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НЕ ЗВАЖАЮЧИ 
НА СВІТОВУ ЕКОНОМІЧНУ КРИЗУ, 

ПОПИТ НА КАВУ Й НАДАЛІ 
ЗРОСТАТИМЕ

Ñâ³òîâ³ åêîíîì³÷í³ ïðîáëåìè íå çäàòí³ ñóò-
òºâî âïëèíóòè íà ãëîáàëüíèé ïîïèò íà êàâó, 
ÿêèé ùîðîêó çá³ëüøóºòüñÿ â ñåðåäíüîìó íà 
1,7-2%,- êàæå ãîëîâà Ì³æíàðîäíî¿ Îðãàí³çàö³¿ 
Êàâè (²ÑÎ) Íåñòîð Îñîðèî. Çà éîãî ñëîâàìè, 
ìàãàçèíè ìåðåæ³ Starbucks ó âñüîìó ñâ³ò³ çäàòí³ 
âíåñòè íå á³ëüøå 2% â³ä çàãàëüíî¿ ñâ³òîâî¿ ê³ëü-
êîñò³ ñïîæèâàííÿ. Âîäíî÷àñ ôàõ³âö³ âåëèê³ ñïî-
ä³âàííÿ ïîêëàäàþòü íà Êèòàé òà ²íä³þ, äå êàâà 
ñòàº äåäàë³ ïîïóëÿðí³øîþ. Âåëèêèé ïîïèò ìàº 
³ íàéá³ëüøèé âèðîáíèê êàâè – Áðàçèë³ÿ, äå ñïî-
æèâàííÿ êàâè çà òðè ðîêè, çà ï³äðàõóíêàìè àíà-
ë³òèê³â, çðîñòå â ñåðåäíüîìó äî 20 ìëí. 60-êã 
ì³øê³â. ßê ïîâ³äîìëÿº ²ÑÎ, ñâ³òîâå ñïîæèâàííÿ 
êàâè òîð³ê çðîñëî íà 2,7% äî ïîçíà÷êè 124,4 
ìëí. 60-êã ì³øê³â íà ïðîòèâàãó 121,1 ìëí. ì³ø-
êàì ó 2006 ðîö³. Öå ï³äòâåðäæóº îö³íêó ñâ³òîâîãî 
âèðîáíèöòâà êàâè 2008/09 (æîâòåíü-âåðåñåíü) 
ó 128 ìëí. 60-êã ì³øê³â, ïîð³âíÿííî ç 118,1 ìëí. 
ó 2007/08 ðîö³.

ЦЬОГОРІЧНІ ПРИБУТКИ 
БРАЗИЛЬСЬКИХ ВИРОБНИКІВ КАВИ 

МАЮТЬ ЗРОСТИ НА 48%
Ì³í³ñòåðñòâî ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Áðà-

çèë³¿ ïîâ³äîìèëî, ùî ïðèáóòêè ì³ñöåâèõ êàâîâè-
ðîáíèê³â ó ïîòî÷íîìó ðîö³ çá³ëüøàòüñÿ íà 48% 
äî $ 8,5 ìëðä. Çà ïðîãíîçàìè íàóêîâö³â, á³ëüøà 
÷àñòèíà öèõ ïðèáóòê³â – $ 6,3 ìëðä. – ï³äå íà ïî-
òðåáè êàâîâèõ ôåðìåð³â øòàòó Minas Gerais, ùî 
º íàéá³ëüøèì êàâîâèì ðåã³îíîì Áðàçèë³¿. Êîøòè 
íàä³éäóòü ó ðàìêàõ äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ñóáñè-
ä³é çà 2008/09 ð³ê.

ЗАГАЛЬНИЙ ЕКСПОРТ КАВОВОГО 
ЗЕРНА В УГАНДІ ЗБІЛЬШИВСЯ 

ПОРІВНЯННО З МИНУЛОРІЧНИМ
Óãàíäà åêñïîðòóâàëà 325080 ì³øê³â êàâè ïî 

60 êã ó ëèïí³ 2008 ðîêó, ùî íà 21% á³ëüøå â³ä 
268864 ì³øê³â, â³äâàíòàæåíèõ öüîãî æ ì³ñÿöÿ 
òîð³ê, ïîâ³äîìèëà Ðàäà Ðîçâèòêó Êàâè Óãàíäè 
(UCDA). Çàãàëüíèé åêñïîðò çà ïåðø³ äåñÿòü ì³-
ñÿö³â 2007/08 ðîêó (æîâòåíü – âåðåñåíü) ñòà-
íîâèâ 2,67 ìëí. 60-êã ì³øê³â íà ïðîòèâàãó 2,29 
ìëí., ùî áóëè åêñïîðòîâàí³ ó öåé æå ïåð³îä 
ìèíóëîãî ðîêó. Åêñïîðò ðîáóñòè â 2007/08 ðîö³ 
çá³ëüøèâñÿ äî 2,26 ìëí. 60-êã ì³øê³â ç òîð³øí³õ 
1,79 ìëí. Âîäíî÷àñ åêñïîðò àðàá³êè çìåíøèâ-
ñÿ äî 0,42 ìëí. 60-êã ì³øê³â ïîð³âíÿííî ç 0,50 
ìëí. òîð³ê. Ðîáóñòà ñêëàäàº ïîíàä 85% ùîð³÷-
íîãî âèðîáíèöòâà êàâè â êðà¿í³. Ùîäî âðîæàþ 
2008/09 ðîêó, UCDA ïðîãíîçóº, ùî â³í ñÿãíå 3,2 
ìëí. ì³øê³â ó ïîð³âíÿíí³ ç 2,7 ìëí. ì³øê³â çà ïî-
ïåðåäí³é ñåçîí. Íèí³ æ ó êðà¿í³ òðèâàº êîìïàí³ÿ 
³ç â³äíîâëåííÿ ùîð³÷íîãî âèðîáíèöòâà êàâîâîãî 
çåðíà. Â³äòàê óðîæàé äî 2015 ðîêó ìàº çðîñ-
òè äî 4,5 ìëí. 60-êã ì³øê³â. Ïëàíóºòüñÿ òàêîæ 
çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü êàâîâèõ äåðåâ äî 20 ìëí. ³ 
çàì³íèòè ñòàð³ äåðåâà íà íîâ³ òà ðîäþ÷³.

ДОСТАТНЯ КІЛЬКІСТЬ ОПАДІВ В ІНДІЇ 
СПРИЯТИМЕ ДОБРОМУ ВИЗРІВАННЮ 

КАВОВОГО ЗЕРНА
Ê³ëüê³ñòü âèðîáíèöòâà çåðíà â ²íä³¿ 2008/09 

ðîêó, éìîâ³ðíî, âèïðàâäàº ñïîä³âàííÿ ôàõ³âö³â 
ãàëóç³, àäæå ó íàéá³ëüøèõ êàâîâèõ ðåã³îíàõ êðà¿-
íè ï³ñëÿ ïîñóøëèâî¿ ïîãîäè íàðåøò³ âïàëè äîù³, 
³íôîðìóþòü ì³ñöåâ³ äæåðåëà. Ïîñóõà æ çàãðî-
æóâàëà ñêîðîòèòè âðîæàé ³íä³éñüêî¿ êàâè íà 5%. 
Âò³ì, ë³òíÿ çëèâà â ðåã³îíàõ (ëèïåíü-ñåðïåíü) âñå 
æ áóëà ìåíø ³íòåíñèâíîþ çà ê³ëüê³ñòþ îïàä³â, 
í³æ öå çàçâè÷àé ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó öþ ïîðó ðîêó, 
– ïîâ³äîìèëà Àñîö³àö³ÿ Åêñïåðò³â Êàâè ²íä³¿.
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 Ñòèõ³éíå ëèõî

І справді кажуть: 
“Велика вода – велика 
біда”. Саме така біда 
спіткала населення 
західних регіонів Укра-
їни влітку цього року. 
Потерпілі від повені 
території наприкінці 
липня 2008 року були 
оголошені зоною сти-
хійного лиха.

Зливи, які не припинялися впродовж тиж-
нів, спричинили небувалу за своїми масштаба-
ми і наслідками повінь. За оцінками експертів, 
подібного у наших краях не було вже понад 
сторіччя. Завдані збитки оцінюють у декілька 
мільярдів гривень. На жаль, загинули і люди.

Надзвичайна ситуація, що склалася на 
підтоплених територіях, потребувала значних 
коштів для подолання наслідків стихійного 
лиха, зокрема, у Львівській, Закарпатській, 
Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Фран-
ківській областях. Адже повінню були знище-
ні чи підтоплені житлові будинки, сільсько-
господарські угіддя, пошкоджені і зруйновані 
автомобільні та пішоходні мости, розмиті ав-
тошляхи, знеструмлені населені пункти, які 
залишилися без засобів зв’язку.

На ліквідацію наслідків повені були під-
няті всі сили. Рятувальникам подекуди дово-
дилося знімати людей із дахів їхніх будинків, 
аби доправити у безпечне місце.

Сьогодні вже потроху налагоджується 
життя у зоні лиха, але людям конче потрібна 
допомога, адже незабаром надійдуть холоди, 
а там і зима.

На допомогу потерпілим від повені при-
йшло чимало людей і серед них трудовий ко-
лектив Львівської кавової фабрики СП “Галка 
Лтд”. У тяжку годину вони надали матеріальну 
допомогу, зібравши кошти, та разом із своєю 
продукцією розподілили серед постраждалих 
мешканців Коломийського і Верховинського 
районів.

Групу “галківчан” люди зустрічали сло-
вами щирої вдячності, а старі бабусі не 
приховували сліз, бо багато натерпілись та 
настраждались. Громадська рада Коломий-
ського району та Коломийська районна рада 
висловили подяку колективу СП “Галка Лтд” 
за допомогу, яка була надана потерпілим від 
повені сельчанам.

Наш кор.

Чужої біди не буває
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VICOFA ПЕРЕГЛЯНУЛА СВІЙ 
КАВОВИЙ ПРОГНОЗ НА 2008/09 РІК
Â’ºòíàìñüêà Àñîö³àö³ÿ Êàâè ³ Êàêàî (Vicofa) 

ïåðåãëÿíóëà â á³ê çìåíøåííÿ ñâ³é ïðîãíîç âè-
ðîáíèöòâà êàâè 2008/09 ðîêó äî 950 000 òîíí, à 
öå 15,83 ìëí. 60-êã ì³øê³â çåðíà, íà â³äì³íó â³ä 
ïîïåðåäíüîãî îö³íþâàííÿ (16,67 ìëí. ì³øê³â), 
÷åðåç ïîñóøëèâó ïîãîäó, ïîâ³äîìëÿº ïðåäñòàâ-
íèê Àñîö³àö³¿. Çíèæåííÿ âèðîáíèöòâà ïåðåâàæ-
íî ïîâ’ÿçàíå ³ç ïîñóøëèâèì ïåð³îäîì âë³òêó òà 
ìàëîþ ê³ëüê³ñòþ îïàä³â, àí³æ ó ïîïåðåäí³ ðîêè, 
ùî ïðèçâåëî äî âòðàòè ïëîä³â íà äåðåâàõ. Ì³ñ-
öåâ³ òîðãîâö³ òà íåçàëåæí³ àíàë³òèêè âñå ùå 
ïðîãíîçóþòü âðîæàé 2008/09 ðîêó ó 1,3 ìëí. 
òîíí (21,67 ìëí. ì³øê³â), îñê³ëüêè íå âáà÷àþòü 
ñåðéîçíîãî çìåíøåííÿ âðîæàþ ÷åðåç ïîñóõó 
âë³òêó. Ì³í³ñòåðñòâî Ïðîìèñëîâîñò³ òà Òîðã³âë³ 
Â’ºòíàìó ââàæàº, ùî åêñïîðò êàâè â êðà¿í³ öüî-
ãîð³÷ áóäå ìåíøèì íà 10,5% ³ ñêëàäàòèìå 18,3 
ìëí. 60-êã ì³øê³â. ª â³äîìîñò³, ùî òîðã³âëÿ êà-
âîþ ç Â’ºòíàìó ñïîâ³ëüíèòüñÿ ó íàñòóïí³ ì³ñÿö³, 
îñê³ëüêè çàïàñè âèñíàæåí³, à äîñòàâêà íîâîãî 
âðîæàþ, ùî ðîçïî÷íåòüñÿ íàïðèê³íö³ æîâòíÿ, íå 
çàâåðøèòüñÿ ïîâí³ñòþ äî ê³íöÿ ëèñòîïàäà, äî-
ïîêè íå áóäå â³äîìî îá’ºì³â âðîæàþ.

НОВІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ 
НЕ В СИЛАХ ВІДНОВИТИ 

КОМЕРЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ STARBUCKS
Íîâ³ ïðîäóêòè òà ìàðêåòèíãîâ³ ñòðàòåã³¿ íå 

ìîæóòü ïîêðàùèòè êîìåðö³éíèé ð³ñò êîðïîðàö³¿ 
Starbucks íà òë³ òèñÿ÷³ ñêîðî÷åíü ¿¿ ïðàö³âíèê³â 
òà ñîòí³ çà÷èíåíèõ ìàãàçèí³â, ïîâ³äîìëÿº “Óîëò 
Ñòð³ò Æóðíàë”. ² õî÷à Starbucks ââåäå ó ä³þ 825 
íîâèõ òîðãîâèõ òî÷îê çà êîðäîíîì äî ê³íöÿ ô³-
íàíñîâîãî 2008 ðîêó, ÿêèé çàâåðøóºòüñÿ 28 âå-
ðåñíÿ òà ùå 900 – íàñòóïíîãî ðîêó, öå âñå îäíî 
íà 150 ïîçèö³é ìåíøå â³ä çàïëàíîâàíîãî ó êâ³òí³ 
íèí³øíüîãî ðîêó. Ó ô³íàíñîâîìó 2009 ðîö³ Star-
bucks âïåðøå çàêðèº á³ëüøå àìåðèêàíñüêèõ ìà-
ãàçèí³â, àí³æ â³äêðèâàº. Çìåíøåííÿ åêîíîì³÷íèõ 
çäîáóòê³â òà çðîñòàííÿ âèòðàò çìóñèëè êîìïà-
í³þ ïåðåãëÿíóòè ñâ³é ïðîãíîç ó á³ê ñêîðî÷åííÿ 
ùîäî ïðîäàæó òà â³äêðèòòÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü 
âæå âïðîäîâæ ïîòî÷íîãî ðîêó.

ПЕРУ Є ОДНИМ ІЗ НАЙБІЛЬШИХ 
ВИРОБНИКІВ МИТОЇ АРАБІКИ 

У ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ
Çáèðàííÿ âðîæàþ êàâîâîãî çåðíà ó Ïåðó 

ïî÷èíàºòüñÿ çàçâè÷àé â ñåðåäèí³ áåðåçíÿ, íà 6 
ì³ñÿö³â ðàí³øå, í³æ â ³íøèõ êðà¿íàõ Ëàòèíñüêî¿ 
Àìåðèêè, à åêñïîðò íîâîãî âðîæàþ â³äáóâàºòü-
ñÿ âæå ó òðàâí³. Ïåðó ò³ëüêè â îñòàíí³ ðîêè ñòà-
ëà ñåðéîçíèì åêñïîðòåðîì âèñîêîÿê³ñíî¿ ìèòî¿ 
àðàá³êè, çá³ëüøèâøè âèðîáíèöòâî ç 1,7 ìëí. 60-
êã ì³øê³â â ñåðåäèí³ 90-õ, äî 3,5 ìëí. ì³øê³â ó 
òåïåð³øí³é ÷àñ. Ñüîãîäí³ êðà¿íà, ÿê ³ Ãîíäóðàñ, º 
÷åòâåðòèì íàéá³ëüøèì âèðîáíèêîì ìèòî¿ àðàá³-
êè ó Ëàòèíñüê³é Àìåðèö³ ï³ñëÿ Êîëóìá³¿, Ìåêñèêè 
³ Ãâàòåìàëè.

РИНОК КАВИ "СПЕШИАЛІТІ" 
ДЕДАЛІ ЗРОСТАЄ

Ïîïèò íà êàâó-ãóðìàí, ÿêèé øâèäêî çá³ëüøó-
ºòüñÿ â Àç³¿ ³ Ñõ³äí³é ªâðîï³, äîïîìîæå ñâ³òîâîìó 
ðèíêó ó ïðîäîâæåíí³ çðîñòàííÿ ÿê³ñíî¿ êàâè íà 
5-6% â ð³ê â íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó, ïîâ³-
äîìèâ àãåíòñòâó Ðåéòåðñ, âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð 
Àñîö³àö³¿ êàâè “ñïåøèàë³ò³” Àìåðèêè (SCAA). Ïî-
ïèò â Àç³¿ òà Ñõ³äí³é ªâðîï³ êîìïåíñóº ïîâ³ëüí³-
øå â³äêðèòòÿ íîâèõ òîðãîâèõ òî÷îê â Ñïîëó÷å-
íèõ Øòàòàõ, ñâ³òîâîìó íàéá³ëüøîìó ðèíêó êàâè 
“ñïåøèàë³ò³”. Ëèøå ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ ïðè-
áëèçíî 15% ëþäåé ï’þòü êàâó “ñïåøèàë³ò³” êîæ-
íîãî äíÿ ³ â³äñîòîê íà ðîçâèíóòîìó ðèíêó ìîæå 
ñòàíîâèòè 30%.

УРЯД БУРУНДІ ПОСИЛЮЄ ВПЛИВ 
НА КАВОВИХ ФЕРМЕРІВ

Óðÿä êðà¿íè ïîâ³äîìèâ, ùî ïî÷íå çàëó÷àòè 
ôåðìåð³â äî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàðåçåð-
âîâàíó ö³íó, çà ÿêîþ ¿õ êàâîâ³ çåðíà ïðîïîíó-
þòüñÿ åêñïîðòåðàì íà àóêö³îí³ Ðàäîþ êàâè. Çà-
ðàç ñëóæáîâö³ ç Ðàäè íàãëÿäàþòü çà ñâ³òîâèìè 
ö³íàìè ³ òîä³ âñòàíîâëþþòü ðåçåðâíó ö³íó áåç 
êîíñóëüòàö³¿ ç ôåðìåðàìè. Óðÿä òàêîæ ðîçïî-
ðÿäèâñÿ, ùîá ôåðìåðàì âèïëà÷óâàëè ïðèíàé-
ìí³ 72% ö³íè, çà ÿêîþ ïðîäàºòüñÿ êàâà, â òîé 
÷àñ ÿê ðåøòà ðîçïîä³ëÿºòüñÿ ó ïðîìèñëîâîñò³. 
Ôåðìåðè ñêàðæèëèñü, ùî õî÷à êàâîâ³ ö³íè ïî-
êðàùèëèñü, âîíè îòðèìóâàëè ëèøå äåùèöþ â³ä 
ñóìè, îñê³ëüêè âåëèêó ¿¿ ÷àñòèíó çàáèðàþòü ïî-
ñåðåäíèêè òà ³íø³ êàâîâ³ çàêëàäè. Ë³áåðàë³çàö³ÿ 
êàâîâîãî ñåêòîðó áóëà óìîâîþ Ì³æíàðîäíîãî 
ìîíåòàðíîãî ôîíäó (²ÌF). Äåðæàâí³ ðåôîðìè 
òàêîæ ì³ñòÿòü ïðèâàòèçàö³þ óñ³õ ñòàíö³é äëÿ 
ìèòòÿ êàâè, ÿêèìè çàðàç îï³êóºòüñÿ óðÿä.

Â³ðà Äóìà.
Ïåðåêëàä ç àíãë.

 Êðåäèòóâàííÿ Åëåêòðîííà òîðã³âëÿ

Agribank кредитуватиме 
експорт поточного 

врожаю кави у В’єтнамі
Îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ â’ºòíàì-

ñüêèõ áàíê³â Agribank íàäàñòü 
$ 182 ìëí. íà êðåäèòóâàííÿ íè-
í³øíüîãî âðîæàþ êàâîâîãî çåð-
íà â êðà¿í³.

Äîäàòêîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ $ 182 
ìëí. íàä³éäóòü â³ä â’ºòíàìñüêîãî 
Agribank äëÿ ï³äòðèìêè êàâîâîãî 
âèðîáíèöòâà òà åêñïîðòó êàâè ïî-
òî÷íîãî âðîæàþ.

Çà ñëîâàìè Êåðóþ÷îãî áàíêîì 
Íãóºí Òõ³ Áèíõà, ó íèí³øíüîìó ðîö³ 
Agribank çá³ëüøèòü îáñÿãè êðåäèò³â, 
ùî áóäóòü íàäàí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüê³é ãàëóç³ êðà¿íè, ç 70% äî 75.

Thanhniennews.com

Òàíçàí³ÿ ïëàíóº 
çá³ëüøèòè âèðîáíèöòâî 

ñâîãî ÷àþ

За повідомленням агентства Blo-
omberg, виробництво чаю в Танзанії 
має зрости до 2012 року на 33%.

У Танзанії, – четвертій за вели-
чиною країні Африки з виробництва 
чаю, – врожаї зростуть на 33% із 
33000 тонн у 2007 – 2008 році до 44000 
тонн у 2011-2012 році. Вже наступно-
го 2009 року виробництво чаю скла-
датиме 37000 тонн.

Сьогодні експорт чаю в країні оці-
нюється у $ 37млн. (27 000 тонн). На-
ступного року ця сума збільшиться 
до $ 41 млн.

Bloomberg.com

Шри-Ланка розглядає 
нові шляхи у розширенні 

чайного експорту
Øðè-Ëàíêà îãîëîñèëà ïðî 

ñâ³é íàì³ð ñóòòºâî çá³ëüøèòè 
åêñïîðòí³ ïîñòàâêè ÷àþ âæå ó 
íàéáëèæ÷³ äâà ðîêè.

Êðà¿íà ïëàíóº âæå çà äâà ðîêè 
äîâåñòè öèôðè åêñïîðòó ÷àþ äî $ 2 
ìëðä. Ïðîâ³äíèì ëàíê³éñüêèì ³ãðî-
êàì ïðîïîíóºòüñÿ çðîáèòè îñîáëè-
âèé íàãîëîñ íà âåëèê³ ðèíêè çáóòó 
– Ïàêèñòàí, ÑØÀ, ªãèïåò, Ìàðîê-
êî, ßïîí³þ, ²ðàê, Í³ìå÷÷èíó.

Øðè-Ëàíêà ïëàíóº òàêîæ ðîç-
ðîáèòè íîâ³ øëÿõè ðîçøèðåííÿ 
åêñïîðòó â ÑØÀ, ÿê³ º ÷åòâåðòèì 
çà âåëè÷èíîþ ðèíêîì ñïîæèâàííÿ 
÷àþ ó ñâ³ò³.

Coffeetea.ru

Товарна біржа Ефіопії, 
починаючи з жовтня, пла-
нує розпочати торгівлю 
кавою за допомогою нової 
електронної системи.

“Торги проводитимуть-
ся о другій половині дня, 
аби прив’язати їх до торгів 
у Нью-Йорку”, – каже ди-
ректор ефіопської товарної 
біржі (ЕСХ).

Для участі в електро-

нній торгівлі продавці 
повинні мати складські 
розписки, а покупці – під-
твердження наявності до-
статніх депозитів у банках.

Ефіопія отримала пра-
во на національні торгові 
марки кави Sidamo, Har-
ar та Yirgacheffe, а також 
уклала угоди із 70 світо-
вими компаніями, які бу-
дуть надавати допомогу у 

просуванні цих кавових 
марок.

Сьогодні країна є од-
ним із найбільших вироб-
ників кави на континенті, 
яка гордиться своїм зван-
ням батьківщини кави. 
Минулого сезону Ефіопія 
експортувала 170888 тонн 
зерна, отримавши $ 525,2 
млн.

Africa.reuters.com

Корпорація Procter & Gamble 
(P&G) висунула позов до корпора-
ції Kraft Foods за порушення па-
тентних прав.

У позові, поданому в США, 
стверджується, що нові пластико-

Коли йдеться про каву, то не-
має більш відомого всесвітнього 
бренду, ніж Starbucks з його 10 000 
кав’ярень у багатьох країнах. 
Сьогодні цю мережу звинувачу-
ють у нераціональному витра-
чанні води.

Розслідування, яке провела 

Ö³íè íà çíàìåíèòå 
êåí³éñüêå êàâîâå çåð-
íî âïàëè â ñåðåäíüî-
ìó íà 11%.

Ïàä³ííÿ ö³í íà êàâó 
ó Êåí³¿ ñïðè÷èíåíå çà-
ãàëüíîþ òåíäåíö³ºþ 

íà ñâ³òîâîìó ðèíêó é 
âîäíî÷àñ çá³ëüøåííÿì 
çàïàñ³â, çðîáëåíèõ åêñ-
ïîðòåðàìè êðà¿íè. Òàê, 
ñåðåäíÿ ö³íà íà êàâó 
âïàëà äî $ 147,83 çà ì³-
øîê, ïîð³âíÿííî â³ä ïî-

Ì³í³ñòåðñòâî ñ³ëüñüêî-

ãî ãîñïîäàðñòâà ªìåíó 

ïîâ³äîìëÿº, ùî ó ì³ñöå-

âîìó ñåêòîð³ ïðèâàòíîãî 

âèðîáíèöòâà êàâè ³ñíóº 

òðè ãîëîâíèõ íàïðÿìêè ³í-

âåñòóâàííÿ. Öå, çîêðåìà, 

â áóä³âíèöòâî êàâîïåðå-

ðîáíèõ çàâîä³â, ó ïðîñó-

âàííÿ âèðîá ëåíî¿ ïðîäóê-

ö³¿ íà çàðóá³æí³ ðèíêè, à 

òàêîæ ó áóä³âíèöòâî ³íêó-

áàòîð³â äëÿ íàñ³ííÿ.

Ì³í³ñòåðñòâî ñ³ëüñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà êðà¿íè óõâàëèëî äâà 
ïðîåêòè, ÿê³ ìàþòü íà ìåò³ çá³ëü-
øèòè åêñïîðò êàâè. Ðàçîì ç òèì, 
ïðèâàòíèì êàâîâèì ñï³ëêàì òà-
êîæ áóäå íàäàíà ï³äòðèìêà äëÿ 
çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà 
òà åêñïîðòó êàâîâîãî çåðíà. Íà 
ñüîãîäí³øí³é äåíü â ªìåí³ ä³º 
5 ïðèâàòíèõ êàâîâèõ ñï³ëîê, ÿê³ 
âèðîáëÿþòü áëèçüêî 75% çà-
ãàëüíîãî îáñÿãó âñ³º¿ êàâè.

Çàçíà÷èìî, ùî äî ê³íöÿ XVII 
ñòîë³òòÿ ªìåí áóâ ºäèíèì âèðîá-
íèêîì ³ åêñïîðòåðîì êàâè ó ñâ³ò³, 
àëå ï³çí³øå éîãî âèò³ñíèëè òàê³ 
êðà¿íè ÿê Áðàçèë³ÿ òà Åô³îï³ÿ.

Çà ìàòåð³àëàìè 
Yementimes.com

Çðîñòàº ñâ³òîâèé ïîïèò 
íà ºìåíñüêó êàâó

Гватемала є однією з най-
більших у Центральній Америці 
виробників високоякісної кави-
преміум. 

У стратегічні плани групи Ана-
кафе входить відмова від прив’яз-
ки вартості кави до біржевої ціни 
і перехід на контракти з фіксова-

 Íîâ³ ïðîãíîçè

 Ðîçøèðåííÿ åêñïîðòó

В Ефіопії відтепер діятиме 
електронна торгівля кавою

 Òåíäåíö³¿ ðèíêó

Кенійська кава стала 
дешевшою

ïåðåäíüî¿ $ 166,27. Ñîðò 
àðàá³êè “Êåí³ÿ ÀÀ” ñòàâ 
äåøåâøèì â ñåðåäíüî-
ìó íà 10% ç $ 190,3 äî 
$ 170,38 çà ì³øîê. Îá’ºì 
ïðîäàæó íà àóêö³îí³ òà-
êîæ ñêîðîòèâñÿ íà 65% 
é ñêëàâ 2550 ì³øê³â íà 
ñóìó; $ 461361, ïîð³âíÿí-
íî ç 7212 ì³øêàìè âàð-
ò³ñòþ $ 1,47 ìëí.

Coffeetea.ru

 Ç æèòòÿ êîìïàí³é

Ïîçîâ çà ïîðóøåííÿ 
ïàòåíòíèõ ïðàâ

ві чотирифунтові контейнери для 
кави Maxwell House порушують 
патенти P&G, яка використовує їх у 
виробництві своєї кави Folgers. 

Ще 2003 року компанія P&G ви-
вела на ринок каву Folgers, яка була 
розфасована у цій упаковці, чим 

різко збільшила її продаж. Сьогод-
ні P&G намагається відстояти свої 
права на деякі технологічні розроб-
ки, заборонивши Kraft Foods торгу-
вати цим видом розфасовки, зажа-
давши відшкодування збитків.

Coffeetea.ru

Starbucks çâèíóâà÷óþòü 
ó ìàðíîòðàòñòâ³

одна з британських газет з’ясува-
ло, що Starbucks щодня витрачає 
близько 23 млн. літрів води. У ком-
панії ж кажуть, що це потрібно для 
підтримки чистоти. Опоненти Star-
bucks, у свою чергу, звертають увагу 
на необхідність зміни сталих ви-
трат води, і вимагають від компанії 

жорстких заходів аби припинити 
марнотратство цінного природного 
ресурсу.

Tvnz.co.nz

 Ðèíêîâèé ïîïèò

 Êàâà-ïðåì³óì

Експортери Гватемали планують 
збiльшення експорту кави-премiум

ною ціною. Гватемала на довго-
строковій основі продає близько 
25% свого врожаю американській 
мережі кав’ярень Starbucks. До 
планів експортерів входить збіль-
шення експорту кави speciality до 
Австралії, Росії та в Азію.

Coffeetea.ru
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Ринкові ціни на зерно арабіки 
і робусти зазнали змін у період 
10-16 жовтня 2008 року. Про це 
докладніше.

У звітному періоді спостері-
галося подальше зниження цін на 
каву. Так, арабіка з поставкою у 
грудні 2008 року подешевшала на 
1,5% у Нью-Йорку, а ціна робусти 
з поставкою у листопаді 2008 року 
не змінилася у Лондоні.

Розрахункова ціна закриття на 
зерно арабіки з поставкою у груд-
ні 2008 року склала 112,95 центів/
фунт на нью-йоркській біржі NYB-
OT (ICE) 16 жовтня 2008 року.

За звітними відомостями сто-
совно позицій трейдерів з кавових 
ф’ючерсів на нью-йоркській біржі 
NYBOT станом на 7 жовтня 2008 
року чиста довга позиція у вели-
ких інвестиційних фондах впала до 
8634 лота (- 10225 за тиждень).

Торгові доми (хеджери) скоро-
тили свою чисту коротку позицію 
до 859 лотів (- 2050 лотів). Дрібні 
торговці змінили чисту довгу пози-
цію на чисту коротку (- 732 лоти). 
Чиста довга позиція індекс-трей-
дерів зменшилась до 50815 лотів 
(- 1095 лотів за тиждень).

Частка довгої позиції індекс-
трейдерів у комбінованому відкри-
тому інтересі (разом із ф’ючерсами 
та опціонами) склала у звітному 

періоді 27,7%. Відкритий інтерес 
по ф’ючерсах збільшився до 137031 
лота (+ 13278 лотів).

Сертифіковані запаси кави 
арабіка на нью-йоркській біржі 
NYBOT станом на 16 жовтня 2008 
року зросли до 4618783 мішків по 
60 кг (+ 5815 мішків на 9 жовтня 
2008 року).

Як оголосив Міністр сіль-
ського господарства Бразилії, аби 
запобігти скороченню врожаю у 
сезоні 2008/09 року, держава має 
надати 10 млрд. реалів ($ 4,5 млрд.) 
на підтримку аграрного сектора. У 
випадку ненадання цієї суми, фер-
мери скоротять використання до-
брив, що призведе до зменшення 
врожаю на 20%. Тож, за пропози-
цією Міністра, 5 млрд. із цієї суми 
треба передати фермерам, а решта 
(5 млрд.) – на підтримку світовим 
експортерам кавового зерна.

Експорт кави із Перу у серпні 
зріс до 601680 мішків по 60 кг, що 
на 37% більше, ніж цього ж міся-
ця торік, коли було експортовано  
440524 мішки. Сумарний експорт 

кави із Перу за перші 8 місяців 2008 
року збільшився на 9,7% з 1602277 
мішків, експортованих за цей же 
період 2007 року, до 1757257 міш-
ків. У серпні експорт цілком скла-
дався із кави врожаю 2008 року.

Щодо врожаю кави сезону  
2008/09 року в Мексиці, то він 
очікується у розмірі 5 млн. 60-кг 
мішків, що буде на 16% більше, ніж 
урожай сезону 2007/08 року, що 
завершився. Він складав 4,3 млн. 
мішків. Урожай 2008/09 року обі-
цяє стати найбільшим у країні від 
сезону 1999/2000 року, коли було 
зібрано 6,5 млн. мішків.

Експорт кави з Мексики уро-
жаю 2007/08 року, що завершив-
ся, скоротився до 2555366 мішків, 
що на 12% менше, ніж у сезоні  
2006/07 року, коли було експорто-
вано 2893351 мішок. Експорт кави 
у вересні зменшився на 10% порів-
нянно із вереснем минулого року 
і склав 185014 мішків. Остаточні 
дані по експорту переважно спів-
пали з прогнозами, які подавалися 
на зниження виробництва у зв’язку 

 Çäîðîâ’ÿ

 Îãëÿä ðèíêó

Äèíàì³êà ì³æíàðîäíîãî ðèíêó êàâè  
çà ïåð³îä 10 –16 æîâòíÿ 2008 ðîêó

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

10 – 16 æîâòíÿ 2008 ðîêó

із дворічним циклом урожайності 
кавових дерев.

Розрахункова ціна закриття на 
каву робуста склала 1715 $/т за лис-
топадовим ф’ючерсом лондонської 
біржі Euronext (LIFFE) 16 жовтня 
2008 року.

Як повідомив у своєму звер-
ненні голова Міжнародної Орга-
нізації Кави (ICО) Нестор Осо-
рио, світова фінансова криза може 
призвести до скорочення поставок 
кави, а споживачі почнуть більше 
пити каву вдома. Криза, насампе-
ред, може позначитися на виробни-
ках, які будуть змушені скоротити 
інвестиції у плантації. Втім, Нестор 
Осорио підтвердив свій попередній 
прогноз за об’ємом виробництва 
кави у сезоні 2008/09 року, який, за 
його словами, має складати близько 
131 млн. 60-кг мішків. Криза не по-
значиться на об’ємах споживання 
кави у країнах, які її імпортують, 
скоріш за все зміниться структура 
споживання. Так, скоротиться спо-
живання кави у кав’ярнях, але при 
цьому збільшиться частка спожи-
вання кави вдома.

За прогнозами ІСО, споживан-
ня кави в 2008 році складе близько 
128 млн. мішків, що більше від по-
казника 2007 року, – у 124,6 млн. 
мішків.

За матеріалами Coffeetea.ru

 Âèíàõîäè

Кавова панацея  
від багатьох хвороб

За статистикою, кава — другий 
за розповсюдженістю та популярніс-
тю напій на Землі, після води. Слов-
ник дегустатора для опису смаку 
кави містить 1200 термінів.

Вчені довели, що у розумних ме-
жах кава позитивно впливає на орга-
нізм людини: 300-500 мг кофеїну на 
добу є оптимальними для здоров’я. В 
середньому 1 чашка кави містить 80 мг 
кофеїну; розчинна — 65-71 мг; еспрес-
со — 40 мг у чашці об’ємом 30 мл; кава 
з обсмажених зерен — 80-115 мг. Ціка-
во, що 3-4 чашки кави з обсмажених 
зерен чи 5 чашок розчинної містять 
стільки ж кофеїну, як 10 таблеток від 
головного болю.

Дію кофеїну на центральну нерво-
ву систему вивчали ще в лабораторіях 
академіка І. П. Павлова. Вчені виявили, 
що кофеїн стимулює процеси збуджен-
ня в корі головного мозку, а це, у свою 
чергу, сприяє покращенню обміну 
речовин і підвищує життєдіяльність 
тканин усього організму. Існує цікава 
статистика: чоловіки, які п’ють каву в 
розумних межах, мають більше дітей, 
ніж ті, що не вживають цей напій. Дея-
кі медики стверджують, що кава пози-
тивно впливає на чоловіче здоров’я.

Загальновідомо, що кава підвищує 
тиск. У перші 2 години після випитої 
чашки дійсно може спостерігатися під-
вищення тиску людини, але незначне. 
Навіть у групи пацієнтів, які стражда-
ють на артеріальну гіпертензію, під час 
досліджень не було виявлено значних 
змін тиску після споживання кави. 
Втім, лікарі все ж таки рекомендують 
таким людям з обережністю ставитися 
до цього напою. У малих дозах кава не 
чинить негативного впливу і на хво-
рих на цукровий діабет. Доведено, що 
кава ефективно впливає і на шлунко-
во-кишковий тракт. Діє не тільки ко-
феїн, а й інші складові кавового зерна. 
Випита чашка викликає таку ж шлун-
кову секрецію, що й м’ясний бульйон. 
За 20-30 хвилин кислотність шлунка 
досягає максимуму, що сприяє пере-
травлюванню їжі та її засвоєнню ор-
ганізмом.

Поза тим кава протипоказана при 
гіпертонії, безсонні, підвищеній збуд-
ливості нервової системи. Через підви-
щення кислотності шлунка не можна 
пити каву тим, хто страждає на вираз-
ку та гіперацидний гастрит. Якщо ж 
вживати каву з молоком, вершками та 
цукром, її збуджуючий вплив на шлун-
кову секрецію суттєво зменшується. 
Та вживання кави в розумних межах 
здоровою людиною дарує не тільки 
смакове та естетичне задоволення, а й 
чудово впливає на весь організм.

Підготувала Юлія Цюпка.

Ðîçðîáëåíî îðèã³íàëü-
íå ³ âîäíî÷àñ çðó÷íå êàâî-
âå ãîðíÿòêî ç ãîäèííèêîì 
– TimeMug – äëÿ äóæå çà-
éíÿòèõ, çàêëîïîòàíèõ ³ ä³-
ëîâèõ ëþäåé.

Íàéá³ëüøå êëîïîò³â ïðè-
íîñèòü ðàíîê. Òðåáà âñòèã-
íóòè ç³áðàòèñÿ äî ïðàö³, 
ïðèâåñòè ñåáå ó ïîðÿäîê, ³ 
ãîëîâíå – âèïèòè àðîìàòíî¿ 
êàâè. Òà íàñîëîäèòèñÿ íåþ, 
íà æàëü, äåêîëè ïðîñòî 
áðàêóº ÷àñó. Â³äòàê âèíà-
õ³äíèêè ïîòóðáóâàëèñÿ ïðî 
øàíóâàëüíèê³â êàâè, àáè 
âîíè ùîðàíêó, áåç ïîñï³õó 
ìîãëè ñìàêóâàòè óëþáëå-
íèì íàïîºì.

Îäèí ³ç òàêèõ íàä-
çâè÷àéíèõ ïðèíòåð³â 
âèêîðèñòîâóº ïëàí-
øåòíèé ïëîòòåð Phili-
ps 8155, ÿêèé ïðîñòî 
“âèñòð³ëþº” õàð÷îâèì 
÷îðíèëîì íà ï³íêó, ùî 
âêðèâàº ô³ë³æàíêó êàâè 
ëàòòå.

Äëÿ òîãî, àáè ñòâî-
ðèòè òàêó ìàøèíó, íå-
îáõ³äíî ìàòè ïëîòòåð, 
³íòåðôåéñíó øèíó GPIB, 
ðåëå íà 12V ³ õàð÷îâå 
÷îðíèëî. Äîäàéòå äî 
öüîãî ïåðåë³êó îñíîâè 
ïðîãðàìóâàííÿ, à òàêîæ 
êíèãó Inkjet Applications, 
çàâäÿêè ÿê³é âè íàâ÷è-
òåñÿ òâîðèòè ñïðàâæí³ 
ëàòòå-øåäåâðè.

Ùå îäèí åêñêëþ-
çèâíèé ïðèíòåð ï³ä 
íàçâîþ ZUSE, ðîçðî-
áëåíî ó äóñ³ êëàñè÷íèõ 
ìàòðè÷íèõ äðóêàðñüêèõ 

Íåùîäàâíî ñòâîðåíî ãà-
äæåò, ÿêèé ÿâëÿº ñîáîþ ì³êñ 
ãîðíÿòêà ³ ãîäèííèêà, – Ti-
meMug. Òîáòî, ó çâè÷àéíå 
êàâîâå ãîðíÿòêî âìîíòîâàíî 
çâè÷àéíèé ãîäèííèê. Âèíà-
õ³ä º äóæå ïðîñòèì, ÿê ³ âñå 
ãåí³àëüíå. Ïðîòå, ë³÷èëüíèê 
÷àñó íå ïðîñòî âìîíòîâàíèé 
ó ãîðíÿòêî, àëå é ñóì³ùåíèé 
³ç íèì ó òàêèé ñïîñ³á, ùîá 
âîäíî÷àñ íå â³äìîâëÿòèñÿ 
â³ä çðó÷íîñò³ âèêîðèñòàííÿ 
ïîñóäîìèéíî¿ ìàøèíè.

Ãàäæåò ïðåäñòàâëåíî ó 
÷èñëåííèõ êîëüîðîâèõ âàð³-
àíòàõ, ÿê³ ìîæíà îáðàòè íà 
ñàéò³ TimeMug.

Myjane.ru

Îäíà ç³ ñòàìáóëüñüêèõ 
êàâ’ÿðåíü çàïðîïîíóâàëà 
ñâî¿ì â³äâ³äóâà÷àì ÷àé 
ó ïîðö³éíèõ ïàêåòèêàõ ³ç 
ÿðëè÷êîì íåñòàíäàðòíî¿ 
ôîðìè.

Ðîçðîáëåíà òóðåöüêèìè 
äèçàéíåðàìè ÷àéíà ïîðö³éíà 
óïàêîâêà ìàº ÿðëè÷êè ó âè-

ãëÿä³ ìàëåíüêèõ ÷îëîâ³÷ê³â, ÿê³ 
òðèìàþòüñÿ çà íèòî÷êó àáî 
ïðèêð³ïëåí³ äî íå¿. Ñïî÷àòêó 
òàêèé ÷àé ïðèçíà÷àâñÿ ò³ëüêè 
äëÿ âèêîðèñòàííÿ ó êàâîâèõ 
ìåðåæàõ, àëå çãîäîì êë³ºíòè 
ïî÷àëè âñå ÷àñò³øå êóïóâàòè 
éîãî ñîá³ äîäîìó. Òîìó â êîì-
ïàí³¿ âèð³øèëè ðîçïî÷àòè ïðî-

äàæ íîâî¿ óïàêîâêè ÷àþ ó ðîç-
äð³áíèõ ìåðåæàõ. Öåé ïðèêëàä 
íàî÷íî äîâîäèòü âàæëèâ³ñòü 
óïàêîâêè äëÿ óñï³õó ³ ïðîñó-
âàííÿ áðåíäó. Â³äòàê ïðîñòà 
çì³íà äèçàéíó çá³ëüøèëà ïî-
ïóëÿðí³ñòü ïðîäóêòó áåç çì³íè 
éîãî ñïîæèâ÷èõ ÿêîñòåé.

News.unipack.ru

Ïåðåìîæöÿ âèçíà÷àòè-
ìóòü çà êîëüîðîì êàâîâèõ 
ñòàêàí÷èê³â. Ò³ â³äâ³äóâà÷³ 
ñóïåðìàðêåòó, ÿê³ çáèðà-
þòüñÿ ãîëîñóâàòè çà êàíäè-
äàòà â³ä Ðåñïóáë³êàíñüêî¿ 
ïàðò³¿ Äæîíà Ìàêêåéíà, 
ïèòèìóòü êàâó ç ÷åðâîíèõ 

ñòàêàí÷èê³â – òðàäèö³éíî-
ãî êîëüîðó ðåñïóáë³êàíö³â. 
Ïðèõèëüíèêè äåìîêðàòà 
Áàðàêà Îáàìè îáåðóòü êàâó 
ó ñèíüîìó ñòàêàí÷èêó.

Óñ³ ïîêóïêè áóäóòü âðàõî-
âóâàòèñÿ. Àêö³ÿ ïðîõîäèòèìå 
ç ïåðøîãî æîâòíÿ ïî ÷åòâåð-
òå ëèñòîïàäà. Íåçâàæàþ÷è 
íà òå, ùî êàâó â ñóïåðìàðêå-
òàõ çàçâè÷àé êóïóþòü îäí³ é 
ò³ ñàì³ ëþäè, íà ïðåçèäåíò-
ñüêèõ âèáîðàõ 2000 òà 2004 
ðîêó àíàëîã³÷í³ àêö³¿ 7-Eleven 
ñïðîãíîçóâàëè ðåçóëüòàòè 
íàáàãàòî òî÷í³øå, í³æ ÷èñ-
ëåíí³ ñîö³îëîã³÷í³ îïèòóâàí-
íÿ, çàçíà÷àº âèäàííÿ

Dallas News.ru

Про нововведення по-
інформував представник 
британського міністерства 
культури під час конференції 
директорів бібліотек. На дум-
ку високопосадовця, бібліо-
теки мають перетворитися на 
місця сімейного відпочинку 
та допомогти уникнути ізо-
ляції тим, хто весь час сидить 
вдома біля комп’ютера.

Відтак бібліотекам за-
пропоновано відкривати 
кав’ярні, книжкові крамниці, 
кінозали, аби вижити у добу 
електронних книг. Нині що-
річно британські бібліотеки 
відвідують 288 мільйонів чи-

тачів. За останнє десятиріччя 
кількість виданих абонентам 
книг скоротилася на 34%. То-
рік в Англії було зачинено 40 
бібліотек.

А тим часом, бібліотеки 
вже очікують кардинальних 
змін. Так, наприклад, у пів-
нічному районі Лондона Кем-
дені у бібліотеках дозволяєть-
ся користуватися сотовими 
телефонами та приносити із 
собою їжу і напої. Незабаром 
там з’явиться можливість по-
сидіти за чашечкою кави та 
провести час за комп’ютерни-
ми іграми.

Turist.rbc.ru

Êîæíîìó òóðèñòó –  
ãîðíÿòêî àíãë³éñüêîãî 

÷àþ ³ç ïå÷èâîì
Ãîðíÿòêî ñïðàâæíüî-

ãî çàïàøíîãî àíãë³éñüêîãî 
÷àþ ³ç òðàäèö³éíèì ïå÷èâîì 
áóäå î÷³êóâàòè íà êîæíîãî 
³íîçåìöÿ, ÿêèé ïðèáóâàòèìå 
äî Âåëèêîáðèòàí³¿.

Öå ð³øåííÿ óõâàëèëà âëàäà 
êðà¿íè, ùîáè ó òàêèé ñïîñ³á ïî-
êðàùèòè ïåðøå âðàæåííÿ ïðî 
Àíãë³þ, â ÿê³é, ÿê â³äîìî, ïîãîäà 
äóæå ì³íëèâà, à òàêîæ ïîñò³éíî 
òðàïëÿþòüñÿ çàòðèìêè ðåéñ³â 
ó íàéá³ëüøèõ ì³ñöåâèõ ëåòîâè-
ùàõ.

Âæå, ïî÷èíàþ÷è â³ä ëèñ-
òîïàäà 2008 ðîêó, ó âñ³õ âåëè-
êèõ àåðîïîðòàõ Ñïîëó÷åíîãî 
Êîðîë³âñòâà íàäàâàòèìåòüñÿ 
íîâà áåçêîøòîâíà “÷àéíà ïî-
ñëóãà” äëÿ ïðè¿æäæèõ ãîñòåé. 
Çàçíà÷àºòüñÿ òàêîæ, ùî ñòî-
ñîâíî àñîðòèìåíòó ïå÷èâà áóâ 
íàâ³òü ïðîâåäåíèé ñïðàâæí³é 
êàñòèíã. Âèá³ð, áóâ çðîáëåíèé 
íà êîðèñòü çíàìåíèòîãî ñîð-
òó “Äæåìì³ Äîäæåðñ” – äóæå 
ñìà÷íîãî ïå÷èâà ³ç ìàëèíîâèì 
äæåìîì.

Mediactivist.ru

Кавова новинка TimeMug є доволі простою,  
як і все геніальне

Незвичайний принтер  
для кави латте і хлібних тостів

Ïðèíòåðè ïðåêðàñíî ï³äõîäÿòü äëÿ äðóêó íà ïà-
ïåð³ áóäü-ÿêèõ òåêñò³â, åëåêòðîííèõ òàáëèöü, çâ³ò³â 
³ ãðàô³ê³â, àëå ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è çäàòåí âàø 
ïðèíòåð íàäðóêóâàòè ùî-íåáóäü íà ï³íö³ êàâè ëàò-
òå ÷è õë³áíîìó òîñò³..?

Важливість упаковки для успіху бренду

 Âèáîð÷à êîìïàí³ÿ â ÑØÀ

Результати президентських  
виборів США можна спрогнозувати 

і за кольором кавових філіжанок
Ìåðåæà ñóïåðìàðêåò³â 7-Eleven ó Äàëëàñ³ ìàº 

íàì³ð ïðîâåñòè îïèòóâàííÿ ñåðåä ñïîæèâà÷³â ïåðåä 
âèáîðàìè íîâîãî ïðåçèäåíòà ÑØÀ, ïîâ³äîìëÿº ñàéò 
Dallas News.

 Äîçâ³ëëÿ ïî-áðèòàíñüêè

У британських бібліотеках 
незабаром відкриються кав’ярні

Урядовці Великобританії 
вважають, що відвідувачам 
бібліотек слід дозволити 
здіймати гамір, пити каву, 
голосно спілкуватися, диви-
тися відео тощо, повідомляє 
The Independent.

 Ãîñòèíí³ñòü ïî-áðèòàíñüêè

ïðèñòðî¿â, çäàòåí äðóêóâàòè 
ãðàô³êó ³ òåêñò (12 õ 12) íà 
øìàòî÷êàõ õë³áà. Îñîáëèâèé 
îïòè÷íèé ñåíñîð äåòåêòóº òå, 
ùî ïåðåä íèì çíàõîäèòüñÿ 
õë³á, ï³ñëÿ ÷îãî àêòèâ³çóºòüñÿ 
ïðîöåñ äðóêó.

T3.ru
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Географія походження сортів зерна, 
з яких виготовляється кава торгової марки “Галка”

 ×àéíà öåðåìîí³ÿ

Високоякісна кавопродукція 
торгової марки “Галка” виго-
товляється із добірного зерна 
арабіки і робусти, яке надхо-
дить на виробництво більш ніж 
із двадцяти кра їн світу. Саме ці 
екзотичні країни і подарували 
людству ароматну каву. Сма-
куємо її із насолодою і ми, хоча 
не завжди знаємо, звідки похо-
дить зерно, які має особли вості 
та характеристики.

Сьогодні ми познайомимося 
з одним із кращих сортів 
кави – індонезійською 
робустою (Indonesia EK-
One).

Індонезія – є одним 
із потужних світових ви-
робників робусти. Це най-
більша країна Південно-
Східної Азії. Вона займає 
більше 10 тисяч островів 
Малайського архипелагу, 
які розташовані по обидва 
боки екватору, на 5 тис.км 
із заходу на схід і 1500 км 
– з півночі на південь. По-
верхня островів скеляста, 
просторі низини знахо-
дяться лише на Калиман-
тані та Суматрі.

Внаслідок свого острівного 
розташування Індонезія підтри-
мує як зовнішні, так і внутрішні 
зв’язки між окремими острова-
ми тільки морським шляхом, а 
також за допомогою авіації.
Площа – 1 млн. 904,4 тис.км2

Населення – 124,2 млн. осіб.
Столиця – Джакарта.

На 90% кавових плантацій 

країни вирощують якісне, добір-
не зерно робусти.

Кавові дерева найбільше пе-
реважають на островах Суматра, 
Сулавесі, гірських схилах За-
хідної Яви, які посідають перше 
місце у країні за кількістю своїх 
плантацій.

Саме ця місцевість є най-
більш сприятливою для вирощу-
вання найкращої індонезійської 
робусти, яка цінується в усьому 
світі.

Сезон збирання врожаю по-
чинається вже у травні і завер-
шується наприкінці грудня.

Кавові дерева були завезені 
до Індонезії ще в середині XVII 
ст. голландцями, які використа-
ли саджанці з індійського узбе-
режжя Малабар. У 1712 році в 
Амстердамі продали першу пар-
тію кавового зерна з Яви. І з цьо-

го часу Індонезія, зокрема, острів 
Ява, лідирує у кавовому вироб-
ництві, забезпечуючи потреби 
багатьох країн у каві. Та за пів-
тора століття, 1880 року, кавові 
плантації були знищені грибком 
Hemileia vastatrix, від якого ще 
раніше загинули кавові дерева на 
Цейлоні.

Після Другої світової війни 
індонезійці завезли із Африки 
саджанці робусти, які не боялися 
цієї хвороби.

Сьогодні кава пошире-
на на всьому Індонезійсько-
му архипелагу. Щорічно 
Індонезія збирає близько 
430 тис. тонн зерна посіда-
ючи третє місце у світі піс-
ля Бразилії і Колумбії. Але 
лише 10% від загального 
об’єму індонезійської кави 
припадає на арабіку, решта 
– робуста. Відтак Індонезія 
є одним з головних поста-
чальником високоякісного 
і популярного в усьому сві-
ті зерна робусти.

Збудливий букет аро-
мату та витончений смак 
індонезійської кави при-
несли їй славу шляхетного 

напою високого гатунку. Вміст 
кофеїну у робусті з кращих індо-
незійських плантацій дорівнює 
1,8 – 2,5 %, що дозволяє отриму-
вати міцний і насичений напій, 
а також використовувати його 
у поєднанні з іншими видами 
кави, у сумішах.

Кава має слабку кислотність 
та присмак шоколаду.

Цікаво, що все різноманіття видів 
чаю росте на одному чайному дереві й 
залежить лише від віку, якості, способу 
обробки чайних листочків та ступеня 
їх ферментації – процесу окислення й 
бродіння соку чайних листків, під час 
якого в них відбуваються основні хіміч-
ні перетворення.

Для ферментації, яка триває від кіль-
кох хвилин до 2-3 годин, чайні листки 
розкладають шаром товщиною 10 см в 
приміщенні з високою вологістю та хоро-
шим доступом кисню.

Найдорожчим і найелітнішим вважа-
ється малоферментований білий чай, для 
отримання якого збирають лише наймо-
лодші, напіврозпущені листочки першо-
го врожаю. Крім приготування напоїв, 
білий чай широко використовується для 
виробництва елітної косметики.

Жовті чаї ферментують дещо довше, 
ніж зелені, червоний чай – той, в якому 

ферментація була зупинена в середині 
процесу і, нарешті, більш звичний чор-
ний чай, де процес ферментації був дове-
дений до природного завершення. Також 
є чимало сортів ароматизованих, з добав-
ками та інших видів чаю, які ми полюбля-
ємо пити в будь-яку пору року і, особли-
во взимку, коли так бракує вітамінів.

Зелений чай – той, в якому фермента-
ція або не проводилася взагалі, або була 
дуже незначною, містить своєрідний за-
мінник кофеїну – тахенін, котрий бадьо-
рить, проте не створює навантаження на 
серце. Вчені довели, що в зеленому чаї 
міститься велика кількість цінних для ор-
ганізму вітамінів, – Д, Е, К, В1, РР, В12, С, 
Р, а також необхідних речовин, – кальцій, 
фосфор, залізо, фтор, йод, магній, марга-
нець, цинк, селен та інш. Саме ці компо-
ненти зробили зелений чай незамінимим 
на нашому столі.

ARS.

Êîëüîðîâà ïàë³òðà ÷à¿â

Íèí³ ÿïîíñüêà êóëü-
òóðà ìàéæå òàê ñàìî 
òàºìíè÷à, ÿê ³ çà ÷àñ³â 
Ìàðêî Ïîëî. ² ÷è íå íàé-
á³ëüøîþ çàãàä êîþ â í³é 
çàëèøàºòüñÿ ÷àéíà öå-
ðåìîí³ÿ.

Ùî æ òàêå, âëàñíå, 
÷àéíà öåðåìîí³ÿ? Êëþ÷îâå 
ñëîâî – «÷àé». Íàï³é ïîòðà-
ïèâ äî ßïîí³¿ ç Êèòàþ äåñü 
ó VIII ñòîë³òò³, à óâ³éøîâ ó 
øèðîêèé âæèòîê ò³ëüêè ÷å-
ðåç ÷îòèðèñòà ðîê³â. Éîãî 
ï³äíîñèëè Áóää³, ïèëè ï³ä 
÷àñ ðåë³ã³éíèõ â³äïðàâ ³ ìå-
äèòàö³é. Õî÷à ³ ïðî êîðèñòü 
÷àþ äëÿ çäîðîâ’ÿ çíàëè. 
Äçåí-áóääèçì ïîñèëþâàâ 
ñâ³é âïëèâ, òîæ ÷àé ïî÷àëè 
ñïîæèâàòè íå ëèøå ìîíà-
õè, à é ñàìóðà¿, àðèñòî-
êðàòè, çàìîæí³ ãîðîäÿíè... 
Ïðîâîäèëèñÿ «÷àéí³ òóðí³-
ðè», â ÿêèõ ïåðåìàãàâ òîé, 

 Êðà¿íà Äîñâ³òíüîãî Ñîíöÿ

Церемоніальний чай із Японії
õòî âï³çíàâàâ á³ëüøå ñîð-
ò³â íàïîþ. À â ñåðåäîâèù³ 
ì³ùàí ïîøèðèëèñÿ «÷àéí³ 
ç³áðàííÿ» – ñêðîìí³, ÷àñîì 
ìîâ÷àçí³ çóñòð³÷³, ÿê³ é ñòà-
ëè ïðîòîòèïîì «öåðåìî-
í³¿». Àâòîðîì ¿¿ ââàæàºòüñÿ 
Ìóðàòà Äçþêî, ÿêèé æèâ 
ó XV ñòîë³òò³. Â³í çáàãàòèâ 
÷àºïèòòÿ ô³ëîñîô³ºþ òà 
åñòåòèêîþ äçåí-áóääèçìó. 
Ìàéñòåð öåðåìîí³¿ òâåð-
äèâ, ùî íàâ³òü ó ïðîñòîìó 
íàïîâíåíí³ ÷àøêè ìîæíà 
ï³çíàòè ²ñòèíó Áóääè. Îòîæ 
öåðåìîí³ÿ ñòàëà ñïîñîáîì 
â³ä³éòè â³ä ìåòóøí³ é íåãà-
ðàçä³â çîâí³øíüîãî ñâ³òó. 
Äî ðå÷³, íà ãóñòîíàñåëåíèõ 
ÿïîíñüêèõ îñòðîâàõ æèòòÿ 
çàâæäè áóëî íåïðîñòèì. 

×àéíà öåðåìîí³ÿ ìàº 
÷îòèðè ïðèíöèïè: ãàðìî-
í³ÿ («âà»), øàíîáëèâ³ñòü 
(«êåé»), ÷èñòîòà («ñåé») ³ 
òèøà, ïðîñâ³òëåíèé ñïîê³é 
(«ñåê³»). ² ùå îäèí – ïðàã-
íåííÿ äî ïðîñòîòè ³ ïðè-
ðîäíîñò³ («âàá³»). Ö³ çàïî-
â³ä³ ëèøàëèñÿ çàâæäè, õî÷à 
àòðèáóòè äîäàâàëèñÿ. 

Äëÿ öåðåìîí³¿ ìàº çíà-
÷åííÿ âñå: ³ ÷àéíèé áóäè-
íî÷îê ïåâíî¿ êàíîí³÷íî¿ 
ôîðìè, ³ ñàäîê íàâêîëî 
íüîãî, ³ êåðàì³÷íèé ïîñóä, 
³ êóðèëüíèö³, é ³êåáàíà íà 
ñòîë³, é íåîäì³ííèé ñóâ³é 
ç êàë³ãðàô³÷íèì íàïèñîì. 
Íàâ³òü õàðàêòåð ðîçìîâ. 
Ãîâîðèòè òðåáà ïðî êðà-
ñó ³ºðîãë³ô³â, âèøóêàí³ñòü 

Äîñë³äíèêè ³ç Óí³âåðñèòåòó Äæîí-
ñà Õîïêèíñà âèÿâèëè, ùî ó äåÿêèõ 
åíåðãåòè÷íèõ íàïîÿõ íàÿâí³ñòü êîôå¿-
íó â îäí³é ïîðö³¿ ïåðåâèùóº äîïóñòè-
ìó íîðìó â 14 ðàç³â, à öå åêâ³âàëåíò-
íå 14 áàíêàì êîêà-êîëè ÷è 7 ÷àøêàì 
äóæå ì³öíî¿ êàâè.

Çà äàíèìè Íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòó-
òó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, íàäì³ðíèé âì³ñò 
êîôå¿íó ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçëàä³â 
ñàìîïî÷óòòÿ ëþäèíè, çîêðåìà, ïðè-
øâèäøåíîãî ñåðöåáèòòÿ, íóäîòè, äå-
ïðåñ³¿, ïîðóøåííÿ ñíó òîùî. Ìåäèêè 
çàíåïîêîºí³ ³ òèì, ùî åíåðãåòè÷í³ 
íàïî¿ ìîæóòü ñëóãóâàòè ïåðåõ³äíèì 
åòàïîì äî íàñòóïíîãî çëîâæèâàííÿ 
íàðêîòèêàìè.

Coffeetea.ru

 Îõîðîíà çäîðîâ’ÿ

Популярні енергетичні напої 
повинні мати застережливі написи 
на упаковці, – вважають експерти

áóêåòó, äîñêîíàë³ñòü ³ ïðî-
ñòîòó ïîðöåëÿíè. 

ßïîíñüêèé öåðåìîí³-
àëüíèé ÷àé äóæå â³äð³çíÿ-
ºòüñÿ â³ä çâè÷íîãî, çîêðåìà 
òîìó, ùî çáèòèé ù³òî÷êîþ 
â í³æíó ï³íó. Â ñó÷àñíîìó 
ïîâñÿêäåíí³ ÷àéíà öåðå-
ìîí³ÿ ìåíø «öåðåìîííà». 
Öèì ìèñòåöòâîì çàéìà-
þòüñÿ ïåðåâàæíî æ³íêè, 
ïðîâîäÿòü ä³éñòâî íåð³äêî 
ó ïàâ³ëüéîíàõ ³ íàâ³òü êâàð-
òèðàõ, ÷àñòî éîìó ïåðåäóº 
÷àñòóâàííÿ. Òà äóõ ðèòóà-
ëó çîñòàºòüñÿ íåçì³ííèì. 
Öåðåìîí³ÿ íàâ÷àº áà÷èòè 
êðàñó â ïðîñòîìó, áàãàò-
ñòâî ó ìàëîìó, óñâ³äîìëþ-
âàòè ö³íí³ñòü áóòòÿ.

Ò. Êîñò³â.

Åêñïåðòè çàêëèêàþòü âèðîáíèê³â 
îáîâ’ÿçêîâî íàíîñèòè çàñòåðåæëè-
â³ íàïèñè íà ìîäí³ íèí³ åíåðãåòè÷í³ 
íàïî¿.

Індонезійська робуста (Indonesia EK-One)


