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ВИРОБНИЦТВО 
ІНДОНЕЗІЙСЬКОЇ КАВИ У 2009 РОЦІ, 

ЗА ПРОГНОЗАМИ, 
ЗРОСТЕ ДО 689 ТИС. ТОНН

ßê ñïîä³âàºòüñÿ ³íäîíåç³éñüêå ì³í³ñòåðñòâî 
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, âèðîáíèöòâî êàâè â êðà¿í³ 
â 2009 ðîö³ çðîñòå íà 3% äî 689 òèñ. òîíí. Áëèçü-
êî 80% âèðîáëåíî¿ â ²íäîíåç³¿ êàâè – ðîáóñòà. Åêñ-
ïîðò êàâè òîð³ê, çà îö³íêàìè ôàõ³âö³â, çá³ëüøèâñÿ 
äî 469 òèñ. òîíí. Âîäíî÷àñ ²íäîíåç³éñüêà Àñîö³àö³ÿ 
Êàâè ââàæàº, ùî åêñïîðò ³íäîíåç³éñüêî¿ êàâè ó öüî-
ìó ðîö³ çìåíøèòüñÿ íà 30% ùîäî îáñÿã³â åêñïîðòó 
2008 ðîêó, ÿêèé äîð³âíþâàâ 446 311 òîíí.

ОБ’ЄМИ ЕКСПОРТУ 
КАВОВОГО ЗЕРНА ІЗ ГВАТЕМАЛИ 

ЗРОСЛИ У ЧЕРВНІ 2009 РОКУ
Ó ÷åðâí³ 2009 ðîêó åêñïîðò ãâàòåìàëüñüêî¿ êàâè 

çð³ñ íà 4,9% ïîð³âíÿíî ç åêñïîðòîì ÷åðâíÿ ìèíóëî-
ãî ðîêó ³ äîñÿã 486167 ì³øê³â ïî 60 êã. Çàãàëüíèé 
íàêîïè÷åíèé îáñÿã åêñïîðòó êàâè â êðà¿í³ ó ïåð³îä ç 
æîâòíÿ 2008 ðîêó ïî ÷åðâåíü 2009 ðîêó äîñÿã 2,756 
ìëí. ì³øê³â ïî 60 êã.

ЕКСПОРТНА ЦІНА 
НА В’ЄТНАМСЬКУ РОБУСТУ 

ПРОДОВЖУЄ І НАДАЛІ 
ЗМЕНШУВАТИСЯ

Âïðîäîâæ îñòàíí³õ òèæí³â åêñïîðòíà ö³íà íà 
â’ºòíàìñüêó ðîáóñòó ïðîäîâæóº äåøåâøàòè ³ äî-
ñÿãëà 1245 $/ò 29 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó. Â’ºòíàìñüêà 
Àñîö³àö³ÿ Êàâè ç³áðàëà ñïåö³àëüí³ çáîðè, íà ÿêèõ 
ó÷àñíèêàì àñîö³àö³¿ áóëî çàïðîïîíîâàíî ñêîðîòèòè 
îá’ºìè ïîñòàâîê êàâè äëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ ö³íè. Ãîëîâ-
íîþ ïðè÷èíîþ ïàä³ííÿ ö³íè, íà ¿õ äóìêó, º ìàí³ïó-
ëÿö³ÿ ðèíêîì âåëèêèìè ³íâåñòîðàìè, êîòð³ ãðàþòü 
íà çíèæåííÿ êîòèðóâàíü. Ö³íà â’ºòíàìñüêî¿ êàâè íà 
âíóòð³øíüîìó ðèíêó íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ 2009 ðîêó 
ñêëàäàëà 22700 äîíã³â çà ê³ëîãðàì.

ЗНИЖЕННЯ ВРОЖАЮ КАВИ 
В КОЛУМБІЇ СПРИЧИНЕНЕ 

ПОГОДНИМИ УМОВАМИ 
ТА ОМОЛОДЖЕННЯМ 

КАВОВИХ ДЕРЕВ
Óðîæàé êàâîâîãî çåðíà â Êîëóìá³¿ ñåçîíó 2008-

2009 ðîêó ìîæå áóòè íèæ÷å í³æ 10 ìëí. ì³øê³â ïî 
60 êã. Ïîïåðåäí³é âðîæàé ñêëàäàâ 12,5 ìëí. ì³øê³â. 
Çìåíøåííÿ âðîæàþ, ÿêå áóëî ñïðè÷èíåíå íåãîäîþ 
ó ïîºäíàíí³ ³ç ïðîãðàìîþ îìîëîäæåííÿ êàâîâèõ 
äåðåâ, âèÿâèëîñÿ á³ëüø ñåðéîçíèì, í³æ ïðîãíîçó-
âàëîñÿ ðàí³øå.

АГЕНТСТВО SAFRAS & MERCADO 
ПРОГНОЗУЄ БРАЗИЛЬСЬКИЙ 

ВРОЖАЙ КАВИ СЕЗОНУ 2009/10 РОКУ
Çà äàíèìè àãåíòñòâà Safras & Mercado âðîæàé 

êàâè 2009/10 ðîêó â Áðàçèë³¿ ñêëàäàòèìå 42,5 ìëí. 
ì³øê³â ïî 60 êã, ç ÿêèõ 30 ìëí. ì³øê³â áóäå àðàá³êà, 
à ðåøòà – êîí³ëîí (ðîáóñòà). Ðÿñí³ äîù³ ñïðèÿëè 
ðîçâèòêó âðîæàþ. Íåçâàæàþ÷è íà öå íîâèé âðîæàé 
âèÿâèòüñÿ ìåíøèì â³ä íèí³øíüîãî, ÿêèé ïîâèíåí 
ñêëàñòè 50,9 ìëí. ì³øê³â. Öåé ïðîãíîç Safras & Me-
rcado º äåùî âèùèì â³ä ðàí³øå ïîäàíèõ, çà ÿêèìè 
âðîæàé 2009/10 ðîêó î÷³êóâàâñÿ íà ð³âí³ 38,2-41,2 
ìëí. ì³øê³â. Çà â³äîìîñòÿìè Áðàçèëüñüêî¿ Íàö³-
îíàëüíî¿ Êîðïîðàö³¿ Ñînàâ óðîæàé 2009/10 ðîêó 
ñêëàäå 39 ìëí. ì³øê³â. Âò³ì, íà äóìêó áàãàòüîõ ïðî-
â³äíèõ ó÷àñíèê³â ðèíêó, íîâèé âðîæàé ïåðåâèùèòü 
40 ìëí. ì³øê³â.
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 Íîâà ïðîäóêö³ÿ ÒÌ "Ãàëêà"

Ì³í³ñòåðñòâî ñ³ëüñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà ÑØÀ ïðîãíî-
çóº ñêîðî÷åííÿ çàïàñ³â êàâè 
â ñåçîí³ 2009-2010 ðîê³â.

Çà îö³íêàìè åêñïåðò³â, ñâ³-
òîâå âèðîáíèöòâî êàâè çìåí-
øèòüñÿ íà 5,5% ïðè çáåðåæåíí³ 
ñïîæèâàííÿ íà ïîïåðåäíüîìó 
ð³âí³, ùî ïðèçâåäå äî ñêîðî-
÷åííÿ ïåðåõ³äíèõ ñêëàäñüêèõ 
çàïàñ³â.

Åêñïåðòè Ì³íñ³ëüãîñïó ÑØÀ 
îïðèëþäíèëè ïðîãíîç, çà ÿêèì 
ïåðåõ³äí³ ñêëàäñüê³ çàïàñè êàâè 

ó ñâ³ò³ â ñåçîí³ 2009-2010 ðîê³â 
ñêëàäàòèìóòü âñüîãî 35,3 ìëí. 
ñòàíäàðòíèõ 60-êã ì³øê³â.

Ñâ³òîâå âèðîáíèöòâî êàâè 
ñêîðîòèòüñÿ íà 5,5%, äî 127,4 
ìëí. ì³øê³â. Ïðè öüîìó ñâ³òîâå 
ñïîæèâàííÿ ïðàêòè÷íî íå çì³-
íèòüñÿ ³ äîð³âíþâàòèìå 132,2 
ìëí. ì³øê³â ïîð³âíÿíî ç 132,4 
ìëí. ó ïîïåðåäíüîìó ñåçîí³. 
Òàêèì ÷èíîì, ïåðåõ³äí³ ñêëàä-
ñüê³ çàïàñè êàâè çìåíøàòüñÿ 
ïðèáëèçíî íà 12%.

Spb.rbc.ru

Íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó 
ç ïðèãîòóâàííÿ êàâè 

(Í³ìå÷÷èíà, 
Êåëüí, 2009) 

óêðà¿íñüê³ áàðèñòà 
ââ³éøëè äî ïåðøî¿ 

äåñÿòêè ïåðåìîæö³â

Щорічно під егідою Європей-
ської асоціації кави проходить 
чемпіонат світу серед бариста, 
які змагаються у мистецтві при-
готування кави. В цьому році 
«олімпійські ігри» з кави відбули-
ся 26-28 червня в місті Кельн (Ні-
меччина). Всього у змаганнях були 
представлені 54 країни, серед них 
і команда українських професіона-
лів.

Чемпіони світу визначалися у чо-
тирьох номінаціях: Latte Art (молочне 
мистецтво), Cup Tasting (смак кави), 
Coffee in Spirit (кавові коктейлі з ал-
коголем) та Cerve/ibrik (приготуван-
ня турецької кави).

Українську команду в Latte Art 
і Coffee in Spirit представляв Віта-
лій Волков, професійний бариста. У 
номінації Cup Tasting переміг Олек-
сандр Зацаринний, який виборов 
почесне 7 місце і високий міжнарод-
ний титул. За словами тренера укра-
їнської команди, – це був кращий 
результат України порівняно з інши-
ми чемпіонатами, де виступали наші 
бариста.

Openbiz.com.ua

 Ïðîãíîçè åêñïåðò³â  Êàâîâà ïåðø³ñòü

Світові запаси кави, 
за прогнозами експертів, 

значно скоротяться в сезоні 
2009-2010 років

Нова продукція виробництва 
СП «Галка Лтд» – 
вишуканий смак 

у подарунок гурманам!

Еспрессо «Преміум»
Це суміш елітних африканських сортів 

кави робуста та кращих сортів південно-
американської арабіки. Кава відрізняєть-
ся багатогранним букетом ароматів та 
ледь відчутним винним присмаком. Ваку-
умна тришарова упаковка забезпечує по-
вне збереження смаку та аромату. Чашка 
еспрессо «Преміум» – це запорука бадьо-
рості на протязі всього дня!

ÑÏ «Ãàëêà Ëòä»
Ëüâ³âñüêà êàâîâà ôàáðèêà

Óêðà¿íà, 79010, ì. Ëüâ³â, âóë. Çàïîâ³òíà, 1
òåë.: (0322) 409 163, ôàêñ (0322) 93 27 85

e-mail: info@galca.ua, www.galca.ua



ЦІНИ НА КАВУ 
НА НЬЮ-ЙОРКСЬКІЙ БІРЖІ 

ЗНИЗИЛИСЯ ДО МІНІМАЛЬНИХ 
ПОЗНАЧОК ЗА ОСТАННІ 

ШІСТЬ МІСЯЦІВ
Íà òë³ çìåíøåííÿ ïîïèòó íà àðàá³êó ö³íà íà êàâó íà 

íüþ-éîðêñüê³é á³ðæè âïàëà äî ì³í³ìàëüíèõ ïîçíà÷îê çà 
îñòàíí³ 6 ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî ðîêó. Ö³íà íà êîëóìá³éñüêó 
àðàá³êó çíèçèëàñÿ íà 25% ïîð³âíÿíî ç ìàêñèìàëüíè-
ìè çíà÷åííÿìè, ÿêèõ âîíà äîñÿãëà 27 òðàâíÿ. Çà öåé 
æå ïåð³îä ðîçì³ð äèôåðåíö³àëó êîëóìá³éñüêî¿ àðàá³êè 
äî á³ðæîâî¿ âàðòîñò³ çìåíøèâñÿ íà 46%. Òàêîæ íà ö³íè 
ìàëè âïë³â ³ ÷óòêè ïðî òå, ùî íîâèé óðîæàé êàâè â Áðà-
çèë³¿ ìîæå âèÿâèòèñÿ âèùèì, í³æ î÷³êóâàëîñÿ. Âò³ì, ñ 
ïî÷àòêó ðîêó ö³íà íà êàâîâ³ ô’þ÷åðñè çðîñëà íà 7,9%. 
Ïåðåâàæíî öå çðîñòàííÿ áóëî ñïðè÷èíåíå äåô³öèòîì 
êîëóìá³éñüêî¿ ³ öåíòðàëüíîàìåðèêàíñüêî¿ êàâè. Íà 
äóìêó àíàë³òèê³â, ñïðàâåäëèâîþ ö³íîþ íà êàâó çàðàç 
º 1,20-1,25 $/ôóíò.

ПАДІННЯ ВНУТРІШНІХ ЦІН 
НА В’ЄТНАМСЬКУ РОБУСТУ 

МОЖЕ ТРИВАТИ ДО СЕРПНЯ 2009 РОКУ
Âíóòð³øí³ ö³íè íà ðîáóñòó ó Â’ºòíàì³ âïàëè íà 6% 

³ äîñÿãëè 27-ì³ñÿ÷íîãî ì³í³ìóìó. Ö³íè çíèçèëèñÿ äî 
21800-21900 äîíã³â (1,23 $) çà êã ó ïðîâ³íö³¿ Äàêëàê 
– íàéá³ëüøîìó ó êðà¿í³ ðåã³îí³ ç âèðîáíèöòâà êàâè. 
Òðåéäåðè ïîáîþþòüñÿ, ùî íà Ëîíäîíñüê³é Á³ðæ³ ìîæå 
ïðîäîâæóâàòèñÿ ïàä³ííÿ ö³íè äî ð³âíÿ 1250 $ ³ íèæ÷å 
íà òë³ çàêðèòòÿ ³íâåñòèö³éíèìè ôîíäàìè ñâî¿õ ïîçèö³é. 
Öå ìîæå ïðèçâåñòè äî ñåðéîçíèõ ô³íàíñîâèõ âòðàò 
åêñïîðòåð³â. Íèí³øí³ ö³íè íèí³ º íà ð³âí³ ö³í 24 áåðåç-
íÿ 2007 ðîêó, òîä³ âîíè áóëè â ä³àïàçîí³ 21650-22100 
äîíã³â/êã. Çìåíøåííÿ âíóòð³øí³õ ö³í ìîæå òðèâàòè ³ â 
ñåðïí³, êîëè ôåðìåðè ïî÷íóòü ïðîäàæ ñâî¿õ çàïàñ³â 
äëÿ ñïëàòè äîáðèâ. Åêñïîðòí³ ö³íè íà â’ºòíàìñüêó êàâó 
çìåíøèëèñÿ äî $ 1300 íà óìîâàõ ÔÎÁ. Òðåéäåðè çà-
çíà÷àþòü, ùî òîðã³âëÿ ïðàêòè÷íî çóïèíèëàñÿ òîìó, ùî 
åêñïîðòåðè â³äìîâëÿþòüñÿ â³äâàíòàæóâàòè çà òàêîþ 
ö³íîþ.

ГОНДУРАС ПЛАНУЄ 
ЗНАЧНО ЗБІЛЬШИТИ ОБСЯГИ 

ВРОЖАЇВ СВОЄЇ КАВИ
Äðóãèé çà âåëè÷èíîþ âèðîáíèê êàâè ó Öåíòðàëüí³é 

Àìåðèö³ – Ãîíäóðàñ – íàìàãàºòüñÿ çíà÷íî ï³äâèùèòè 
îáñÿãè âðîæàþ, ùîá äîñÿãòè ïîêàçíèêà ó 4,98 ìëí. 
ì³øê³â äî 2012-2013 ðð. Ãîíäóðàñ ñïîä³âàºòüñÿ çá³ëü-
øèòè âèðîá³òîê íà 8% çà íàñòóïí³ 4 ðîêè, àëå çàïåðå-
÷èâ, ùî â³í çìîæå åêñïîðòóâàòè 7 ìëí. ì³øê³â êàâè äî 
2011-2012 ðð.

ПЕРУ СТАЄ ЛІДЕРОМ 
З ЕКСПОРТУ ОРГАНІЧНОЇ КАВИ

Âèðîáíèöòâî êàâè ó Ïåðó, íàéá³ëüøîìó â ñâ³ò³ 
åêñïîðòåð³ îðãàí³÷íî¿ êàâè, ïðîöâ³òàº, îñê³ëüêè âè-
ðîáíèêè çîñåðåäæóþòüñÿ íà ÿêîñò³, ðîçâèâàþòü ðèí-
êîâ³ ñåãìåíòè òà øóêàþòü øëÿõ³â äî çðîñòàííÿ îáñÿã³â 
âèðîáíèöòâà. Âèðîùóâàííÿ êàâè º äóæå ïðèáóòêîâèì, 
íàâ³òü á³ëüøå, àí³æ âèðîùóâàííÿ îâî÷åâèõ, áàíàí³â ÷è 
þêêè. Ðîêàìè óðÿä Ïåðó çàîõî÷óâàâ ôåðìåð³â äî âè-
ðîùóâàííÿ êàâè, à íå êîêè – ñèðîâèíè äëÿ âèãîòîâ-
ëåííÿ êîêà¿íó. ² õî÷à îáñÿãè âèðîáíèöòâà êîêè ó Ïåðó 
– äðóãîìó çà ðîçì³ðîì âèðîáíèêó öüîãî ïðîäóêòó – ùå 
äîñèòü âèñîê³, âîíè ðîçâèâàþòüñÿ ïîâ³ëüí³øèìè òåì-
ïàìè, í³æ êàâà. Ñòàá³ëüí³ ö³íè òàêîæ çá³ëüøóþòü îáñÿãè 
åêñïîðòó êàâè, íà ÿêèé ïðèïàäàº áëèçüêî 95% âñüîãî 
âèðîá³òêó â Ïåðó.

УРЯД КАМЕРУНУ ЗБІЛЬШИТЬ 
МІСЦЕВУ ПЕРЕРОБКУ КАВИ НА 50%
Óðÿä Êàìåðóíó ïëàíóº ï³äâèùèòè â³äñîòîê ïåðå-

ðîáëåíî¿ 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 ïîäâîºííÿ âèðîáíè-
öòâà êàâè äî 2015 ðîêó.

ЗРОСТАЄ СВІТОВИЙ ПОПИТ 
НА ЄМЕНСЬКУ КАВУ

Ì³í³ñòåðñòâî ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ªìåíó ïîâ³-
äîìëÿº, ùî ó ì³ñöåâîìó ñåêòîð³ ïðèâàòíîãî âèðîáíè-
öòâà êàâè ³ñíóº òðè ãîëîâíèõ íàïðÿìêè ³íâåñòóâàííÿ. 
Öå, çîêðåìà, â áóä³âíèöòâî êàâîïåðåðîáíèõ çàâîä³â, 
ó ïðîñóâàííÿ âèðîá ëåíî¿ ïðîäóêö³¿ íà çàðóá³æí³ ðèíêè, 
à òàêîæ ó áóä³âíèöòâî ³íêóáàòîð³â äëÿ íàñ³ííÿ. Ì³í³ñ-
òåðñòâî ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà êðà¿íè óõâàëèëî äâà 
ïðîåêòè, ÿê³ ìàþòü íà ìåò³ çá³ëüøèòè åêñïîðò êàâè. 
Ðàçîì ç òèì, ïðèâàòíèì êàâîâèì ñï³ëêàì òàêîæ 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% çàãàëüíîãî îáñÿãó âñ³º¿ êàâè. Çàçíà÷èìî, 
ùî äî ê³íöÿ XVII ñòîë³òòÿ ªìåí áóâ ºäèíèì âèðîáíèêîì 
³ åêñïîðòåðîì êàâè ó ñâ³ò³, àëå ï³çí³øå éîãî âèò³ñíèëè 
òàê³ êðà¿íè ÿê Áðàçèë³ÿ òà Åô³îï³ÿ.

Ïåðåêëàä ç àíãë.
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 ²íôîðìíîâèíè  Ðîçá³æí³ñòü ó ïðîãíîçàõ  Íîâèíè êîìïàí³é

Ñîö³àëüí³ 
ïðîãðàìè 
â ÷àéí³é 

ïðîìèñëîâîñò³ 
²íä³¿

Âèðîùóâàííÿ ³ çáèðàííÿ 
÷àþ çàâæäè ââàæàëèñÿ äóæå 
ñêëàäíîþ ³ â³äïîâ³äàëüíîþ 
ñïðàâîþ. Â³ä ïî÷àòê³â ÷àéíî¿ 
ñïðàâè ö³ëèé äåíü òðóäèòèñÿ 
ï³ä ïàëþ÷èìè ïðîìåíÿìè ñîí-
öÿ, îòðèìóþ÷è çà öå êîï³é-
êè, áóëî äîëåþ íàéá³äí³øèõ 
âåðñòâ ³íä³éñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà.

Íèí³ â ²íä³¿ çà âèð³øåííÿ ö³º¿ 
ïðîáëåìè âçÿëèñÿ ñåðéîçíî. 
×àéíà Ðàäà ²íä³¿ ó ñï³âïðàö³ ç áà-
ãàòüìà ì³æíàðîäíèìè áëàãîä³é-
íèìè îðãàí³çàö³ÿìè äîêëàäàþòü 
çóñèëü äî òîãî, àáè ðåàë³çóâàòè 
ð³çíîìàí³òí³ ñîö³àëüí³ ïðîãðàìè 
â ãàëóç³ íàö³îíàëüíî¿ ÷àéíî¿ ïðî-
ìèñëîâîñò³ ²íä³¿, ùî ïîêëèêàí³ 
ïîêðàùèòè óìîâè ïðàö³ òà îïëà-
òè ëþäåé, ÿê³ çàéíÿò³ ó ÷àéíîìó 
á³çíåñ³ êðà¿íè.

×àñòèíîþ ö³º¿ ðîáîòè ñòàëî 
ïðèéíÿòòÿ äîïîâíåíü, íàïðàâëå-
íèõ íà ïîë³ïøåííÿ åêîíîì³÷íèõ ³ 
ñîö³àëüíèõ óìîâ ïðàö³ ïðàö³âíè-
ê³â, íàäàííÿ ãàðàíòîâàíèõ ìåäè÷-
íèõ ïîñëóã òà ³íøèõ ïðîãðåñèâíèõ 
ïðîïîçèö³é ó Labor Plantation Act 
– íîðìàòèâíîìó äîêóìåíò³, ùî 
ðåãóëþº ïîðÿäîê ðîáîòè ÷àéíèõ 
ïëàíòàö³é ²íä³¿.

Þë³ÿ Öþïêà.

 ×àéíèé ñåêòîð

Лінійка безалкогольних 
напоїв з чаєм, кавою, мате 

від Pacific Natural Foods

Компанія Pacific Natural Foods 
представила лінійку 12-ти безал-
когольних напоїв в асептичній упа-
ковці.

Simply Mate (4 смаки) виготовля-
ють із екологічно чистих сортів мате. 
Упаковка продукту має напис: „На-
туральна енергія для розуму і тіла“. 
Simply Tea – це зелений чай. Природне 
джерело антиоксидантів, зі смаком ківі-
манго, мандарина, персика, не містить 
підсолоджувачів. А Simly Coffee – охо-
лоджуючий напій на основі зернової 
кави арабіка і молока. Роздрібна ціна 
продуктів – від 1,99 до 2,48 доларів.

Як зазначив директор з маркетин-
гу Pacif ic Natural Foods, тільки-но на-
пій на основі мате отримає сертифікат 
Fairtrade, Pacif ic стане єдиним трендом 
із лінійкою екологічно чистих напоїв на 
основі чаю, кави, мате із сертифікатом.

 Foodretail.ru

Холодний чай „Висоцький“ 
знятий з виробництва

Ізраїльська компанія „Висоцький“, 
яка спеціалізується на виробництві 
однойменного чаю, припинила випуск 
бутильованого холодного чаю під 
маркою „Айс Т“. Причина – труднощі 
зі збутом та висока конкуренція.

„Висоцький“ спеціалізується на 
звичайному листовому чаї. Хоча хо-
лодний чай компанії продукується із 
добірних інгредієнтів, він не витримав 
конкуренції з іншими компаніями з 
виробництва охолоджуючих напоїв.

У компаній, які виробляють інші 
холодні чаї („Нестле“ і „Спринг“) є 
власні холодильники у кіосках, а „Висо-
цький“ цього дозволити собі не може. 
А такі холодильники – це 50% успіху у 
збуті в сфері охолоджуючих напоїв.

Foodretail.ru

Виробництво бразильської 
кави наступного року може 

досягти 60 млн. мішків
ßê çàÿâèâ ãëàâà Ì³æíàðîäíî¿ 

Êàâîâî¿ Îðãàí³çàö³¿ (²ÑÎ) Íåñòîð 
Îñîðèî, Êîëóìá³ÿ, ÿêà º òðåò³ì 
çà âåëè÷èíîþ âèðîáíèêîì êàâè 
ó ñâ³ò³ ³ ïåðøèì çà âèðîáíè-
öòâîì ìèòî¿ àðàá³êè, çìîæå äî 
æîâòíÿ 2009 ðîêó íàäîëóæèòè 
çàòðèìêè êàâîâèõ â³äâàíòàæåíü.
Çà ñëîâàìè ï. Îñîðèî, íàñòóï-
íèé óðîæàé êàâè â Êîëóìá³¿ 
ìîæå âèðîñòè äî 12 ìëí. ì³ø-
ê³â ïî 60 êã. Âîäíî÷àñ ïîòî÷íèé 
óðîæàé ìîæå âèÿâèòèñÿ íèæ÷å 
çà 10 ìëí. ì³øê³â. Òàêèì ÷èíîì, 
ïðîãíîç ãëàâè Ì³æíàðîäíî¿ Êà-
âîâî¿ Îðãàí³çàö³¿ (²ÑÎ) âèÿâèâñÿ 
íèæ÷å, í³æ éîãî ïîäàëà Êîëóì-
á³éñüêà Íàö³îíàëüíà Ôåäåðàö³ÿ 
11-11,5 ìëí. ì³øê³â.

Íåñòîð Îñîðèî òàêîæ çàÿâèâ, 
ùî íàñòóïíîãî ðîêó âèðîáíèöòâî 
êàâè â Áðàçèë³¿ ìîæëèâî äîñÿãíå 
60 ìëí. ì³øê³â.

Coffeetea.ru

Äîù³, ùî ïðîéøëè â êðà-
¿í³, áëàãîòâîðíî âïëèíóëè íà 
íîâèé âðîæàé êàâè, – çàçíà-
÷àþòü ôàõ³âö³ Â’ºòíàìñüêî¿ 
Àñîö³àö³¿ Êàâè ³ Êàêàî.

Ç îãëÿäó íà ïîãîäó, ìîæíà 
ãîâîðèòè ïðî òå, ùî öèêë³÷íå 
çíèæåííÿ âðîæàþ êàâè â ñåçîí³ 
2009/10 ðîêó âèÿâèòüñÿ íåçíà-
÷íèì. Ïðîòå, öÿ ³íôîðìàö³ÿ íå 
âïëèíóëà íà ïðîãíîç òðàäèö³é-
íî êîíñåðâàòèâíî¿ Â’ºòíàìñüêî¿ 

Àñîö³àö³¿ Êàâè ³ Êàêàî. Ó òîé ÷àñ 
ÿê ãîëîâí³ ó÷àñíèêè ðèíêó î÷³êó-
þòü, ùî ìàéáóòí³é âðîæàé áóäå 
íà ð³âí³ 18 ìëí. ì³øê³â ïî 60 êã, 
Àñîö³àö³ÿ ïðîãíîçóº íîâèé óðî-
æàé íèæ÷å 16 ìëí. ì³øê³â.

Íà ïðàêòèö³, ïðîãíîç Àñîö³-
àö³¿, ïåðåâàæíî, áóâàº äàëåêèì 
â³ä ä³éñíîñò³ ³ íå ìàº ðåàëüíîãî 
âïëèâó íà ðèíîê.

Coffeetea.ru

Експерти відзначають, що по-
годні умови є сприятливими для 
нового врожаю кави, а відтак слід 
очікувати відновлення рівня каво-
вого виробництва та експорту у 
сезоні 2009/10 року.

Сумарний експорт кавового 
зерна із Мексики, Центральної Аме-
рики, Домініканської Республіки, 
Колумбії і Перу наприкінці травня 
виявився на 9,19% нижчим, ніж за 
цей же період торік і склав відносно 
скромні 2.469.951 мішок. Сумарний 

експорт за перші 8 місяців поточно-
го сезону на 8,59% був меншим, ніж 
за аналогічний період минулого се-
зону і склав 17.882.217 мішків.

Погодні умови в Мексиці, Цен-
тральній Америці і Колумбії спри-
яють розвитку нового врожаю, зби-
рання якого розпочнеться восени, 
в жовтні 2009 року, і дозволить очі-
кувати відновлення рівня кавового 
виробництва та експорту в сезоні 
2009/10 року.

Coffeetea.ru

Відома у Великобританії і у 
світі мережа кав’ярень Coffee Re-
public визнана банкрутом, повідо-
мляє сайт компанії.

Тимчасовим адміністратором 
Coffee Republic оголошена ауди-
торська компанія KРMG, яка вже 
попередила про скорочення співро-
бітників.

Перша кав’ярня під маркою Cof-
fee Republic, яку заснували брат із 
сестрою, Боббі та Сахар Хашемі, 
відкрилася у Лондоні ще 1985 року. 
Сьогодні ж на момент банкрутства 
мережа вже мала 187 кав’ярень у 
Великобританії, а також у десяти 
інших країнах світу, – Саудівській 

Аравії, Болгарії т. ін.
Тимчасові адміні-

стратори висловили спо-
дівання, що бренд Coffee 
Republic, який добре за-
рекомендував себе серед 
споживачів, незабаром 
зможе знайти покупця.

За експертними до-
слідженнями споживчого 
ринку, Сполучене Коро-
лівство має найбільшу 
розгалужену в Європі 
мережу кав’ярень відо-
мих марок. У трійку про-
відних великих брендів 

входить американський Starbucks, а 
також британські Costa і Caffe Nero.

Банкрутство Coffee Republic 
стало новим явищем у серії бан-
крутств серед підприємств роз-
дрібної торгівлі і громадського 
харчування Великобританії на тлі 
фінансової кризи та спаду спожи-
вацької активності. Раніше через 
ті ж самі причини збанкрутували 
мережа дешевих універмагів Woo-
lworths, мережа музичних магази-
нів Zavvi, мережа магазинів кави і 
чаю Whittard of Chelsea, виробник 
порцеляни і кришталю Wedgwood, 
ряд магазинів одягу і взуття.

Rian.ru

За прогнозами голови Асоціації 
виробників харчової продукції про-
вінції Гуандун Чжана Цзюньсю, в 
2010 році продаж холодного чаю в 
провінції Гуандун перевищить об-
сяги продажу Coca-Cola по всьому 
світі.

Продаж холодного чаю в китай-
ській провінції досягне 12 млн.т до 
2010 року, – підрахували в Асоціа-
ції виробників харчової продукції. 
Нині кількість торгових точок хо-
лодного чаю в Гуандуні вже дорів-
нює 20 тис., що перевищує число 
кав’ярень Starbucks і є великою ме-

режею із продажу холодних напоїв 
у світі.

Згідно досліджень Асоціації, ще 
у 2006 році продаж холодного чаю в 
провінції Гуандун перевищив обсяги 
продажу Coca-Cola у материковому 
Китаї. До того ж, щорік цифри про-
дажу цього напою зростають на 30%.

У 2008 році було реалізовано 6 
млн. т. напою, що вдвічі перевищи-
ло продаж Coca-Cola у Китаї. Нині 
китайський холодний чай експор-
тують у понад 50 країн і регіонів 
світу.

Chinapro.ru

 Ïðîãíîç ²ÑÎ

Дощі у В’єтнамі сприятимуть новому 
врожаю кавового зерна

 Ñóìàðíèé åêñïîðò êàâè

Збирання кавового врожаю в Мексиці, Центральній Америці 
і Колумбії розпочнеться у жовтні поточного року

 Íîâèíè êîìïàí³é

Ìåðåæà áðèòàíñüêèõ êàâ’ÿðåíü 
Coffee Republic îãîëîøåíà 

áàíêðóòîì

 ×àéíà ³íäóñòð³ÿ

Ñóïåðíèöòâî êèòàéñüêîãî ÷àþ 
³ Coca-Cola
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Ринкові ціни на зерно ара-
біки і робусти зазнали змін 
у період 2-8 липня 2009 року. 
Про це докладніше.

У звітному періоді ціни на 
каву змінювалися різнонаправ-
лено. Так, арабка з поставкою у 
вересні 2009 року подешевшала 
в Нью-Йорку на 2,0%, а ціна 
робусти з поставкою у вересні 
2009 року в Лондоні зросла на 
1,6%.

Розрахункова ціна закриття 
на зерно арабіки з поставкою у 
вересні 2009 року склала 117,80 
центів/фунт на нью-йоркській 
біржі NYBOT (ICE) 8 липня 
2009 року.

За звітними відомостями 
стосовно позицій трейдерів 
із кавових ф’ючерсів на нью-
йоркській біржі NYBOT станом 
на 30 червня 2009 року чиста 
довга позиція у великих інвес-
тиційних фондах скоротилася 

до 16598 лотів (-5778 лотів за 
тиждень).

Чиста коротка позиція 
торгових домів зменшилася 
до 16694 лотів (- 7506 лотів за 
тиждень). Чиста довга позиція 
дрібних торговців впала до 96 
лотів (- 1728 лотів за тиждень). 
Чиста довга позиція індекс-
трейдерів зменшилася до 37760 
лотів (- 545 лотів за тиждень). 
Частка довгої позиції індекс-
трейдерів у комбінованому 
відкритому інтересі (разом із 
ф’ючерсами та опціонами) у 
звітному періоді склала 29,0%. 
Відкритий інтерес по ф’ю-
черсах зменшився до 112453  
(- 13718 лотів за тиждень).

Сертифіковані запаси ара-
біки на нью-йоркській біржі 
NYBOT станом на 8 липня 2009 
року скоротилися до 3,596,788 
мішків по 60 кг (- 36331 мішок 
на 1 липня 2009 року).

Розрахункова ціна закриття 
на зерно робусти склала 1334 $/
т за вересневим ф’ючерсом лон-
донської біржі Euronext (LIFFE) 
8 липня 2009 року.

Coffeetea.ru

 Îãëÿä ðèíêó

Äèíàì³êà ì³æíàðîäíîãî ðèíêó êàâè  
çà ïåð³îä 2 – 8 ëèïíÿ 2009 ðîêó

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

2 – 8 ëèïíÿ 2009 ðîêó

 Ðîñ³éñüê³ òåíäåíö³¿

Ситуація з кавою на сві-
товому ринку нині є дуже не-
певною, – говорять російські 
експерти, – тому і важко 
спрогнозувати подальший 
розвиток подій в країні.

Російські виробни-
ки мають довгострокові 
контракти на поставку 
кави, тому проблеми із 
запасами і цінами можуть 
виникнути лише напри-
кінці 2009 або на почат-
ку 2010 року, – вважають 
експерти. «До кінця 2009 
року почне проявлятися 
якась корекція, але все 
залежить від того, яким 
шляхом піде кавова інду-
стрія», – каже гендирек-
тор асоціації «Росчайка-
ва» Рамаз Чантурія.

Справа у тому, що за-
раз на світовому ринку 
є дефіцит тільки одного 
виду кави – митої арабі-
ки. Водночас її нестачу в певній 
мірі може надолужити як неми-
та арабка, так і робуста, запаси 
яких тепер є достатніми.

Єдине, чого побоюються 
російські галузеві експерти, що 
в разі заміни одного виду кави 
іншим, відносна якість кінце-
вого продукту може змінитися. 
Тому сьогодні кавовий світ пе-
ребуває у стані роздумів, яким 
шляхом піде розвиток. «Якщо 

галузь піде по шляху заміни 
митої арабіки на інші комбіна-
ції, то скоріш за все суттєвих 
цінових коливань не відбу-
деться», – вважає п. Чантурія. 

В інакшому разі подорожчан-
ня торкнеться окремих пози-
цій дорогої смаженої і меленої 
кави, – додає він. Втім, вартість 
кави на російському ринку вже 
підвищилася через зниження 
курсу рубля. Тому і не виклю-
чено, що на вартість кави на 
російському ринку може впли-
нути і загальноекономічна си-
туація в Росії.

Spb.rbc.ru

Íàìàãàþ÷èñü âèæèòè 
â óìîâàõ ñó÷àñíî¿ êðè-
çè, íàâ³òü âåëèê³ êîìïàí³¿ 
ãîòîâ³ éòè íà ñêîðî÷åííÿ 
ñâî¿õ ïîâñÿêäåííèõ âèòðàò 
òà çàîùàäæóâàòè íà áóäü-
ÿê³é äð³áíèö³. ×àñò³øå çà 
âñå òàê³ ä³¿ âèêëèêàþòü 
ðîçóì³ííÿ ç áîêó ðÿäîâèõ 
ñï³âðîá³òíèê³â êîìïàí³¿, 
ïðîòå â äåÿêèõ ñèòóàö³-
ÿõ öå ìîæóòü òðàêòóâàòè 
³ ÿê íåïîâàãó äî êîëåêòè-
âó, âèêëèêàòè ñåðéîçíå 
íåçàäîâîëåííÿ. Ñàìå ó 
òàêó ³ñòîð³þ ïîòðàïèëà àâ-
ñòðàë³éñüêà êîìïàí³ÿ ²ÂÌ, 
ÿêà çàõîò³ëà çàîùàäèòè 
íà áåçêîøòîâíèõ êàâ³ òà 
÷à¿ äëÿ ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â, 
ïèøå æóðíàë Australian.

Íåùîäàâíî àâñòðàë³éñüêå 
â³ää³ëåííÿ êîìïàí³¿ ²ÂÌ íàä³-
ñëàëî ñâî¿ì ñï³âðîá³òíèêàì 
ïîâ³äîìëåííÿ åëåêòðîííîþ 
ïîøòîþ, â ÿêîìó ñïîâ³ùàëî 
ïðî òå, ùî ïðèïèíÿº ñïëà-
÷óâàòè âèòðàòè ïðàö³âíèê³â 
íà äîìàøíº ï³äêëþ÷åííÿ äî 
ìåðåæ³ ²íòåðíåò. Íåçàáàðîì 
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ÷àøêà êàâè 

òà ÷àþ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿ 
òàêîæ ñòàëà íåäîçâîëåíîþ 
ðîçê³øøþ. Çàì³ñòü öüîãî ëþ-
äÿì ïðîïîíóâàëîñÿ êóïóâàòè 
íàïî¿ â àâòîìàòàõ, ÿê³ áóäóòü 
âñòàíîâëåí³ ó “ñïåö³àëüíî 
â³äâåäåíèõ” ì³ñöÿõ.

Äëÿ ïðàö³âíèê³â êîìïàí³¿, 
ÿê³ ïðàöþâàëè ïîçàóðî÷íî 
³ íå îòðèìàëè çà öå ïëàòí³, 
òàêå ð³øåííÿ ñòàëî ñïðàâ-
æí³ì øîêîì. «Íàì çäàâàëî-
ñÿ, ùî òàê³ áëàãà öèâ³ë³çà-
ö³¿, ÿê êàâà ³ ÷àé, íå º íàäòî 
âåëèêîþ âèíàãîðîäîþ çà 
òðèâàë³ ãîäèíè ïðàö³ òà â³ä-
ìîâà â³ä îñîáèñòîãî æèòòÿ, 
– ï³äñóìîâóº îäèí ç ïðàö³â-
íèê³â. – Ñõîæå, ìè ïîìèëÿ-
ëèñÿ.» ²íøèé ñï³âðîá³òíèê 
ïåðåêîíóº, ùî êåð³âíèöòâî 
êîìïàí³¿, ÿêùî áóëà á òàêà 
ìîæëèâ³ñòü, ³ â³äâ³äóâàííÿ 
âáèðàëüí³ íà ðîáîò³ çðîáèëî 
áè ïëàòíèì.

Êîìïàí³ÿ â³äìîâëÿºòüñÿ 
îïðèëþäíèòè òî÷íó ñóìó, ÿêó 
âäàñòüñÿ çåêîíîìèòè íà êàâ³ 
òà ÷à¿. Âîäíî÷àñ ñï³âðîá³òíè-
êàì àâñòðàë³éñüêî¿ ²ÂÌ âàð-
òóâàëî á á³ëüøå òóðáóâàòèñÿ 

íå ïðî â³äñóòí³ñòü áåç-
êîøòîâíèõ êàâè ³ ÷àþ, 
à ïðî òî, ùî ¿õ êîìïàí³ÿ 
îãîëîñèëà ïðî ñâî¿ íà-
ì³ðè ñêîðîòèòè ïåðñî-
íàë íà 10 òèñ. îñ³á.

Âèäàííÿ Australian ³ç 
äåÿêèì êåïêóâàííÿì çà-
çíà÷àº, ùî ³íø³ âåëèê³ 
êîìïàí³¿ òàêîæ îãîëîñè-
ëè ïðî ñâî¿ ïëàíè ñêî-
ðîòèòè âèòðàòè, âò³ì íå 
îäíà ç íèõ íå çáèðàºòü-
ñÿ îïóñêàòèñÿ äî ð³âíÿ 
êàâîâî¿ ÷àøêè.

Point.ru

Спрей із зеленого 
чаю захистить шкіру 
від онкозахворювань

Спеціалісти з медичного 
центру в Кливленді виявили, 
що спрей на основі екстракту 
зеленого чаю зменшує руйнівний 
ефект ультрафіолетових про-
менів.

Під час експерименту піддо-
слідних оприскали вмістом чай-
ного балончика, а потім піддали 
дії ультрафіолетових променів. 
Результати дослідження підтвер-
дили, що шкіра людей після на-
несення на неї спрею була краще 
захищена від сонячних пошко-
джень, які можуть призвести до 
розвитку онкозахворювань.

За твердженням учених, у зеле-
ному чаї міститься також ще вели-
ка кількість поліфенолів, які зміц-
нюють імунну систему людини.

Yoki.ru

Кава допомагає 
зберегти пам’ять  
у старшому віці

Британські вчені із Універ-
ситету Бирмингема встанови-
ли, що кава має довгостроковий 
позитивний ефект на людський 
мозок. Дослідження довели, що 
споживання кави запобігає втра-
ті пам’яті літнім людям. Про це 
Vesti.az повідомили із посиланням 
на www.randevucity.net.

Виявляється, що кофеїн змі-
нює електричний потенціал клітин 
людського мозку. При цьому дія 
аденозину – речовини, яка відпові-
дає за втрату пам’яті, блокується.

Дослідження також показало, 
що кофеїн посилює увагу, активі-
зує діяльність кори головного моз-
ку та прискорює обробку інформа-
ції. Проте, вчені попереджають, що 
надмірне споживання кави може 
призвести до безсоння і зашкоди-
ти серцево-судинній системі.

Vesti.az

Starbucks відкликає продані 
нею кавові млинки

Êîðïîðàö³ÿ Starbucks çìóøåíà â³äêëè-
êàòè 530 òèñ. êàâîâèõ ìëèíê³â êèòàéñüêî-
ãî âèðîáíèöòâà, ÿê³ áóëè ïðîäàí³ ñïîæè-
âà÷àì ÷åðåç ¿¿ òîðãîâó ìåðåæó.

Ð³øåííÿ ïîâåðíóòè íåÿê³ñíèé òîâàð áóëî 
ïðèéíÿòå ÷åðåç ïðåòåíç³¿ ñïåö³àëüíîãî ôå-
äåðàëüíîãî êîì³òåòó, ÿêèé ó ÑØÀ ñòåæèòü çà 
áåçïå÷í³ñòþ ñïîæèâ÷èõ òîâàð³â (CPSC, www.
cpsc.gov).

Â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â êîíòðîëþþ÷èõ 
îðãàí³â, ïðè âèêîðèñòàíí³ êàâîâèõ ìëèíê³â 
âèðîáíèöòâà Êèòàþ, çà âàðò³ñòþ $ 30, áóëî 
çàô³êñîâàíî 176 ñêàðã, ïîâ’ÿçàíèõ ç îï³êàìè 
òà ïîðàíåííÿìè ëþäåé.

Coffeetea.ru

Британські вчені науково 
довели усім відомий факт: ре-
гулярне споживання чорного 
чаю скорочує період віднов-
лення після стресової ситуа-
ції. І пов’язаний цей ефект зі 

здатністю саме чорного чаю 
знижувати рівень кортизону 
– гормону стресу.

У дослідженні, яке трива-
ло 6 тижнів, взяли участь 75 
учасників, яких поділили на дві 

групи. У першій 
групі люди регу-
лярно спожива-
ли чорний чай, а 
у другій – арома-
тизований напій, 
ідентичний за 
смаком і вмістом 
кофеїну до чаю 
але позбавлений 
багатьох речо-
вин, які входять 
до складу нату-
рального чаю.

В п р о д о в ж 
досліду всі учас-
ники підлягали 
стресовим на-
вантаженням, по 

завершенні їм виміряли тиск, 
пульс і рівень кортизону в кро-
ві. Повторні виміри параме-
трів показали, що та група, яка 
отримувала натуральний чай, 
відновлювалася після стре-
су значно скоріше, ніж група, 
котра споживала напій. Так, 
середній рівень кортизону в 
крові учасників першої групи 
падав на 47%, тоді як у другій 
групі за той же час показник 
зменшився лише на 27%.

Окрім цього, в крові учас-
ників, які пили натуральний 
чорний чай, було виявлено зни-
ження рівня тромбоцитів – од-
нієї з головних причин виник-
нення інфарктів та інсультів.

На сьогоднішній день вчені 
не встановили, які саме речо-
вини чорного чаю мають благо-
творний вплив на організм. Ро-
бота у цьому напрямку триває.

Dietolog.com.ua

Íîâ³ äîñë³äæåííÿ, ÿê³ 
îïóáë³êîâàí³ ó Áðèòàí³¿, 
ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ìåø-
êàíö³ Òóìàííîãî Àëüá³îíó 
âñå á³ëüøå ïîëþáëÿþòü 
³íø³ íàïî¿, í³æ ÷àé.

Áðèòàíñüêà ïàëêà ïðè-
ñòðàñòü äî ÷àþ âèíèêëà ùå 
â XVIII ñò., êîëè íåâ³ä’ºìíîþ 
÷àñòèíîþ àðèñòîêðàòè÷íîãî 
ñòèëþ æèòòÿ ñòàâ ÷àéíèé ðèòó-
àë. Íèí³ ìàéæå 80% áðèòàíö³â 
çà çâè÷êîþ ï’þòü ÷àé. Ñåðåä 
65-ë³òí³õ ìåøêàíö³â êðà¿íè öÿ 

öèôðà ñÿãàº 85%. Âîäíî÷àñ 
ñåðåä ìîëîä³ â³êîì â³ä 15 äî 
24 ðîê³â ëèøå 72% íàäàþòü 
ïåðåâàãó ÷àþ. “Õî÷à ìîëîäü ³ 
ñïîæèâàº ð³çíîìàí³òí³ ñîðòè 
÷àþ, àëå çàãàëîì ï’º éîãî çíà-
÷íî ìåíøå”, – ïèøóòü ÇÌ².

Àíãë³éñüêà îðãàí³çàö³ÿ ç 
³íôîðìàö³¿ ñïîæèâà÷³â “Ì³í-
òåë” íåùîäàâíî ïîâ³äîìèëà, 
ùî ðèíîê ÷àþ ó Âåëèêîáðèòà-
í³¿ çìåíøèâñÿ íà 12%. Òàêîæ 
çà îñòàíí³ äâà ðîêè ïðîäàæ 
÷àéíèõ ïàêåòèê³â ñêîðîòèâñÿ 

íà 16%. Ïðè÷èíà öüîãî êðè-
ºòüñÿ ó ïîïóëÿðíîñò³ êàâè, 
ùî ñòð³ìêî ï³øëà âãîðó, à 
òàêîæ ñïîæèâàíí³ ñîê³â òà ì³-
íåðàëüíî¿ âîäè. Òàê, ïðîäàæ 
íàïî¿â ö³º¿ êàòåãîð³¿ çá³ëü-
øèâñÿ çà äâà ðîêè íà 13%. 
“Âèðîáíèêàì ñë³ä ïîäáàòè 
ïðî òå, ùîá çðîáèòè òðà-
äèö³éíèé ÷àé á³ëüø ìîäíèì 
íàïîºì”, – êàæóòü ïðåäñòàâ-
íèêè àíãë³éñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ç 
³íôîðìàö³¿ ñïîæèâà÷³â.

Coffeetea.ru

Британці все менше споживають чай

 Ìåäè÷í³ äîñë³äæåííÿ Ðåêëàìàö³ÿ

Гендиректор асоціації «Росчайкава» 
Рамаз Чантурія вважає,  

що у найближчі три місяці не варто 
очікувати подорожчання кави  

на російському ринку

 Íàñë³äêè êðèçè

Австралійська компанія ІВМ  
надто збідніла, щоб платити за каву 

своїм працівникам...

 Çäîðîâ’ÿ

×îðíèé ÷àé ó áîðîòüá³ ç³ ñòðåñîì

 Óïîäîáàííÿ
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Географія походження сортів зерна, 
з яких виготовляється кава торгової марки “Галка”

 Ñèëà çâè÷êè

Високоякісна кавопро-
дукція торгової марки 
“Галка” виготовляється із 
добірного зерна арабіки і 
робусти, що надходить на 
виробництво більш ніж із 
двадцяти кра їн світу. Саме 
ці екзотичні країни і пода-
рували людству ароматну 
каву. Смакуємо її із насоло-
дою і ми, хоча не завжди зна-
ємо, звідки похо дить зерно, 
які має особли вості та ха-
рактеристики.

Сьогодні ми познайоми-
мося з одним із 
кращих сортів 
кави – гонду-
раською арабі-
кою (Honduras 
SHG).

Вся терито-
рія Гондурасу, 
що у Централь-
ній Америці, 
р о з т а ш о в а н а 
на просторому 
плоскогір’ї, яке 
п е р е т и н а ю т ь 
ланцюги висо-
ких гір Комаягуа, 
Мо н т е с и л ь о с , 
Опалака, де на висоті до 2000 
метрів знаходяться зелені 
плантації всесвітньовідомої 
гондураської кави арабіка. 
Сезон збирання врожаю три-
ває з жовтня по березень, 
коли на деревах дозрівають 
останні “ягоди” кави.

Гондураська арабіка (Honduras SHG)

 Ãóðìàíàì íà çàì³òêó

Площа – 112,1 тис. км2

Населення – 5,8 млн. мешканців.
Столиця – Тегусипальпа.

Гондурас розташований у 
зоні тропічного клімату. Най-
більш спекотна погода пере-
важає на рівнинах і території 
прикарибського узбережжя, 
де температури сягають 
+28 °С у липні. Втім, основна 
частина країни лежить у зоні 
помірних температур + 21 °С, 
що сприяє вчасному дозрі-
ванню кавового зерна на ви-
сокогірних зелених плато.

Гондураська арабіка до-
зріває на гірських висотах, 
завдяки чому кожна ягідка 
кави є ідеально зрілою і має 
чітко визначені розміри. При 
обсмаженні і помолі вона 
розкриває цілу гаму смако-
вих нюансов. Це один із най-

якісніших напоїв у світі, ха-
рактерний своєю міцністю. 
Ніжний, шляхетний аромат 
гондураської арабіки при-
йдеться до смаку справжнім 
шанувальникам кави.

Експорт кави із Гондура-
су в липні 2009 року зріс на 
7,6% порівняно з експортом 
цього ж періоду торік і досяг 
429944 мішків по 60 кг кож-
ний. Накопичений експорт із 
країни в сезоні 2008/09 склав 
2,538 млн. мішків, що на 9,2% 
менше експорту аналогічного 

періоду 2007/08 
року.

Н е щ о д а в -
ній потужний 
землетрус спри-
чинив значних 
збитків у Гонду-
расі, через що 
був навіть закри-
тий найбільший 
порт Карибсько-
го узбережжя 
країни – Пуерто-
Кортес.

Після підзем-
них поштовхів у 
порту вийшла із 

ладу значна частина техніч-
ного обладнання. Заводи із 
виробництва гондураської 
кави, яка складає значну 
частину експорту, за попере-
дніми даними, не постраж-
дали.

ARS.

Ââàæàºòüñÿ, ùî â³ñê³ 
íàñò³ëüêè øëÿõåòíèé íà-
ï³é, ùî çì³øóâàòè éîãî ç 
÷èì-íåáóäü ³íøèì – ìîâå-
òîí. Âèíÿòîê, ïîì³æ òèì, 
ñêëàäàº ëèøå êàâà.

Äåê³ëüêà ì³ë³ë³òð³â â³ñê³ ó 
êàâ³ äîïîìàãàº ïî÷óâàòèñÿ 
êîìôîðòíî ³ “íà ï³äéîì³”, íå 
ïîðóøóþ÷è òðàäèö³é. Îäíàê, 
øâåéöàðñüê³ ï³äïðèºìö³ ðà-
çîì ç áðèòàíöÿìè âèð³øèëè 
öþ òðàäèö³þ âäîñêîíàëèòè.

Äî öüîãî ÷àñó íå ³ñíóâàëî 
ò³º¿ êàâè, ÿêà á ïðèçíà÷àëàñÿ 
ñïåö³àëüíî äëÿ ñïîæèâàííÿ 
³ç â³ñê³, íåçâàæàþ÷è íà òå, 
ùî ö³ äâà íàïî¿ ïðåêðàñíî 
ïîºäíóþòüñÿ îäíå ç îäíèì. 
Ðàí³øå í³õòî íàâ³òü íå ñòàâèâ 

ñîá³ çà ìåòó ïîïðàöþâàòè 
íàä ñòâîðåííÿì ¿õíüîãî ³äå-
àëüíîãî ñîþçó.

Íîâàòîðîì ó ö³é ñïðà-
â³ ñòàâ ãîëîâíèé ìåíåäæåð 
øâåéöàðñüêîãî ãîòåëþ Cuillin 
Hills Ï³òåð Ñèì, ÿêèé ðîç-
ðîáèâ íîâó êàâîâó ñóì³ø. ¯¿ 
ñåêðåò ïîëÿãàº ó çì³øóâàíí³ 
³íäîíåç³éñüêèõ òà ï³âäåííî-
àìåðèêàíñüêèõ êàâîâèõ çå-
ðåí ñåðåäíüîãî ñòóïåíÿ 
îáñìàæóâàííÿ. ¯õ áàãàòèé, 
ñêëàäíèé ³ íàäçâè÷àéíî íà-
ñè÷åíèé ñìàê â³äì³ííî ïàñóº 
äî íîòîê ñîëîäó. Ïðè öüîìó 
êàâ³ âëàñòèâ³ îñíîâí³ ñìà-
êè – øîêîëàäó ³ ãîð³õ³â, ì³æ 
ÿêèìè áàëàíñóþòü â³äò³íêè 
êàðàìåë³ òà ³ðèñó. Ê³íöåâèìè 
ñìàêîâèìè íþàíñàìè íàïîþ 
º ëàêðèöÿ ³ êîðèöÿ.

Drinktime.ru

Ó Øâåéöàð³¿ ñòâîðèëè ïåðøó êàâó äëÿ â³ñê³

Найстаріший і досі най-
популярніший спосіб фар-
бувати яйця в Греції – зва-
рити їх разом з цибульовим 
лушпинням. Існують різні 
варіації, включаючи обгор-
тання яєць у колготки або 
тюль від бонбоньєрок.

Останніми роками, з 
приходом у грецьку дій-
сність екологічних тенден-

цій, штучні фарбники по-
ступаються місцем старим 
способам бабусь, які ви-
користовували натураль-
ні фарбувальні речовини 
– овочі і спеції. Червоний 
колір виходить при варін-
ні яєць з буряком і оцтом. 
Щоб яйця вийшли синіми, 
використовують червоно-
качанну капусту. Для отри-

мання зеленого кольору вам 
знадобиться шкірка свіжих 
волоських горіхів, шпинат і 
петрушка. Якщо використо-
вувати каву або чорний чай, 
яйця матимуть золотисто-
коричневий відтінок. Щоб 
пофарбувати яйця в жовто-
оранжевий колір, можна взя-
ти приправи чилі і паприки.

Greek.ru

Áðèòàíñüê³ â÷åí³ ³ç Óí³âåðñèòåòó 
Øåôô³ëäà âñòàíîâèëè ïðè÷èíó, ÷å-
ðåç ÿêó ëþäè íàìàãàþòüñÿ ïèòè ùî-
äåííó êàâó àáî ÷àé ç îäí³º¿ ³ ò³º¿ æ 
÷àøêè.

Âèÿâëÿºòüñÿ âñÿ ñïðàâà ó êîôå¿í³ – 
ïðèðîäíîìó ñòèìóëÿòîð³, ÿêèé ì³ñòèòüñÿ 
íå ëèøå ó êàâ³, àëå é â ÷à¿. Ä³þ÷è íà öåí-
òðàëüíó íåðâîâó ñèñòåìó, êîôå¿í äîâîë³ 
øâèäêî âèêëèêàº ó ëþäèíè çàëåæí³ñòü. 
Â³äòàê íàñ íå ëèøå òÿãíå äî ñïîæèâàííÿ 
öèõ íàïî¿â, àëå ï³äñâ³äîìî ìè íàìàãàº-
ìîñÿ öåé ñïîñ³á ïåðåòâîðèòè ó ïåâíèé 
ðèòóàë, äîòðèìàííÿ ÿêîãî íåîáõ³äíî äëÿ 
â³ä÷óòòÿ íàñîëîäè.

“Ñàìå òîìó êàâà àáî ÷àé, ùî âèïèò³ 
³ç óëþáëåíîãî ãîðíÿòêà, âèäàþòüñÿ ëþ-
äÿì íàéñìà÷í³øèìè, – ââàæàº ïñèõîëîã 
Òîì Ñòåôôîðä. – Òàêèé âèñíîâîê ò³ëüêè 
ñïî÷àòêó çäàºòüñÿ ³ððàö³îíàëüíèì, àëå 
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåíîãî íàìè äîñë³äæåííÿ, 
âèÿâèëîñÿ, ùî 65% áðèòàíö³â âèêîðèñ-
òîâóþòü äëÿ ðàíêîâèõ íàïî¿â îäíó é òó æ 
÷àøêó.”

Kommersant.ru

Відвідувачам американської мережі 
кав’ярень Starbucks довелося сплатити 
двічі через помилку комп’ютерної мережі.

Інцидент трапився ще наприкінці трав-
ня, під час вихідних, але подробиці цієї 
історії стали відомі тільки тепер. Збій тор-
кнувся тих відвідувачів кав’ярні, хто спла-
чував рахунок кредитною карткою.

Сплачуючи гроші, американські клієнти 
не могли запідозрити щось не те. Спочатку з 
них знімалася сума, яка відповідала тій, що 
була зазначена у рахунку, і лише згодом, за 
деякий час комп’ютерна система знову від-
раховувала гроші з пластикових карток.

З огляду на те, що американці у серед-

ньому витрачають $ 5-7 за одне відвідуван-
ня кав’ярні, на рахунок Starbucks надійшло 
$ 10-14 млн. замість $ 5-7 млн. В “акції” взя-
ли участь 7 тис. кав’ярень мережі Starbucks.

Виявивши прикру помилку після вихід-
них, працівники мережі відразу ж почали 
повертати гроші на рахунок своїх клієнтів. 
Проте, за інформацією із сайтів компанії, 
навіть після двох тижнів, як стався збій у 
роботі комп’ютерів, все ще залишаються 
люди, котрим не відшкодували збитки.

Комп’ютерні помилки доволі часто при-
зводять до великих фінансових втрат. Так, 
наприклад, внаслідок помилки банківської 
системи, новозеландське подружжя офор-
мило кредит на 10 тис. новозеландських 
доларів, а отримало 10 млн ($ 6,31 млн.) 
і... зникло у невідомому напрямку. А от 
комп’ютерний збій, що трапився нещодав-
но у токійському аеропорту Ханеда, змусив 
його керівництво скасувати 31 внутрішній 
рейс, внаслідок чого на землі залишилося 
понад 5 тис. пасажирів. Причиною цього 
випадку стало невдале впровадження сис-
теми eticket для внутрішніх рейсів. За сло-
вами персоналу аеропорту, після інсталяції 
нового обладнання комп’ютери просто не 
увімкнулися.

Infox.ru

Ó Ìîñêîâñüêîìó ìó-
çè÷íîìó òåàòð³ “Ãåë³êîí 
– Îïåðà” ï³ä êåð³âíè-
öòâîì Äìèòðà Áåðòìà-
íà íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ 
â³äáóëèñÿ ìóçè÷í³ ñåàí-
ñè ³ç äåãóñòàö³ºþ êàâè 
– “Êàâîâà êàíòàòà” 
Áàõà.

Ïðåêðàñíå ä³éñòâî ç 
ïðèãîòóâàííÿ àðîìàòíî¿ 
êàâè ñóïðîâîäæóºòüñÿ 
îïåðíèì ä³àëîãîì ïðî 
íåçð³âíÿíí³ ÿêîñò³ öüîãî 
íàïîþ òà ïåðåâàãè íàä 
³íøèìè æèòòºâèìè íà-
ñîëîäàìè. Ðàä³ñòü, ÿêó 

íåñå íàì ÷à-
øå÷êà óëþ-
áëåíî¿ êàâè, 
äëÿ ìîëîäî¿ 
ä³â÷èíè õ³áà 
ùî ìîæå 
çð³âíÿòèñÿ ç³ 
ùàñòÿì çà-
ì³ææÿ – òàêà 
í å ñ ê ë à ä í à 
³äåÿ öüîãî 
æàðò³âëèâîãî 
ìóçè÷íîãî òâîðó, íàïè-
ñàíîãî ïîíàä 250 ðîê³â 
òîìó êàíòîðîì öåðêâè 
Ñâ. Õîìè ²îãàíîì – Ñå-
áàñòüÿíîì Áàõîì.

Êàíòàòà ïðèâàáëèâà 
ùå ³ òèì, ùî ¿¿ ñëóõà÷³â 
ïðèãîùàëè ñâ³æîþ àðî-
ìàòíîþ êàâîþ.

Utro.ru

Таємниця улюбленого горнятка

 Òðàôóíêè

Êîìï’þòåðíà ñèñòåìà äàº çá³é

 Íàðîäí³ çâè÷à¿

Пасхальні яйця в Греції фарбують... кавою і чаєм

 Êàâîâà êàíòàòà

Відвідувачів музичного театру пригостили кавою


