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БРАЗИЛЬСЬКА УРЯДОВА АГЕНЦІЯ 
СОNАВ ДАЄ ОЦІНКУ КАВОВОМУ 
ВРОЖАЮ У СЕЗОНІ 2009/10 РОКУ
Íîâèé ïðîãíîç, ùî éîãî ó òðàâí³ îïóáë³-

êóâàëà Ñînàâ, âèãëÿäàº äåùî ïåñèì³ñòè÷íî, 
â³äì³òèëè áðàçèëüñüê³ ôàõ³âö³. Áðàçèëüñüêà 
óðÿäîâà àãåíö³ÿ Ñînàâ îö³íþº óðîæàé êàâè â 
êðà¿í³ ó ñåçîí³ 2009/10 ðîêó íà ð³âí³ 39 ìëí. 
ì³øê³â ïî 60 êã, ùî çíà÷íî ìåíøå ìèíóëî-
ð³÷íîãî óðîæàþ ñåçîíó 2008/09 ðîêó, ÿêèé 
ïðèí³ñ 46 ìëí. ì³øê³â. Ó ñåçîí³ 2009/10 ðîêó 
â êðà¿í³ î÷³êóºòüñÿ âèðîáíèöòâî 28,32 ìëí. 
ì³øê³â àðàá³êè ³ 10,75 ìëí. ì³øê³â ðîáóñòè.

ПРОГНОЗ ПЕРУАНСЬКОЇ КАВОВОЇ 
РАДИ ЩОДО ЕКСПОРТУ КАВИ 

ЗБІГАЄТЬСЯ З РЕАЛЬНИМИ ЦИФРАМИ
Åêñïîðò êàâîâîãî çåðíà ³ç Ïåðó ó ëþòîìó 

2009 ðîêó âèð³ñ äî 95776 ì³øê³â ïî 60 êã, ùî 
íà 24% á³ëüøå îáñÿã³â åêñïîðòó ó ëþòîìó òî-
ð³ê. Çàãàëüíèé åêñïîðò êàâè ³ç Ïåðó ó ïåðø³ 
äâà ì³ñÿöÿ 2009 ðîêó âèð³ñ íà 35% ïîð³âíÿ-
íî ç ìèíóëîð³÷íèì ó 275433 ì³øê³â ïî 60 êã. 
Òîæ ïðîãíîç, íàäàíèé Ïåðóàíñüêîþ Êàâîâîþ 
Ðàäîþ ïðî î÷³êóâàíèé åêñïîðò ïåðøîãî êâàð-
òàëó 2009 ðîêó íà ð³âí³ 300 000 ì³øê³â ïî 60 
êã, âèãëÿäàº ñïðàâä³ ðåàëüíèì. Åêñïîðò êàâè 
³ç Ïåðó ó 2008 ðîö³ âèð³ñ ïîð³âíÿíî ç 2007 
íà 30% ³ äîñÿã 3 732 567 ì³øê³â. Âèðîáíè-
öòâî ïåðóàíñüêî¿ êàâè â 2009 ðîö³, ÿê î÷³êó-
ºòüñÿ, çìåíøèòüñÿ äî 3335 ìëí. ì³øê³â ï³ñëÿ 
ðåêîðäíîãî âðîæàþ 2008 ðîêó, ÿêèé äîñÿã 
4 178 333 ì³øê³â ïî 60 êã.

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ 
КАВИ УГАНДИ СКОРОЧУЄ ПРОГНОЗ 
КАВОВОГО УРОЖАЮ 2008/09 РОКУ 

ДО 3,3 МЛН. МІШКІВ
Ó öåíòðàëüí³é òà ñõ³äí³é ÷àñòèíàõ Óãàíäè 

ñåçîí äîù³â çàòðèìàâñÿ ³ ðîçïî÷àâñÿ â êâ³ò-
í³ çàì³ñòü áåðåçíÿ, ÷åðåç ùî öâ³ò³ííÿ ³ âè-
çð³âàííÿ ïëîä³â êàâè òåæ ïî÷àëîñÿ ï³çí³øå 
çàïëàíîâàíîãî. Çâàæàþ÷è íà öþ îáñòàâèíó 
óãàíä³éñüêå Óïðàâë³ííÿ Ðîçâèòêó Êàâè ñêî-
ðîòèëî ñâ³é ïðîãíîç êàâîâîãî âðîæàþ ñåçîíó 
2008/09 ðîêó ç 3,5 ìëí. ì³øê³â ïî 60 êã äî 
3,3 ìëí. ì³øê³â. Ó çàõ³äíèõ ³ ï³âäåííèõ ðåã³î-
íàõ êðà¿íè ïîçà òèì ñïîñòåð³ãàëèñÿ íàäì³ðí³ 
îïàäè.

ЕКСПОРТ САЛЬВАДОРСЬКОЇ КАВИ 
У КВІТНІ ПОТОЧНОГО РОКУ 

ЗРІС НА 0,35%
Åêñïîðò êàâîâîãî çåðíà ³ç Ñàëüâàäîðó 

çá³ëüøèâñÿ íà 0,35% ó êâ³òí³ 2009 ðîêó äî 
175277 ì³øê³â ïî 60 êã. Òîð³ê êðà¿íà åêñïîðòó-
âàëà 174663 ì³øêè êàâè ïî 60 êã. Íàêîïè÷åí³ 
îáñÿãè åêñïîðòó ç æîâòíÿ 2008 ïî êâ³òåíü 2009 
ðîêó ñêëàëè 594490 ì³øê³â, ùî íà 0,36% ìåí-
øå åêñïîðòó òàêîãî æå ïåð³îäó 2007/08 ðîêó.

ЗА ПРОГНОЗАМИ, 
ЕКСПОРТ  В’ЄТНАМСЬКОЇ  КАВИ 

У 2009-2010 РОКАХ БУДЕ СТАБІЛЬНИМ
Çà ïðîãíîçàìè Êàâîâî¿ Àñîö³àö³¿ Â’ºòíàìó, 

åêñïîðò êàâîâîãî çåðíà ó 2009 òà 2010 ðî-
êàõ î÷³êóºòüñÿ ñòàá³ëüíèì ³ äîñÿãíå 9 000 00 
– 10 000 00 òîíí (15-16,7 ìëí. ì³øê³â ïî 
60 êã). Ó ïåð³îä ç æîâòíÿ 2008 ïî êâ³òåíü 2009 
ðîêó Â’ºòíàì åêñïîðòóâàâ 12,92 ìëí. ì³øê³â 
êàâè ïî 60 êã, ùî íà 20% á³ëüøå â³ä åêñïîðòó 
òîãî æ ïåð³îäó â ñåçîí³ 2007/08 ðîêó.
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 Íîâèíêà â³ä ÒÌ "Ãàëêà"

Світовий інвестиційний 
банк Фортис нещодавно опу-
блікував свій прогноз щодо спо-
живання кави в сезоні 2009/10 
року, яке на його думку, буде 
певною мірою стабільним і до-
сягне 128,9 млн. мішків.

За прогнозами Фортис, надли-
шок кави в сезоні 2008/09 року 
складе 6,4 млн. мішків по 60 кг. Най-
більший внесок у збільшення ви-
робництва кави зробить Бразилія, 
де зросте продукування арабіки.

Загальний обсяг кавового 
виробництва у сезоні 2009/10 

Ôàõ³âö³ ñòâåðäæóþòü: 
÷àþ íå ìîæå áóòè çàáàãàòî 
³ éîãî ìîæíà ïèòè ñò³ëüêè, 
ñê³ëüêè çàõî÷åòüñÿ. ×îðíèé 
÷àé òðåáà çàëèâàòè îêðî-
ïîì, ïðè÷îìó ê³ëüêà ðàç³â 
íàãð³âàòè òó æ ñàìó âîäó íå 
ñë³ä.

Çåëåíèé ëþáèòü òåìïå-
ðàòóðó 80 ãðàäóñ³â, à àí-
ãë³éö³ ðàäÿòü ïèòè éîãî áåç 
ìîëîêà, îñê³ëüêè öå äîäàº 
êàëîð³é.

Óêðà¿íñüê³ ôàõ³âö³ çàïåâ-
íÿþòü: ÷àé í³ÿê íå âïëèâàº íà 
òèñê, ðàçîì ç òèì, äîïîìàãàº 
êðàùå ïðàöþâàòè ìîçêó ³ ñåð-
öþ.

Óêðà¿íö³ ïî÷àëè çâåðòàòè 
óâàãó íà 
ïåðåâà ãè 
ç å ë å í î ã î 
÷àþ ò³ëüêè 
ï³ñëÿ ×îð-
í î á è ë ü -
ñüêî¿ àâàð³¿ 
86-ãî ðîêó. 
Äîòè 90 
â ³ ä ñ î ò ê ³ â 
ðèíêó ïîñ³-
äàâ ÷îðíèé 
÷àé. Çåëå-
íèé ÷àé âè-
âîäèòü ðà-
ä³îíóêë³äè 
ç îðãàí³ç-
ìó, à òîìó 

 Ñâ³òîâèé ïðîãíîç  Óïîäîáàííÿ

У сезоні 2009/10 року пропозиція 
кави перевищить попит на 12,4 млн. 

мішків по 60 кг

Ó ñïîæèâàíí³ ÷àþ óêðà¿íö³ âæå 
âèïåðåäèëè í³ìö³â ³ ôðàíöóç³â

року очікується на рівні 141,3 
млн. мішків (проти 134,16 млн. 
мішків у сезоні 2008/09 року). 
У той час, як обсяги арабіки у 
сезоні 2009/10 року зростуть, 
виробництво робусти скоро-
титься.

Щодо споживання кави, на 
думку аналітиків інвестиційного 
банку Фортис, то воно буде від-
носно стабільним і досягне 128,9 
млн. мішків у сезоні 2009/10 року 
(проти 127,7 млн. мішків у сезоні 
2008/09 року).

Coffeetea.ru

ñòàº âñå á³ëüøå ïîïóëÿðíèì. ² 
çîâñ³ì íå âàæëèâî, â ÷îìó éîãî 
çàïàðþþòü: ó ïàêåòèêàõ àáî 
âðîçñèï, ïîâ³äîìëÿº “ICTV”.

Êð³ñòîôåð Âàéòáðåä, ïðî-
ôåñ³éíèé äåãóñòàòîð ÷àþ êàæå: 
“Ä³éñíî, º ì³ô, ùî ÷àé ó ïàêå-
òèêàõ ã³ðøå ëèñòîâîãî. Ïðîòå, 

öå òîé ñàìèé ÷àé. Ïðîñòî ó 
ïàêåòèêó éîãî á³ëüøå ïîäð³á-
íèëè”.

Óêðà¿íö³ ñïîæèâàþòü 300-
400 ãðàì³â ÷àþ íà ð³ê, ï³äðàõó-
âàëè ôàõ³âö³. Öå â 15 ðàç³â 
ìåíøå, í³æ áðèòàíö³. Àëå ìè 
âñå îäíî âæå “ïåðåïèëè” í³ì-
ö³â ³ ôðàíöóç³â. Òðàâè æ, ÿê ³ 
àðîìàòèçîâàí³ íàïî¿, ôàõ³âö³ 
çà ÷àé íå ââàæàþòü.

* Ó ëèïí³ öÿ ïðîäóêö³ÿ òîðãîâî¿ ìàðêè “Ãàëêà” âæå íàä³éäå ó òîðãîâó ìåðåæó âàøîãî ì³ñòà!

ÍÎÂÈÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ – 
íîâèé ð³âåíü ñìàêó òà â³ä÷óòò³â

«Strong» – 
вибух бадьорості зранку!
Не надто солодкий, підвищений 
вміст кави чудово збалансований 
із вершками – це потужний 
старт на початку дня!

З н а й о м т е с я !

«3 in1 Classic» – 
ідеальне м’яке поєднання кави, 

цукру та ніжних вершків – чудова 
можливість збереження тонусу 
та хорошого настрою протягом 

всього дня!



ЕКСПОРТНІ ПОКАЗНИКИ 
МЕКСИКАНСЬКОЇ КАВИ 

СУТТЄВО ЗРОСЛИ ПОРІВНЯНО 
З МИНУЛОРІЧНИМИ

Åêñïîðò êàâîâîãî çåðíà ³ç Ìåêñèêè ó 
êâ³òí³ 2009 ðîêó çá³ëüøèâñÿ äî 359773 
ì³øê³â ïî 60 êã, ùî íà 65,35% á³ëüøå 
îáñÿã³â åêñïîðòó öüîãî æ ì³ñÿöÿ òîð³ê. 
Íàêîïè÷åíèé åêñïîðò êàâè â ñåçîí³ 
2008/09 ðîêó ç æîâòíÿ ïî êâ³òåíü äî-
ñÿã 1,22 ìëí. ì³øê³â, ùî íà 9,78% á³ëü-
øå åêñïîðòó öüîãî æ ïåð³îäó ñåçîíó 
2007/08 ðîêó.

ОБСЯГИ ЕКСПОРТУ 
ІНДОНЕЗІЙСЬКОЇ КАВИ 

МОЖУТЬ ЗМЕНШИТИСЯ НА 30%
Îáñÿãè åêñïîðòó êàâîâîãî çåðíà ³ç 

²íäîíåç³¿ ó 2009 ðîö³ ìîæóòü çìåíøèòè-
ñÿ íà 30% ÷åðåç çìåíøåííÿ ñâ³òîâîãî 
ïîïèòó íà êàâó òà ïàä³ííÿ ö³í. Ó 2008 
ðîö³ êðà¿íà åêñïîðòóâàëà 448311 òîíí 
êàâè, à ùå ðîêîì ðàí³øå íà ñâ³òîâèé 
ðèíîê íàä³éøëî 321703 òîííè ³íäîíå-
ç³éñüêîãî êàâîâîãî çåðíà.

ІРАН – ОДИН ІЗ ПРОВІДНИХ 
ВИРОБНИКІВ ЯКІСНОГО 

ЗЕЛЕНОГО ЧАЮ
Ùîðîêó ç ÷àéíèõ ïëàíòàö³é êðà¿íè 

çáèðàþòü 200 òèñ. òîíí çåëåíîãî ëèñ-
òà. Äèðåêòîð Îðãàí³çàö³¿ ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèõ êîîïåðàòèâ³â ïðîâ³íö³¿ Ã³ëÿí 
Õîñåéí Ìîõàììàä³ Ôàò³äå íåùîäàâíî 
ïîâ³äîìèâ ²ÐÍÀ ïðî òå, ùî íèí³ ïëîùà 
÷àéíèõ ïëàíòàö³é íà ï³âíî÷³ ²ðàíó ñÿãàº 
34 òèñ. ãà. Ç íèõ 32 òèñ. ãà ðîçòàøîâàí³ 
â ïðîâ³íö³¿ Ã³ëÿí ³ 2 òèñ. ãà â çàõ³äíèõ ðà-
éîíàõ Ìàçåíäåðàí. Ùîðîêó ç öèõ ïëàí-
òàö³é çáèðàþòü 200 òèñ. òîíí çåëåíîãî 
÷àéíîãî ëèñòà. Êð³ì öüîãî, ó ï³âí³÷íèõ 
ðàéîíàõ ²ðàíó ä³º 147 ÷àéíèõ ôàáðèê, 
ÿê³ ùîðîêó âèðîáëÿþòü 55 òèñ. òîíí ñó-
õîãî ÷àþ. Ïðè öüîìó ùîð³÷í³ ïîòðåáè 
êðà¿íè ñêëàäàþòü 100 òèñ. òîíí ÷àþ. ßê 
ïîâ³äîìèâ Õîñåéí Ôàò³äå, çà ð³øåííÿì 
Åêîíîì³÷íî¿ ðàäè ²Ð², ãàðàíòîâàíà çà-
êóï³âåëüíà ö³íà çåëåíîãî ÷àéíîãî ëèñòà 
ïåðøîãî ñîðòó ñêëàäàº 2900 òèñ. ðåàë³â 
(áëèçüêî 0,32 äîëàð³â ÑØÀ), à äðóãîãî 
ñîðòó – 1800 ðåàë³â (áëèçüêî 0,2 äî-
ëàð³â ÑØÀ). Çàêóï³âëÿ ÷àéíîãî ëèñòà ó 
ì³ñöåâèõ âèðîáíèê³â çà ãàðàíòîâàíèìè 
ö³íàìè ïî÷àëàñü íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ.

ІНДІЯ ІНВЕСТУЄ У РОЗВИТОК СВОЇХ 
ЧАЙНО-КАВОВИХ ПЛАНТАЦІЙ
Óðÿä êðà¿íè ìàº íàì³ð íàäàòè ïîíàä 

7,3 ìëðä. ðóï³é (181 ìëí. äîë.) íà ðîç-
âèòîê ñâî¿õ ÷àéíèõ ³ êàâîâèõ ïëàíòàö³é. 
Çà äàíèìè ì³ñöåâèõ ÇÌ², 2,30 ìëðä. 
ðóï³é áóäå ñêåðîâàíî íà ïîêðàùåííÿ 
ÿêîñò³ ³íä³éñüêîãî ÷àþ, 3,10 ìëðä. ðó-
ï³é – íà ðîçâèòîê êàâîâî¿ ãàëóç³ òà 1,92 
ìëðä. ³íâåñòóºòüñÿ ó âèðîáíèöòâî ñïå-
ö³é. “Ãîëîâíîþ ìåòîþ ô³íàíñîâèõ âíå-
ñê³â º ïðàãíåííÿ ï³äòðèìàòè òà çì³öíèòè 
âèñîêèé àâòîðèòåò ³íä³éñüêèõ âèðîáíè-
ê³â íà ì³æíàðîäíèõ ðèíêàõ øëÿõîì ïî-
êðàùåííÿ ÿêîñò³ ¿õíüî¿ ïðîäóêö³¿, ùî àê-
òèâíî ïîñòà÷àºòüñÿ â óñ³ êóòî÷êè ñâ³òó”, 
– ãîâîðèòüñÿ â îô³ö³éíîìó ïðåñ-ðåë³ç³ 
óðÿäó êðà¿íè. Ñüîãîäí³ ²íä³ÿ º äðóãèì çà 
âåëè÷èíîþ ñâ³òîâèì âèðîáíèêîì ÷àþ. 
Ïðîòå æîðñòêà êîíêóðåíö³ÿ ç Êåí³ºþ 
òà Øðè-Ëàíêîþ â îñòàíí³ ðîêè ñïðè-
÷èíèëà ñêîðî÷åííÿ ÷àéíîãî åêñïîðòó. 
Äîäàòêîâå ô³íàíñîâå ³íâåñòóâàííÿ, çà 
çàäóìîì âëàäè, ïîâèííå ïîêðàùèòè 
ïðîäóêòèâí³ñòü íàö³îíàëüíèõ ôåðìå-
ð³â, ñòâîðèòè óìîâè äëÿ àêòèâíî¿ ó÷àñò³ 
êðà¿íè ó ì³æíàðîäí³é òîðã³âë³.

Ïåðåêëàä ç àíãë.

òðàâåíü 2009 2
 ²íôîðìíîâèíè

 Ïðèâàòèçàö³ÿ

 Êðà¿íè ÑÍÄ

 ×àéíå âèðîáíèöòâî

В і р м е н о - л і в а н с ь к а 
компанія “Рафаель кон-
тин трейдинг” тимчасо-
во припиняє імпорт кави 
до Грузії, пояснюючи своє 
рішення випадками фаль-
сифікації продукції, що 
почастішали.

У даний час компанія веде 
переговори з партнерами про 
методи боротьби з підробка-
ми, зокрема, розглядаються 
питання, пов’язані зі зміною 
дизайну упаковки, її забезпе-
чення голограмами тощо.

Зараз також розглядається 
можливість будівництва в Гру-

зії заводу з виробництва кави. 
Орієнтована вартість проекту 
400 000 доларів.

Компанія імпортує до Гру-
зії каву “Ріо гранде” протягом 
5 років, і контролює 30% рин-
ку.

Bizzone.info

Âèð³øèâøè ïðè-
âàòèçóâàòè ôàáðèêè ç 
ïåðåðîáêè çåëåíîãî 
çåðíà, óðÿä Áóðóíä³ 
âîäíî÷àñ õî÷å çìåí-
øèòè ÷àñòêó âëàñíîñò³ 
âèðîáíèê³â äî 25%.

Áóðóíä³éñüê³ ôåð-
ìåðè âèñòóïàþòü ïðî-
òè öüîãî ð³øåííÿ óðÿ-
äó ³ âèìàãàþòü á³ëüøî¿ 
ó÷àñò³ ó âëàñíîñò³ 
ì³ñöåâèõ ïåðåðîáíèõ 
êàâîâèõ ï³äïðèºìñòâ. 

Íàö³îíàëüíà Àñîö³àö³ÿ 
Êàâè ï³äòðèìóº ôåð-
ìåð³â, êîòð³ ïðàãíóòü 
çáåðåãòè ñâîþ ÷àñò-
êó â ï³äïðèºìñòâàõ íà 
ð³âí³ 51%.

Ó êâ³òí³ 2009 ðîêó 

âæå â³äáóëèñÿ ïåðø³ 
òåíäåðè ³ç ïðîäàæó 
êàâîâèõ ôàáðèê ó Áó-
ðóíä³ ïðèâàòíèì êîì-
ïàí³ÿì.

Coffeetea.ru

Найбільша міжнародна ме-
режа кав’ярень Starbucks вирі-
шила відкоректувати цінову 
політику у зв’язку із наступом 

конкурентів. Вартість деяких 
«ексклюзивних» напоїв у меню 
підвищиться, а базові пропози-
ції дещо подешевшають.

Starbucks го-
това дати відсіч 
конкурентам, які 
наступають їй на 
п’яти, заявив гла-
ва американської 
компанії Говард 
Шульц. Starbucks, 
яка працює в 44 
країнах світу, пові-
домила, що її при-
буток за другий 
фінансовий квар-
тал, котрий закін-

чився 29 березня, впав на 77%, до 
$25 млн., що відповідає 3 центам 
за акцію. Минулого року прибу-
ток компанії складав $108,7 млн., 
або 15 центів за кожну акцію.

Мережа кав’ярень пообіцяла 
змінити цінову політику на дея-
ких ринках. Зокрема, велика по-
рція кави з льодом тепер кошту-
ватиме менше $2, що дешевше на 
45 центів або більше – залежно 
від країни. Керівництво Starbu-
cks зважилося на цей крок, аби 
привернути до себе споживачів і 
зберегти їх в умовах рецесії, під-
креслює Wall Street Journal.

Rb.ru

Виробники кави і дилери, збуваючи каву 
роздрібним покупцям, суттєво виграють 
від нинішнього економічного 
спаду. Причиною є погіршен-
ня платоспроможності насе-
лення, яке замість годинних 
сидінь у кав’ярнях, вважає за 
краще струсити пил зі своєї 
домашньої кавоварки і заоща-
дити бодай зайвий долар, вва-
жає аналітик Stifel Nicolaus 
Стів Вест, пише американське 
видання Associated Press.

Основними компаніями, пред-
ставленими зараз на кавовому рин-
ку США, є Peet’s Coffee & Tea Inc. і 
Dunkin’Donuts. Незважаючи на те, 
що перша вже доволі високо оціне-
на ринком, її неухильне зростання і 
розширення мережі дозволять збіль-
шити продаж і прибуток. Компанія 
Dunkin’ Donuts, продаючи кавові зерна, відгризає 
великий шматок пирога від багатостраждальної ме-
режі Starbucks – найбільшої в світі мережі кав’ярень, 
яка також продає зерна кави. Мережа Starbucks про-
грає війну з McDonald’s на іншому фронті – у сфері 
продажу готових напоїв. Останній бере низькими 

цінами, агресивним маркетингом і таким же широ-
ким спектром. Тільки в США у McDonald’s є 4 000 
пунктів продажу.

Зараз боротьба за серця і гаманці кавоманів за-
гострюється: обидві компанії почали у травні ак-
тивні рекламні акції. Нині папери Peet’s виросли в 
Нью-Йорку на 13 центів, до $26.80 за акцію. Папери 
McDonald’s – на 95 центів, до $54,40 за акцію.

Dv.ee

ªâðîïåéñüêèé Ñîþç ³ íà-
äàë³ çàëèøàºòüñÿ íàéá³ëüøèì 
ñïîæèâà÷åì êàâè ó ñâ³ò³. 

Íàéá³ëüøèé êàâîâèé ðè-
íîê ªâðîïè ðîçòàøîâàíèé ó 
Í³ìå÷÷èí³, îäðàçó çà íèì éäå 
ðèíîê â ²òàë³¿, Ôðàíö³¿, ²ñïàí³¿ 

Âèðîáíèöòâî ÷àþ â 
Ðóàíä³ çìåíøèëîñÿ 

íà 18%

Виробництво чаю в Руанді 
впало на 18%, повідомляє агент-
ство Bloomberg. Об’єм виробни-
цтва в березні склав 1,48 тисяч 
тонн, тоді як аналогічний показ-
ник торік дорівнював 1,80 тисяч 
тонн.

За підсумками року Руанда спо-
дівається збільшити виробництво 
чаю до 24,6 тисяч тонн, що більше 
минулорічного показника на 23%.

60% чаю Руанда продає через 
кенійський аукціон у Момбасі.

За матеріалами Bloomberg.com

Дослідницький 
проект у Кот-д’Івуарі

Nestle â³äêðèëà íîâèé íà-
óêîâî-äîñë³äíèé öåíòð â Àá³-
äæàí³, íàéá³ëüøîìó ì³ñò³ äåð-
æàâè Êîò-ä’²âóàð ó Çàõ³äí³é 
Àôðèö³.

Ó öåíòð³ óâàãè íîâîãî ï³äðîç-
ä³ëó º ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ êàêàî, 
êàâè ³ êàñàâè ç öüîãî ðåã³îíó, 
ñòâîðåííÿ ïðîäóêò³â, àäàïòîâàíèõ 
äî ñìàê³â ñïîæèâà÷³â Çàõ³äíî¿ Àô-
ðèêè, à òàêîæ â³äíîâëåííÿ ïëàíòà-
ö³é, ÿê³ ñòàð³þòü. Îñòàíí³ îòðèìà-
þòü «àäðåñíó äîïîìîãó» ó âèãëÿä³ 
1 ì³ëüéîíà íîâèõ äåðåâ ùîð³ê.

Â³äçíà÷èìî, ùî â Åêâàäîð³ òà 
²íäîíåç³¿ ïîä³áíèé ïðîåêò ñòàð-
òóâàâ ùå ìèíóëîãî ðîêó. Íà ñüî-
ãîäí³øí³é äåíü ²íäîíåç³ÿ îòðèìà-
ëà á³ëüøå 1,1 ì³ëüéîíà ñàäæàíö³â 
êàêàî-äåðåâ, à äî 2011 ðîêó ¿õ 
÷èñëî äîñÿãíå 70 ì³ëüéîí³â. Òàêà 
æ ñòðàòåã³ÿ ä³º ùîäî êàâè. Ïðî-
òÿãîì ï’ÿòè îñòàíí³õ ðîê³â Nestle 
ïîñòà÷àº ìàéæå 1,5 ì³ëüéîíà ñà-
äæàíö³â êàâîâîãî äåðåâà íà ð³ê 
ôåðìåðàì Ìåêñèêè ³ Òà¿ëàíäó.

Brandnews.ua

Вірмено-ліванська компанія тимчасово відмовляється 
від імпорту кави до Грузії

Уряд Бурунді приватизує місцеві фабрики 
з переробки зеленої кави

 Íîâàö³¿

 Íîâèíè êîìïàí³é

Íàéá³ëüøà ó ñâ³ò³ ìåðåæà êàâ’ÿðåíü Starbucks 
âòðà÷àº ñâî¿õ êë³ºíò³â: ¿¿ ïðèáóòîê âïàâ íà 77%

Êîôå¿í ï³äáàäüîðèâ á³çíåñ

 Êàâîâèé ðèíîê ªâðîïè

ЄС – нійбільший споживач кави у світі
òà Âåëèêîáðèòàí³¿, â òîé ÷àñ, ÿê 
íàéâèùå ñïîæèâàííÿ íà îñîáó 
º ó Ô³íëÿíä³¿, Äàí³¿ òà Øâåö³¿. 
Ïðîäàæ³ êàâè ó ªÑ áóëè ñïðè-
÷èíåí³ ñïîæèâàííÿì åë³òíî¿ 
êàâè ó êàâ’ÿðíÿõ òà ðåñòîðàíàõ, 
âíàñë³äîê ðîçâèòêó áðåíäîâèõ 

êàâ’ÿðåíü òà ³íøèõ ïîä³áíèõ çà-
êëàä³â. Ïîã³ðøåííÿ åêîíîì³÷íèõ 
ïåðñïåêòèâ íå ëèøå ó ªÑ, àëå 
³ â ÑØÀ ñòàëî ïåðøèì âèïðî-
áóâàííÿì ñòàá³ëüíîñò³ åë³òíèõ 
ñîðò³â êàâè, òà êàâîâî¿ ³íäóñòð³¿ 
çà âèñîêèìè ö³íàìè.
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Ринкові ціни на зерно ара-
біки і робусти зазнали змін у 
період 8-14 травня 2009 року. 
Про це докладніше.

У звітному періоді ціни на 
каву піднялися. Так, арабіка з 
поставкою у липні 2009 року 
подорожчала в Нью-Йорку на 
6,6%, а ціна робусти з постав-
кою у липні 2009 року в Лондо-
ні піднялася на 1,2%.

Розрахункова ціна закриття 
на зерно арабіки з поставкою у 
липні 2009 року склала 124,60 
центів/фунт на нью-йоркській 
біржі NYBOT (ICE) 14 травня 
2009 року.

За звітними відомостями 
стосовно позицій трейдерів із 
кавових ф’ючерсів на нью-йорк-
ській біржі NYBOT станом на 7 
травня 2009 року чиста довга 
позиція у великих інвестицій-
них фондах збільшилася до 9440 
лотів (+1654 лота за тиждень).

Чиста коротка позиція 
торгових домів зросла до 8942 
лотів (+ 1779 лотів за тиж-
день). Чиста коротка позиція 
дрібних торговців зменшилася 
до 498 лотів (-125 лотів за тиж-
день). Чиста довга позиція ін-
декс-трейдерів збільшилася до 
34921 лота (+ 960 лотів за тиж-
день) Частка довгої позиції ін-
декс-трейдерів у комбіновано-
му відкритому інтересі (разом 
із ф’ючерсами та опціонами) у 
звітному періоді склала 25,1%. 
Відкритий інтерес по ф’ючер-
сах зменшився до 123 772 лотів 
(- 3806 лотів).

Сертифіковані запаси ара-
біки на нью-йоркській біржі 
NYBOT станом на 14 трав-
ня 2009 року зменшилися до  
3800091 мішків по 60 кг  
(- 43863 мішки на 5 травня 2009 
року).

Розрахункова ціна закрит-
тя на зерно робусти склала  
1490 $/т за липневим ф’ючер-
сом лондонської біржі Euronext 
(LIFFE) 14 травня 2009 року.

Coffeetea.ru

 Îãëÿä ðèíêó

Äèíàì³êà ì³æíàðîäíîãî ðèíêó êàâè  
çà ïåð³îä 8 – 14 òðàâíÿ 2009 ðîêó

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

8 – 14 òðàâíÿ 2009 ðîêó

 Çäîðîâ’ÿ Âèíàõîäè  ×àéíà ³íäóñòð³ÿ

×àé ìàº ðåïóòàö³þ ö³-
ëþùîãî íàïîþ, ÿêèé äîïî-
ìàãàº â³ä áàãàòüîõ õâîðîá. 
²íä³éñüê³ â÷åí³ äîñë³äæó-
þòü êîðèñí³ âëàñòèâîñò³ 
÷àþ, äîêëàäàþòü óñ³õ çó-
ñèëü äî ðåàë³çàö³¿ ð³çíèõ 
ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì â ãà-
ëóç³ íàö³îíàëüíî¿ ÷àéíî¿ 
ïðîìèñëîâîñò³ êðà¿íè.

×àé ìàº áëàãîòâîðíèé 
âïëèâ íà âì³ñò ãåìîãëîá³íó 
â êðîâ³, çá³ëüøóº ê³ëüê³ñòü 
÷åðâîíèõ êðîâ’ÿíèõ ò³ëåöü, 
î÷èùóº êðîâîíîñí³ ñóäèíè, 
ñòèìóëþº ë³ìôàòè÷íó ñèñ-

òåìó ³ ä³ºâî âïëèâàº íà âåñü 
îðãàí³çì.

Ï³ä âïëèâîì ÷àþ â³äáó-
âàºòüñÿ ðåãåíåðàö³ÿ êë³òèí 
øê³ðè, âèâîäÿòüñÿ ïðîäóêòè 
ðîçêëàäåííÿ æèðó, â³äíîâ-
ëþþòüñÿ ôóíêö³¿ ê³ñòêîâîãî 
ìîçêó.

Ùå îäíà ðåãåíåðàòèâíà 
âëàñòèâ³ñòü ÷àþ ïîëÿãàº ó âè-
äàëåíí³ ìîëî÷íî¿ êèñëîòè ³ç 
ì’ÿç³â, à òàêîæ ó íåùîäàâíî 
äîâåäåí³é çäàòíîñò³ ïîçèòèâ-
íî âïëèâàòè íà â³äíîâëåííÿ 
çîðó.

Coffeetea.ru

Чайна упаковка 
по-дизайнерськи

Таких чайних пакетиків 
ми ще не бачили! Дизайнери 
з Південної Кореї зробили їх 
у вигляді людей, що сидять у 
чашках.

Таким чином, відпадає не-
обхідність у поплавцях і ниточ-
ках, оскільки “чайні люди” три-
маються за стакан руками, чим 
забезпечують собі стійкість.

Фігури зроблені з паперу і 
підходять майже під всі стан-
дартні стакани і чашки. Окрім 
пакетиків, не можна обійти 
увагою й упаковку. Вона вико-
нана у вигляді автобуса. А ще 
є й коробка-басейн, у якому 
прохолоджуються симпатичні 
“чайні чоловічки”.

Adme.ru

Зручність  
і функціональність  

в одній кришці
Новинка від дизайнера 

Джоша Херріса (Josh Harris) 
– кришка для стаканчиків з 
кавою із спеціальними заглиб-
леннями для вершків і цукру.

 Пластикова кришка під-
ходить під стандартні стакани. 
Окрім відділень для цукру і 
вершків, в ній є отвір для того, 
щоб пити каву або чай, не зні-
маючи кришки. Дизайн розроб-
лявся з думкою і про любителів 
споживати гарячі напої за кер-
мом.

News.unipack.ru

Åôåêòèâí³ñòü á³ëîãî ÷àþ 
â ë³êóâàíí³ îæèð³ííÿ áóëà 
äîâåäåíà åêñïåðèìåíòàìè ç 
æèðîâèìè êë³òèíàìè ëþäèíè 
(àäèïîöèòàìè). Âèÿâèëîñü, 
ùî ðîñëèííèé åêñòðàêò äî-
áðå ïðèãí³÷óº ðîçìíîæåííÿ 
àäèïîöèò³â ³ ñòèìóëþº 
ñêîðî÷åííÿ çð³ëèõ êë³òèí.

Ìàðê Â³ííåôåëüä î÷î-
ëèâ êîìàíäó äîñë³äíèê³â ó 
Beiersdorf AG ç âèâ÷åííÿ 
á³îëîã³÷íèõ åôåêò³â åêñòðà-
êòó á³ëîãî ÷àþ «Êàìåë³ÿ 
ñèíåíñèñ». «Ó ïðîìèñëîâî 
ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ³ñòîòíî 
çðîñòàº ð³âåíü õâîðîá, ÿê³ 
ñóïðîâîäæóþòü îæèð³ííÿ. 
Öå ñåðöåâî-ñóäèíí³ çàõâî-
ðþâàííÿ ³ ä³àáåò. Ìè ïîáà-

÷èëè, ùî á³ëèé ÷àé ìîæå áóòè 
³äåàëüíèì ïðèðîäíèì çàñîáîì 
äëÿ ñõóäíåííÿ», – ïîâ³äîìèâ 
â÷åíèé.

Îáðîáêà íåçð³ëèõ êë³òèí 
æèðîâî¿ òêàíèíè åêñòðàêòîì 
÷àþ äîâåëà, ùî óù³ëüíåí-

íÿ æèðó ï³ä ÷àñ ´åíåçó íîâèõ 
àäèïîöèò³â áóëî çìåíøåíî. 
«Çàñòîñóâàííÿ åêñòðàêòó çìåí-
øèëî ïðîÿâ ãåí³â, ïîâ’ÿçàíèõ 
³ç çðîñòàííÿì íîâèõ êë³òèí, à 
òàêîæ çìóñèëî çð³ë³ àäèïîöèòè 
ðîçùåïëþâàòè ³ñíóþ÷èé æèð», 

– êàæå àâòîð äîñë³äæåííÿ.
Á³ëèé ÷àé âèðîáëÿºòü-

ñÿ ³ç çàðîäê³â, à ç ïåðøîãî 
ëèñòÿ ñòâîðþþòüñÿ çàçâè-
÷àé çåëåí³ àáî ÷îðí³ ñîðòè. 
Á³ëèé ÷àé ïðîõîäèòü ìåíøó 
îáðîáêó ³ çáåð³ãàº á³ëüøå 
êîìïîíåíò³â, ÿê³ àêòèâíî ä³-
þòü íà êë³òèíè ò³ëà, òàê³ ÿê 
ìåòèëêñàíòèíè (êîôå¿í) ³ 
åïèãàëëîãàõåòèí-3-ãàëëàò, 
ÿê³ ðîçùåïëþþòü æèð.

Medstream.ru

Ñï³âðîá³òíèêè â³ää³ëó ïî 
áîðîòüá³ ç åêîíîì³÷íîþ çëî-
÷èíí³ñòþ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ÀÐ Êðèì 
ñïàëèëè äåê³ëüêà äåñÿòê³â 
òîíí ôàëüñèô³êîâàíî¿ êàâè 
«Ìàêêîôå», ÿêó âèëó÷èëè â 
Á³ëîãîðñüêîìó ðàéîí³.

Ä³ÿëüí³ñòü ï³äï³ëüíîãî 
öåõó ç âèðîáíèöòâà «Ìàê-
êîôå» áóëà ïðèïèíåíà ì³-

ë³ö³ºþ. Ñóì³ø 
äëÿ ïàêåòèê³â 
ñêëàäàëàñÿ ç 
êàâîâîãî ïî-
ðîøêó íåâ³äîìî-
ãî ïîõîäæåííÿ, 
ñóõîãî ìîëîêà 
³ öóêðó. Âñå ïå-
ðåì³øóâàëîñÿ â 
áåòîíîì³øàëö³. 
Ôàñóâàííÿ éøëî 
â óìîâàõ ïîâíî¿ 
àíòèñàí³òàð³¿.

Ãîòîâà ïðîäóêö³ÿ ðåàë³-
çîâóâàëàñÿ ç³ ñêëàäó â Ñ³ì-
ôåðîïîë³. Ùîäíÿ ôàëüñèô³-
êàòîðè âèðîáëÿëè áëèçüêî 
òîííè êàâè. Ñï³âðîá³òíèêè 
ì³ë³ö³¿ âèëó÷èëè â íèõ äåê³ëü-
êà òîíí ñèðîâèíè, âåëè÷åçíó 
ê³ëüê³ñòü ïàêóâàëüíî¿ òàðè ³ 
ñïåö³àëüíå óñòàòêóâàííÿ.

Ùîäî îðãàí³çàòîð³â ï³ä-
ï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà ïî-
ðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó. 
Çà ï³äñóìêàìè ïðîâåäåíî¿ 
åêñïåðòèçè âñòàíîâëåíî, ùî 
âèëó÷åíèé òîâàð íàëåæèòü 
äî íåáåçïå÷íèõ õàð÷îâèõ 

ïðîäóêò³â, ÿêèé òðåáà çíè-
ùèòè.

Ùîá âèâåçòè ôàëüøè-
âèé «Ìàêêîôå» íà çâàëèùå, 
äîâåëîñÿ âèêîðèñòàòè äâ³ 
âåëèêîâàíòàæí³ ôóðè. Íå-
áåçïå÷íèé ïðîäóêò îáëèëè 
áåíçèíîì ³ ñïàëèëè. Áóëî 
çíèùåíî áëèçüêî 40 òîíí ãî-
òîâî¿ ïðîäóêö³¿. Çîêðåìà, 3 
òèñÿ÷³ êîðîáîê ³ç ôàñîâàíèì 
íàïîºì, 350 ì³øê³â ç êàâîâèì 
ïîðîøêîì, 200 ì³øê³â ñóõî-
ãî ìîëîêà ³ ðóëîíè åòèêåòîê 
«Ìàêêîôå».

News.allcrimea.net

Ïðî òå, ñê³ëüêè êîðèñíîãî äëÿ íàøîãî çäî-
ðîâ’ÿ ì³ñòèòüñÿ ó çâè÷àéí³é ô³ë³æàíö³ êàâè, 
ñâ³ä÷àòü ÷èñëåíí³ äîñë³äæåííÿ ìåäèê³â ³ íà-
óêîâö³â â óñüîìó ñâ³ò³. Îñü äåÿê³ ³ç ôàêò³â.

Ñåðåä ëþäåé, ÿê³ ðåãóëÿðíî ï’þòü êàâó, ñïî-
ñòåð³ãàºòüñÿ íàéìåíøå âèïàäê³â ñó¿öèäó. “Öå 
çîâñ³ì íå ïîìèëêà, àäæå íàøå äîñë³äæåííÿ áóëî 
íàéäåòàëüí³øèì, ìè ñïîñòåð³ãàëè çà âåëèêîþ 
ê³ëüê³ñòþ ôàêòîð³â, êîòð³ ñïðè÷èíÿþòü ñìåðò-
í³ñòü. Öå, çîêðåìà, àëêîãîëü ³ êóð³ííÿ. Íå âè-
ÿâëåíî æîäíîãî çâ’ÿçêó ì³æ ñïîæèâàííÿì êàâè ³ 
ðèçèêîì ñìåðò³. Áóëà âñòàíîâëåíà “ñëàáêà” êîð-
ðåëÿö³ÿ ïîì³æ ùîäåííèì ñïîæèâàííÿì êàâè àáî 
÷àþ ³ ðèçèêîì ñåðöåâîãî íàïàäó, àëå – æîäíîãî 
çâ’ÿçêó ç ³íøèìè ñåðöåâî-ñóäèííèìè çàõâîðþ-
âàííÿìè, íàïðèêëàä, ã³ïåðòîí³ºþ, ³íôàðêòîì”, 
– êàæå àìåðèêàíñüêèé ë³êàð-êàðä³îëîã Àðòóð 
Êëîòñêèé, îäèí ³ç ó÷àñíèê³â äîñë³äæåííÿ.

Äðóãà õîðîøà íîâèíà äëÿ øàíóâàëüíèê³â 
êàâè ïîëÿãàº â òîìó, ùî êàâà – öå â³äì³ííà ïðî-
ô³ëàêòèêà îíêîçàõâîðþâàíü. Äîñë³äíèêè âèÿâè-
ëè, ùî ëþäè, â ðàö³îí³ ÿêèõ êàâà çóñòð³÷àºòüñÿ 
åï³çîäè÷íî àáî âçàãàë³ â³äñóòíÿ, ìàëè îíêîçàõ-

âîðþâàííÿ ïå÷³íêè ó 547,2 âèïàäêàõ ³ç 100 òèñ. 
Âîäíî÷àñ çàòÿò³ êàâîìàíè, ÿê³ ðåãóëÿðíî ï’þòü 
ïî 3-4 ô³ë³æàíêè ùîäíÿ, áóëè óðàæåí³ íåäóãîþ 
ëèøå â 214,6 âèïàäêàõ ³ç 100 òèñ.

×èêàãñüê³ â÷åí³ òàêîæ ïðîâåëè ðÿä äîñë³ä³â ³ç 
êîôå¿íîì. Âîíè âèÿâèëè, ùî ö³é ðå÷îâèí³ ïðè-
òàìàíí³ çíåáîëþþ÷³ âëàñòèâîñò³. Òàê, ìåäèêè 
ïåðåâ³ðèëè ñîòí³ ëþäåé ³ ç’ÿñóâàëè, ùî îäíî-
÷àñíå ïðèéìàííÿ çíåáîëþþ÷èõ ë³ê³â ³ êàâè äàº 
íàéá³ëüø ðåçóëüòàòèâíèé åôåêò. Ïðèì³ðîì, ó 
71% ó÷àñíèê³â åêñïåðèìåíòó êàâà ó ïîºäíàíí³ 
³ç çíåáîëþþ÷èì ïîâí³ñòþ âòàìóâàëà ãîëîâíèé 
á³ëü. Ñåðåä òèõ, õòî íå ïèâ êàâè, ïîëåãøåííÿ 
â³ä÷óëè ëèøå 58%.

Äîñë³äíèêè ñòâåðäæóþòü, ùî ³ êîôå¿í ñàì ïî 
ñîá³ (áåç àíàëüãåòèê³â) äàº, õî÷à ³ íåâåëèêå, àëå 
ðåàëüíå çìåíøåííÿ ãîëîâíîãî áîëþ, ùî ñïðè-
÷èíåíèé ïåðåâòîìîþ. ² ùå. Êàâà ñòèìóëþº êî-
ðîòêî÷àñíó ïàì’ÿòü. Òîáòî ìàòåð³àë çàñâîþºòüñÿ 
øâèäêî, àëå é çàáóâàºòüñÿ ìàéæå â³äðàçó. Âè-
ð³øóâàòè, ïëþñ öå ÷è ì³íóñ, äîâåäåòüñÿ ñòóäåí-
òàì, ÿê³ ãîòóþòüñÿ äî ñåñ³¿ çà ãîðíÿòêîì êàâè.

Çà ìàòåð³àëàìè ³íòåðíåò-âèäàíü.

Нові медичні факти засвідчили знову на користь кави

Грин Гималайан – унікальний зелений чай з Індії

Під час минулорічного кон-
курсу на виставці World Tea 
Expo (США) серед чорних чаїв 
були визначені переможці. У 
категорії Super перше місце 
посів індійський чай Assam 
Marangi.

Індійський Assam Marangi – переможець серед 
чорних чаїв на виставці World Teа Expo (США)

Такий помітний факт між-
народного визнання надихнув 
індійських виробників на нові 
досягнення. І вже на Першому 
Московському Міжнародному 
Чайному симпозіумі, який від-
бувся 9 лютого 2009 року, Індія 

представила широкому за-
галу свої нові взірці чаю.

Представники бага-
тьох напрямів міжнарод-
ного чайного бізнесу, котрі 
прибули на Симпозіум, 
мали змогу оцінити кращі 
вироби чайної індустрії 
Індії у рамках показових 
торгів спеціального чайно-
го Аукціону.

Не поступаються північ-
ному виробництву чаю і пів-
денні провінції Індії, де також 
вирощуються кращі сорти, 
знані в усьому світі.

За спільною ініціативою 
Чайної Ради Індії (Tea Bоard 
of India) та Об’єднаної Асоці-
ації Чайних Плантаторів Індії 
(UPASI) започаткована премія 
“Golden Leaf ” (“Золотий листок 
Індії”). 

Метою конкурсу є пре-
зентація всьому світу кращих 

“Golden Leaf” (“Золотий листок Індії”) –  
таку назву має спеціальна премія, започаткована  

на чайному конкурсі країни
сортів чаю з південного регіону 
Індії.

Відбір здійснюють провідні 
світові титестери, які оцінюють 
смак чаю, що вирощений у різ-
них агрокліматичних умовах 
Південної Індії. Це ароматний 
Нилгирі, духмяний Хайранг, 
квітковий Аннамалаїс, цілю-
щий Вайнадс, котрі формують 
неповторний південноіндій-
ський букет вишуканих чайних 
ароматів.

Coffeetea.ru

Активне розповсюдження 
зеленого чаю у світі підштовх-
нуло аграріїв Індії до нових до-
слідів із вирощування власного 
зеленого чаю.

Багатий досвід, накопичений 
із виробництва чаю, дозволив 
фермерам Індії вивести на ринок 
один із найпопулярніших чаїв цьо-
го типу – Грин Гималайан. Лише 
та обставина, що він вирощений 
в унікальному чайному регіоні, в 
горах, на півночі країни, поблизу 
міста Дарджилинг, робить його 
особливо затребуваним.

 Ìåäè÷í³ äîñë³äæåííÿ

Чайна регенерація

 Îáåðåæíî: ï³äðîáêà!

У Криму знищили декілька десятків тонн 
фальсифікованої кави

Білий чай допомагає схуднути
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Географія походження сортів зерна, 
з яких виготовляється кава торгової марки “Галка”

 Âèñòàâêè, ôåñòèâàë³, ôåñòèíè

Високоякісна кавопродукція 
торгової марки “Галка” виго-
товляється із добірного зерна 
арабіки і робусти, що 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 
– в’єтнамською робустою (Vie-
tnam Grade 1).

В’єтнам – країна Пів-
денно-Східної Азії.
Площа – 331,7 тис. км2.
Населення – 74,4 млн. меш-
канців.
Столиця – Ханой.

Територія В’єтнаму яв-
ляє собою вузьку смугу, що 
простягнулася з півночі на 
південь. Гірська місцевість 
В’єтнаму – узгір’я Юнь-
нань, Аннамські гори – з 
успіхом використовуються 
місцевими фермерами під 
кавові плантації робусти. 
Пахотні землі займають 
сьогодні близько 22 % усієї 
території країни.

Сезон збирання каво-
вого зерна розпочинається 
у жовтні і завершується напри-
кінці квітня.

Особливості кліматичних 
умов В’єтнаму це – достатня кіль-
кість опадів та сонячного світла, 
які дозволяють вирощувати най-
цінніші гатунки робусти.

Високоякісна в’єтнамська ро-
буста, унікальний різновид якої 
культивується у країні, одержала 
високу оцінку світових експор-

В’єтнамська робуста (Vietnam Grade 1)

 Àðîìàòè, ùî íàäèõàþòü

терів. Її репутація настільки ви-
сока, що майже весь збір йде на 
експорт. Колір зерен – насичений 
зелений. Зерно швидше дрібне, 
відносно рівне за типом ЕК – sp-
eciali ЕК.

Завдяки тому, що в’єтнамська 
робуста містить у собі багато ко-
феїну, кава привернула до себе 
велику увагу шанувальників в 
усьому світі. Цей сорт характе-
ризується яскраво визначеним, 
терпким смаком та свіжим, наси-
ченим ароматом. Використову-
ється у поєднанні з іншими вида-

ми кави, створюючи тонізуючий 
і ароматний напій.

Хоча уряд В’єтнаму прагне 
утримувати території, відведе-
ні під каву на стабільному рівні 
(близько 500000 га), багато ка-
вових фермерів на центральних 
високогір’ях країни збираються 
посадити більше дерев через ви-
сокі ціни. Міністерство розвитку 
сільського господарства нещо-

давно видало директиву з про-
ханням до місцевих влад запо-
бігти подальшому розширенню 
фермерських кавових угідь до 
2010 року. Для того, щоб утрима-
ти обсяги врожаїв на високому 
рівні, уряд В’єтнаму порадив за-
мінити близько 150000 га каво-
вих насаджень, котрим уже біль-
ше 25 років в період до 2010 p., 
але асоціація застерегла ферме-
рів від стрімкої експансії.

Сьогодні прогнозований об-
сяг виробництва кавового зерна 
в країні в сезоні 2009/10 р. оціню-

ється на рівні 1 млн. тонн (16,67 
млн. мішків по 60 кг), що на 4,2% 
більше врожаю 2008/09 р. Однак, 
на відміну від цього прогнозу, го-
лова В’єтнамської Асоціації Кави 
Ван Ту вважає, що врожай кави у 
В’єтнамі в сезоні 2009/10 р. може 
виявитися менше 1 млн. тонн 
після двох попередніх років доб-
рих урожаїв.

ARS.

4-та міжнародна спеціалізована 
виставка «Чай. Кава. 

HoReCa – 2009” відбудеться 
наприкінці листопада в Ташкенті
Â Óçáåêèñòàí³ òðèâàº ï³äãîòîâ-

êà äî 4-¿ ì³æíàðîäíî¿ ñïåö³àë³çî-
âàíî¿ âèñòàâêè óñòàòêóâàííÿ äëÿ 
ðåñòîðàí³â, ãîòåë³â, êàôå, ÷àéíî¿ 
³ êàâîâî¿ ïðîäóêö³¿ «×àé. Êàâà. Ho-
ReCa – 2009”, ÿêà â³äáóäåòüñÿ 25-
27 ëèñòîïàäà â Òàøêåíò³. 

ßê çàÿâëÿþòü îðãàí³çàòîðè «×àé. 
Êàâà. HoReCa”, âè-
ñòàâêà çáåðå ñâ³òîâèõ 
âèðîáíèê³â êàâè, ÷àþ, 
êàâîâîãî óñòàòêóâàí-
íÿ, àêñåñóàð³â, ïîñóäó, 
êîíäèòåðñüêèõ âèðî-
á³â ñåãìåíòó HoReCa 
³ ïðåäñòàâèòü êðàù³ 
âç³ðö³ êàâîâî¿ ³ ÷àéíî¿ 
³íäóñòð³¿ Óçáåêèñòàíó. 
Ó ðîáîò³ âèñòàâêè â³-
çüìóòü ó÷àñòü ïðåä-
ñòàâíèêè Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, 
²íä³¿, Êèòàþ, Òóðå÷÷èíè, 
Ñ³íãàïóðó, Í³ìå÷÷èíè, 
Á³ëîðóñ³ òà ³íøèõ êðà¿í.

Ó÷àñíèêè âèñòàâ-
êè ä³ñòàíóòü óí³êàëüíó 
ìîæëèâ³ñòü äëÿ ïðîñó-
âàííÿ ñâîº¿ ïðîäóêö³¿ 
òà óêëàäåííÿ âèã³äíèõ 
á³çíåñîâèõ êîíòðàêò³â.

Leguzexpo.com

Південна Корея: у травні в Хадоні 
відбувся фестиваль зеленого чаю
Ïîâ³ò Õàäîí, â ÿêîìó ùîð³÷-

íî ïðîõîäèòü ôåñòèâàëü çåëåíîãî 
÷àþ, ñëàâèòüñÿ ñâî¿ìè ÷àéíèìè 
ïëàíòàö³ÿìè – ïåðøèìè â Êîðå¿, 
ïîâ³äîìëÿº ïðåäñòàâíèöòâî Íàö³î-
íàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ òóðèçìó Êîðå¿ 
â Ìîñêâ³.

Öüîãîð³÷ ôåñòèâàëü çåëåíîãî ÷àþ 
â Õàäîí³ ïðîâîäèâñÿ ç 1 ïî 5 òðàâíÿ ³ 
â³äáóâàâñÿ âæå 14 ð³ê ïîñï³ëü.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñâÿòà ìîæíà 
áóëî ñêóøòóâàòè ì³ñöåâ³ ñîðòè ÷àþ, 
à òàêîæ ïðèäáàòè éîãî çà äåøåâèìè 
ö³íàìè. Ãîñòÿì ôåñòèâàëþ ïðåçåíòó-

âàëè ö³êàâó ïðîãðàìó ðîçâàã, ³ çîêðå-
ìà, óðî÷èñòèé ïàðàä, ïåðôîðìàíñ, 
ìóëüòèìåä³éíå øîó «Ôàíòàç³¿ ñâ³òëà ³ 
çâóêó», ìþçèêë, äåãóñòàö³þ ÷àþ, ÷àéíó 
öåðåìîí³þ, âèñòàâêó «30 ñòðàâ, ïðèãî-
òîâàíèõ ç äîäàâàííÿì ÷àþ ç ïëàíòàö³é 
â Õàäîí³». Â³äáóâñÿ òàêîæ êîíêóðñ íà 
êðàùèé ÷àé íîâîãî âðîæàþ òà ³íø³ âè-
äîâèùí³ çàõîäè.

Newsprom.ru

В Італії урочисто відсвяткували 
«День кави еспрессо-2009»

17 êâ³òíÿ ïî âñ³é 
²òàë³¿ â³äçíà÷àþòü 
«Äåíü êàâè åñïðåñ-
ñî». Ôàõ³âö³ çàïåâíÿ-
þòü, ùî íå ñòîëîâå 
âèíî, à ñàìå êàâà 
åñïðåññî º ñïðàâ-
æí³ì íàö³îíàëüíèì 
íàïîºì ³òàë³éö³â: 
ùîäíÿ â áàðàõ ³ êà-
ôåòåð³ÿõ ñïîæèâà-
þòü áëèçüêî 70 ìëí. 
÷àøîê åñïðåññî (ïðè 
íàñåëåíí³ 60 ìëí).

«Äåíü ³òàë³éñüêîãî 
åñïðåññî – 2009» âïåð-
øå öüîãîð³÷ ïðîâî-
äèâñÿ â òàêîìó ìàñø-
òàá³. Ó 3500 áàðàõ, ÿê³ 
áðàëè ó÷àñòü ó ñâÿò³, 
áóëè ðîçïîâñþäæåí³ 
áëèçüêî ì³ëüéîíà ëèñ-
ò³âîê ç îïèñîì ð³çíèõ 

ñîðò³â êàâè ³ ñïîñîá³â ¿¿ ïðèãîòóâàííÿ. 
38 îðãàí³çàö³é ³ ï³äïðèºìñòâ ²òàë³¿, çî-
êðåìà, ðîçðîáíèêè êàâîâèõ ìàøèí ³ 
ïîñòà÷àëüíèêè êàâè, ùî âõîäÿòü äî 
Íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó ³òàë³éñüêîãî 
åñïðåññî, ìàþòü ð³÷íèé äîõ³ä ó 600 
ìëí. ºâðî.

Åñïðåññî – ì³öíà êàâà, ïðèãîòîâà-
íà ç äîáðå îáñìàæåíèõ çåðåí òîíêîãî 
ïîìåëó. ×åðåç ìåëåíó êàâó ï³ä òèñêîì 
9 áàð³â ïðîïóñêàºòüñÿ ãàðÿ÷à âîäà (88-
92 ãðàäóñè). Ï³íêà ñâ³òëî-êîðè÷íåâîãî 
àáî êðåìîâîãî êîëüîðó óòâîðþºòüñÿ 
íà ïîâåðõí³ ò³ëüêè ïðè ïîºäíàíí³ ïðà-
âèëüíî¿ ê³ëüêîñò³ êàâè, ïðàâèëüíîãî 
ïîìåëó, ïîòð³áíî¿ òåìïåðàòóðè âîäè 
³ äîñòàòíüîãî òèñêó. Çâè÷àéíà ïîðö³ÿ 
³òàë³éñüêîãî åñïðåññî – 40-50 ìë.

Elvisti.com

Нещодавно американці, як і сам 
президент США, заповнили щорічні де-
кларації та зрозуміли, що звести кінці 
з кінцями їм не вдасться. Люди взяли 
у руки плакати і вийшли на мітинг до 
воріт Білого дому. Із собою вони прихо-
пили ще й пакети з чаєм...

Отож, у Білому домі того дня не бра-
кувало чаю. Чайні пакетики Обамі наді-
слали зі всіх Сполучених Штатів. Чай 
– це історичний символ. У 1773 році 
американські колоністи втопили у Бос-
тоні тонни чаю, коли британці скасували 
мито на його ввезення в колонії.

Сучасні “Бостонські чаювання” у 
2009-му – це антиурядові мітинги. Пре-
зидента Обаму звинувачують у підви-
щенні податків: американці саме у той 
час заповнювали свої декларації. А ще 
йому закидають безглузді витрати, що 
дедалі примножують дефіцит бюджету і 
національний борг.

У Вашингтоні чайний протест влашту-
вали просто навпроти Білого дому. Обама 
тим часом намагався довести у Конгресі, 
що скоротить податки, і це відчують на 
собі 95 відсотків населення, – лише 5 від-
сотків заможних сплачуватимуть більше.

Ті, хто прийшов на мітинг, президен-
ту не повірили. Конгрес, на прохання 
Обами, підписує мільярдні чеки на по-
рятунок американської економіки, але 
рецесія стає все глибшою. Безробітних 
у США – 8 відсотків населення. Житло, 

як і раніше, відбирають за борги. Долар 
слабшає.

Щодо американського президента, 
судячи з декларації, він є мільйонером. 
Дохід його сім’ї за минулий рік складає 
2 млн. 656 тис. доларів. Податків з цих 
грошей Обама заплатив 855 тис., тобто 
третину доходів.

Сьогодні американці в боргах, і бор-
гах чималих. На кожному з тих, хто прий-
шов до Білого дому, як і на будь-якому 
американському громадянинові, тяжіє 
астрономічний національний борг, що 
дорівнює майже 12 трильйонам доларів. 
Якщо поділити на всіх американців, то 
вийде, що кожен із них винен 36 тис. 500 
доларів. Отже, як розуміють усі, ілюзії, 
що із приходом нового президента, за-
боргованість зменшиться, схоже, розта-
нули у повітрі.

Vesti.ru

Christian Dior ïðîäî-
âæèòü «êðó¿çíó êîëåêö³þ», 
çàïî÷àòêîâàíó ùå ìèíóëîãî 
ðîêó àðîìàòîì Escale a Po-
rtofino, íîâèíêîþ – Escale a 
Pondichery.

Êîëåêö³ÿ Escales de Dior 
ïðîäîâæóº ñâîþ ïîäîðîæ. Íà 
öåé ðàç âîíà ïåðåíåñå íàñ íà 
ñõ³ä, äî åêçîòè÷íî¿ ²íä³¿, ó ãî-
ëîâíèé òîðãîâèé ïîðò êîìïà-
í³¿ French East India Company 
– Ïîíä³÷åðð³.

Êîíöåïö³ºþ àðîìàò³â ö³º¿ 
ñåð³¿ ñëóãóº ïåâíèé çâ’ÿçîê 
ì³æ ³íãðåä³ºíòàìè ³ îáðàíèì 
ì³ñöåì íàòõíåííÿ ³ íåçâè÷àé-
íî¿ êóëüòóðè. Äëÿ Portofino 

öèì ì³ñöåì ñòàëè Ñåðåäçåìíå 
ìîðå ³ öèòðóñîâèé áðèç. Â³äòàê 
Ôðàíñóà Äåìàøè îáðàâ ²íä³þ 
³ òàê³ ³íãðåä³ºíòè, ÿê æàñìèí, 
ñàíäàë ³ ÷àé, ÷èñëåíí³ ñîðòè 
ÿêîãî âèðîùóþòüñÿ íà ïëàíòà-
ö³ÿõ âñüîãî ²íä³éñüêîãî ï³âîñò-
ðîâà. Ïàðôóìåð çóïèíèâñÿ íà 
÷îðíîìó ÷à¿ â îòî÷åíí³ ñâ³æèõ ³ 
ëåãêèé â³äò³íê³â, ÿê³ ñòâîðþþòü 
â³ä÷óòòÿ ùàñëèâî¿ àóðè áåçòóð-
áîòíîñò³.

Christian Dior Escale a Pond-
ichery ç’ÿâèòüñÿ ó ïðîäàæó âæå 
â ÷åðâí³. Ïàðôóì áóäå ïðåä-
ñòàâëåíèé ó âèãëÿä³ òóàëåòíî¿ 
âîäè (75 ìë ³ 125 ìë).

Myjane.ru

Аромати Індії… від Dior

 Àíòèóðÿäîâ³ ì³òèíãè â ÑØÀ

“×àéíèé ïðîòåñò” ó Âàøèíãòîí³


