
Êàâà “Ãàëêà” – ã³ðêà òà ñîëîäêà, ÿê ñàìå æèòòÿ

Ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà ÑÏ “Ãàëêà Ëòä”

ÊÀÂÎÂÀ ËÜÂ²Â
 ÔÀÁÐÈÊÀ

 ²íôîðìíîâèíè

ВРОЖАЙ КУБИНСЬКОЇ КАВИ 
2006/07 РОКУ БІЛЬШИЙ 

ПРИБЛИЗНО НА 30%
Êàâîâèé âðîæàé Êóáè 2006/07 ðîêó áóâ îö³íåíèé 

Ðåéòåðñ ïðèáëèçíî íà 30% á³ëüøèì ì³æ 180,000 ³ 
225,000 60- êã ì³øê³â, ïîð³âíÿíî ç 140,000 ì³øê³â, âè-
ðîáëåíèõ ó 2005/06 ðîö³. Âðîæàé 2005/06 ðîêó áóâ 
îäíèì ç íàéìåíøèõ çà 50 ðîê³â, â îñíîâíîìó ÷åðåç 
ïîøêîäæåííÿ óðàãàíîì ñõ³äíîãî Ñàíòüÿãî äå Êóáà, ùî 
â³äïîâ³äàº çà ìàéæå òðåòèíó íàö³îíàëüíîãî âèðîáíè-
öòâà, äå âèïóñê áóâ ìåíøèì íà ïîëîâèíó. Äîù³, á³ëüø³ 
çà ñåðåäí³, ïîðóøèëè òðèð³÷íó ïîñóõó ó ñõ³äí³é ³ öåí-
òðàëüí³é Êóá³, äå âèðîùóºòüñÿ ìàéæå âñÿ êàâà êðà¿íè, 
³ òåðèòîð³þ íå ïîøêîäèâ óðàãàí â öüîìó ñåçîí³. Çáè-
ðàííÿ êàâè íà Êóá³ ïî÷èíàºòüñÿ â ñåðïí³ ³ çàê³í÷óºòü-
ñÿ â áåðåçí³, õî÷à êðàùó ÷àñòèíó âðîæàþ çáèðàþòü ç 
æîâòíÿ äî ïî÷àòêó ñ³÷íÿ.

НОВО-ОРЛЕАНСЬКІ СКЛАДИ 
НЕЗАДОВОЛЕНІ КАВОВИМИ ЗБОРАМИ

Äâ³ íàéá³ëüø³ ô³ðìè, ùî ìàþòü ñêëàäè, ÿê³ çáåð³-
ãàþòü êàâó äëÿ Ðàäè êàâè Íüþ-Éîðêó (NYBOT) âèìàãà-
þòü çì³í, ùîá çìåíøèòè, ÿê âîíè íàçèâàþòü, ïåíþ íà 
çåðíà, äîñòàâëåí³ êîìïàí³ÿì â öå ïîðòîâå ì³ñòî çàòîêè, 
ïîâ³äîìèâ Ðåéòåðc. Êîìïàí³¿, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñòàâêó 
êàâè â Íîâèé Îðëåàí ïîâèíí³ ïëàòèòè ð³çíèöþ ó ðîçì³ð³ 
$1.25/ôóíò, îñê³ëüêè çåðíà îö³íåíî íèæ÷å â³ä íîì³íàëü-
íî¿ ö³íè äëÿ ô’þ÷åðñ³â àðàá³êè NYBOT. Ïðåäñòàâíèêè 
ñêëàä³â òâåðäÿòü, ùî òàê çâàíà ïåíÿ º îäí³ºþ ç ïðè÷èí, 
÷îìó îá’ºì äîñòàâëåíî¿ êàâè â Íîâèé Îðëåàí çìåí-
øèâñÿ â 2006 ðîö³. Íîâèé Îðëåàí º îäíèì ç îñíîâíèõ 
êàâîâèõ ïîðò³â ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ. Â³í îö³íþºòüñÿ ÿê 
äðóãèé çà îá’ºìàìè êàâè, ùî çáåð³ãàºòüñÿ â ÑØÀ, ïî-
ïåðåäó ëèøå Íüþ-Éîðê. Â³í ìàº 14 êàâîâèõ ñêëàä³â ³ 6 
îáñìàæóâàëüíèõ çàâîä³â â ìåæàõ ðàä³óñó ó 20 ìèëü.

БРАЗИЛЬСЬКА СЕСАFЕ ПРОГНОЗУЄ 
ЗБІЛЬШЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЦІНИ 

НА ВСІ ВИДИ КАВИ
Ðàäà åêñïîðòåð³â çåëåíî¿ êàâè Áðàçèë³¿ Ñåñàfå ïî-

â³äîìèëà, ùî âîíà î÷³êóº íà ñïàä çàãàëüíîãî åêñïîðòó 
êàâè äî 24.5 ìëí. 60- êã ì³øê³â â 2007 ðîö³ ç 27.3 ìëí. 
â 2006 ðîö³, îñê³ëüêè âèðîáíèêè ïðèòðèìóâàëè çàïà-
ñè â ïåðø³é ïîëîâèí³ ³ ð³çêî ìåíøèé âðîæàé çíèçèâ 
ïîñòàâêè â äðóã³é ïîëîâèí³. Çà ïðîãíîçàìè óðÿäó âè-
ðîáíèöòâî ìàº çìåíøèòèñü íà 24-27% â 2007/08 ðîö³ 
(ëèïåíü/÷åðâåíü) äî 31.1-32.3 ìëí. ì³øê³â ç 42.5 ìëí. 
â 2006/07 ðîö³. Îäíàê, Ñåñàfå ïðîãíîçóâàëà çá³ëüøåí-
íÿ ñåðåäíüî¿ ö³íè íà âñ³ âèäè êàâè ó 12.5% ³ äîäàëà, ùî 
åêñïîðòíèé ïðèáóòîê çá³ëüøèòüñÿ ùå íà 1.2% â 2007 
ðîö³ äî ðåêîðäíèõ $3.33 ìëðä., íåçâàæàþ÷è íà ìåíøèé 
îá’ºì. Çíà÷íèé ïîïèò ç³ ñòîðîíè áðàçèëüñüêèõ îáñìà-
æóâàëüíèê³â, îñîáëèâî íà ðîáóñòó, çìóñèòü åêñïîðòå-
ð³â àãðåñèâíî êîíêóðóâàòè çà ìàë³ ïîñòàâêè ³ ÷èíèòè 
òèñê íà ö³íè. Îäíàê, î÷³êóþòü, ùî áðàçèëüñüê³ ðîáóñòè 
áóäóòü êîíêóðóâàòè ç â’ºòíàìñüêèìè â³äâàíòàæåííÿìè, 
ÿê³ ñòàþòü äîðîæ÷èìè, îñê³ëüêè ÿê³ñòü ïîêðàùóºòüñÿ ³ 
âåëèê³ òîðãîâ³ äîìè â³ä³ãðàþòü âèð³øàëüíó ðîëü ó ä³-
ÿëüíîñò³ íàéá³ëüøîãî ñâ³òîâîãî âèðîáíèêà ðîáóñòè, 
ïîâ³äîìèëà Ñåñàfå.

АМЕРИКАНСЬКА КОМПАНІЯ DUPUY 
ВЖИВАЄ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ 

КАВОВИХ ЗАПАСІВ
Êîìïàí³ÿ ³ç çáåð³ãàííÿ, ÷èÿ êàâà áóëà ïîøêîäæåíà 

ïîâåíÿìè ³ ñèëüíèìè â³òðàìè, êîëè óðàãàí Êàòð³íà áó-
øóâàâ ó 2005 ðîö³, íåùîäàâíî ïîâ³äîìèëà, ùî ¿¿ ðîáîòó 
ïîâí³ñòþ â³äíîâëåíî ³ âîíà âæèëà çàõîä³â äëÿ çàõèñòó 
ñâî¿õ ñêëàä³â â³ä ïîäàëüøèõ êàòàñòðîô. Çâ³ò Ðåéòåðñ 
íàãîëîñèâ ùî êîìïàí³ÿ âñòàíîâèëà âåëèêèé ãåíåðàòîð 
íà çàâîä³, ïîñòàâèëà ñóïóòíèêîâ³ òàð³ëêè íà äàõ ³ çàìî-
âèëà ñóïóòíèêîâ³ òåëåôîíè. Äîñòàâêè çåðåí àðàá³êè ç 
÷îòèðüîõ ñêëàä³â Dupuy áóëè çàòðèìàí³ ÷è ï³äïàëè ï³ä 
ìîðàòîð³é ï³ñëÿ óðàãàíó Êàòð³íà. Ì³øêè ç êàâîþ íàìî-
êëè, êîëè òîêñè÷íèé â³òåð ³ äîù ç³ðâàëè äàõè ³ äâåð³ ç 
ïðèì³ùåíü ñêëàä³â. Íîâèé Îðëåàí º îäíèì ç ÷îòèðüîõ 
ïîðò³â ÑØÀ, äå çáåð³ãàºòüñÿ êàâà äëÿ äîñòàâêè çà ô’þ-
÷åðñíèì êîíòðàêòîì ùîäî àðàá³êè íüþ-éîðêñüêî¿ Ðàäè 
òîðã³âë³. ²íøèìè ïîðòàìè º Íüþ-Éîðê, Õüþñòîí ³ Ìàÿì³.

 Íîâà ïðîäóêö³ÿ
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Початок весни – хороший час 
для починань. Саме першого березня 
наші предки святкували Новий Рік, 
а, отже, невипадково, що саме цьо-
го місяця розпочато випуск нової 
продукції під торговельною маркою 
“Цикоринка”, в якій поєднався до-
свід технологів та фармакологів, а 
також новітні технічні можливості 
підприємства. Це сприяло розши-
ренню випуску унікальної за своїми 
властивостями харчової продукції 
найвищої якості.

Цікавою є історія назви торго-
вельної марки. Можливо, все поча-
лося ще за часів війни, коли “цикори-
ном” називали трофейні пресовані 
таблетки цикорію, які вживали для 
підвищення тонусу та як добрий за-
мінник кави. Пестливе ж закінчення 
“Цикорійка” вже давно побутує у 
професійному діалекті серед праців-
ників СП “Галка” як назва дільниці 
підприємства, а потім і Славутсько-
го цикорієсушильного заводу.

Основними особливостями про-
дуктів ТМ “Цикоринка” є їх 100% на-
туральність, відсутність консервантів 
та поєднання високих смакових якос-
тей із користю, властивою спеціаль-
ним продуктам харчування. На жаль, 
і нині харчова та фармацевтична про-
мисловості через їх дешевизну, про-
стоту використання та доступність у 
величезних кількостях використову-
ють різні хімічні додатки, дія яких до 
кінця не є вивченою і може мати нега-
тивний вплив на організм людини.

Досвід Славутського цикорієсу-
шильного заводу у виробництві напоїв 
на основі цикорію, що не містять сто-
ронніх додатків, дозволяє створювати 
нові чисті та здорові напої. Ці продук-
ти довели можливість виробництва 
та конкурентноздатності недорогої та 
водночас здорової їжі вітчизняного 
виробництва.

Сиропи з лимона, апельсина та 
ягід відомі нам ще з дитинства. Проте, 
вже тоді для їхнього виробництва час-
то використовували штучні аромати-
затори. В 90-ті роки минулого століття 
ці продукти не випускалися, а в напоях 
навіть цукор підмінювали штучними 
замінниками. Сьогодні деякі підпри-
ємства відновили їх випуск, та якість 
здебільшого не покращилась. Лише 
деінде в аптеках можна побачити до-
рогі лікувальні сиропи, виготовлені на 
натуральній основі. Але ягідних серед 
них немає.

Хоча основними продуктами є 
і будуть залишатися напої на основі 
цикорію, та першою групою продукції 
ТМ “Цикоринка” стали сьогодні на-
туральні сиропи. Вони відповідають 
всім якісним вимогам, що висунуті 

до продукції нової торговельної мар-
ки. Завдяки природному походжен-
ню вони також містять багато цінних 
компонентів, які мають оздоровчу дію 
на організм людини. Новітні вироб-
ничі можливості та нові для України 
технології пакування дозволяють по-
вністю відмовитися від консервантів 
та виготовляти натуральний продукт 
у зручній для використання тарі. Од-
нак, відмова від консервантів зумов-
лює і скорочений термін придатності 
сиропів – до 6 місяців.

Та недостатньо виробити просто 
натуральний продукт. Для нових си-
ропів спеціально підібрано ягоди, що 
добре відомі всім, хто сповідує здо-
ровий спосіб життя. Завдяки високо-
му вмісту вітамінів вони підвищують 
розумову та фізичну активність, по-
силюють імунітет організму та дозво-
ляють боротися з анемією, що часто є 
наслідком весняного авітамінозу.

Журавлина добре знана у народ-
ній медицині. Вона відрізняється осві-
жаючою та тонізуючою дією, широко 
застосовується в кулінарії та меди-
цині. За числом корисних органічних 
сполук, багато з яких є унікальними, 
журавлина вважається однією із най-
цінніших ягід української флори.

Сироп з журавлини підсилює се-
крецію залоз, покращує роботу шлун-
ка та кишківника, підвищує апетит, 
сприяє засвоєнню їжі. Відтак сироп 
корисний при лікуванні гастритів із 
пониженою секрецією та запалень під-
шлункової залози.

Ягоди журавлини завдяки вмісту 
урсулової кислоти здавна застосову-
ються для пониження температури 
при грипі, ангіні, інфекційних за-
хворюваннях різної природи. Цей же 
компонент своєю дією попереджує 
утворення каміння в нирках.

Журавлина має і розширюючу 
дію на судини, понижує артеріальний 

тиск та може запобігти таким усклад-
ненням артеріосклерозу як серцевий 
напад, мозковий інсульт.

Вишня хоча і є одним із найпо-
пулярніших та широко культивова-
них плодових дерев, існує і чимало її 
ненатуральних замінників, що у зна-
чних кількостях імітують смак ягоди 
у харчових продуктах. Тому не варто 
від таких продуктів очікувати корис-
ної дії на організм. А поміж тим вже 
дуже давно вишня використовується 
народною медициною як додатковий 
допоміжний засіб у лікуванні.

Сироп з вишні рекомендують 
хворим на катар, запалення легенів, 
як жарознижуючий засіб при про-
студних захворюваннях, а також при 
лікуванні трахеїтів та бронхитів. За-
вдяки значному вмісту заліза, сиропи 
з вишні вживають при малокрів’ї. Ви-
шня покращує також апетит, дозволяє 
успішно боротися з анемією, вико-
ристовується для підняття тонусу. Їй 
характерні сечогінна, відхаркуюча та 
протизапальна властивості. Продукти 
із ягід вишні вживають для усунення 
бродильних процесів у кишківнику та 
як легке послаблююче при хронічних 
закрепах.

Широке застосування чорної 
смородини в медицині обумовлене 
присутністю в ній вітамінів, кислот, 

пектинів та ефірних олій. Вітаміни С і 
Р використовують для лікування гіпо- 
та авітамінозів, знесилення, анемії.

Завдяки кислотам та пектинам 
смородина має комплексну нормалі-
зуючу дію на травлення та викорис-
товується як допоміжний засіб при 
гастритах, холециститах, кишкових 
дисбактеріозах та ентероколітах. Яго-
ди чорної смородини покращують апе-
тит, стимулюють діяльність шлунка та 
кишківника, припиняють пронос.

Натуральний сироп з чорної смо-
родини – тонізуючий, стимулюючий 
та загальнозміцнюючий засіб, яким 
користуються для полоскання ротової 
порожнини та гортані, при хворобах 
горла, хрипах та сухому кашлі.

Сиропи є ідеальними продуктами 
для спеціалізованих магазинів і аптек, 
що займаються продажем дієтичного 
та спеціального харчування.

Сподіваємося, що споживачам 
сподобається натуральний смак но-
вої продукції ТМ “Цикоринка”, ви-
робленої на Славутському цикоріє-
сушильному заводі. Будемо вдячні за 
пропозиції та зауваження, надіслані 
на електронну скриньку виробників: 
chicory@galca.ua

Ярослав Залуцький, 
фахівець-аналітик 

СП “Галка Лтд”.

Öüîãî ëèñòà íà àäðå-
ñó ðåäàêö³¿ ìè îòðèìàëè ç 
Íîâîãî Ðîçäîëó Ëüâ³âñüêî¿ 
îáëàñò³. Íàïèñàëà éîãî 

ï. Íàòàëÿ Â³òðîâà ³ âèñëîâè-
ëà ñâîþ âäÿ÷í³ñòü çà ñìà÷íó 
êàâó, ÿêó ïðîäóêóþòü ôàõ³â-
ö³ Ëüâ³âñüêî¿ êàâîâî¿ ôàáðè-
êè “Ãàëêà”.

Ðåäàêö³ÿ ³ç ïðèºìí³ñòþ 
äðóêóº ëèñò íà øïàëüòàõ 
ãàçåòè “Ãàëèöüêà êàâà” ³ çà-
ïðîøóº ÷èòà÷³â òàêîæ âèñëî-
âèòè ñâîþ äóìêó ñòîñîâíî 
êàâîâî¿ ïðîäóêö³¿ Òîðãîâî¿ 
Ìàðêè “Ãàëêà”. Óñ³ â³äãóêè 
áóäóòü âì³ùåí³ ó íàñòóïíèõ 
÷èñëàõ íàøîãî ÷àñîïèñó.

 Íàøà ïîøòà

“Хочу подякувати Вам 
за смачну каву “Галка”!

“Доброго дня! Пише до Вас Вітрова Наталя. 
Пишу, бо хочу подякувати Вам за смачну і пахучу 
каву “Галка”, до якої я так звикла. Велике спасибі.
Вітрова Наталя, м. Новий Розділ Миколаївського 

району, Львівської області, вул. Шашкевича.”

НОВИНКА – “ЦИКОРИНКА”, або 
Ïðèðîäíà â³äñ³÷ âåñíÿíîìó àâ³òàì³íîçó

“Наші харчові речовини повинні бути лікувальними засобами, 
а лікувальні засоби повинні бути харчовими речовинами.”

(Гіппократ)
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ЕКСПОРТ КАВИ 2006/07 РОКУ 
В НІКАРАГУА МЕНШИЙ

Í³êàðàãóà ñïîä³âàºòüñÿ åêñïîðòóâàòè íà 20% ìåíøå 
êàâè, ïîð³âíÿíî ç âðîæàºì â 2006/07 ðîö³ (æîâòåíü/âå-
ðåñåíü), í³æ ñïî÷àòêó î÷³êóâàëè ÷åðåç ïîãàíó ïîãîäó, ïî-
â³äîìèëà Íàö³îíàëüíà ðàäà êàâè. Åêñïîðòí³ ïîñòàâêè ç 
âðîæàþ 2006/07 ðîêó çàðàç ñòàíîâëÿòü ïðèáëèçíî 1.07 
ìëí. ì³øê³â, ùî íà 20% ìåíøå, í³æ ñïîä³âàëèñü äî òîãî, 
ÿê çá³ð ïî÷àâñÿ â ëèñòîïàä³, ³ òàêîæ íà 20% ìåíøå í³æ 
åêñïîðòîâàíèé îá’ºì, âèðîáëåíèé ó 2005/06 ðîö³. Äîù³, 
ùî âèïàëè ó ðåã³îíàõ âèðîùóâàííÿ êàâè íåçàäîâãî ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê äåðåâà öâ³ëè ìèíóëîãî ðîêó, ïðèçâåëè äî òîãî, 
ùî áàãàòî êâ³ò³â áóëî çáèòî ç äåðåâ, ùî çðîáèëî ¿õ íåïðî-
äóêòèâíèìè.

КАВОВІ ФЕРМЕРИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
АМЕРИКИ ПОБОРОЛИ ЗА 

НЕПОКОЄННЯ ЩОДО РОБОЧОЇ СИЛИ
Â îñòàíí³ ðîêè ôåðìåðè ìàëè ïðîáëåìè ó çíàõîäæåí-

í³ äåííèõ ðîá³òíèê³â äëÿ çáîðó êàâè, îñê³ëüêè íèçüê³ ö³íè 
ïðèçâåëè äî ìàñîâî¿ ì³ãðàö³¿ ç òåðèòîð³é âèðîùóâàííÿ 
êàâè â ì³ñòà ³ Ñïîëó÷åí³ Øòàòè. Ïîçà ÿê åêîíîì³êà ðåã³îíó 
óð³çíîìàí³òíèëàñü, êàâîâà ïðîìèñëîâ³ñòü òàêîæ ç³òêíóëàñü 
ç êîíêóðåíö³ºþ ç³ ñòîðîíè âèðîáíèê³â, ùî äîòðèìóþòüñÿ 
“ïðîãðàìè áåçìèòíîãî ³ìïîðòó” êîìïîíåíò³â íà ìåêñèêàí-
ñüêèé ðèíîê äëÿ íàñòóïíî¿ çáîðêè ³ ðååêñïîðòó ãîòîâèõ 
âèðîá³â òà ç³ ñòîðîíè áóä³âåëüíîãî ñåêòîðó äëÿ ðîá³òíèê³â. 
Îäíàê, ôåðìåðè ñïîä³âàþòüñÿ íà ïðèáóòêîâ³ ö³íè âðîæàþ 
³ â äåÿêèõ ì³ñöÿõ ï³äíÿëè çàðïëàòó äî $1.55 çà 5-ãàëëîííèé 
ÿùèê ïëîä³â. Öå ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 45 õâèëèí ðîáîòè 
äëÿ ñåðåäíüîãî çáèðàëüíèêà.

АУКЦІОН КАВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ 
ОТРИМУЄ $550,000

Âèðîùóâàëüíèêè áðàçèëüñüêî¿ êàâè, ùî âèñîêî ö³íó-
ºòüñÿ, îòðèìàëè á³ëüøå í³æ $550,000 çà ñâî¿ çåðíà êàâè 
ñïåö³àëüíî¿ íà áðàçèëüñüêîìó âîñüìîìó êàâîâîìó àóêö³-
îí³ â ²íòåðíåò³ Cup of Excellence, ïîâ³äîìèëà áðàçèëüñüêà 
Àñîö³àö³ÿ êàâè ñïåö³àëüíî¿ (BSCA) Àëå ñïðàâæíüîþ ö³íí³ñ-
òþ àóêö³îíó äëÿ ôåðìåð³â º âèçíàííÿ íàçâè ³ â³äíîñèíè 
êë³ºíò³â, ÿê³ ôîðìóþòüñÿ íà áàãàòî ðîê³â ï³ñëÿ êîíêóðåíö³¿, 
ïîâ³äîìèâ Ðåéòåðñ ïðåçèäåíò BSCA Ìàðêåëî Â³åéðà. Áðà-
çèë³ÿ º ñâ³òîâèì íàéá³ëüøèì âèðîáíèêîì ³ åêñïîðòåðîì 
êàâè é äîâøèé ÷àñ ìàº ðåïóòàö³þ âèðîáíèêà âåëèêèõ 
ïàðò³é, ¿¿ çåðíà â îñíîâíîìó âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó ñóì³øàõ. 
Àëå ì³ñöåâ³ âèðîáíèêè, óòèñíåí³ âèñîêèìè ö³íàìè â ìèíóë³ 
ðîêè, âñå á³ëüøå øóêàþòü çà äîäàòêîâèì ïðèáóòêîì â³ä 
âèðîáíèöòâà êàâè ñïåö³àëüíî¿.

FEDECAFE КОЛУМБІЇ ПРОДАЄ ЧАСТКУ 
JUAN VALDEZ

Êîëóìá³éñüêà Íàö³îíàëüíà ôåäåðàö³ÿ êàâîâèõ ôåð-
ìåð³â ïðîäàëà ÷àñòêó, âàðò³ñòþ 20 ìëí. êîëóìá³éñüêèõ 
ïåñî ($9 ìëí), êîìïàí³¿, ÿêà êåðóº ¿¿ êàâ’ÿðíÿìè Juan Val-
dez ³ âåäå ïåðåãîâîðè ç “áàãàòîñòîðîííüîþ îðãàí³çàö³ºþ” 
ùîäî ïðîäàæó äðóãî¿ ÷àñòêè, ïîâ³äîìèâ çâ³ò DJ. Ïðîäàæ 
ôåäåðàö³ºþ (Fedecafe) ÷àñòêè 15.75% ó Procafecol S.A. áóâ 
íåùîäàâíî çàâåðøåíèé ³ çàê³í÷èâñÿ ïðîäàæåì âñ³õ 2 ìëí. 
ïðèâ³ëåéîâàíèõ àêö³é äð³áíèì êàâîâèì ôåðìåðàì. Äî 
àóêö³îíó Fedecafe ìàëà 99.05% àêö³é ó Procafecol, ÿêà âî-
ëîä³º òîðãîâîþ ìàðêîþ Juan Valdez ³ ìåðåæåþ êàâ’ÿðåíü, 
ùî ä³þòü ï³ä íàçâîþ êîëóìá³éñüêîãî íàéá³ëüø â³äîìîãî 
êàâîâîãî ôåðìåðà. Êàï³òàë, ç³áðàíèé â³ä ïðîäàæó, áóäå 
âèêîðèñòàíî íà ðîçøèðåííÿ êàâîâî¿ ìåðåæ³ íà ì³ñö³ òà çà 
êîðäîíîì.

ВИРОБНИЦТВО КАВИ В АНГОЛІ 
ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ, НЕЗВАЖАЮЧИ 

НА ТРУДНОЩІ
Êàâîâå âèðîáíèöòâî â Àíãîë³ çá³ëüøèëîñü ç 1,800 

òîíí äî 5,000 òîíí â îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â, õî÷à ô³íàíñîâ³ 
òðóäíîù³ âñå ùå ïåðåøêîäæàþòü ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñ-
ò³, ïîâ³äîìèëà Àãåíö³ÿ ç ïðåñè Àíãîëè (ANGOP). Çã³äíî ç 
äàíèìè äæåðåëà ç àíãîëüñüêîãî ì³í³ñòåðñòâà ñ³ëüñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà ³ ðîçâèòêó, êðà¿íà ìàº íà ìåò³ çá³ëüøèòè 
ð³÷íå âèðîáíèöòâî äî 10,000 òîíí ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â, 
ïðîïîíóþ÷è á³ëüøå ï³äòðèìêè ñåêòîðó.

НОВІ СХЕМИ СТРАХУВАННЯ ДЛЯ 
ІНДІЙСЬКИХ КАВОВИХ ФЕРМЕРІВ
Õî÷à ãðóïà ì³í³ñòð³â ²íä³¿ ðåêîìåíäóâàëà ñõåìó ñòðàõó-

âàííÿ â³ä îïàä³â äëÿ 146,579 ôåðìåð³â íà òðàäèö³éíèõ òå-
ðèòîð³ÿõ âèðîùóâàííÿ êàâè Êàðíàòàêà, Òàì³ë Íàäó ³ Êåðàëà, 
ñõåìà ìîæå áóòè âïðîâàäæåíà ëèøå ï³ñëÿ äîçâîëó Êàá³íå-
òó, ïîâ³äîìèëà ì³ñöåâà ïðåñà. ßêùî á ñõåìó çàñòîñóâàëè 
äî òåïåð³øíüîãî âðîæàþ, êàâîâ³ ôåðìåðè, ÿê³ ìóñÿòü áî-
ðîòèñü ç 62-äåííèìè äîùàìè íà òðàäèö³éíèõ òåðèòîð³ÿõ 
ïðîòÿãîì ñåçîíó ìóñîí³â, ìîãëè á îòðèìàòè âèïëàòó, çíà-
÷íî á³ëüøó â³ä íå ëèøå íåñóáñèäîâàíî¿ íàäáàâêè çà ìó-
ñîí (ç 1 ëèïíÿ äî 31 êâ³òíÿ), àëå òàêîæ ñóêóïíó íàäáàâêó 
çà âñ³ ïåð³îäè, âêëþ÷àþ÷è çëèâè ï³ä ÷àñ öâ³ò³ííÿ ³ çëèâè, 
ùî ïîâåðíóëèñü (òðèâàë³ñòþ 17-35 äí³â ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
çëèâ â ïåð³îä öâ³ò³ííÿ). Çàãàëüíà ãàðàíòîâàíà ñóìà ìîæå 
ñòàíîâèòè 30,000 ³íä³éñüêèõ ðóï³é çà ãà àðàá³êè ³ äî 20,000 
³íä³éñüêèõ ðóï³é çà ãà ðîáóñòè. Õî÷à á³ëüøå 98% ³íä³éñüêèõ 
êàâîâèõ ôåðìåð³â º äð³áíèìè, ñõåìà ì³ñòèòü åëåìåíò äî-
òàö³¿. Äëÿ äð³áíèõ ôåðìåð³â îòðèìàííÿ íàäáàâêè 1,000 ³ 
2,000 ³íä³éñüêèõ ðóï³é, à ñóìà ïîíàä 1,00 ³íä³éñüêèõ ðóï³é 
ñóáñèäóºòüñÿ. ßêùî á³ëüøå í³æ 2.000 ³íä³éñüêèõ ðóï³é, òî 
äîòàö³ÿ ñòàíîâèòü 50%. Òðàäèö³éí³ òåðèòîð³¿ áóëè ïîä³ëåí³ 
íà 43 çîíè, áåðó÷è çà îñíîâó ³ñòîðè÷í³ ïðèêëàäè äîù³â ³ 
íàäáàâêè º çàô³êñîâàíèìè â³äïîâ³äíî.

Íàòàë³ÿ Êóäðèê, Îêñàíà ×îëà÷. 
Ïåðåêëàä ç àíãë.

 Ïîëüñüêèé ðèíîê êàâè  ×àéíà ³íäóñòð³ÿ

Британська Costa Coffee та 
інші міжнародні мережі кав’я-
рень, які планують увійти на 
польський ринок, як частина 
розширення кавової мережі про-
тягом останніх десяти років, 
що в основному відбувались у Ве-
ликобританії та Іспанії, споді-
ваються отримати місце в Цен-
тральній та Східній Європі.

Costa Coffee, європейська 
третя найбільша мережа кав’я-

рень, нещодавно відкрила свій 
перший польський магазин в 
Жешові, на південному сході 
країни. Наступна торгова точка 
буде відкрита у столиці Варшаві 
в першій половині 2007 року, а 
за нею далі магазини у Вроцлаві, 
Рибніку і Сосновєц. Costa Coffee 
керує мережею 500 магазинів в 
Європі, 80% з яких є у Велико-
британії.

Інтернет-повідомлення.

Нелегальне виро-
щування зерен кави у 
індонезійському парку 
дикої природи може 
знищити місцевих ти-
грів, слонів та носоро-
гів протягом десяти 
років, які і так вже є в 
небезпеці, застерегла 
нещодавно група WWF 
з охорони природи. 

Кавові фермери 
розчищають рослин-
ність у парку Бакіт 
Барісан Селатан, сві-
товому спадковому 
місці на півдні острова 

Îñòàíí³ì ÷àñîì 
â ³íäóñòð³¿ âèðîá-
íèöòâà óïàêîâêè 
äëÿ ð³çíîìàí³òíèõ 
ïðîäóêò³â õàð÷óâàí-
íÿ ç’ÿâèëîñü ÷èìà-
ëî âèä³â íîâèõ ìàð-
êóâàíü. Ïðî îäíå ç 
íèõ äëÿ êàâè ìè ³ 
ðîçïîâ³ìî äàë³.

Óñ³ì äîáðå çíàéî-
ì³ ïîçíà÷êè íà êàâ³, 
ïðèì³ðîì òàê³, ÿê “Or-
ganic”, “Fair Trade” ³ 
“Shade Grown” (“îð-
ãàí³÷íà”, “ñïðàâåäëè-
âà òîðã³âëÿ”, “âèðî-
ùåíà ó çàò³íêó”). Òà 
îñü íåùîäàâíî ñå-
ðåä íèõ ç’ÿâèëàñÿ ùå 
îäíà äîâîë³ íåçâè÷-
íà. Öå – “Bird Friend-
ly”. Êàâà, íà óïàêîâö³ 

²íä³éñüê³ êàâîâ³ ïëàíòàòîðè çàðî-
áëÿþòü íà òóðèñòàõ, àáè çá³ëüøèòè 
ñâî¿ ïðèáóòêè.

Îñòàíí³ì ÷àñîì âñå á³ëüøå ïëàíòàòî-
ð³â êðà¿íè ñòâîðþþòü íà òåðèòîð³¿ ñâî¿õ 
ôåðì áóäèíî÷êè äëÿ òóðèñò³â, ³íòåðåñ 
ÿêèõ äî ì³ñòå÷êà Âàéàíàä (éîãî ùå íàçè-
âàþòü Çåëåíèì Ðàºì) ùîðîêó çðîñòàº. 
Öå äàº äîäàòêîâèé ïðèáóòîê, àäæå ïîðÿä 
³ç êðèçîþ ðîáî÷îþ ñèëè, êàâîâ³ ïëàíòàö³¿ 
â öüîìó ðàéîí³ çàðàç ìàëîïðèáóòêîâ³.

Ó øòàò³ Êàðíàòàêà ìîæëèâîñòåé äëÿ 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ çíà÷íî á³ëüøå, îñî-
áëèâî â ñôåð³ âèðîùóâàííÿ öóêðîâî¿ 

Íîâ³ ìîæëèâîñò³ 
äëÿ âèðîáíèê³â êàâè 

íà ßìàéö³
Дрібним кавовим кооперативам Ямайки 

випав рідкісний шанс вивести на зовнішній ри-
нок один із сортів своєї кави.

Кава ця має назву Blue Mountain. А нагода 
потрапити на зовнішній ринок стала можливою 
завдяки співпраці із однією з американських 
компаній, яка дістала право на продаж в усьому 
світі ямайських зерен сортів Penlyne castle та ja-
maican blue mountain. Відтепер чимало кавових 
провінцій Ямайки сподіваються на великий при-
буток від зарубіжного продажу кави.

В Індії розробляються технології 
космічного спостереження 
за чайними плантаціями

У чайній індустрії індійського штату Ас-
сам проводиться широка реплантація з метою 
подальшого виробництва високоякісного чаю.

Нещодавно на відомій в країні чайній до-
слідній станції Токлай побувала група фахівців 
із Міжнародного Інституту Геонаук та Дослі-
дження Землі (Нідерланди) на чолі з професо-
ром Штайном. Вчені вважають, що технології 
космічного спостереження, які розробляє їхній 
Інститут, будуть корисними для розвитку чайної 
індустрії Індії: “Заражені або старі чайні дерева 
на плантаціях можна легко побачити на знімках, 
зроблених космічним супутником”.

Керівник індійської дослідної станції Токлай, 
у свою чергу, повідомив інформаційні джерела 
країни про те, що Міжнародний Інститут Гео-
наук та Дослідження Землі, спеціалісти токлай-
ської дослідної станції, а також Кренфільдський 
Університет (Великобританія) планують най-
ближчим часом розпочати спільну роботу у га-
лузі дистанційного зондування.

За матеріалами Telegraphindia.com

Нелегальна індонезійська 
кава експортується сьогодні 
у п’ятдесят дві країни світу

Êàâîâå çåðíî ç òàºìíèõ ïëàíòàö³é, ÿê³ 
ðîçòàøîâàí³ â îäíîìó ³ç ³íäîíåç³éñüêèõ 
çàïîâ³äíèê³â, ìîæíà â³ëüíî ïðèäáàòè â 
òîðãîâåëüí³é ìåðåæ³ Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â.

Íåçàêîíí³ êàâîâ³ ïëàíòàö³¿ ðîçêèíóëèñÿ â 
³íäîíåç³éñüêîìó íàö³îíàëüíîìó ïàðêó. Çåðíà 
êàâè, ùî êóëüòèâóþòüñÿ íà öèõ ä³ëÿíêàõ çåì-
ë³, ïîòðàïëÿþòü íà ïðèëàâêè ìàãàçèí³â Àìå-
ðèêè, ªâðîïè òà êðà¿í Àç³¿.

Óíàñë³äîê íåçàêîííî¿ âèðóáêè íàö³îíàëü-
íèé ïàðê âòðàòèâ ïîíàä 30 â³äñîòê³â ñâîãî 
ï³äë³ñêó. Â³äòåïåð òóò âèðîùóþòü êàâó. ²íäî-
íåç³ÿ º äðóãèì ñâ³òîâèì ïîñòà÷àëüíèêîì ñîð-
òó ðîáóñòà, ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó êàâîâèõ 
ñóì³øàõ, íàïðèêëàä, ³ç àðàá³êîþ, à òàêîæ 
îêðåìî.

Íåçàêîííî âèðîùåíà êàâà åêñïîðòóâà-
ëàñÿ ó 52 êðà¿íè ñâ³òó. Ïðè öüîìó, á³ëüø³ñòü 
çàêóï³âåëüíèõ ô³ðì ³ êîìïàí³é, âî÷åâèäü, íå 
çíàëè ïðî íåçàêîííå ïîõîäæåííÿ òîâàðó.

Mignews.com

Лондонська поліція у співп-
раці з відомими кавовими 
мережами Costa Coffee, Caffe 
Nero, Pret-A-Manger, Starbucks, 
Coffee Republic та Eat, роз-
робила інноваційну програму 
безпеки у кав’ярнях і кавових 
закладах центрального лон-
донського району Вестмін-
стер.

“Нова схема буде містити 
значно ширшу , ніж дотепер, 
підготовку співробітників, об-
мін інформацією та координа-
цію дій усіх учасників і органі-
зацій у проекті з метою безпеки 
покупців і гостей в районі”, – 
повідомили інформ агентства 
пресбюро Скотланд-Ярд.

За словами представника 
мережі кав’ярень Coffee Rep-
ublic Клер Кристис, потреба у 
розробці такої програми стає 
особливо нагальною у дні свят, 
коли у громадських місцях в 

центрі міста різко зростає кіль-
кість крадіжок. “У нас у кав’яр-
ні з’явиться телефон “гарячої 
лінії”, і, якщо станеться крадіж-
ка, ми відразу зв’яжемося із по-
ліцією”, – каже Кристис.

Поліція, за словами ко-
ординаторів проекту, буде не 
лише надавати допомогу у спе-
ціальній підготовці персоналу 
кав’ярень, але й брати участь у 

розробці нового дизайну при-
міщень. “Поліцейські поясню-
ють нам, як зробити так, щоб 
і зал для відвідувачів, і різні 
деталі інтер’єру максимально 
перешкоджали крадіям. На-
приклад, поліцейські порадили 
нам вмонтувати під кав’ярен-
ковими столиками спеціальні 
затискачі для сумочок і порт-
фелів. Тоді злодії не зможуть 
дістатися до речей наших клі-
єнтів”, – зазначила менеджер 
Coffee Republic.

Кав’ярні, які братимуть 
участь у програмі, легко впізна-
ти. На їхніх вітринах з’являться 
спеціальні наліпки із написом: 
“Cafewatch”. “Ми маємо бути 
впевненими у тому, що відвіду-
вачі, які прийшли до нас випи-
ти чашечку кави, перебувають 
у повній безпеці”, – підкреслила 
менеджер Клер Крис.

Rian.ru

 Òàºìíèé á³çíåñ

 Çðîñòàííÿ ïðèáóòê³â

Міжнародна мережа розглядає польський 
ринок кави для подальшого зростання

 Íåáåçïå÷íå ñóñ³äñòâî  Íîâ³ ìàðêóâàííÿ

Нелегальне вирощування кави 
в Індонезії загрожує тиграм, 
– попереджає WWF (світовий 

фонд дикої природи)

З думкою 
про 

пернатих
Суматри, щоб зробити 
місце для культури, 
яка дає так потрібний 
експортний прибуток 
для покращення регі-
ону. WWF повідомив, 
що більше ніж 19,600 
тонн нелегально виро-
щеної кави в рік було 
змішано з легально 
вирощеними зернами, 

перед тим 
як їх про-
дали між-
н а р о д н и м 
компаніям 
х а р ч о в и х 
п р о д у к т і в 
та напоїв. 
Парк є одні-
єю з кількох 
захищених 

територій, де суматр-
ські тигри, слони та 
носороги співіснують, 
повідомив WWF.

За матеріалами 
інтернет-сайтів.

ÿêî¿ çóñòð³÷àºòüñÿ 
òàêå ìàðêóâàííÿ, âè-
ðîùåíà íà ïëàíòàö³ÿõ 
ó Ëàòèíñüê³é Àìåðèö³, 
äå ñòâîðåí³ âñ³ óìîâè 
äëÿ êîìôîðòíîãî ³ñ-
íóâàííÿ ïòàõ³â.

Íà â³äì³íó â³ä 
êàâè, ÿêà ïîõîäèòü ³ç 
òåðèòîð³é, ùî çâ³ëü-
íåí³ â³ä áóäü-ÿêî¿ ³í-
øî¿ ðîñëèííîñò³, êàâà 
³ç ìàðêóâàííÿì “Bird 
Friendly”, âèðîùåíà 
ï³ä çåëåíèì øàòðîì 
ëèñòÿ ð³çíèõ äåðåâ. 
Â³äòàê öå êàâà ³ç çàò³í-
êó, ÿêà º îðãàí³÷íîþ. 

Ìåòîä âèðîùóâàí-
íÿ êàâîâèõ äåðåâ, ùî 
çàõèùåí³ â³ä ñîíöÿ, 
ïðèíöèïîâî â³äð³çíÿ-
ºòüñÿ â³ä ñòàíäàðòíîãî 
ìåòîäó âèðîùóâàííÿ 
ï³ä â³äêðèòèìè ïðî-
ìåíÿìè ñîíöÿ, êîëè 
çàñòîñîâóþòüñÿ ð³çí³ 
õ³ì³êàòè òà äîáðèâà.

Coffeetea.ru

 ²ííîâàö³éíà ïðîãðàìà

Áîðîòèñÿ ³ç êðàä³æêàìè ó ëîíäîíñüêèõ êàâ’ÿðíÿõ 
äîïîìàãàòèìå â³äòåïåð äîáëåñíèé Ñêîòëàíä-ßðä

 Ðèíêîâèé ï³äõ³ä

òðîñòèíè. Òîìó ÷èìàëî ðîá³òíèê³â ¿äóòü 
òóäè ³ç Âàéàíàäà ³ êèäàþòü ñâî¿ ïëàíòà-
ö³¿.

²ç á³ëüø í³æ 75 òèñ. ï³äïðèºìñòâ, 
ò³ëüêè 349 º âåëèêèìè, à ïåðåâàæíà 
á³ëüø³ñòü – öå ìàëåíüê³ ôåðìè ïëîùåþ 
áëèçüêî 2 ãà. Ö³íè íà âèðîáíèöòâî êàâè 
òàì äîâîë³ âèñîê³, à ïðèáóòêè ìàë³, òîæ 
ôåðìåðè çìóøåí³ øóêàòè ìîæëèâîñòåé 
äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó. Âîäíî÷àñ Êàâîâà 
Ðàäà ²íä³¿ ïîâ³äîìëÿº, ùî îáñÿãè ïðîäóê-
ö³¿ öüîãîð³÷ áóäóòü íà 40000 òîíí ìåíøå, 
í³æ òîð³ê.

Coffeetea.ru

“Íîó-õàó” ³íä³éñüêèõ ïëàíòàòîð³â êàâè 



3 áåðåçåíü 2007

 Ñòîëè÷í³ â³ñò³  Îãëÿä ðèíêó

Динаміка 
міжнародного ринку 

кави за період  
2-8 березня 2007 року

Ðèíêîâ³ ö³íè íà çåðíî àðàá³êè ³ ðîáóñòè 
çíîâó çàçíàëè çì³í ó á³ê çìåíøåííÿ çà ïåð³îä 
2-8 áåðåçíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó. Ïðî öå äîêëàä-
í³øå.

Íà ì³æíàðîäíèõ ô’þ÷åðñíèõ ðèíêàõ ö³íà íà 
êàâó çìåíøèëàñÿ. Òàê, çåðíî àðàá³êè ç ïîñòàâêîþ 
ó òðàâí³ 2007 ðîêó ïîäåøåâøàëî íà 3,6% ó Íüþ-
Éîðêó, à ö³íà ñîðòó ðîáóñòà ç ïîñòàâêîþ ó áåðåçí³ 
2007 ðîêó âïàëà íà 1,9% ó Ëîíäîí³.

Ðîçðàõóíêîâà ö³íà çàêðèòòÿ íà àðàá³êó ç ïîñòàâ-
êîþ ó òðàâí³ 2007 ðîêó ñêëàëà 112,40 öåíò³â/ôóíò  
íà íüþ-éîðêñüê³é á³ðæ³ NYBOT 8 áåðåçíÿ.

Çâ³ò ïðî ïîçèö³¿ òðåéäåð³â çà êàâîâèìè ô’þ÷åð-
ñàìè íà íüþ-éîðêñüê³é á³ðæ³ NYBOT íà 27 ëþòîãî 
2007 ðîêó âêàçóº, ùî ÷èñòà äîâãà ïîçèö³ÿ êðóïíèõ 
çàêóï³âåëüíèê³â ï³äíÿëàñÿ äî 12375 ëîò³â (+ 3574 
ëîò³â). Ó òîðãîâèõ äîìàõ ÷èñòà êîðîòêà ïîçèö³ÿ 
çðîñëà äî 17174 ëîò³â (+ 4577 ëîò³â çà òèæäåíü). 
×èñòà äîâãà ïîçèö³ÿ äð³áíèõ çàêóï³âåëüíèê³â çðîñ-
ëà äî 4799 ëîò³â (+ 1003 ëîòè çà òèæäåíü). Çàãàëü-
íèé â³äêðèòèé ³íòåðåñ çìåíøèâñÿ äî 128130 ëîò³â 
(- 547 ëîò³â çà òèæäåíü).

Äèíàì³êà ðîçðàõóíêîâî¿ ö³íè çàêðèòòÿ íà êàâîâ³ 
ô’þ÷åðñè çà ïåð³îä ç 1.03.2007 ïî 8.03.2007 ð³ê

Ñåðòèô³êîâàí³ çàïàñè êàâè ñîðòó àðàá³-
êà íà íüþ-éîðêñüê³é á³ðæ³ NYBOT äî 8 áåðåçíÿ 
2007 ðîêó çá³ëüøèëèñÿ äî 3780719 60-êã ì³øê³â  
(+ 33675 ì³øê³â äî 1 áåðåçíÿ 2007 ðîêó).

* * *
Ðÿñí³ äîù³ íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó ó Áðàçèë³¿ 

çì³íèëèñü íà ïîñóøëèâó ïîãîäó ³ ñïåêó ó áåðåçí³ 
2007 ðîêó. Ó ëþòîìó 2007 ðîêó Áðàçèë³ÿ åêñïîð-
òóâàëà ïîíàä 350 òèñ. 60-êã ì³øê³â. Ó áåðåçí³ 2007 
ðîêó åêñïîðòåðè òàêîæ î÷³êóþòü äîáðèé îá’ºì åêñ-
ïîðòó, à îñü ó êâ³òí³ â³í ìîæå ñóòòºâî ñêîðîòèòèñÿ 
÷åðåç íåâèã³äí³ äèôåðåíö³àëè áðàçèëüñüêî¿ êàâè 
ñòîñîâíî äî íüþ-éîðêñüêî¿ á³ðæ³.

Îáñÿã óðîæàþ 2007/08 ðîêó îö³íþºòüñÿ òðåé-
äåðàìè íåîäíàêîâî. Íåùîäàâíî âèñóâàëèñÿ ïðèïó-
ùåííÿ, ùî ïðîãíîç óðîæàþ êàâè â Áðàçèë³¿ 2007/08 
ðîêó ìîæå áóòè çì³íåíî â á³ê ï³äâèùåííÿ â³ä 32-
34 ìëí. ì³øê³â äî 38-40 ìëí. 60-êã ì³øê³â. Îäíàê, 
áðàçèëüñüê³ àãðîíîìè ïîïåðåäæàþòü, ùî òàêå ï³ä-
âèùåííÿ îö³íîê íå ìàº ï³ä ñîáîþ ï³äñòàâ ³ íàâðÿä 
óðîæàé 2007/08 ðîêó áóäå íàñò³ëüêè âåëèêèì.

Ìåòåîðîëîãè òà àãðîíîìè ñë³äêóþòü çà òèì, ÿê 
ïîñóøëèâà ïîãîäà ó áåðåçí³ 2007 ðîêó âïëèâàòèìå 
íà êàâîâ³ äåðåâà.

Ö³íè àðàá³êè â ²íä³¿ çìåíøèëèñÿ â³ä 5 òèñ. ðó-
ï³é çà 50 êã â³ä ïî÷àòêó ñ³÷íÿ 2007 ðîêó äî 4300 
ðóï³é ó íèí³øí³é ÷àñ ÷åðåç çíèæåííÿ êîòèðîâîê ó 
Íüþ-Éîðêó. Äåÿê³ âèðîáíèêè ââàæàþòü, ùî óðîæàé 
àðàá³êè â ²íä³¿ ó 2007 ðîö³ ñêîðîòèòüñÿ íà 25-30% 
ïîð³âíÿíî äî 2006 ðîêó.

Ïðîãíîçè âðîæàþ àðàá³êè â 2007 ðîö³ êîëèâà-
þòüñÿ â³ä 85000 òîíí äî 93000 òîíí. Çàãàëüíèé îá-
ñÿã âèðîáíèöòâà àðàá³êè òà ðîáóñòè â ²íä³¿ â 2007 
ðîö³ îö³íþºòüñÿ òðåéäåðàìè ó ä³àïàçîí³ 270000-
290000 òîíí. Ó 2006 ðîö³ â ²íä³¿ áóëî âèðîáëåíî 
283000 òîíí çåëåíî¿ êàâè.

Ðîçðàõóíêîâà ö³íà çàêðèòòÿ íà êàâó ðîáóñòà 
ñêëàäàëà 1499$/ò çà òðàâíåâèì ô’þ÷åðñîì ëîí-
äîíñüêî¿ á³ðæ³ Euronext (LIFFE) 8 áåðåçíÿ 2007 
ðîêó.

Ïðîïîçèö³ÿ íà êàâó ðîáóñòà ³ç Â’ºòíàìó ñêîðî-
÷óºòüñÿ ÷åðåç ïàä³ííÿ ö³í íà ëîíäîíñüê³é ô’þ÷åðñ-
í³é á³ðæ³. Ò³, õòî âæå çàêóïèâ â’ºòíàìñüêó ðîáóñòó 
íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó çà ö³íîþ 22000 äîíã³â çà êã 
(1,37 äîëàð³â çà êã) çàçíàþòü çáèòê³â, ÿêùî ïðîäà-
âàòèìóòü êàâó çà á³æó÷îþ ö³íîþ 1.325-1.360$/êã.

Åêñïîðò êàâè ³ç Â’ºòíàìó ó ïåð³îä ³ç æîâòíÿ 
2006 ðîêó ïî ëþòèé 2007 ðîêó çð³ñ äî 10,3 ìëí. 
60-êã ì³øê³â (+ 72% ùîäî îá’ºì³â åêñïîðòó äî ïî-
ð³âíÿëüíîãî ïåð³îäó ñåçîíó 2005/06). ßêùî åêñ-
ïîðò â’ºòíàìñüêî¿ êàâè ïðîäîâæèòüñÿ òàêèìè æå 
òåìïàìè, òî ñêîðî êàâè ó Â’ºòíàì³ íå çàëèøèòüñÿ.

Çà îö³íêàìè òðåéäåð³â, çàðàç äëÿ åêñïîðòó äî-
ñòóïí³ ùå áëèçüêî 5,8 ìëí. 60-êã ì³øê³â. Ì³ñöåâå 
ñïîæèâàííÿ êàâè ñêëàäàº 830000 ì³øê³â. Çàïàñè 
êàâè òîð³ê íà ïî÷àòêó ñåçîíó îö³íþâàëèñÿ íà ð³âí³ 
1,3 ìëí. ì³øê³â, à çàïàñè ì³ñöåâèõ òîðãîâö³â ñêëà-
äàþòü áëèçüêî 3,3 ìëí. ì³øê³â.

Õî÷à ó Â’ºòíàì³ ³ ñïîñòåð³ãàëàñÿ ïîñóøëèâà ïî-
ãîäà, ïðîòå òðåéäåðè ââàæàþòü, ùî êàâîâ³ äåðåâà 
íå ïîñòðàæäàëè, íà â³äì³íó â³ä ïëàíòàö³é ðèñó ³ êó-
êóðóäçè. Íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ 2007 ðîêó î÷³êóþòüñÿ 
îíîâëåí³ ïðîãíîçè óðîæàþ íàñòóïíîãî ñåçîíó.

²íòåðíåò-ïîâ³äîìëåííÿ.

Зростаючий попит на кавові 
заклади в Україні задоволено сьо-
годні ледь наполовину.

Київський ринок, за оцінка-
ми експертів, заповнений зараз на 
50-70%, тобто до вже існуючих 100 
кав’ярень можуть долучитися ще, 
як мінімум, стільки же.

У регіонах ринок кав’ярень ще 
більше неоднорідний. І, якщо на 
Заході культура кавопиття розви-
нута найбільше і конкуренція тут 
доволі жорстка, то на Сході і Півдні 

Київські кав’ярні, на думку 
аналітиків, є доволі перспек-
тивним ринком. Судіть самі.

Об’єми продажу у кав’ярнях 
Києва за підсумками 2006 року 
зросли на третину і склали близько 
$2,5 млн., а у поточному році дода-
дуться ще 15-20%. Про це повідо-
мила генеральний директор ком-
панії “Ресторанний консалтинг” 
О.Насонова. У 2007 році учасники 

Ñüîãîäí³ íà óêðà¿íñüêîìó 
ðèíêó êàâè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
òåíäåíö³ÿ ïåðåõîäó ñïîæè-
âà÷³â ³ç ðîç÷èííî¿ êàâè íà 
êàâîâ³ ì³êñè, ùî ï³äòâåð-
äæóºòüñÿ ñòð³ìêèì ðîçâè-
òêîì öüîãî ñåãìåíòó, à òà-
êîæ éîãî ñïåöèô³êîþ.

Óêðà¿íñüêèé ðèíîê êàâè ó 
ãðîøîâîìó âèðàç³ ïîä³ëÿºòüñÿ 
íà ñåãìåíòè ó òàê³é 
ïðîïîðö³¿: 60% – ðîç-
÷èííà êàâà, 20% – êà-
âîâ³ ì³êñè, 20% – íàòó-
ðàëüíà êàâà.

Çà îñòàíí³ 2-3 ðîêè 
íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó 
êàâîâèõ ì³êñ³â ïîñè-
ëèëàñÿ êîíêóðåíö³ÿ, 
ó çâ’ÿçêó ç ÷èì íå âè-
êëþ÷åíî, ùî â³äáó-
äåòüñÿ ³ ïåðåñòàíîâêà 
ñèë íà íüîìó. Çîêðå-
ìà, îñòàíí³ì ÷àñîì 
â³äáóâàºòüñÿ çá³ëü-
øåííÿ ê³ëüêîñò³ ãðàâ-

Îá’ºìè ïðîäàæó ó êè¿âñüêèõ êàâ’ÿðíÿõ 
òîð³ê çðîñëè íà òðåòèíó ³ ñêëàëè 

áëèçüêî $2,5 ìëí.
ринку мають намір охопити цен-
тральні райони столиці і відкрити 
декілька закладів у спальних райо-
нах. А вже у 2008 році великі мере-

жі почнуть виходити на 
регіони.

За два останніх роки 
кількість київських 
кав’ярень збільшилась 
із 28 до більше, ніж 50. 
Сегмент кав’ярень має 
тенденцію до зростан-
ня, причому відрізня-
ється певною просто-
тою формату: невеликі 
площі (близько 100 м2), 
звичайність кухні і об-
ладнання. Разом із тим, 
торгова націнка на каву 
і напої складає понад 
300%.

Середня рентабель-
ність київських кав’я-
рень за підсумками 
2006 року дорівнювала 

20% (рівень 
позаминуло-
го року). Тер-
мін окупності 
кав’ярні пло-
щею до 100 м2 
складає 1,5-2 
роки, а пло-
щею до 200 м2 
– до 3 років.

Серед ме-
режевих за-
кладів, які 
пр опон у ють 
кавові карти із 
не менш, ніж 
15-ма позиціями: “Кофе Хауз” 
– 14 кав’ярень, “Кофе-Тайм” – 10, 
“Double Coffee” та “Cafe Nescafe”
– по 5, “Кофіум” та “Сіті” – по 3, 
“Каффа”, “Alfredo”, “Лісова пісня” 
– 2, “Кафка” – 2 (а третя оголо-
шена до відкриття у лютому 2007 
року). Цьогоріч планується також 
створення мережі “Шоколадни-

ця” (відкрився один заклад).
Головним стимулюючим фак-

тором для розвитку цього сег-
менту ринку залишається нестача 
приміщень. Через їх дефіцит ме-
режевики не поспішають назива-
ти кількість запланованих на 2007 
рік кавових закладів у столиці.

Eizvestia.com

 Íîâà òåíäåíö³ÿ

Українці переходять  
на кавові мікси

ö³â ³ àñîðòèìåíòíèõ ïîçèö³é.
Ñâ³òîâèé ðèíîê êàâîâèõ ì³ê-

ñ³â äîñòàòíüî ìîëîäèé. Âïåðøå 
ì³êñè ç’ÿâèëèñü áëèçüêî 20 ðî-
ê³â òîìó â êðà¿íàõ Àç³¿. Çà äàíè-
ìè êîìïàí³¿ “ACNielsen”, ó 2005 
ðîö³ îáñÿã ðèíêó êàâîâèõ ì³êñ³â 
â Óêðà¿í³ ñòàíîâèâ 7,8 òèñ. òîíí 
(åêâ³âàëåíò 238 ìëí. ãðí.)

Liga.net

У той час як спо-
живання кави у світі 
знижується, в Украї-
ні воно неухильно 
зростає. 

Очікується, що 
цього року, як і то-
рік, воно збільшить-
ся на 10-15 відсо-
тків, або на 240-270 
мільйонів доларів. 
Стрімко зростає й 
кількість кав’ярень, 
які обіцяють погли-
нути 30-35 відсотків 
загального продажу 
кави. Однак у цілому 
споживання в Укра-
їні все ще залиша-
ється нижчим, ніж у 
інших європейських 
країнах – менше кі-
лограма на душу на-
селення. У Фінляндії 
цей показник стано-
вить 10,4 кг, у Данії 
– 9,4 кг, Естонії – 2,4 
кг. Чимала частина 
українців продовжує 
надавати перевагу 
чаю, молоку, фрукто-
вим напоям домаш-
нього виробництва. 
Та й якісна кава ко-
штує дорожче за чай. 
Однак український 
ринок кави розгля-

дається як перспек-
тивний, і цей факт, 
а також надлишок 
кави у світі сприя-
ють тому, що відомі 
кавові компанії на-
магаються завоюва-
ти його.

О с о б л и в і с т ю 
українського ринку є 
переважання розчин-
ної кави, у попередні 
роки – до 80%, нині, 
за деякими даними, 
– до 60%, що поясню-

ється, по-перше, тра-
дицією, а, по-друге, 
низькою забезпече-
ністю населення каво-
варками. При цьому 
кава в зернах і мелена 
користуються при-
близно однаковою 
популярністю. Між 
тим, у Європі частка 
розчинної кави зни-
жується. Подати гос-
тю чашку розчинної 
кави вважається там 
моветоном.

 Найбільшим попитом користується продукт у невеликих упаков-
ках – порційних, 50 і 100-грамових баночках чи пакетах.

 Найперспективнішим є ринок натуральної кави.

 Споживання кави на українському ринку оцінюється приблизно в 
150-180 мільйонів доларів щороку.

 Великий обсяг кави (85%) реалізується через роздріб – близько 440 
мільйонів гривень щороку, з яких 90% припадає на розчинну і 10% 
– на натуральну каву.

 Кількість українських закладів, що пропонують каву як супутній 
продукт, торік перевищила 36 тисяч.

 Кількість закладів, що пропонують каву як один із продуктів меню, 
перевищила в Києві півтори тисячі, близько 40% з них спеціалізу-
ються на приготуванні кави-еспрессо.

 Çà ñòàòèñòèêîþ

Середньостатистичний українець споживає всього 
600-800 грамів кави щороку

*** 
Особливості українського ринку кави

 Ìîâîþ öèôð ³ ôàêò³â

За оцінками експертів
кав’ярні розвиваються поволі.

Різницю у споживанні кави до-
водять цифри. Так, наприклад, у 
столичних кав’ярнях продається 
250-300 порцій щодня, тоді як у за-
хідних містах України – приблизно 
700. Таким чином, при середній ціні 
за порцію у 5-10 грн., одна кав’ярня 
дає прибутку близько 300-400 тис.
грн. щороку, а середня рентабель-
ність продажу кави сягає 750%.

Інтернет-повідомлення.
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 Ç ³ñòîð³¿ êàâè “Ñïåö³àëüíî¿”

 Íàï³é áàäüîðîñò³

Західний регіон
ТзОВ “Торговий Дім “Галка” м. Львів (032) 240-22-40
ТзОВ “Галка Маркет” м. Львів (032) 233-41-30
ТзОВ “Галка-Чай” м. Львів (032) 298-28-29
ТзОВ “Галка Плюс” м. Львів (032) 297-81-04
Прикарпатський торговий дім м. Івано-Франківськ (0342) 50-49-68
ТзОВ “Галка Івано-Франківськ” м. Івано-Франківськ (0342) 77-96-99
ТОВ “Галка Мукачево” м. Мукачево (03131) 4-99-71
ТОВ “Олбі Рос” м. Чернівці (0372) 58-50-27
“Галка Микулинці” смт. Микулинці, Тернопільська обл. (03551) 5-19-92
ТОВ “Галка Луцьк” м. Луцьк (0332) 24-94-60
ТОВ “СКС” м. Житомир (0412) 41-88-99
ТзОВ “Галка Рівне” м. Рівне (0362) 63-62-22
Альфа трейд сервіс м. Вінниця (0432) 52-33-94
“ГАЛА ТЕА” м. Хмельницький (0382) 72-89-15

Східний регіон
ТзОВ “Галка Полтава” м. Полтава (0532) 57-15-43
ТОВ “Антарес” м. Харків (0577) 58-52-06
ТзОВ “Галка Дніпропетровськ” м. Дніпропетровськ (056) 796-61-08
ПФ “Віола” м. Донецьк (062) 332-81-57; 32; 33
ТОВ “Вітел” Донецька обл., м. Горлівка (06242) 5-23-57 
ТОВ “Полонез” м. Луганськ (0642) 34-70-91

Південний регіон
ПФ “Чайний дім” м. Одеса (0482) 22-65-40
ПП “Чекалкін А.М.” м. Севастополь (0692) 44-98-58
ПП Ларічева м. Миколаїв (0512) 44-31-51 
ПП “Бантиш” м. Симферополь (0652) 51-01-98

Центральний регіон
ТОВ “Логос” м. Київ (044) 417-35-69
ТОВ “Корнет Лтд” м. Київ (044) 241-14-05
ТзОВ “Галка Чернігів” м. Чернігів (04622) 2-63-83
ПП “Лім Сервіс” м. Черкаси (0472) 63-22-28

ПРОДУКЦІЮ ТОРГОВОЇ МАРКИ “ГАЛКА” МОЖНА ПРИДБАТИ В МЕРЕЖІ ФІРМОВОЇ ТОРГІВЛІ 
ТА ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИЦТВАХ В УСІХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ЗА АДРЕСАМИ:

Êàâà ïîâèííà â³ä-
ïîâ³äàòè áàãàòüîì 
óÿâàì ëþäèíè ïðî 
ñìàê, êóëüòóðó, åòè-
êåò, ñòèëü. Ó êîæí³é 
êðà¿í³ ïîáóòóº ñâîÿ 
îñîáëèâà äóìêà 
ùîäî â³äì³ííîñòåé 
³ ïåðåâàã “íàïîþ 
áàäüîðîñò³”, ÿêèé 
ùîäíÿ ïðèñóòí³é ó 
íàøîìó ðàíêîâîìó 
ìåíþ, ³ íå ò³ëüêè ...

Ìàí³ðí³ àíãë³éö³ 
ñòâîðèëè, íàïðèêëàä, 
“êàâîâó ïîë³ö³þ” âè-
íÿòêîâî ÷åðåç ñâîþ 
ïðèõèëüí³ñòü äî êàâè. 
ßêùî â³äâ³äóâà÷³â 
êàâ’ÿðí³ íå âëàøòî-
âóº ç ÿêèõîñü ïðè÷èí 
ÿê³ñòü êàâè, âîíè ìî-
æóòü íàâ³òü âèêëèêàòè 
“êàâîâèõ” ñòðàæ³â ïî-
ðÿäêó, ÿê³ âäÿãíóò³ ó 
÷îðíó óí³ôîðìó ³ “êðó-
ò³” áåéñáîëêè, ïðÿìî 
íà ì³ñöå çëî÷èíó. ² 
òîä³ âæå íåïåðåëèâêè 
òèì, õòî íàâàæóºòü-
ñÿ ãîòóâàòè íåñìà÷íó 
êàâó, – óäàð ïî ðåïó-
òàö³¿ ¿õíüîãî çàêëàäó 

çàáåçïå÷åíèé 100-
â³äñîòêîâî.

À îñü, ñêàæ³ìî, 
ÿïîíöÿì ñêàðæèòèñÿ 
íà ÿê³ñòü 
êàâè íà-
âðÿä ñïàäå 
íà äóìêó. 
Àäæå íà-
ï³é ìîæíà 
ç óñï³õîì 
âèêîðèñòî-
âóâàòè äëÿ 
... ö³ëþ-
ùèõ âàíí. 
Ó Òîê³î º 
ñïåö³àëüí³ 
ê à ô å - ñ à -
óíè ç áà-
ñ å é í à ì è , 
ÿê³ íàïî-
â í þ þ ò ü 
òåïëîþ êà-
âîâîþ ìà-
ñîþ. À ò³, 
õòî íàäàº 
ï å ð å â à -
ãó “ñóõèì” 
ï ð î ö å ä ó -
ðàì, ìîæóòü ïîí³-
æèòèñÿ ó âàííàõ ³ç 
ï³ä³ãð³òèìè äî 60°Ñ 
çåðíàìè êàâè. Ï³ñëÿ 

òàêî¿ íàñîëîäè ÿïîí-
ö³, çâ³ñíî, ïî÷óâàþòü-
ñÿ äóæå áàäüîðèìè ³ 
â³äïî÷èâøèìè.

Íà â³äì³íó â³ä æèòå-
ë³â Êðà¿íè Âðàí³øíüî-
ãî Ñîíöÿ, í³ìö³ çîâñ³ì 
íå ïîëþáëÿþòü ïîä³á-

íèõ ïðîöåäóð, àëå 
êàâó íàçèâàþòü ñâî¿ì 
óëþáëåíèì ãàðÿ÷èì 
íàïîºì, îñîáëèâî ç 
ìîëîêîì ³ âåðøêàìè. 
Îäíàê, íå âàðòî âñå æ 
òàêè ïîñï³øàòè êëèêà-
òè ¿õ íà ô³ë³æàíêó êàâè, 
– òàêå çàïðîøåííÿ çà 
äàíèìè ñîö³îëîã³÷íîãî 
îïèòóâàííÿ, ïåðåâàæ-
íî òðàêòóºòüñÿ íèìè 
íå á³ëüøå – íå ìåíøå 
ÿê ... ïðîïîçèö³ÿ çà-
éíÿòèñÿ ñåêñîì. Äî 
öüîãî íå äîäóìàëèñÿ 
íàâ³òü ðîìàíòè÷íî íà-
ëàøòîâàí³ òà ðîçêóò³ 
ôðàíöóçè, äëÿ ÿêèõ 
êàâîïèòòÿ – íàäçâè-
÷àéíèé ³ äðóæí³é ðè-
òóàë.

²ñòèííèìè êàâîìà-
íàìè ââàæàþòü ñåáå 
³ àìåðèêàíö³. Äî ðå÷³, 
ò³ëüêè ï³ä ÷àñ ç’éîìîê 
â³äîìîãî ô³ëüìó “Âî-
ëîäàð ïåðñòí³â” ÷ëå-
íè ê³íåìàòîãðàô³÷íî¿ 
ãðóïè ïðèìóäðèëèñÿ 
âèïèòè êàâè íà ñóìó 
80 òèñÿ÷ äîëàð³â!..

ARS.

Історія вирощування кави на 
Ямайці є доволі прозаїчною. Впер-
ше кавовий кущ з’явився на ост-
рові завдяки зусиллям сера Ніко-
ласа Ло, місцевого губернатора, 
в 1728 році. Кавові саджанці були 
привезені тоді з Мартиніки. 

Клімат Ямайки та її грунти 
виявилися настільки спри-
ятливими, що вже в 1737 

році з острова щорік почали ви-
возити 37,5 тонн кавового зерна. З 
1728 по 1768 рр. кавові дерева ви-
рощували переважно в передгір’ях 
Сант Ендрюс, згодом фермери по-
чали освоювати і скелі Блю Маун-
тин, які були більше придатними 
для вибагливих саджанців. Від-
тоді виробництво кави на Ямайці 
зазнавало численних злетів і па-
дінь, а фермери подекуди, навіть 
вдавалися до вирощування інших 
сільськогосподарських культур 
або взагалі полишали невигідну 
для них справу.

У 1891 році зроблено спробу 
щодо розширення виробництва 
кавового зерна на острові аби по-
передити занепад індустрії. У цей 
час було прийняте рішення ство-
рити централізовану фабрику із 
переробки кави. Однак, майже до 
1943 року якість ямайської кави 
не задовольняла потреби міжна-
родного ринку, а також вимоги го-
ловного покупця зерна – Канади.

Важливою віхою на шляху ста-
новлення культури виробництва 
кави на острові стало створення 
в 1944 році Центру із переробки 
кави, де зерно очищували, сор-
тували і скеровували на експорт. 
Таке нововведення дозволило зна-
чно покращити якість експортної 
кави.

З 1950 року Центр із перероб-
ки кави перейменовано на Палату 
Кавової Промисловості, яка за за-
коном мала визначати сорт кави, 
що експортується, та стежити за 
якістю продукції на експорт. Від-
так у 70-ті роки минулого століт-
тя, до прикладу, письменник Йан 

Флемінг у книзі “Живи і дай вмер-
ти” словами свого героя Джеймса 
Бонда засвідчує: “Кава Блю Маун-
тин – найсмачніша у світі кава”. 

Помилкою, звісно, було б 
вважати, що вся кава, зібрана 
на Ямайці, зветься Ямайка Блю 
Маунтин. Насправді ж кава Блю 
Маунтин вирощується тільки у 
суворо визначеному районі ост-
рова. Площа цього району скла-
дає приблизно 350 км2. Це місце 
законодавчо регламентоване Па-
латою Кавової Промисловості за 
назвами населених пунктів. На-
приклад, на схід-південь-схід до 
Челсі, на захід до Гуд Хоуп, на пів-
ніч до Брендон Хілл і т.д.

Закон також чітко трактує на-
зву кави Блю Маунтин: “Тільки 

кава, яка зібрана в районі Блю 
Маунтин, є обмеженою у додат-
ку до цього акту, і вирощена або 
оброблена компаніями ... може 
іменуватися Блю Маунтин. Таким 
чином, сорти кави з інших райо-
нів Ямайки не можуть мати назви 
Ямайка Блю Маунтин”.

Сьогодні ж у світі є багато під-
робок, підробляють, на жаль, і 
елітну ямайську каву. Висока ціна 
на неї провокує кавових ділків 
скористатися з доброго імені та її 
заслуженної репутації. Щоб убез-
печити свій продукт від всіляких 
зазіхань, Палата Кавової Про-
мисловості Ямайки склала пере-
лік уповноважених виробників 
і експортерів ямайської зеленої 
кави. Потенційні покупці повинні 

знати, що компанії, які не внесені 
до цього переліку, не мають пра-
ва експортувати всесвітньовідо-
му ямайську каву. Окрім цього, 
Палата видає свій сертифікат по-
ходження, який засвідчує іден-
тичність сорту на кожну відван-
тажену діжку зерен Ямайка Блю 
Маунтин.

На сьогоднішній день у районі 
Блю Маунтин офіційно зареєстро-
вано 4 головні фабрики з перероб-
ки кави. Це Мевіс Бенк, Мой Холл, 
Валленфорд, БіЕм Просессорс, а 
також 5 “мікро”-переробних під-
приємств, що розташовані безпо-
середньо на плантаціях RSW, Old 
Tavern, Silver Hill, Clifton Mount та 
Blue Mahoe.

За матеріалами 
С.Богданова

“Блакитні скелі Ямайки”.

Нам кава жити й творити допомагає

Блакитні скелі Ямайки – 
батьківщина всесвітньовідомої кави-гурман 

Блю-Маунтин

Працівник готує діжку для черго-
вої партії знаменитої Ямайка Блю 
Маунтин.

“Якщо ви у Римі, 
то поводьтеся, будь 
ласка, як римляни”
Òóðèñòè àáî ëþäè, ÿê³ ïî-

äîðîæóþòü àâòîñòîïîì, ìà-
þòü, íàïåâíå, ïî÷óâàòèñÿ ùàñ-
ëèâèìè ëèøå â³ä ìîæëèâîñò³ 
ïðîâåñòè áîäàé ÿêèéñü ÷àñ â 
²òàë³¿. Ïðîòå, âîíè ïîâèíí³ äî-
òðèìóâàòèñÿ ïåâíîãî åòèêåòó, 
êîëè éäåòüñÿ ïðî ... êàâó ³ âñå, 
ùî ç íåþ çâ’ÿçàíå.

Ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿ âè çàçâè÷àé 
çàïèòóºòå: “Ìîæíà ÷àøå÷êó êàâè?” 
Ó â³äïîâ³äü ïî÷óºòå: “Çâ³ñíî æ, ç 
âàñ ï³âòîðà ôóíòà, áóäü ëàñêà!” Íà 
òàêå æ ïðîõàííÿ â ²òàë³¿ îô³ö³àíò, 
íå çàìèñëþþ÷èñü, â³äïîâ³ñòü: “ßêó 
êàâó âè áàæàºòå?” Çàïèòàííÿ öå 
äîâîë³ ðèçèêîâàíå, ïîçà ÿê íåâ³ðíà 
â³äïîâ³äü ìîæå ÷àñîì çàãíàòè âàñ 
ó ãëóõèé êóò. Ñêîð³ø çà âñå âè êè-
íåòå îêîì ó ìåíþ ³ çàìîâèòå ñîá³ 
êàïó÷÷³íî ... Í³êîëè íå çàìîâëÿé-
òå êàïó÷÷³íî äî 11 ãîäèíè ðàíêó. 
²íàêøå âàøå çàìîâëåííÿ íå áóäå 
ïðèéíÿòå ³ ââàæàòèìåòüñÿ ïðîñòî 
íåäîðå÷íèì (õî÷à äå³íäå âàì íà-
òîì³ñòü çàïðîïîíóþòü åñïðåññî). 
Êàïó÷÷³íî – öå ðàíêîâèé íàï³é, 
àëå ëèøå ó âèõ³äí³ äí³.

Çàìîâëÿþ÷è “óí êàôå”, âè 
îòðèìàºòå ãóñòó, òÿãó÷ó ÷îðíó 
êàâó, ÿêà ïàñóº çðàíêó ïåðåä ðî-
áîòîþ. ßêùî æ õî÷åòå øâèäêî 
ïðîêèíóòèñÿ, âèïèéòå ë³ñöèî – íà-
ñò³ëüêè ïîòóæíó êàâó ùî, ÿê êàæóòü 
³òàë³éö³, – “ìåðòâîãî ï³äí³ìèòü”.

Çàóâàæèìî, ùî ì³öíà ³òàë³é-
ñüêà êàâà ìîæå áóòè ³ íåïðèºìíîþ 
íà ñìàê, òîæ çàìîâòå êðàùå ìà÷-
÷³àòî (êàâà ³ç äîäàâàííÿì ìîëîêà 
÷è âåðøê³â), àáî æ ëàòòå-ìà÷÷³àòî 
(ìîëîêî ç êàâîþ, ïðè÷îìó ê³ëüê³ñòü 
êàâè ìîæå áóòè äîâ³ëüíîþ).

² ùå. Çàêîíè â ²òàë³¿ äóæå äèâí³, 
ìàéæå òàê³, ùî çíåâàæàþòü áóäü-
ÿê³ ïðàâèëà. Âîíè ñòâîðåí³ äëÿ 
òîãî, ùîá ¿õ ïîðóøóâàëè. Ïðîòå 
çàêîíè ñóñï³ëüñòâà º ñâÿùåííèìè. 
“ßêùî âè ó Ðèì³, òî ïîâîäüòåñÿ ÿê 
ðèìëÿíè” – öå ëàêîí³÷íå ïðàâèëî 
÷èííå ³ ïî ñüîãîäí³øí³é äåíü. Äî-
òðèìàííÿ éîãî çáåðåæå âàø³ ãðî-
ø³ ³ íå äàñòü ïîòðàïèòè ó õàëåïó.

Ò.Êîñò³â

 Êàâîâèé åòèêåò


