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МІЖНАРОДНА КАВОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ (ІСО) ПРОГНОЗУЄ 

У 2009-2010 рр. СКОРОЧЕННЯ 
СВІТОВОГО ВИРОБНИЦТВА КАВИ
Åêñïåðòè Ì³æíàðîäíî¿ Êàâîâî¿ Îðãàí³çàö³¿ 

(²ÑÎ) ïðîãíîçóþòü ó ñåçîí³ 2009/10 ð. ñêîðî-
÷åííÿ ñâ³òîâîãî âèðîáíèöòâà êàâè, ÿêå ïîâ’ÿ-
çàíå, íàñàìïåðåä, ³ç âåãåòàòèâíèì öèêëîì 
êàâîâèõ äåðåâ ó Áðàçèë³¿. Öåé öèêë â³äáóâà-
ºòüñÿ ùîäâà ðîêè, ïîçàÿê ê³ëüê³ñòü ðîäþ÷èõ 
äåðåâ ìîæå ïîì³òíî çìåíøèòèñÿ. Çà îö³í-
êàìè àìåðèêàíñüêèõ äîñë³äíèê³â, ê³ëüê³ñòü 
ðîäþ÷èõ êàâîâèõ äåðåâ ó Áðàçèë³¿ ó ñåçîí³ 
2009/10 ð. ìîæå çìåíøèòèñÿ íà 2,7%.

НЕЗВАЖАЮЧИ НА ДОЩОВУ 
ПОГОДУ КОЛУМБІЇ ВДАЛОСЯ 
ВИКОНАТИ ЦІЛЬОВИЙ ОБ’ЄМ 

ВИРОБНИЦТВА КАВИ
Êîëóìá³ÿ âèðîáèëà ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 

2009 ðîêó 4,24 ìëí. ì³øê³â êàâîâîãî çåðíà, 
ùî íà 31% ìåíøå, í³æ â àíàëîã³÷íèé ïåð³îä 
òîð³ê. Íåçâàæàþ÷è íà öå Êîëóìá³éñüêà Ôå-
äåðàö³ÿ êàâè ïåðåêîíàíà, ùî êðà¿í³ âäàëîñÿ 
âïîðàòèñÿ ç ö³ëüîâèì îá’ºìîì âèðîáíèöòâà 
çåðíà íà ð³âí³ 11-11,5 ìëí. ì³øê³â ïî 60 êã çà 
óìîâè íåñïðèÿòëèâî¿ äîùîâî¿ ïîãîäè.

БРАЗИЛІЯ РЕАЛІЗОВАЛА ОПЦІОНИ 
НА ЗАКУПІВЛЮ 3 МЛН. МІШКІВ КАВИ

Áðàçèë³ÿ ðåàë³çîâàëà îïö³îíè ùå 2 ìëí. 
ì³øê³â êàâè ïî 60 êã êîæíèé çà ãàðàíòîâàíîþ 
äåðæàâîþ ö³íîþ íà ð³âí³ â³ä 303,50 äî 314,40 
ðåàë³â çà ì³øîê âàãîþ 60 êã (159,00 – 164,60 
äîëàð³â çà ì³øîê). Òîæ, ïðîäàíî îïö³îí³â íà 
çàãàëüíó ñóìó 3 ìëí. ì³øê³â êàâè ïî 60 êã. 
Âñüîãî â ïðîãðàì³ ïåðåäáà÷åíî ïðîäàæ îïö³-
îí³â ñàìå íà 3 ìëí. ì³øê³â, âò³ì áðàçèëüñüêèé 
óðÿä ïîâ³äîìëÿº, ùî ìîæå çàêóïàòè êàâó ó 
á³ëüø³é ê³ëüêîñò³, í³æ ïåðåäáà÷åíî ïðîãðà-
ìîþ. Ïðîãðàìà ïðîäàæó îïö³îí³â íà äåðæàâ-
íó çàêóï³âëþ êàâè ïðèçíà÷åíà äëÿ ï³äòðèìêè 
âèðîáíèê³â êàâîâîãî ñåêòîðó â Áðàçèë³¿.

ЕКСПОРТ КАВИ ІЗ ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
АМЕРИКИ, МЕКСИКИ І КОЛУМБІЇ 

В СЕРЕДИНІ 2009 РОКУ ЗНАЧНО 
СКОРОТИВСЯ

Åêñïîðò êàâîâîãî çåðíà ³ç Öåíòðàëüíî¿ 
Àìåðèêè, Ìåêñèêè ³ Êîëóìá³¿ â ëèïí³ 2009 
ðîêó ñêîðîòèâñÿ äî 2 515 693 ì³øê³â ïî 60 
êã, ùî íà 10% ìåíøå â³ä åêñïîðòó öüîãî æ 
ì³ñÿöÿ 2008 ðîêó. Çàãàëüíèé íàêîïè÷åíèé 
åêñïîðò êàâè ³ç öüîãî ðåã³îíó â ïåð³îä ç 
æîâòíÿ 2008 ðîêó ïî ëèïåíü 2009-ãî ñêëàâ 
20 360 260 ì³øê³â ïî 60 êã, ùî íà 9% ìåí-
øå îáñÿã³â åêñïîðòó öüîãî æ ïåð³îäó ñåçî-
íó 2007/08 ðîêó. Åêñïîðò êàâè ³ç Êîëóìá³¿ 
çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä çìåíøèâñÿ íà 21,5%. 
Ñêîðî÷åííÿ âèðîáíèöòâà êàâè â Êîëóìá³¿ 
ñïðè÷èíèëî çðîñòàííÿ ö³í ìèòî¿ àðàá³êè ³ç 
Öåíòðàëüíî¿ Àìåðèêè.

МЕКСИКА СПРОЩУЄ ПРОЦЕДУРУ 
ТОРГІВЛІ КАВОЮ З КОЛУМБІЄЮ

Ìåêñèêà ñïðîñòèëà ïðîöåñ òîðã³âë³ êà-
âîâèì çåðíîì ç Êîëóìá³ºþ, ùîá ïîëåã-
øèòè ³ìïîðò êîëóìá³éñüêî¿ êàâè. Â³äòåïåð 
êîëóìá³éñüêîìó åêñïîðòåðó äëÿ îòðèìàí-
íÿ ³ìïîðòíîãî äîçâîëó íà ââåçåííÿ êàâè â 
Ìåêñèêó äîñòàòíüî îôîðìèòè çàÿâêó ÷åðåç 
²íòåðíåò.
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 Ñâÿòî íà Ïîëòàâùèí³

На теренах Полтавщини з 19 по 
23 серпня 2009 року у Великих Со-
рочинцях відбулося незабутнє та 
яскраве дійство – Національний Со-
рочинський ярмарок, учасником яко-
го традиційно стала і Львівська ка-
вова фабрика «Галка». 

Серед гостей та відвідувачів заходу 
– представники з Білорусі, Росії, Грузії, 
Польщі, навіть Японії, В’єтнаму, Нігерії 
і ряду інших країн. Цьогорічне святку-
вання Сорочинського ярмарку було при-
урочене 200-річчю від дня народження 
великого письменника та майстра ху-
дожнього слова – Миколи Васильовича 
Гоголя, який мальовничо описував це 
дійство у своїх творах. В рамках ярмар-
ку також проводився Фестиваль україн-
ської народної творчості, в якому брали 
участь не тільки професійні виконавці, 
але й понад 60 аматорських колективів, 
у т. ч. 10 дитячих з різних куточків Укра-
їни. 

Присутніх приємно вразило різнома-
ніття народних костюмів та звичаїв, що 
завжди були ознакою багатої спадщини 
нашого народу. На фестивалі можна було 
зустріти колективи з Сахаліну, Азербай-
джану, Латвії. 

Полтавська земля зустріла своїх гос-
тей теплим сонцем та прохолодними 
ранками. Однак проводжала запахом 
осені, спілих запашних яблук, кавунів 
і краплинами теплого осіннього дощу. 
Але це не завадило всім насолоджувати-
ся картинами національної самобутнос-
ті, духом якої була пронизана атмосфера 
цього яскравого заходу у Великих Соро-
чинцях. 

Чудовими творами дивували нас май-
стри художньої вишивки, українського 
народного одягу, виробів з бісеру, авто-
ри керамічних, дерев’яних, глиняних, 
кованих, шкіряних, солом’яних виробів 
тощо. На високому рівні відбулась пре-

зентація промислової, 
агропромислової та бу-
дівельної галузей. При-
ємно вразило і зарубіж-
жя, запропонувавши 
широкий асортимент 
азербайджанських вин 
та коньяків, власних на-
ціональних кулінарних 
виробів, східних соло-
дощів та прянощів. 

Цьогоріч серед ба-
гатьох найменувань 
продукції «Галка» теж 
похизувалася свої-
ми новинками, а саме: 
«Еспрессо Преміум» 
– меленою кавою з най-
кращих сортів арабіки 
та робусти та кавоюгру-
пи «3 в 1» – Classic та St-
rong з класичним та на-
сиченим смаками кави 
та вершків. 

Відвідувачі павіль-
йону «Галка» тради-
ційно мали можли-
вість безкоштовно 
скуштувати ароматну 
каву «Галка», отрима-
ти приємні подарунки, 
вичерпну інформацію 
щодо продукції, яка за-
цікавила та придбати 
її. Тому й не дивно, що 
біля павільйону галків-
чан щодня збиралося 
чимало відвідувачів, 
оскільки аромат львів-
ської кави був однією з 
родзинок унікального 
та самобутнього укра-
їнського свята на Пол-
тавщині.

Юлія Цюпка.

Національний Сорочинський Ярмарок-2009 – 
барвиста палітра українських народних традицій



ЕКСПОРТ В’ЄТНАМСЬКОЇ КАВИ 
ЗА ЛИПЕНЬ 2009 РОКУ ЗРІС НА 7,7% 

ПОРІВНЯНО З МИНУЛОРІЧНИМ
Åêñïîðò êàâè ³ç Â’ºòíàìó çá³ëüøèâñÿ ó ëèï-

í³ 2009 ðîêó íà 7,7% ïîð³âíÿíî ç ëèïíåì òîð³ê, 
äî 1,17 ìëí. ì³øê³â ïî 60 êã. Íàêîïè÷åíèé îá’ºì 
åêñïîðòó êàâè ³ç Â’ºòíàìó ç æîâòíÿ 2008 ïî ëè-
ïåíü 2009 ðîêó äîñÿã 17,47 ìëí. ì³øê³â ïî 60 êã, 
ùî íà 19,2% á³ëüøå åêñïîðòó àíàëîã³÷íîãî ïåð³-
îäó ñåçîíó 2007/08 ðîêó. Ó Â’ºòíàì³ ùå ìîæå çà-
ëèøèòèñÿ áëèçüêî 2,8 ìëí. ì³øê³â êàâè ïî 60 êã. 
Íîâèé óðîæàé áóäå âæå â æîâòí³-ëèñòîïàä³ 2009 
ðîêó. Çà îö³íêàìè Äåïàðòàìåíòó Ñ³ëüñüêîãî Ãîñ-
ïîäàðñòâà ÑØÀ îáñÿãè åêñïîðòó êàâè ³ç Â’ºòíàìó 
â ñåçîí³ 2008/09 ðîêó ìîæóòü ñêëàñòè 18,8 ìëí. 
ì³øê³â, ùî ÿâëÿº ñîáîþ 20% âñüîãî ñâ³òîâîãî 
åêñïîðòó çåëåíî¿ êàâè. Âîäíî÷àñ ó Â’ºòíàì³ ö³íà 
íà ñâîþ êàâó íà ðèíêó ï³äñêî÷èëà ç 1280 äîëàð³â 
çà òîííó äî 1420 äîëàð³â çà òîííó íà óìîâàõ ÔÎÁ 
Õîøèìèí. Çãîäîì íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó êðà¿íè 
ö³íà êàâè ï³äí³ìàëàñÿ ³ äî 26 ìëí. â’ºòíàìñüêèõ 
äîíã³â çà òîííó ðîáóñòè (1461 äîëàð çà òîííó)

АГЕНТСТВО РЕЙТЕРС ПРОВЕЛО 
ОПИТУВАННЯ ТРЕЙДЕРІВ

Îïèòóâàííÿ òðåéäåð³â, ùî éîãî ïðîâåëî 
àãåíòñòâî Ðåéòåðñ, ïîêàçàëî, ùî á³ëüø³ñòü 
ó÷àñíèê³â ðèíêó î÷³êóþòü ðåêîðäíîãî âðîæàþ 
êàâè â Áðàçèë³¿ â ñåçîí³ 2010/11 ðîêó íà ð³âí³ 52 
ìëí. ì³øê³â ïî 60 êã.

ЕКСПОРТ КАВИ ІЗ САЛЬВАДОРУ 
В ЛИПНІ 2009 РОКУ ЗРІС 

НА 4,6% ПОРІВНЯНО З ТОРІШНІМ
Åêñïîðò êàâè ³ç Ñàëüâàäîðó â ëèïí³ 2009 

ðîêó çá³ëüøèâñÿ äî 152386 ì³øê³â ïî 60 êã, ùî 
íà 4,6% á³ëüøå â³ä åêñïîðòó ëèïíÿ ìèíóëîãî 
ðîêó. Çàãàëüíèé íàêîïè÷åíèé åêñïîðò êàâè ³ç 
Ñàëüâàäîðó â ñåçîí³ 2008/09 ðîêó (ç æîâòíÿ 
2008 ïî ëèïåíü 2009) ñêëàâ 1,13 ìëí. ì³øê³â ïî 
60 êã, ùî ìåíøå åêñïîðòó â àíàëîã³÷íîìó ïåð³-
îä³ ñåçîíó 2007/08 íà 4,2%.

У БРАЗИЛЬСЬКОМУ КАВОВОМУ 
ПОЯСІ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ 

ЗАТЯЖНА ДОЩОВА ПОГОДА, 
ЯКА МОЖЕ ПОГІРШИТИ ЯКІСТЬ 
НАСТУПНОГО ВРОЖАЮ КАВИ

Ó Áðàçèë³¿ â îñòàíí³ òèæí³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
äóæå äîùîâà ïîãîäà, ÿêà íå ñïðèÿº çáèðàííþ 
âðîæàþ 2009/10 ðîêó ³ ìîæå ïîã³ðøèòè ÿê³ñòü 
êàâè. Ó äåÿêèõ ðåã³îíàõ çåðíà êàâè íàäòî ôåð-
ìåíòóþòüñÿ, ùî íåãàòèâíî ïîçíà÷èòüñÿ íà ñìà-
êó êàâè. Àãðîíîìè ââàæàþòü òàêîæ, ùî äîù³ 
ìîæóòü ñïðè÷èíèòè ðàííº êâ³òíåííÿ êàâè ó âå-
ðåñí³, à â³äòàê âèêëè÷å íåðåãóëÿðíå âèçð³âàííÿ 
êàâîâèõ ÿã³ä. Òîáòî, ï³ä ÷àñ çáèðàííÿ âðîæàþ 
2010/11 ðîêó íà äåðåâàõ áóäóòü ñïîñòåð³ãàòèñÿ 
ñòèãë³ ÿãîäè êàâè, íàï³âñòèãë³ é çîâñ³ì çåëåí³, 
ùî çá³ëüøèòü âèòðàòè ç³ çáèðàííÿ êàâè ³ ïîã³ð-
øèòü ñåðåäíþ ÿê³ñòü. Äîäàòêîâå çàíåïîêîºí-
íÿ àãðîíîì³â ïðî óðîæàé áðàçèëüñüêî¿ êàâè ó 
íàñòóïíîìó ñåçîí³ 2010/11 ðîêó âèêëèêàº òîé 
ôàêò, ùî ìèíóëîð³÷ ñêîðîòèëîñÿ âèêîðèñòàííÿ 
äîáðèâ íà 20-30% ÷åðåç çðîñòàííÿ ö³í. Ôåðìå-
ðè æ ââàæàþòü, ùî íàäì³ðí³ äîù³ ìîæóòü äåùî 
êîìïåíñóâàòè íåñòà÷ó äîáðèâ.

ЕКСПОРТЕРИ ІЗ В’ЄТНАМУ 
ЗАТРИМУЮТЬ ВІДВАНТАЖЕННЯ 

КАВИ ЧЕРЕЗ ПАДІННЯ КОТИРУВАНЬ 
НА ЛОНДОНСЬКІЙ БІРЖІ

Çà â³äîìîñòÿìè ³íôîðìàãåíòñòâ, åêñïîðòåðè 
³ç Â’ºòíàìó çàòðèìóþòü â³äâàíòàæåííÿ â³ä 80 000 
äî 100 000 òîíí êàâè ÷åðåç ïàä³ííÿ êîòèðóâàíü íà 
ëîíäîíñüê³é á³ðæè. Äåÿê³ â’ºòíàìñüê³ åêñïîðòåðè 
íå â³äâàíòàæóþòü êàâó ùå ç áåðåçíÿ, âèìàãàþ÷è 
âèùî¿ ö³íè çà íå¿ ïî âæå óêëàäåíèõ êîíòðàêòàõ. 
Îñê³ëüêè ïîêóïö³ õî÷óòü îòðèìóâàòè êàâó çà äî-
ãîâ³ðíîþ ö³íîþ ç á³ëüøîþ ñêèäêîþ, â’ºòíàìñüê³ 
âèðîáíèêè ïðîñòî â³äìîâëÿþòüñÿ âèêîíóâàòè 
ñâî¿ çîáîâ’ÿçàííÿ. Äåÿê³ â’ºòíàìñüê³ ôåðìåðè 
ââàæàþòü, ùî ÿêùî âîíè ñòðèìóâàòèìóòü çàïà-
ñè, òî öå âèêëè÷å çðîñòàííÿ ö³í, õî÷à öå ³ íå òàê, 
ïîçà ÿê ðîáóñòó ìîæíà êóïèòè ³ â ³íøèõ ðåã³îíàõ. 
×åðåç ïîáîþâàííÿ äåôîëò³â ç áîêó ïðîäàâö³â ³ç 
Â’ºòíàìó âåëèê³ òîðãîâ³ äîìè âæå ïåðåéøëè íà 
çàêóï³âëþ ðîáóñòè â ²íäîíåç³¿. Ö³íà ³íäîíåç³éñüêî¿ 
êàâè ðîáóñòà 4-ãî ñîðòó (80 äåôåêò³â) ñüîãîäí³ 
ïðîäàºòüñÿ áåç ñêèäêè äî ëîíäîíñüêî¿ á³ðæ³, àëå 
òèì íå ìåíøå, êîðèñòóºòüñÿ ïîïèòîì ÷åðåç ñêî-
ðî÷åííÿ ïðîïîçèö³¿ â’ºòíàìñüêî¿ êàâè.

Ïåðåêëàä ç àíãë.

ñåðïåíü 2009 2

ЕКСПОРТ В’ЄТНАМСЬКОЇ КАВИ 

 ²íôîðìíîâèíè  ×àéíà ³íäóñòð³ÿ  Ïåòèö³ÿ â Áóíäåñòàã

Заступник міністра комерції 
КНР заявив, що в останні роки в 
країні динамічно розвивається 
чайна індустрія. За підсумками 
торік Китай і надалі посідає лі-
дируюче місце в світі за обсягами 
посівних площ чаю і показникам 
його виробництва. Нині країна 
вийшла на третє місце на пла-
неті за чайним експортом.

За словами заступника міні-
стра комерції КНР на церемонії 
відкриття Міжнародної конфе-
ренції й виставки чаю-2009, чай-
не виробництво посідає важливе 
місце у сільському господарстві 
Китаю. Торік площі чайних план-
тацій в країні досягли 1,6 млн. га, 
а обсяги виробництва чаю – 1,24 
млн. тонн, що складає третину 

всього світового 
виробництва. Ра-
зом із тим, у по-
передньому році 
із КНР було екс-
портовано 297 тис. 
тонн чаю вартістю 
$682 млн. За цим 
показником Китай 
поступився лише 
Кенії і Шри-Ланці.

Голова Між-
народного коміте-
ту по чаю Майкл 
Банстон у своїй 
доповіді на конфе-

Êîëèñü Àíãîëà âõîäèëà äî 
ïåðøî¿ ÷åòâ³ðêè ïîñòà÷àëüíè-
ê³â êàâè íà ñâ³òîâèé ðèíîê, òà 
30-ð³÷íà ãðîìàäÿíñüêà â³éíà, 
çàíåïàä ìàéæå ïîâí³ñòþ çíè-
ùèëè àíãîëüñüêó åêîíîì³êó. 
Ñüîãîäí³ êðà¿íà âêëàäàº ì³ëü-
éîíè äîëàð³â ó êàâîâó ãàëóçü ³ 
áóäóº ïëàíè íà ìàéáóòíº.

Àíãîëà âèð³øèëà â³äðîäèòè 
ñâîþ êîëèøíþ ñëàâó ïîñòà÷àëü-
íèêà îäí³º¿ ç êðàùèõ ó ñâ³ò³ êàâè 
ñîðòó ðîáóñòà. Çàðàç â öå âàæêî 
ïîâ³ðèòè, àëå ñîðîê 
ðîê³â òîìó êðà¿íà 
– òîä³ ùå êîëèø-
íÿ ïîðòóãàëüñüêà 
êîëîí³ÿ – áóëà â 
÷èñë³ ãîëîâíèõ âè-
ðîáíèê³â â Àôðèö³ 
ðàçîì ç ÏÀÐ, Ï³â-
äåííîþ Ðîäåç³ºþ 
(íèí³ Ç³ìáàáâå) ³ 
Ìîçàìá³êîì.

Ñüîãîäí³ Àíãî-
ëà â³äîìà ÿê ïðî-
â³äíèé åêñïîðòåð 
íàôòè â Àôðèö³, à 
êîëèñü âîíà çàáåç-
ïå÷óâàëà Ïîðòóãà-
ë³þ òà áàãàòî êðà¿í 
Òðîï³÷íî¿ Àôðèêè 
ïðîäóêö³ºþ ñ³ëü-
ñüêîãî ãîñïîäàð-

ñòâà. Âîíà âõîäèëà äî ïåðøî¿ 
÷åòâ³ðêè ïîñòà÷àëüíèê³â íàôòè íà 
ñâ³òîâèé ðèíîê.

Áëèçüêî 30 ðîê³â ãðîìàäÿí-
ñüêî¿ â³éíè ³ ðîçðóõè ìàéæå ïî-
âí³ñòþ çíèùèëè àíãîëüñüêó åêî-
íîì³êó, çðóéíóâàëè ³ àãðàðíèé 
ñåêòîð, çîêðåìà, çíàìåíèò³ êàâîâ³ 
ïëàíòàö³¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü â³äíîâ-
ëåííÿ. Àíãîëà ñüîãîäí³ âêëàäàº ó 
êàâîâó ãàëóçü ì³ëüéîíè äîëàð³â.

“Àíãîëüñüêèé ñîðò ðîáóñòà 
– íàéá³ëüø ÿê³ñíèé ñåðåä óñ³õ,- 

êàæå ïðåäñòàâíèê Íàö³îíàëü-
íîãî ³íñòèòóòó êàâè Ìàé³ìîíà 
Ðîìóëó.- Â íàñ íàéêðàù³ óìîâè 
äëÿ âèðîùóâàííÿ êàâè, êë³ìàò òà 
äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü îïàä³â. Ùîäî 
ðîáóñòè, òî ìè â³äíîâëþºìî ¿¿ 
âèðîáíèöòâî íà öåíòðàëüíîìó 
óçã³ð’¿. Ñïîä³âàºìîñÿ öüîãî ðîêó 
íà äîáðèé âðîæàé.”

Ó êðàù³ ðîêè, íà ïî÷àòêó 
1970-õ, Àíãîëà âèðîáëÿëà 288 
òèñ. òîíí êàâîâîãî çåðíà ñèëà-
ìè 2500 âåëèêèõ êîîïåðàòèâ³â òà 

1/4 ìëí. äð³áíèõ 
ñåëÿíñüêèõ ãîñ-
ïîäàðñòâ. Ó 1985 
ðîö³ 34 äåðæàâí³ 
êîìïàí³¿ äàâàëè 
âñüîãî 9 òèñ. òîíí 
çåðíà, à ó 2007 
ðîö³ – 2 òèñ. òîíí. 
Òèì ÷àñîì, ñâ³òîâ³ 
ö³íè øâèäêî çðîñ-
òàþòü. Òîð³ê ö³íè 
íà ðîáóñòó ï³ä-
íÿëèñÿ íà 45% äî 
2 650 äîëàð³â çà 
òîííó. Öå äîçâî-
ëÿº Àíãîë³ ñïîä³-
âàòèñÿ çà ðàõóíîê 
êàâè ï³äíÿòè âñå 
ñâîº ñ³ëüñüêå ãîñ-
ïîäàðñòâî.

Ami-tass.ru

Одна із найбільших у світі 
мережа ресторанів фаст-фуду 
McDonald’s вирішила заробити під 
час кризи на перспективному ки-
тайському ринку.

Нещодавно було оголошено про 
розширення асортименту у рес-
торанах мережі. Китайцям запро-
понують тепер нову каву із зерен 
арабіки за $1 (виходячи зі спожив-
чих уподобань формату McCafe), 4 
нових вида морозива та ще декілька 
видів недорогих снеків.

Китайський ринок фаст-фуду 
для McDonald’s – перший у світі 
(після США). У 2008 році McDona-
ld’s відкрив 146 ресторанів у Китаї, 
збільшивши їх кількість до 2200. 
Сьогодні в них працюють 60 тис. 
людей. За масштабами, мережа по-
ступається лише KFC, у якої 2500 
ресторанів під брендами KFC та 
Pizza Hut.

Починаючи ще з лютого поточ-
ного року McDonald’s започатку-
вав агресивну рекламну кампанію 
“Super Value”, яка повідомляла про 

скорочення цін на половину асор-
тименту до рівня 1999 року.

Програма “Супер ціни” торкну-
лася 4 меню вартістю $2,4. Безпосе-
редній конкурент McDonald’s, KFC, 
навпаки, підвищила ціни ще в 
січні. Відтепер найдешевший 
гамбургер у McDonald’s коштує 
$0,88, тоді як у KFC – $0,95. При 
цьому, слід зауважити, що серед-
ня зарплата китайського робочо-
го $30 на місяць. Отже, 7 центів 
– суттєва різниця.

McDonald’s планує за 3 роки 
відкрити 500 ресторанів у Китаї. У 
2009 році постануть ще 175 нових 
торгових точок, що забезпечить 
Країні Комунізму, що Переміг, 10 
тис. нових робочих місць. Для по-
рівняння, KFC планує відкрити 
125 точок у поточному році.

За рік американські McDon-
ald’s заробляють на китайському 
ринку по $2 млрд. Загалом ринок 
оцінюється у $28 млрд. і фактич-
но являє собою “бездонну боч-
ку” у період на найближчі десять 

років. “Це країна необмежених для 
нас можливостей”,- каже Jeff Schw-
artz, генеральний директор McDon-
ald’sChina.

Irk.ru

Німці вимагають 
скасувати спеціальний 

податок на каву
Í³ìåöüê³ êàâîâ³ ëîáá³ñòè ³ç 

îá’ºäíàííÿ Coffee Hunting ïîäà-
ëè ïåòèö³þ äî Áóíäåñòàãó ç âè-
ìîãîþ ñêàñóâàòè ³ñíóþ÷èé â Í³-
ìå÷÷èí³ ñïåö³àëüíèé ïîäàòîê íà 
êàâó. Ï³äïèñè ï³ä ìàñîâèì çâåð-
íåííÿì çáèðàëè äî 25 ñåðïíÿ ö. 
ð., ïîâ³äîìëÿº ³íòåðíåò-âèäàííÿ 
RP-online.

ßê ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, çàðàç ó Í³-
ìå÷÷èí³ ç êîæíîãî ê³ëîãðàìà îá-
ñìàæåíèõ êàâîâèõ çåðåí ñòÿãóºòüñÿ 
2,19 ºâðî ïîäàòê³â. Äî öüîãî òðåáà 
òàêîæ äîäàòè ñåìèâ³äñîòêîâèé ïî-
äàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü. Ó ï³äñóì-
êó ñóìà ïîäàòê³â äåêîëè ïåðåâèùóº 
çàêóï³âåëüíó âàðò³ñòü, ïåðåäàº “Í³-
ìåöüêà õâèëÿ”.

Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèê³â Cof-
fee Hunting, öå “ïîäâ³éíå îïîäàòêó-
âàííÿ” ñóòòºâî çìåíøóº êîíêóðåí-
òîçäàòí³ñòü í³ìåöüêèõ ï³äïðèºìñòâ, 
ùî çàéìàþòüñÿ òîðã³âëåþ êàâè, 
ïåðåä ³íîçåìíèìè êîìïàí³ÿìè ÿê 
íà âíóòð³øíüîìó, òàê ³ íà ºâðîïåé-
ñüêîìó ðèíêàõ.

Ïîäàòîê íà êàâó áóâ ââåäåíèé 
ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Òîä³ êàâà 
ââàæàëàñÿ ð³äê³ñíèì ³ äîðîãèì íà-
ïîºì, à “êàâîâèé ïîäàòîê” ó äåÿê³é 
ì³ð³ áóâ ïîäàòêîì íà ðîçê³ø. Â³äòîä³ 
ñèòóàö³ÿ íà ðèíêó çàçíàëà çì³í. Íà-
ïðèêëàä, ÷èííèé ðàí³øå ïîäàòîê íà 
÷àé áóâ ñêàñîâàíèé ó 1993 ðîö³.

Íèí³, îêð³ì Í³ìå÷÷èíè, ïîäàòîê 
íà êàâó òàêîæ ä³º ó Áåëüã³¿ òà Äàí³¿, 
îäíàê òàì éîãî ñòàâêà çíà÷íî íèæ-
÷à. Ñêàñóâàííÿ ïîäàòêó ³ çíèæåííÿ 
ö³í ìîæå, íà äóìêó ïðåäñòàâíèê³â 
Coffee Hunting, äîäàòêîâî ñòèìó-
ëþâàòè ïîïèò ³ ïîæâàâèòè åêîíî-
ì³êó íå ëèøå â Í³ìå÷÷èí³, àëå é ó 
êðà¿íàõ-âèðîáíèêàõ êàâè.

Òèì íå ìåíø, äîëÿ êàâîâîãî ïî-
äàòêó ïîêè íå âèçíà÷åíà, íàñàìïå-
ðåä òîìó, ùî â³í çàáåçïå÷óº âåëèê³ 
íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó. Êàâà â Í³-
ìå÷÷èí³ º ñïðàâæí³ì êóëüòîì. Ùîð³ê 
í³ìö³ âèïèâàþòü ó ñåðåäíüîìó 148 
ë³òð³â êàâè íà ëþäèíó. Ãîëîâíèìè 
øàíóâàëüíèêàìè íàïîþ òðàäèö³éíî 
ââàæàþòüñÿ ë³êàð³, æóðíàë³ñòè, íàó-
êîâö³, ïîë³öåéñüê³ ³ ñòóäåíòè. Á³ëüøå 
êàâè ï’þòü ò³ëüêè ó Ô³íëÿíä³¿.

Glavred.info

Криза змушує Starbucks 
відкривати цілодобові кав’ярні

Відома в усьому світі мережа 
кав’ярень Starbucks має намір від-
крити цілодобові кав’ярні. Окрім 
традиційної кави відвідувачі змо-
жуть замовляти собі пиво і вино. 
Якщо ідея виявиться вдалою, алко-
голь з’явиться і в інших закладах 
Starbucks.

Імовірно, ці нововведення допо-
можуть уникнути зачинення мережі 
закусочних, повідомляють інформа-
гентства. Поки що цілодобові кав’ярні 
будуть відчинені тільки у США. Зго-
дом Starbucks відкриє в Сиетлі новий, 
досить не типовий для своєї торгової 
марки ресторан.

Мережа кав’ярень Starbucks вже 
впродовж багатьох місяців зазнає фі-
нансових труднощів. Криза змушує 
її керівництво вдатися до жорсткої 
економії і закриття нерентабельних 
мереж по всьому світі. Поява в меню 
Starbucks алкоголю – взагалі револю-
ційний крок і зрушення в нинішній 
політиці компанії. До цього часу ме-
режа кав’ярень не продавала міцних 
напоїв в жодному зі своїх закладів.

Delo.ua

 Íàñë³äêè êðèçè

Китай вийшов на третє місце у світі за експортом чаю
ренції відзначив, що чай у якості 
здорового напою, стає прийнят-
ним для все більшого числа лю-
дей у всьому світі. За останні 20 
років на 50% виріс світовий обсяг 
виробництва і споживання чаю. 
Відтак розвиток чайного вироб-
ництва для Китаю, найбільшої в 
світі країни-виробника і країни-
споживача чаю, має великі пере-
ваги.

Серед організаторів цьогоріч-
ної Міжнародної конференції і 
виставки чаю-2009 були присутні 
представники Китайської торго-
вої палати з імпорту та експорту 
харчових продуктів, місцевої і 
тваринницької продукції, Між-
народного комітету по чаю, Бюро 
у справах розвитку зовнішньої 
торгівлі Міністерства комерції 
КНР, Управління комерції про-
вінції Сичуань та Народного уря-
ду м. Ченду.

За матеріалами 
Xinhuanet.com

 Â³äðîäæåííÿ âèðîáíèöòâà

Ангола вирішила повернути собі 
колишню славу кавового постачальника

 Íîâèíè êîìïàí³é

McDonald’s ïðîïîíóº êèòàéöÿì äåøåâó êàâó



3 ñåðïåíü 2009

Ринкові ціни на зерно 
арабіки і робусти зазнали 
змін у період 6-12 серпня 2009 
року. Про це докладніше.

У звітному періоді ціни 
на каву змінювалися різно-
направлено. Так, арабіка з по-
ставкою у вересні 2009 року в 
Нью-Йорку зросла в ціні 0,3%, 
а робуста з поставкою у верес-
ні 2009 року в Лондоні поде-
шевшала на 1,2%.

Розрахункова ціна закрит-
тя на зерно арабіки з постав-
кою у вересні 2009 року склала 
124,95 центів/фунт на нью-
йоркській біржі NYBOT (ICE) 
12 серпня 2009 року.

За звітними відомостями 
стосовно позицій трейдерів 
із кавових ф’ючерсів на нью-
йоркській біржі NYBOT ста-
ном на 3 серпня 2009 року 
чиста довга позиція великих 

інвестиційних фондів збіль-
шилася до 7185 лотів (+609 
лотів за тиждень).

Чиста коротка позиція 
торгових домів зросла до 8688 
лотів (+1710 лотів за тиждень). 
Чиста довга позиція індекс-
трейдерів зросла до 41228 ло-
тів (+266 лотів за тиждень). 
Частка довгої позиції індекс-
трейдерів у комбінованому 
відкритому інтересі (разом із 
ф’ючерсами та опціонами) у 
звітному періоді склала 30,7%. 
Відкритий інтерес по ф’ючер-
сах збільшився до 107678 ло-
тів (+29 лотів за тиждень).

Сертифіковані запаси ара-
біки на нью-йоркській біржі 
NYBOT станом на 12 серп-
ня 2009 року зменшилися до  
3 542 813 мішків по 60 кг (-9877 
мішків 5 серпня 2009 року).

Розрахункова ціна закрит-
тя на зерно робусти склала 
1490 $/т за вересневим ф’ю-
черсом лондонської біржі Eu-
ronext (LIFFE) 12 серпня 2009 
року.

Coffeetea.ru

 Îãëÿä ðèíêó

Äèíàì³êà ì³æíàðîäíîãî ðèíêó êàâè  
çà ïåð³îä 6 – 12 ñåðïíÿ 2009 ðîêó

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

6 – 12 ñåðïíÿ 2009 ðîêó

 Âèñòàâêîâà åêñïîçèö³ÿ Âèíàõ³ä Çäîðîâ’ÿ

Áðèòàíö³ ïåðøèìè ïî÷àëè ïðèñìà-
÷óâàòè ÷àé ñâ³æèì ìîëîêîì, à òàêîæ 
äîäàâàòè äî íüîãî áåðãàìîò. Ï³âòîðà 
ñòîë³òòÿ òîìó âèãàäëèâ³ áðèòàíñüê³ 
ä³ëêè íàâ÷èëèñÿ ï³äðîáëÿòè çåëåíèé 
÷àé, çì³øóþ÷è çâè÷àéíèé áóð’ÿí ³ç ìå-
òàëåâîþ òèðñîþ. Âîäíî÷àñ ¿õí³ çóñèë-
ëÿ â íàïðÿìêó ÷îðíîãî ÷àþ áóëè ìàð-
íèìè. Â³äòàê ÷îðíèé øëÿõåòíèé ÷àé 
íàáóâ îñîáëèâî¿ ïîïóëÿðíîñò³ ñïåðøó 
â Ï³âí³÷í³é Ïàëüì³ð³, à ïîò³ì é â óñ³é 
ªâðîï³.

Â öåé ÷àñ â ²ðëàíä³¿ îñîáëèâî ïîëþá-
ëÿëè êðîïèòè ñóõó ÷àéíó çàâàðêó ì³öíèì 
â³ñê³. Àëå äàëåêî íå ó âñ³õ íàðîä³â øàíó-
âàâñÿ ÷àé, äî ÿêîãî äîäàâàëè, ïðèì³ðîì, 
ãðóäî÷êè öóêðó òà ùå é ëàñóâàëè ðàçîì 
ç êðåìîâèìè ò³ñòå÷êàìè. ²íä³éö³, ÿê³ ïî-
ëþáëÿëè ïðÿíîù³, ââàæàëè, ùî äî ÷àþ º 
äîðå÷íèìè ò³ëüêè êîðèöÿ, ãâîçäèêà ³ íàâ³òü 

ïåðåöü ÷³ë³. Ðåöåïò ³íä³éö³â ïðèéøîâñÿ äî 
ñìàêó â ñêàíäèíàâñüêèõ êðà¿íàõ, äå ç³ãð³-
âàâ äóø³ ³ ò³ëà ïðîìåðçëèõ äî ê³ñòîê ô³íí³â 
òà øâåä³â. Ó ëþò³ ìîðîçè ³ ñí³ãîâ³ çàìåò³ë³ 
âîíè ïðèçâè÷à¿ëèñÿ ïèòè ñàìå òàê³ ÷à¿, íà-
çèâàþ÷è ¿õ “ð³çäâÿíèìè”.

Ó Ñåðåäí³é Àç³¿ ÷àé ââàæàºòüñÿ ïî-
ì³÷íèì â³ä ñïåêîòíî¿ ïîãîäè. Ï’þòü éîãî 
ïîâîë³ ³ç ãëèáîêèõ ïèàë. À â ²ðàí³, ªãèïò³, 
Àôãàí³ñòàí³ ÷àé âæèâàþòü äóæå ãàðÿ÷èì, 
äóæå öóêðîâàíèì, äóæå ì³öíèì. Àìåðèêàí-
ö³ æ øàíóþòü àéñ ò³ – ÷àé ³ç êóáèêàìè ëüî-
äó, ðîçáàâëÿþòü éîãî ñîêîì ÷è ãàçîâàíîþ 
âîäîþ. Öåé ñïîñ³á ÷àþâàííÿ º ïîøèðåíèì 
³ ìîäíèì ñåðåä áàãàòüîõ ïîö³íîâóâà÷³â 
îðèã³íàëüíèõ ðåöåïò³â. Âò³ì, öå äàëåêî íå 
âñå íà ùî çäàòíå ëþäñòâî, çàêîõàíå ó ÷àé. 
Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ïðî íîâ³ ðåöåïòè ïî÷óº-
ìî âæå íåçàáàðîì...

Ò. Àðñåí³â.

“У зéлені молодого чайного листячка  
здатна розчинитися навіть небесна блакить...”

Група вчених із Університету Curtin 
у результаті досліджень виявила, що 
регулярне споживання зеленого чаю про-
тягом довшого часу сприяє профілактиці 
інсульту. Матеріали досліду, який ви-
вчав причини ішемічного інсульту, були 
опубліковані у медичному журналі Stroke.

Дослідження, яке проводилося у пів-
денному Китаї, виявило, що люди, у ко-
трих уже стався інсульт і які протягом 
тривалого часу споживали зелений чай або 
червоний чай улун, у меншій мірі випадків 
мали рецидиви. За словами професора Ко-
лина Біннса, зелений чай зменшує ризик 
ішемічного інсульту на 50%. У чорному чаї 
також містяться корисні компоненти, од-
нак, у значно меншій кількості.

Зелений чай має сотні різних елемен-
тів, що можуть сприяти у попереджен-
ні інсульту. Вчені вважають, – основним 
профілактичнім елементом є галлат епі-
галлокатехін, який імовірно перешкоджає 
утворенню тромбів і знижує холестерин в 
крові. Вчені кажуть, що при цьому зелений 
чай не дає 100%-ої гарантії від інсульту і за-
кликають не лише споживати чай, але й до-
тримуватися дієти і сповідувати здоровий 
спосіб життя.

За матеріалами studyaustralia.ru

Міжнародний майданчик 
для провідної галузі, – COTECA 
Hamburg, International Trade 
Show for the Coffee, Tea & Coc-
oa Business, – пройде 4-6 черв-
ня 2010 року у виставковому 
комплексі Гамбурга.

Компанія Hamburg Messe 
und Congress GmbH (HMC) у 
2010 році проведе нову спе-
ціалізовану виставку, при-
свячену темі кави, чаю і какао 
(COTECA).

Б е р н д 
Ауфдерхейде, 
призначений 
голова прав-
ління компанії 
НМС, разом 
із Альбертом 
Дарбовеном з 
однойменної 
кавообсмажу-
вальної фа-
брики, а також 
Хольгер Прей-
биш, – керів-
ник Німецької 
асоціації представників кавової 
галузі, взяли участь у прес-кон-
ференції в рамках міжнародної 
спеціалізованої виставки IN-
TERNORGA (березень 2009 р., 
Гамбург).

На виставці COTECA Ha-
mburg буде широко представ-
лений ринок гарячих напоїв. 
Спектр пропозиції охоплює 
виробників торгових підпри-
ємств, обсмажувальних фа-
брик, виробників техніки і фа-
хівців із надання послуг.

Міжнародна спеціалізована 
виставка орієнтується також на 
представників промисловості, 
торгівлі, кавових магазинів у 
всій Європі.

Бернд Ауфдерхейде, голова 

правління компанії НМС каже: 
“COTECA Hamburg відмінно 
вписується у наш портфоліо 
міжнародних спеціалізованих 
виставок. Кожен рік ми успіш-
но підтверджуємо наші знання 
і досвід в сфері ринку продажів 
готових продуктів і, звісно, ма-
ємо багато добрих контактів 
з партнерами. Завдяки цьому 
компанія НМС пропонує іде-
альні умови для COTECA.”

Альберт Дарбовен, підпри-
ємство якого візьме участь у 
виставці COTECA Hamburg, 
зазначає, що Гамбург є столи-
цею кави і чаю, місто має багаті 
традиції і вважається одним із 
провідних перевалочних пунк-
тів кави, чаю і какао у світі.

Очікується, що у виставці 
COTECA Hamburg, The Inter-
national Trade Show for the Cof-
fee, Tea & Cocoa Business візьме 
участь понад 200 учасників із 
Німеччини та інших країн світу.

У питаннях участі у ви-
ставці організатори надають 
свої реквізити: т. 040/3569 2444, 
факс. 040/3569 2449; uta.wester-
mann @ hamburg-messe.de

Coffeetea.ru

Á³îïàëèâî ³ç àêóë, êàâè ³ â³ñê³
Сьогодні отримання біопалива є об’єк-

том наукових досліджень вчених багатьох 
країн світу.

Вчені із Гренландії запропонували ви-
користовувати туші полярних акул для ви-
робництва біопалива. Спеціалісти із Арк-
тичного технологічного центру (АРТЕК) 
вважають, що м’ясо не повинно “пропадати”. 
Якщо в їжу його споживати не можна (через 
отруйні властивості), то треба скерувати ре-
сурс на виробництво біопалива.

Свій вибір щодо акули вчені обумовили 
рядом аргументів. По-перше, полярні акули 
Somniosus microcephalus часто стають здо-
биччю рибалок. По-друге, їм не загрожує ви-
мирання. І, нарешті, біопаливо із цих тварин 
може стати відмінним джерелом енергії для 
віддалених населених пунктів.

Нині отримання біопалива є об’єктом 
досліджень вчених багатьох країн світу. 
Приміром, американці пропонують отри-
мувати біопаливо із кавового лушпиння або 
кавового фусу (гущі). Серед інших джерел 
називають оливкові кісточки, пиломатеріа-
ли і навіть віскі.

Myjane.ru

Японський робот-бариста
ßïîíñüê³ âèíàõ³äíèêè ñòâîðèëè ö³-

êàâó íîâèíêó ï³ä íàçâîþ Coffee-maki-
ng robot. Íàñò³ëüíà ³ãðàøêîâà ä³â÷èíêà 
ñòèë³çîâàíà ï³ä ãåðî¿â ìóëüòèê³â ìàíãà 
³ âèêîíóº âñ³ ïðîöåñè ç ïðèãîòóâàííÿ 
÷àøêè êàâè, ïî÷èíàþ÷è â³ä íàñèïàííÿ 
êàâîâèõ çåðåí äî êàâîâîãî ìëèíêà ³ çà-
âåðøóþ÷è íàëèâàííÿì ãîòîâîãî íàïîþ.

Ðîáîòî-
ä ³ â ÷ è í ê à 
çðîñòîì 36 
ñì, ïðèâà-
áëèâà ³ ñèì-
ï à ò è ÷ í à , 
ñ ò à ð à í í î 
â ³äòâîðþº 
âñ³ ñòóïåí³ 
ï ð è ã î ò ó -
âàííÿ êàâè. 
Ñ ï î ÷ à ò ê ó 
âîíà çàñè-
ïàº çåðíà 
äî êàâîâîãî 
ìëèíêà, ïî-
ò³ì íàñèïàº 
ìåëåíó êàâó 
ó ô³ëüòð êàâîâàðêè, äîäàº âîäè ³, íàðåøò³, 
íàëèâàº ãîòîâó êàâó äî ãîðíÿòêà.

Äåìîíñòðàö³éíèé ðîëèê Coffee-maki-
ng robot, ùî âèêëàäåíèé íà youtube.com, 
ñêëàäàºòüñÿ ç áàãàòüîõ «ñêëåéîê». Ïîïðè 
òå, ùî ðîáîòó àêòèâíî äîïîìàãàþòü éîãî 
òâîðö³, âîíè âñå æ çóì³ëè äîáèòèñÿ «åôåê-
òó ïðèñóòíîñò³». Ó ò³ë³ ðîáîòîä³â÷èíêè çà-
ä³ÿíî áëèçüêî 20 öèôðîâèõ ñåðâîìîòîð³â, 
ÿêèìè êåðóº äðóêîâàíà ïëàòà, ùî ðîçòà-
øîâàíà â ãîëîâ³. Çàâäÿêè äîáðå ïðîäóìà-
í³é êîíñòðóêö³¿ êîæíèé ñâ³é ðóõ ³ãðàøêà-
ðîáîò âèêîíóº áåçäîãàííî.

Çà ìàòåð³àëàìè rbcdaily.ru

Íåùîäàâíî â ×èêàãî ³ 
Ñèåòë³ ç’ÿâèëàñÿ çîâí³øíÿ 
ðåêëàìà êîìïàí³¿ Nestle, 
ÿêà ï³ääàëà íèù³âí³é êðè-
òèö³ ïðîäóêö³þ Starbucks 
çà ¿¿ äîðîæíå÷ó. Öå âæå 
íå ïåðøèé êðîê, êîëè âå-
ëèê³ àìåðèêàíñüê³ êîìïàí³¿ 
àòàêóþòü ñâî¿õ êîíêóðåíò³â 
çà äîïîìîãîþ ðåêëàìè.

«Starbucks ðîáèòü ïðå-
êðàñíó ðîç÷èííó êàâó. Ìè 
ðîáèìî ïðåêðàñíó ðîç÷èííó 
êàâó. Òîä³ íàâ³ùî ïëàòèòè 
çà ¿õíþ êàâó 400%?”, – ïðî-
ãîëîøóþòü ïëàêàòè â àìåðè-
êàíñüêîìó ìåòðî. À ïîðÿä ³ç 
ìåðåæåâèìè êàâ’ÿðíÿìè St-
arbucks ç’ÿâèëèñÿ á³ãáîðäè 
ç³ ñëîâàìè: «Ó ÷îòèðè ðàçè 
äîðîæ÷å, í³æ ó íàñ, àëå ëèøå 
³ç êðàïëèíîþ íàøîãî ñìàêó». 
Îêð³ì öüîãî, Nestle ðîçãîð-
íóëà êàìïàí³þ â ³íòåðíåò³ ç³ 
ñëîãàíîì «Äîáðà êàâà – íå-
äîðîãà.»

Ïðèâîäîì äëÿ àòàêè ÿâèâ-
ñÿ âèõ³ä ìåðåæ³ êàâ’ÿðåíü St-
arbucks íà ðèíîê ðîç÷èííî¿ 

êàâè ³ç ïàêåòèêàìè ðîç÷èííî¿ 
êàâè – îäíîãî ³ç íàéâàæëèâ³-
øèõ äëÿ Nestle ïðîäóêò³â. Ç 
âåñíè ïîòî÷íîãî ðîêó Starb-
ucks ïî÷àëà ïðîäàâàòè ñâîþ 
êàâó ï³ä íàçâîþ Via â äåê³ëü-
êîõ àìåðèêàíñüêèõ ì³ñòàõ òà 
â Ëîíäîí³. Ö³íà îäíîãî ïà-
êåòèêà Via â ÑØÀ – áëèçüêî 
$ 1, òîä³ ÿê ÷àøêà ðîç÷èííî¿ 
êàâè Nescafe îá³éäåòüñÿ ïðè-
áëèçíî ó $ 0,25 ï³äðàõóâàëà 
Retailer Daily.

Ïðåäñòàâíèê Starbucks 
ïîâ³äîìèâ, ùî êîìïàí³ÿ íå 
áóäå âäàâàòèñÿ äî çàõîä³â 
ó â³äïîâ³äü ïðîòè Nestle. Â 
ñâîþ ÷åðãó øòàá-êâàðòèðà 
Nestle íå ñòàëà êîìåíòó-
âàòè ïèòàííÿ ùîäî ðîçïî-
âñþäæåííÿ ñâîº¿ ðåêëàìè ó 
Âåëèêîáðèòàí³¿. Ìåíåäæåð 
áðèòàíñüêîãî îô³ñó Starbucks 
ï³äòâåðäèâ, ùî Via ç’ÿâèòüñÿ 
³ íà ³íøèõ ðèíêàõ, äå ä³þòü ¿¿ 
êàâ’ÿðí³, äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó 
àáî íà ïî÷àòêó íàñòóïíîãî.

Åêñïåðòè ç ðåêëàìè íå-
ãàòèâíî îö³íèëè ³í³ö³àòèâó 

Starbucks. “Ë³äåð 
ðèíêó í³êîëè íå 
ïîâèíåí ÷èíèòè 
ÿê ãðàâåöü-ïî÷àò-
ê³âåöü», – öèòóº 
Retailer Daily êîí-
ñóëüòàíòà The Bla-
ke Project Äåððèê 
Äàéº. Òåïåð âñå 
á³ëüøå êîìïàí³é 
àòàêóþòü êîíêó-
ðåíò³â çà äîïî-
ìîãîþ ðåêëàìè, 
âêàçóº Äàéº.

Vedomosti.ru

Нова спеціалізована виставка кави, 
чаю і какао COTECA пройде  

в німецькому Гамбургу

 Íîâèíè êîìïàí³é

Кавова війна між Nestle та Starbucks

 Àëüòåðíàòèâíå ïàëèâî

Çåëåíèé ÷àé ó ïðîô³ëàêòèö³ ³íñóëüòó

Чорний чай містить 
речовину, яка нагадує за 
своїм складом препарати 
для лікування діабету дру-
гого типу – Precose i Glyset. 
Китайські вчені вивчали 
полісахариди у сортах чаю, 
і дійшли висновку, що на-
віть корисний зелений чай 
поступається чорному 
чаю за цим показником.

Ще у древній медицині 
Китаю та Японії полісаха-
риди чорного чаю вико-
ристовували для лікування 
багатьох хвороб, а сьогодні 

виявлена їхня здатність зни-
жувати рівень цукру в крові.

Полісахариди пригні-
чують фермент альфа-глю-
козидазу, яка перетворює 
крохмаль у глюкозу. На цьо-
му механізмі заснована дія 
препаратів проти діабету.

Звісно, для отримання 
корисних речовин із чаю 
вчені застосовували спеці-
альні хімічні методи. Відтак 
звичайне запарюваня чаю не 
дасть лікувального ефекту.

За матеріалами  
Medstream.ru

×îðíèé ÷àé ó ïðîô³ëàêòèö³ ä³àáåòó (Precose)

 Ìèñòåöòâî ÷àþ
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 Ó Ñâ³ò³ Êàâè

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

 Âñå òå÷å, âñå çì³íþºòüñÿ

Високоякісна кавопро-
дукція торгової марки 
“Галка” виготовляється із 
добірного зерна арабіки і ро-
бусти, що надходить на ви-
робництво більш ніж із два-
дцяти 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 ха-
рактеристики.

Сьогодні ми по-
знайомимося з одним 
із кращих сортів 
кави – індійською 
робустою (India Ch-
erry AB).

Кліматичні та 
грунтові умови Індії 
сприяють успішному 
вирощуванню тут 
найкращих гатунків кавового 
зерна.
Площа – 3,28 млн.км2.
Населення – понад 1 млрд. 

мешканців.
Столиця – Делі.

Клімат Індії – мусонний, 
субтропічний і тропічний, 
завдяки тому, що територію 
країни посередині перетинає 
Північний тропік.

Достатня кількість теплих 
і лагідних днів протягом року 
дозволяє збирати врожай 

Індійська робуста (India Cherry AB)

 Íåçâè÷àéíà ðåïðîäóêö³ÿ

кави, починаючи з листопада 
і до кінця березня.

Індійська робуста Черрі 
відзначається міцним смаком, 
пікантним ароматом і харак-
терним, вишуканим присма-
ком з легкою кислинкою. На 

відміну від індійської арабіки, 
зерна робусти Черрі мають 
найвищий вміст кофеїну.

Нещодавно уряд країни 
затвердив 11 Проект Розши-
рення фінансування планта-
торів, який буде реалізовано 
через Кавове Відомство Індії. 
Кавові плантації знаходяться 
у Coimbatore, Nigliris, Madurai 
та Theni. Ці регіони підпада-
ють під програму фінансу-
вання. Допомогу буде нада-
но у вигляді насаджування 

нових кавових дерев замість 
старих, зрошування землі та 
зниження ступеня забруд-
нення плантацій. Компанії, 
що є власністю спільних під-
приємств або корпорацій, не 
отримають фінансування. За 
винятком насадження нових 
кавових дерев, інші операції 
фінансуватимуться для під-
приємств із загальною пло-
щею угідь не менше 20 га.

Сьогодні Асоціація фер-
мерів Індії розробляє заходи 
щодо покращення якості зер-
на. Індійські кавові фермери 
повинні ще більше опікува-
тися своїми плантаціями з 
тим, аби успішно конкурува-
ти на ринку, – про це, зокре-
ма, йшлося у виступі Голо-
ви Ради кави Дж. В. Крішна 
Рау. На міжнародному ринку 
індійська кава використо-
вується, переважно, у біль-
шості сумішей, але лише у 
пропорції 20-25% з іншими 
видами місцевих кав, що є 
причиною збалансованості. 
Вирішальним для фермерів 
може стати вирощування 
груп однорідних різновидів 
кавових зерен, щоб обсмажу-
вачі розробляли окремі сумі-
ші. Це сприятиме створенню 
кавової культури, якій дові-
рятимуть, й водночас сти-
мулюватиме попит на чисту 
індійську каву.

ARS.

Ó÷àñíèêè ³ â³äâ³äóâà÷³ 
ñèäíåéñüêîãî ôåñòèâàëþ 
The Rocks Aroma Festival, 
ïðèñâÿ÷åíîãî ð³çíîìàí³ò-
íèì äîñÿãíåííÿì ó âèðîá-
íèöòâ³ êàâè, ÷àþ, øîêîëà-
äó, ñîëîäîù³â, â³äòâîðèëè 
ðåïðîäóêö³þ â³äîìîãî ïî-
ëîòíà Ëåîíàðäî äà Â³í÷³ 
“Ìîíà Ë³çà” çà äîïîìîãîþ 
êàâè ç ìîëîêîì, ïîâ³äîìè-
ëè ³íôîðìàãåíòñòâà.

Äëÿ ñòâîðåííÿ êàðòèíè 
ðîçì³ðîì 6 õ 4 ì çíàäîáèëî-
ñÿ 3604 ñêëÿíêè êàâè ð³çíî¿ 
ì³öíîñò³, à òàêîæ ìîëîêî ³ 
âåðøêè äëÿ äîñÿãíåííÿ ïî-
òð³áíî¿ êîëüîðîâî¿ ãàìè.

Ï³ä ÷àñ ðîáîòè âèêîðèñ-
òàëè 338 ë³òð³â ìîëîêà. Ðî-

áîòó âèêîíóâàëè 8 ëþäåé 
âïðîäîâæ òðüîõ ãîäèí. Íèí³ 
êàâîâó “Ìîíó Ë³çó” îãëÿíóëè 
âæå 130 òèñ. îñ³á.

Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèêà 
àäì³í³ñòðàö³¿ ïîáåðåæíî¿ çîíè 
ñèäíåéñüêîãî ïîðòó Åëåéí 
Êåëë³, ÿêà îðãàí³çóâàëà öåé 
çàõ³ä, øåäåâð âåëèêîãî ìèòöÿ 
â³äòâîðþâàâñÿ ð³çíèìè ñïî-
ñîáàìè áàãàòî ðàç³â, àëå éîãî 
ùå í³êîëè íå ðîáèëè ç êàâè.

Îðèã³íàë “Ìîíè Ë³çè” (äå-
ðåâî, îë³ÿ, 77 õ 53 ñì) çáå-
ð³ãàºòüñÿ ñüîãîäí³ ó Ëóâð³. 
Ëåîíàðäî äà Â³í÷³ ïðàöþâàâ 
íàä ñâî¿ì ãåí³àëüíèì ïîëîò-
íîì ³ç ïåðåðâàìè â³ä 1503 äî 
1519 ðîêó.

Belta.by

Світова криза змушує господарів 
американських кав’ярень переглянути 
свій підхід до відвідувачів, котрі проси-
джують в них годинами за чашкою чаю 
чи кави і ноутбуком.

Близько десяти років тому власники 
фаст-фудів і ресторанів заманювали за-
безпечену аудиторію до себе, надаючи їй 
доступ до Wi-Fi і розетки біля столиків. 
Проте, останнім часом чимало закладів 
переглянули свою політику щодо відвід-
увачів. Наприклад, у кав’ярні Naidre’s без-
коштовний інтернет є доступним у будні 
з 11 до 14.00, у вихідні – з 10 до 15.00. А 
от Cocoa Bar у Нью-Йорку є більш демо-
кратичним. Там власникам ноутбуків не 
раді тільки у п’ятничний вечір, – пише 
The Wall Street Journal.

Чимало управлінців зараз замислю-
ються над введенням жорсткіших пра-
вил. Звичайно, є кавові заклади, де не 
існує жодних обмежень для клієнтів з 
ноутбуками. Так, наприклад, Starbucks 
навпаки розширює онлайн-канали для 
своїх відвідувачів.

Справа в тім, що з початком кри-
зи власники ноутбуків перестали бути 
прибутковими клієнтами. Менеджери 
кав’ярень зауважують, що такі відвідува-
чі можуть просидіти декілька годин за 

столиком, замовивши лише одну каву за 
декілька доларів. А найбільш нахабні при 
цьому примудряються навіть приносити 
із собою канапки! Відтак кавові заклади 
втрачають прибуток на клієнтах, яким 
потрібен тільки інтернет, і які не готові 
заплатити за їжу.

Аналогічна практика є і в деяких 
українських закладах: хтось вимикає 
Wi-Fi у вечірній час, частина кав’ярень 
практикує таке лише під час спортивних 
заходів або у кавовий прайм-тайм.

Itua.info

Ìåøêàíö³ Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³â-
ñòâà ãîòîâ³ â³äìîâèòèñÿ â³ä ðîçâàã 
³ êàâè, àáè çåêîíîìèòè ãðîø³ äëÿ 
ïîäîðîæåé âë³òêó.

Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåíü, ùî 
¿õ ïðîâåëî easy.Jet, ÷èìàëî áðèòàí-
ö³â ãîòîâ³ çàáóòè ïðî àðîìàò ðàíêîâî¿ 
êàâè òà ¿æó, ùî ¿¿ äîñòàâëÿþòü äîäîìó 
³ç ðåñòîðàí³â. Ïðàêòè÷íî êîæåí âîñü-
ìèé ó÷àñíèê îïèòóâàííÿ (88%) ïîâ³äî-
ìèâ, ùî óïîâí³ îá³éäåòüñÿ ³ áåç êàâè 
âçàãàë³, à ùå ìàéæå òðè ÷âåðò³ (72%) 

îïèòóâàíèõ âèð³øèëè â³äìî-
âèòèñÿ â³ä äèñêîòåê, í³÷íèõ 
êëóá³â ³ âåñåëèõ âå÷³ðîê.

Á³ëüøå ïîëîâèíè ó÷àñíè-
ê³â äîñë³äæåííÿ (52%) ñêàçà-
ëè, ùî âæå ïî÷àëè êóïóâàòè 
ò³ëüêè ïðîäóêö³þ ñóïåðìàð-
êåò³â, îñê³ëüêè âîíà êîøòóº 
äåøåâøå, ³ öå äîçâîëèòü 
â³äêëàñòè òðîõè ãðîøåé íà 
³íø³ ïîêóïêè. Âò³ì 68% ðåñ-
ïîíäåíò³â ïîâ³äîìèëè, ùî íå 
çáèðàþòüñÿ â³äìîâèòèñÿ â³ä 
ïîäîðîæåé ï³ä ÷àñ â³äïóñò-
êè, à ùå 40% ï³äòâåðäèëè, 
ùî âæå çðîáèëè ïîïåðåäíº 
çàìîâëåííÿ â òóðô³ðìàõ.

Ó ñâî¿õ êîìåíòàðÿõ äî ðåçóëüòàò³â 
îïèòóâàííÿ ïðåäñòàâíèêè áðèòàíñüêî-
ãî àâòîïåðåâ³çíèêà êàæóòü, ùî ëþäè 
ïî÷àëè ðåòåëüí³øå ïåðåãëÿäàòè ñâî¿ 
âèòðàòè ³ øóêàòè ñïîñîáè çåêîíîìèòè 
õî÷à á äåê³ëüêà ïåíñ³â äëÿ á³ëüøèõ çà-
õîä³â ï³ä ÷àñ â³äïóñòêè. Äîñë³äæåííÿ 
íàî÷íî äîâåëî ³ òå, ùî ñàìå íà ñüî-
ãîäí³øí³é äåíü ðåñïîíäåíòè ââàæàþòü 
çà ðîçê³ø. Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëè ðîçâà-
ãè ³ â³äâ³äóâàííÿ êàâ’ÿðåíü.

Travelnn.ru

На корейському острові Чеджу під 
час створення місцевого саду з еколо-
гічно чистих рослин була знайдена ве-
личезна печера, в якій згодом відкрили 
кав’ярню “Домашні джерела”, повідо-
мляє Travelnn.ru.

В унікальній печерній кав’ярні, яка 
оточена плантаціями чаю, відвід-
увачам пропонують різноманітні 
сорти чаю та кави. В середині пече-
ри б’ють водограї, створюючи каз-
кову картину на тлі чудернацьких 
кам’яних фігур.

У печері можна освідчитися у 
коханні, а дощечку у формі серця 
повісити у тунелі, що веде до залу 
Єви. Історія ритуалу освідчення у 
коханні в печері пов’язана зі ста-
родавньою легендою, що розпові-
дає про подружні пари, які уклали 

шлюб і впродовж всього життя були ра-
зом.

Корейська кав’ярня “Домашні джере-
ла” нагороджена спеціальним сертифіка-
том за популяризацію екологічно чистих 
продуктів і напоїв.

Travelnn.ru

Австралійці створили “Мону Лізу” із кави з молоком

Ãîñïîäàð³ àìåðèêàíñüêèõ êàâ’ÿðåíü âæå 
çîâñ³ì íå ðàä³ â³äâ³äóâà÷àì ³ç íîóòáóêàìè

 Ïåðåîö³íêà ö³ííîñòåé

Áðèòàíö³ ãîòîâ³ â³äìîâèòèñÿ â³ä êàâè 
³ í³÷íèõ êëóá³â íà êîðèñòü ïîäîðîæåé âë³òêó

 Áëèæ÷å äî ïðèðîäè

Унікальна печера-кав’ярня на корейському острові Чеджу


