè íå 
ìîæå óÿâèòè ñâîãî æèòòÿ 
áåç ôåòèøà ñèãàðåò, äè-
çàéíåð À. Øíàéäåð ðîçðî-
áèâ ÷àé «Cigarettea”.

Íîâèíêà ÿâëÿº ñîáîþ 
ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåí³ ÷àéí³ 
ñèãàðåòè, â ÿêèõ çàì³ñòü òþ-
òþíó – ÷àé, à çàì³ñòü ô³ëüòðà 
– ïîïëàâîê. Ñëîãàí «ñèãàðåò» 
íàäçâè÷àéíî ïðîñòèé ³ âè-
ñëîâëþº çì³ñò ðîçðîáêè: «íå 
êóð³òü ÷àé, ïèéòå ñèãàðåòè», 
– ïîâ³äîìëÿº «Molgvardia.ru”. 
² íåõàé ç³ ñòîðîíè âèäàºòüñÿ, 
ùî â ÷àøö³ ïðîñòî çàãàñèëè 
íåäîïàëîê, – ³äåÿ ðîñ³éñüêî-
ãî äèçàéíåðà âñå îäíî º îðè-
ã³íàëüíîþ.

Fedpress.ru

Пекін продемонстрував 
олімпійцям свою багатовікову 
чайну культуру і традиції

Спортсменів Олімпійського 
селища, які приїхали в Підне-

бесну з усіх куточків світу для 
участі в Олімпіаді, пригощали 
традиційним китайським чаєм. 
А на території селища постав 
справжній чайний будиночок, 

де можна було спостерігати за 
ритуалом чайної церемонії та 
скуштувати найкращі види ки-
тайського чаю.

News.xinhuanet.com

Кава здатна продовжити  
тривалість життя, – запевняють вчені

Чи може каво-машина визначити смак еспрессо?

Чайна паличка кидає виклик пакетованому чаю

 Îë³ìï³àäà – 2008

Олімпійців зустрічали традиційним китайським чаєм

²íøèé àìåðèêàíñüêèé 
âàð³àíò ÷àéíî¿ ïàëè÷êè âè-
ãîòîâëåíî ³ç ïîë³êàðáîíàòó. 
Ïðèíöèï ä³¿ àíàëîã³÷íèé.

×àéíó ïàëè÷êó ³ç íåðæàâ³-
þ÷î¿ ñòàë³ ³ ïëàñòèêà ïðîïî-
íóþòü ³ âèðîáíèêè ³ç Í³ìå÷-
÷èíè.

Êèòàéö³ òåæ íàçâàëè ñâ³é 
âèíàõ³ä «÷àéíîþ ïàëè÷êîþ». 
Ùîïðàâäà, äî ëèñòîâîãî 
÷àþ âîíà íå ìàº æîäíîãî 
ñòîñóíêó. Öå îäíîðàçîâ³ 
ïàêåòèêè–ïàëè÷êè, ÿê³ çàíó-
ðþþòüñÿ â ñêëÿíêó ³ ïðèêð³-
ïëþþòüñÿ äî ¿¿ ñò³íêè, ùî íå 
äîçâîëÿº ïàêåòèêó-ïàëî÷ö³ 
ïîòîíóòè, ÿê çâè÷àéíîìó ïà-
êåòèêó. Æîðñòê³ñòü íîâèíö³ 
íàäàº ïëàñòèêîâà âñòàâêà 
âñåðåäèí³.

News.unipack.ru
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 Êàâîâà ïîëè÷êà Ç ³ñòîð³¿ Êàâè

 Ëåãåíäàðíèé íàï³é

Ö³êàâ³ ôàêòè 
ïðî êàâó

 Перший комерційний збір кави 
було здійснено на Аравійському пів-
острові у XIV ст.;
 В Європі каву спочатку називали 
«Арабське вино»;
 Додавання молока у каву стало 
популярним у 1680 році, коли один 
французький терапевт порекоменду-
вав це в медичних цілях;
 Кава, як предмет світового спожи-
вання, поступається лише нафті;
 Європейці вперше почали додава-
ти шоколад у каву у 1600 році;
 Кава, як лікувальний засіб, дося-
гла свого піку у застосуванні в 60 pp. 
XV ст. в Англії. Медичні мікстури, що 
містили в своєму складі суміш кави, 
розтопленого вершкового масла, меду 
та олії, ставали ліками від хвороб. Зго-
дом каву витіснив чай, як національ-
ний напій;
 Італійці не вживають каву під час 
трапези. Прийнято відокремлювати 
цей процес від загального споживання 
їжі; 
 В Італії кава стала настільки не-
від’ємною частиною життя населення, 
що ціна на неї регулюється урядом;
 Тільки 20 % кавових плодів з усьо-
го зібраного врожаю вважаються про-
дукцією найвищої якості;
 У 1763 році у Венеції налічувалось 
близько 200 кав’ярень; 
 Додавання цукру було розпочато 
у 1715 році при дворі французького 
монарха короля Луї XIV;
 Вперше розчинну каву було ви-
найдено у 1901 році у Японії;
 Під час цвітіння кавове дерево 
вкривається 30 тис. білих квітів, які 
перетворюються у плоди через 24-36 
годин;
 Кавове дерево може цвісти до 8 
разів на рік, в залежності від кількості 
опадів;
 Існує близько 900 відтінків смаків 
арабіки. Постійні і змінні, вони погір-
шуються при дії повітря та світла;
 Кава вважається другим найпопу-
лярнішим у світі напоєм, після води;
 Ароматичні властивості кавових 
зерен починають розвиватись на де-
сятій хвилині обсмажування;
 При купівлі парфумів варто за-
хопити з собою декілька зерен кави, 
оскільки саме її аромат допомагає 
освіжити нюх. 
 Походження слова «Кава»:
Kaffa – провінція у Ефіопії, де її було 

вперше відкрито;
Кааbа – святиня в Мецці;
Cahouah – напій, який вживали араби 

для тамування голоду;
Cohuet – означає «сила» (з араб.)
 Кава є натуральним напоєм без 
калорій, якщо вживати її без додаван-
ня молока, цукру або інших домішок. 
Цим пояснюється її популярність се-
ред людей, що перебувають на дієті.
 У древній Аравії панував закон: 
приводом для розлучення подружжя 
могла стати відмова чоловіка приго-
тувати каву для дружини.
 Для того, щоб попередити зморш-
ки та відживити шкіру, японці при-
ймали ванну з сумішшю кавової гущі, 
яку перед цим заквашували ананасо-
вою м’якоттю.

Юлія Цюпка.

Äâà âèäè òðàäèö³éíèõ ë³ê³â 
â³ä ïîõì³ëëÿ â³äòåïåð ïîºäíàí³ 
â îäíîìó äóæå ñìà÷íîìó íà-
ïî¿ – íîâîìó ïèâ³, çâàðåíîìó 
ç íàòóðàëüíîãî êà-
âîâîãî çåðíà, – ïî-
â³äîìëÿº Daily Tele-
graph.

Íîâèé íàï³é ì³ñ-
òèòü òàêó æ ê³ëüê³ñòü 
êîôå¿íó, ùî ³ êàïó÷÷³-
íî. Éîãî âèðîáíèêîì 
º ëîíäîíñüêà ïèâî-
âàðíÿ Meant³me, êî-
òðà ïîïåðåäæàº ñïî-
æèâà÷³â ïðî òå, ùî öå 

У Великобританії діє музей 
Уінстона Черчілля.

Незважаючи на беззаперечну 
значимість цієї особистості, для 
всіх нас цей факт залишився б бу-
денним, якби не один маленький 
штрих. Із Черчіллем пов’язують 
дві чайні пристрасті. Перша – лю-

бов до “Лапсанг Сушонгу” – відо-
мої торгової марки. А друга – він 
був власником цікавого чайника у 
формі танка.

У вітринах музею також є одяг, 
циліндр, тростина, зброя, короб-
ки для улюблених сигар Уінстона 
Черчілля.

Ö³êàâèì º ³ñòîðè÷íèé ôàêò 
ïðî òå, ùî á³ëüøå â³ä óñ³õ êàâó 
ï’þòü øâåäè, ô³ííè, íîðâåæö³, 
– òîáòî, ï³âí³÷í³ íàðîäè. Îäíå 
ç ïåðøèõ ì³ñöü ïî ñïîæèâàí-
íþ êàâè íà äóøó íàñåëåííÿ 
ïîñ³äàº Øâåö³ÿ. Â ñåðåäíüî-
ìó ìåøêàíö³ ö³º¿ êðà¿íè âèïè-
âàþòü áëèçüêî 1800 ô³ë³æàíîê 
êàâè ùîð³ê.

Çà ³ñòîðè÷íèìè õðîí³êàìè XVI 
ñòîë³òòÿ øâåäñüêèé êîðîëü Ãóñòàâ 
² ÿêîñü çàì³íèâ ìîëîäèì áðàòàì-
áëèçíþêàì, ÿêèõ çâèíóâà÷óâàëè 
ó äåðæàâíîìó çëî÷èí³, ñìåðòíó 
êàðó íà äîâ³÷íå óâ’ÿçíåííÿ. Ïðè 

öüîìó äî ê³íöÿ æèòòÿ îäèí áðàò 
ìàâ ïèòè ëèøå ÷àé, à äðóãèé – 
ò³ëüêè êàâó. Ó ñìåðòåëüí³é ä³¿ îáîõ 
íàïî¿â ó òîé ÷àñ í³õòî ³ íå ñóìí³-
âàâñÿ.

Éøëè ðîêè, íàðåøò³ ó â³ö³ 83 
ðîê³â ï³øîâ ç æèòòÿ îäèí ç áðàò³â, 
êîòðèé ïèâ ÷àé, à çãîäîì, çà ÷îòè-
ðè ðîêè, ïîìåð ³ äðóãèé, ÿêèé ïèâ 
êàâó. Ñàìå â³äòîä³, ÿê çàïåâíÿþòü 
øâåäè, êàâà ³ ñòàëà ìàéæå íàö³î-
íàëüíèì íàïîºì Øâåö³¿.

Ö³êàâèì º ùå îäèí ³ñòîðè÷-
íèé ôàêò. Ïîñóä äëÿ êàâè, éîãî 
ôîðìà, ìàéæå íå çì³íþâàëèñÿ íà 
øëÿõó ïðîñóâàííÿ íà ñõ³ä. Àëå çà 

äæåçâîþ çàâæäè ìîæíà áóëî âè-
çíà÷èòè ñòàòêè ãîñïîäàðÿ. Íàé-
âèøóêàí³ø³ çðàçêè áóëè âèêîíàí³ 
ç ÷èñòîãî ñð³áëà òà ïðèêðàøåí³ 
êîøòîâíîþ ÷åêàíêîþ. Ðó÷êè äî 
òàêèõ äæåçâ âèãîòîâëÿëèñÿ ³ç ö³í-
íèõ ïîð³ä äåðåâà. Äóæå ïîøèðå-
íèìè áóëè ïîðö³éí³ òóðî÷êè ç ì³ä³. 
À íàéá³äí³ø³ ñ³ì’¿ êîðèñòóâàëèñÿ 
ãëèíÿíèìè òóðêàìè. Äî ñèõ ï³ð 
ââàæàºòüñÿ, ùî ô³ë³æàíêà êàâè, 
çðîáëåíà ó âåëèê³é äæåçâ³ (íå çà 
ðîçì³ðîì ÷àøêè), âòðà÷àº ÷àñòè-
íó ñâîãî àðîìàòó.

Çà ìàòåð³àëàìè 
³íòåðíåò-ñàéòó.

Капуччіно (італ.) – кава з моло-
ком, але не просто з молоком, а зі 
збитим у гарячу густу піну. Спосо-
бів приготування капуччіно існує 
незліченна кількість.

Кава капуччіно народилася у 
сонячній Італії. І вже ніхто (майже 
ніхто) не заперечує той факт, що 
цю каву вигадали ченці-капуцини 
(Monk – Capuchins) одного з монас-
тирів на півночі Рима. На відміну від 
“старої доброї Англії”, ченці пили 
каву тільки з молоком. Часто вони 
зауважували, що при наливанні мо-
лока з’являється досить стійка піна, 
ласувати якою дуже смачно. Ченці-
капуцини, як і всі аскети, були по-
збавлені багатьох земних радощів...

Відтак смакувати кавою – це, 
насамперед, отримувати задоволен-
ня. І для того, щоб виготовити піну, 
каву з молоком почали збивати. Ви-
ходило досить непогано, але піна 
була нестійкою, а хотілося чогось 
незвичайного на зразок альпійських 
снігів над грішною землею. І тоді 
згадали про каву з вершками.

Але кава була гарячою, а вершки 
– холодними. Всім відомо, позатим, 
що холодні вершки і молоко легше 
збиваються. Тож, переймаючись 
своїми зубами, ченці-капуцини не 
шукали для себе легких шляхів. 
Вони почали підігрівати збиті верш-
ки на парі (“пар” (італ.) – стан води 
при температурі близько 100 °С за 
нормального атмосферного тиску), а 
потім навчилися збивати гаряче мо-
локо і вершки механічним шляхом. 
І справді, чого тільки не пізнаєш на 
своєму шляху до Бога. Так тривало 
досить довго, а легенди про чудовий 
напій згодом поширилися всією Іта-
лією.

Вніс корективи у технологію 
приготування смачного капуччіно 
механік-самоучка Джузеппе, який 
жив поблизу монастиря. Він роз-
робив першу машинку для приго-
тування капуччіно. Диво-машинка 
складалася з двох відсіків. У першо-
му нагрівалася вода, яка перетворю-

валася на пару та по трубочці потра-
пляла у другий відсік, де відбувався 
процес вспінювання молока.

Такий спосіб збивати молоко га-
рячою парою вигадав ще наприкінці 
ХІХ століття падре Карло – відомий 
ченець-винахідник, який уславив-
ся розробкою одного зі способів 
обробки деревини, що дістав в по-
дальшому назву ріпо-сіо, за назвою 
містечка, в якому він народився.
Сьогодні всі кавоварки світу з при-
строєм для виготовлення капуччіно, 
працюють саме за цим принципом.

* * *
ÕÕ-ÕÕ² ñòîë³òòÿ äîêîð³ííî çì³-

íèëè âñå íàâêðóãè. Ï³ä êàïó÷÷³íî 
òåïåð ñòàëè ðîçóì³òè âñå òå, ùî 
ì³ñòèòü êàâó, íà ïîâåðõí³ ÿêî¿ 
ìàº áóòè ïóõêà ìîëî÷íà ï³íà... 
×àñ øâèäêîñòåé ³ íîâèõ òåõíîëî-
ã³é, ÿê íå ÿê. Àëå âñå æ òàêè ùîñü 
âòðà÷àëîñÿ, òå, â³ä ÷îãî ùåìèëî 
ñåðöå. Ìè òèõî ïîñì³õàëèñÿ â 
ñóò³íêàõ: àâæåæ òðåáà çàéòè äî 
êàâ’ÿðí³ ³ çàìîâèòè ñîá³ ñïðàâ-
æíº êàïó÷÷³íî. Àáî æ çàïðîñèòè 
ñâîãî êîõàíîãî (êîõàíó), çà÷è-
íèòèñÿ ðàçîì íà êóõí³ ³ âàðèòè, 
çáèâàòè, çì³øóâàòè... ² íåõàé òîä³ 
çóïèíèòüñÿ ÷àñ, ðîçëèâàºòüñÿ 
ìîëîêî, ³ ñò³íè âêðèâàþòüñÿ ìî-
ëî÷íîþ ï³íîþ. Ãîëîâíå, ùî ðå-
çóëüòàò ñîëîäêî ò³øèòèìå íàøó 
äóøó, áî æ íåìàº í³÷îãî ñìà÷í³-
øîãî çà êàïó÷÷³íî!

За матеріалами інтернет-сайтів

Ôåñòèâàëü ïðî-
âîäèâñÿ ï³ä ãàñëîì 
«²ðàíö³, ïèéòå ³ðàí-
ñüêèé ÷àé», â íüîìó 
âçÿëè ó÷àñòü äåðæàâ-
í³ ïîñàäîâö³, ïðåä-
ñòàâíèêè ïðèâàòíîãî 
ñåêòîðó êðà¿íè, âè-
ðîáíèêè ÷àþ. Ãîñòÿ-
ìè ôåñòèâàëþ ñòàëè 
òèñÿ÷³ ³ðàíñüêèõ ïðî-
ìèñëîâö³â. Çàðóá³ææÿ 
ïðåäñòàâëÿëè ó÷àñíè-
êè ÷àéíî¿ ãàëóç³ ³ç Ñè-
ð³¿, ²ðàêó, Äóáà¿, ²íä³¿ 
òà ³íøèõ êðà¿í.

Âèêîíàâ÷èé ñåêðåòàð ôåñòè-
âàëþ Ìîõàììåä Ðåçà Õàìèä³ ó 
ñâîºìó â³òàëüíîìó ñëîâ³ ï³äêðåñ-
ëèâ, çîêðåìà, ùî â îñòàíí³ äåñÿ-
òèë³òòÿ âèñîêîÿê³ñíèé ³ðàíñüêèé 
÷àé ïîñòóïèâñÿ ì³ñöåì íåÿê³ñíî-
ìó ³ìïîðòíîìó. Òîæ ôåñòèâàëü 
ìàº íà ìåò³ îçíàéîìèòè ïðèñóòí³õ 

³ç êðàùèìè çðàçêàìè ³ðàíñüêî-
ãî ÷àþ, ïîð³âíÿòè éîãî ç ³íøèìè 
ñîðòàìè ³, áåçïåðå÷íî, ñïðèÿòè-
ìå ïîâåðíåííþ éîãî êîëèøíüî¿ 
ïîïóëÿðíîñò³ ÿê íà áàòüê³âùèí³, 
òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè.

News.gala.net

Руанда – перша африкан-
ська країна, де відбудеться екс-
клюзивний «Cup of Excellence”.

Очікують, що Руанда виста-
вить на конкурс понад 200 видів 
високоякісної кави.

Цього року суддівська коле-
гія складатиметься з 24 арбітрів 
із США, Британії, Франції, Ни-
дерландів, Японії, Гватемали.

Coffeetea.ru

×îìó êàâà ââàæàºòüñÿ 
íàö³îíàëüíèì íàïîºì Øâåö³¿?

Легенда про народження 
Капуччіно

 ×àéí³ òðàäèö³¿

В Ірані відбувся перший фестиваль чаю
Çà ïîâ³äîìëåííÿì ³ðàíñüêèõ ³íôîðìàö³éíèõ àãåíòñòâ øàõðåñ-

òàíó, ç 13 ïî 20 ñåðïíÿ çà ó÷àñò³ ïîñàäîâö³â ïðîâ³íö³¿ Ãèëÿí 
³ ñèíäèêàòó ÷àéíèõ ôàáðèê ï³âí³÷íèõ ðàéîí³â êðà¿íè ïðîõîäèâ 
ïåðøèé ôåñòèâàëü ³ðàíñüêîãî ÷àþ.

 Êàâîâ³ ïåðåãîíè

Руанда прийматиме в себе престижний 
кавовий конкурс “Cup of Excellence”

 Íîâèé ïðîäóêò

 ²ñòîðè÷íà ïîñòàòü

Музей Черчілля у Великобританії

Пиво з кавових зерен
àæ í³ÿê íå ïèâî, â³ä ÿêîãî ìîæíà 
çàõìåë³òè. Â íüîìó ñïðàâä³ º 4% 
àëêîãîëþ, àëå æ âîäíî÷àñ ì³ñ-
òèòüñÿ ³ áàãàòî êîôå¿íó.

Ó áðèòàíñüêó òîðãî-
âåëüíó ìåðåæó ñóïåð-
ìàðêåò³â Sa³nsbury’s 
íîâèé ïðîäóêò âæå íà-
ä³éøîâ. Ïðåäñòàâíèê 
Meantime Ï³òåð Õåéäîí 
îõàðàêòåðèçóâàâ íî-
âèíêó ÿê “òåìíå ïèâî 
ç ì’ÿêèì ñìàêîì”, ùî 
ìàº â³äò³íêè âàí³ë³ ³ ñî-
ëîäó. Ñïîæèâàòè éîãî 
ñë³ä îõîëîäæåíèì.

Øâåäñüêèé êîðîëü Ãóñòàâ ².


