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ЗАВДЯКИ 
СПРИЯТЛИВІЙ ПОГОДІ 

БРАЗИЛІЯ ОЧІКУЄ 
НА ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ КАВИ 

СЕЗОНУ 2007/08 РОКУ
Áðàçèëüñüê³ ³íôîðìàö³éí³ äæåðåëà ïî-

â³äîìèëè, ùî êàâîâèé âðîæàé 2007/08 ðîêó 
î÷³êóºòüñÿ äîáðèì, îñê³ëüêè ðÿñí³ äîù³ â ëþ-
òîìó ñïðèÿëè ÿñêðàâî-çåëåíîìó ëèñòþ íà 
äåðåâàõ àðàá³êè. Öå ÿâèùå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
ñêð³çü â³ä øòàòó Ïàðàíà äî Ì³íàñ Ãåðåñ. Çáè-
ðàííÿ êàâîâîãî çåðíà ðîáóñòè ðîçïî÷àëîñü ó 
øòàò³ Åñï³ð³òî Ñàíòî ó êâ³òí³, òîä³, ÿê çáèðàí-
íÿ àðàá³êè ðîçïî÷íåòüñÿ ó øòàò³ Ì³íàñ Ãåðåñ 
ó ÷åðâí³. Çà ïðîãíîçàìè ³íäóñòð³¿ Áðàçèë³¿, 
ñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè ìîæóòü çá³ëüøèòè 
êàâîâèé âðîæàé 2007/08 ðîêó äî 30-40 ìëí. 
60-êã ì³øê³â. 

НАЦІОНАЛЬНА 
ФЕДЕРАЦІЯ КАВОВИРОБНИКІВ 

КОЛУМБІЇ МАЄ НА МЕТІ 
ВПРОВАДИТИ НОВУ ПРОГРАМУ 

ІЗ ЗАХИСТУ КАВОВИХ ДЕРЕВ
Íàö³îíàëüíà Ôåäåðàö³ÿ Êàâîâèðîáíèê³â 

Êîëóìá³¿ (FNC) íàïîëÿãàº, ùîá óðÿä êðà¿íè 
âçÿâ ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ ïîâòîðíîãî íàñàäæåí-
íÿ êàâîâèõ äåðåâ, ÿêà äîòåïåð ïðèíåñëà êî-
ðèñòü ëèøå âåëèêèì ôåðìåðàì. Ôåäåðàö³ÿ 
ñïëàíóâàëà, ùî âèðîáíèöòâî êàâîâîãî çåðíà 
ìîæíà çá³ëüøèòè äî 16,6 ìëí. 60-êã ì³øê³â 
äî 2013 ðîêó, çà óìîâè ïîâíîãî âïðîâàäæåí-
íÿ ïðîãðàìè. À òèì ÷àñîì, êàâîâ³ ôåðìåðè 
â äðóãîìó çà âåëè÷èíîþ êàâîâîìó ðåã³îí³ 
êðà¿íè Êàëüäàñ ïîâ³äîìèëè ïðî ³íâàç³þ øê³ä-
íèê³â äî 20%. Ðåã³îí äàº äî 13% íàö³îíàëü-
íîãî ïðîäóêòó, âò³ì, ïðîáëåìó îáìåæèëè äî 
ê³ëüêîõ îêðåìèõ ðàéîí³â Êàëüäàñ, äå íàóêîâö³ 
Öåíòðó Íàóêîâîãî Âèâ÷åííÿ Êàâè ðîçðîáëÿ-
þòü ìåòîäè ïîïåðåäæåííÿ â³ä øê³äíèê³â.

СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КАВИ 
ICO ПЕРЕГЛЯНУЛА СВІЙ 
ПОПЕРЕДНІЙ КАВОВИЙ 
ПРОГНОЗ 2007/08 РОКУ 

У БІК ЗБІЛЬШЕННЯ
Ñâ³òîâà Îðãàí³çàö³ÿ Êàâè ICO çá³ëüøèëà 

ñâ³é ïðîãíîç ùîäî âèðîáíèöòâà êàâè ó ñâ³-
ò³ â ñåçîí³ 2007/08 ðîêó äî 112 ìëí. 60-êã 
ì³øê³â íà â³äì³íó â³ä ïîäàíèõ ðàí³øå öèôð 
109-112 ìëí. ì³øê³â, âèðîáëåíèõ ó 2006/07 
ðîö³. ßêùî ïðîãíîç ñïðàâäèòüñÿ, òî 2007/08 
ð³ê ïîçíà÷èòüñÿ ïåâíèì äåô³öèòîì ó 5-6 ìëí. 
60-êã ì³øê³â, ïîçàÿê ñâ³òîâå ñïîæèâàííÿ êàâè 
çðîñòå ç 116 ìëí. ì³øê³â ó 2006 ðîö³ äî 117-
118 ìëí. ó 2007 ðîö³.

NYBOT 
ПОДОВЖУЄ ГОДИНИ ТОРГІВЛІ 

НА ВІДКРИТИХ АУКЦІОНАХ
Äåïàðòàìåíò òîðã³âë³ Íüþ-Éîðêó ðîç-

øèðèâ ãîäèíè òîðã³âë³ íà ñâî¿õ â³äêðèòèõ 
àóêö³îíàõ, ïî÷èíàþ÷è â³ä 16 áåðåçíÿ ïîòî÷-
íîãî ðîêó. Êîíòðàêòàìè íà êàâîâ³ ô’þ÷åðñè 
òà îïö³îíè òîðãóâàòèìóòü â³äòåïåð â³ä 8.30 
ðàíêó ñõ³äíîãî ÷àñó (12.30 çà Ãðèíâè÷åì) äî 
12.30 äíÿ (16.30 çà Ãðèíâè÷åì) íà â³äì³íó â³ä 
êîëèøí³õ 9.15 ðàíêó – 12.30 äíÿ.

 Íîâà ïðîäóêö³ÿ

Травень-
червень
2007 рік

№ 5-6 (105-106)

Áðàçèë³ÿ – îäíà ³ç íàé-
á³ëüøèõ ñâ³òîâèõ êðà¿í-âè-
ðîáíèê³â êàâè ðèçèêóº ñêî-
ðîòèòè ñâ³é íàö³îíàëüíèé 
âàëîâèé ïðîäóêò ÷åðåç 
ãëîáàëüíå ïîòåïë³ííÿ êë³-
ìàòó.

Çà ïðîãíîçàìè, ó íàé-
áëèæ÷³ 50-70 ðîê³â ñåðåäíüî-
ð³÷íà òåìïåðàòóðà íà òåðèòî-
ð³¿ êðà¿íè ï³äâèùèòüñÿ íà 3°Ñ, 
ùî ïðèçâåäå äî 60-â³äñîòêî-
âîãî ñêîðî÷åííÿ ïëàíòàö³é 

êàâè àðàá³êà. “Êàâà áóäå, òàê 
áè ìîâèòè, ì³ãðóâàòè ó ïî-
øóêàõ ïðîõîëîäí³øîãî êë³ìà-
òó. Ìîæëèâî, ïðèì³ðîì, âîíà 
ïåðåáåðåòüñÿ äî Àðãåíòèíè”, 
– ðîáèòü ïðèïóùåííÿ Õ³ëòîí 
Ñèëüâåéðà Ïàéíòî, çàñòóïíèê 
äèðåêòîðà Öåíòðó Ìåòåîðî-
ëîã³÷íèõ Äîñë³äæåíü òà Ïðè-
êëàäíî¿ Êë³ìàòîëîã³¿ êðà¿íè.

Íåùîäàâí³ äîñë³äæåííÿ 
îõîïèëè ï’ÿòü ïðîâ³äíèõ áðà-
çèëüñüêèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-

ñüêèõ êóëüòóð, çîêðåìà, êàâó, 
ñîþ, ðèñ òà áîáîâ³. Ö³ êóëü-
òóðè ï³ääàâàëè ï³äâèùåíîìó 
òåìïåðàòóðíîìó âïëèâó ïî 5 
ãðàäóñ³â çà øêàëîþ Öåëüñ³ÿ 
àáè ïåðåâ³ðèòè, ÿê ïîâîäèòè-
ìóòüñÿ ïîñ³âè ïðè ãëîáàëüíî-
ìó ïîòåïë³íí³ êë³ìàòó ïëàíåòè. 
Ç’ÿñóâàëîñü, êàâà º íàéìåí-
øå âèòðèâàëîþ êóëüòóðîþ â³ä 
óñ³õ ³íøèõ, ùî äîñë³äæóâàëè 
â÷åí³.

utro.ru

 Êë³ìàò ïëàíåòè

Глобальне потепління може мати непередбачені наслідки 
для світового кавовиробництва, – застерігають вчені

ESPRESSO CLASSIC
Для любителів витон-

ченої та елегантної класи-
ки. Вдале поєднання аф-
риканських, індійських та 
південноамериканських 
сортів арабіки та робус-
ти дасть можливість Вам 
максимально насолоди-
тись справжнім класичним 
збалансованим смаком 
еспрессо.

ESPRESSO GOLD
Для любителів ексклю-

зивного смаку. Спеціально 
відібрані зерна найкращої 
високогірної арабіки, по-
єднані в особливому купа-
жі, надають цьому еспрес-
со шляхетності, багатства 
смаку та неперєвершеного 
королівського аромату. Ску-
штувавши це еспрессо, Ви 
нізащо не проміняєте його 
на будь-яку іншу каву.

ESPRESSO ORANGE
Для шанувальників моди 

та любителів новинок. Класич-
не еспрессо, гармонійно допо-
внене освіжаючим ароматом 
та ніжним смаком апельсину 
- таким екзотичним поєднан-
ням Ви зможете насолоджува-
тись, приготувавши цю каву. 
Неординарність та пікант-
ність цього еспрессо залишає 
приємні і незабутні відчуття 
гармонії та насолоди.

Серія ESPRESSO 
від Торгової марки
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РАДА КАВИ БУРУНДІ (OCIBU) 
ШУКАЄ ПОКУПЦІВ 

НА НЕРЕАЛІЗОВАНУ 
ПРОДУКЦІЮ

Áóðóíä³ ïîâ³äîìèëà, ùî ïðîâîäèòü ïåðå-
ìîâèíè ç óãàíäñüêèìè ôåðìàìè ùîäî ïðî-
äàæó 10 òèñ. òîíí ñâîº¿ êàâè, ÿêà íå çíàéøëà 
ïîêóïö³â íà â³ò÷èçíÿíèõ àóêö³îíàõ, ³íôîðìóº 
àãåíö³ÿ Ðîéòåðñ. Ìàëåíüêèé öåíòðàëüíîàô-
ðèêàíñüêèé âèðîáíèê àðàá³êè ç³áðàâ 31 òèñ. 
òîíí òîð³ê, ç ÿêî¿ 20 òèñ. òîíí âæå ïðîäàëè çà 
$44 ìëí. Êåð³âíèê äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè 
Ðàäè Êàâè Áóðóíä³ (OCIBU) çàÿâèâ, ùî äâî-
òèæíåâà ïîäîðîæ íà çóñòð³÷ ç òîðãîâöÿìè äî 
ñóñ³äíüî¿ Óãàíäè áóëà óñï³øíîþ. Óãàíäñüêèì 
ïîêóïöÿì ñïîäîáàëàñü íèçüêîñîðòíà óãàíä-
ñüêà êàâà, ÿêó âîíè çì³øóþòü ç ðîáóñòîþ, 
ùîá îòðèìàòè ïîïóëÿðíó åêñïîðòíó ñóì³ø.

ЕКСПОРТ КЕНІЙСЬКОЇ КАВИ 
Є ДЕЩО МЕНШИМ

Êåí³ÿ åêñïîðòóâàëà 1.523 òîííè êàâè â 
ñ³÷í³ 2007ð., ùî ìåíøå â³ä 1.616 òîíí, åêñ-
ïîðòîâàíèõ òîð³ê, ïîâ³äîìèëà Äåðæàâíà Ðàäà 
Êàâè Êåí³¿. Ðàäà ïîÿñíèëà ïàä³ííÿ â³äâàíòà-
æåíü ä³ºþ çàêîíó, ÿêèé âïðîâàäèëè ìèíóëîãî 
ðîêó ³ ÿêèé äîçâîëÿâ ôåðìåðàì ïðîäàâàòè 
ñâîþ êàâó áåçïîñåðåäíüî ïîêóïöÿì çà êîð-
äîí, îìèíàþ÷è öåíòðàëüíèé àóêö³îí â ñòîëèö³ 
êðà¿íè Íàéðîá³. Âèðîáíèêè ÷åêàþòü íà ñâî¿õ 
ïðèçíà÷åíèõ òîðãîâèõ àãåíò³â, ùîá çàâåðøè-
òè äîìîâëåíîñò³ ç ïîêóïöÿìè çà êîðäîíîì.

НАДХОДЖЕННЯ КАВИ В ПОРТИ 
БЕРЕГА СЛОНОВОЇ КОСТІ 

Є МЕНШИМ 
ВІД МИНУЛОРІЧНОГО

Íàäõîäæåííÿ êàâè â ïîðòè Áåðåãà Ñëîíî-
âî¿ Êîñò³ äîñÿãëè 59.829 òîíí â³ä ñ³÷íÿ ïî áå-
ðåçåíü 2007 ðîêó, ùî ìåíøå â³ä 60.716 òîíí 
ïðîòÿãîì òàêîãî æ ïåð³îäó 2005/06 ðîêó, 
ïîâ³äîìëÿº Ïàðèçüêà Ôîíäîâà Á³ðæà Êàâè ³ 
Êàêàî (ÂÑÑ). Êàâîâèé ñåçîí â êðà¿í³ ðîçïî-
÷àâñÿ íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ ³ çàâåðøóºòüñÿ â³í ó 
÷åðâí³. Çà îñòàíí³ ÷îòèðè ðîêè êðà¿íà âèðî-
áëÿëà êàâîâîãî çåðíà â ñåðåäíüîìó áëèçüêî 
110.000 òîíí çà ð³ê, ùî ìåíøå â³ä 250.000 
òîíí ïåðåä ïî÷àòêîì êîðîòêî¿ ãðîìàäÿíñüêî¿ 
â³éíè 2002 ðîêó, ïî ÿê³é öÿ çàõ³äíîàôðèêàí-
ñüêà êðà¿íà áóëà ïîä³ëåíîþ ì³æ óòðèìóâàíîþ 
ïîâñòàíöÿìè ï³âí³÷÷þ ³ êîíòðîëüîâàíèì óðÿ-
äîì ï³âäíåì.

ДЕФІЦИТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
ШКОДИТЬ ОБРОБЦІ КАВИ 

В УГАНДІ
Ïåð³îäè÷í³ âèìèêàííÿ ñòðóìó â óñ³é êðà-

¿í³ ÷åðåç äåô³öèò åëåêòðîåíåðã³¿ çàøêîäèëè 
îáðîáö³ êàâè, ïîâ³äîìèëà äåðæàâíà Ñëóæáà 
Ðîçâèòêó Êàâè Óãàíäè (UCDA). Òàê, âèìèêàí-
íÿ åëåêòðîåíåðã³¿ íà ìèþ÷èõ ñòàíö³ÿõ çàòðè-
ìàëè îáðîáêó êàâè ³ çá³ëüøèëè âèòðàòè íà 
âèðîáíèöòâî â ñåðåäíüîìó äî 100 óãàíäñüêèõ 
øèë³íã³â ($0.06) çà êã ç 70 óãàíäñüêèõ øèë³í-
ã³â òîð³ê. Êðà¿íà ïåðåæèâàº äåô³öèò åëåêòðî-
åíåðã³¿ ùå ç ìèíóëîãî ðîêó ÷åðåç íèçüêèé 
ð³âåíü âîäè â ð³êàõ âíàñë³äîê äîâãîòðèâàëî¿ 
ïîñóõè, ÿêà âäàðèëà ïî îñíîâí³é ã³äðîåëåê-
òðîñòàíö³¿ êðà¿íè íà ð³ö³ Í³ë.

СЕЗОН ЦВІТІННЯ 
У КОСТАРІКАНСЬКІЙ 

ЦЕНТРАЛЬНІЙ ДОЛИНІ 
РОЗПОЧАВСЯ РАНІШЕ, 

НІЖ ОЧІКУВАЛОСЬ
Êàâîâ³ äåðåâà íà äåÿêèõ ôåðìàõ ó êîñòà-

ð³êàíñüê³é Öåíòðàëüí³é Äîëèí³ ïî÷àëè öâ³ñ-
òè ìàéæå íà ì³ñÿöü ðàí³øå â³ä çâè÷àéíîãî 
÷àñó. Ì³ñöåâ³ ôåðìåðè íå ìàþòü îäíîñòàé-
íî¿ äóìêè ùîäî öüîãî. Äåõòî ïîáîþºòüñÿ, 
ùî öå ìîæå çìåíøèòè âèïóñê êàâè 2007/08 
ðîêó, òîä³ ÿê ³íø³ âïåâíåí³, ùî öå íå ìàòè-
ìå æîäíîãî âïëèâó íà âðîæàé, àáî íàâïàêè, 
çá³ëüøèòü éîãî îáñÿã. Ïåðøà îö³íêà âðîæàþ 
2007/08 ðîêó íå íàä³éäå äî ÷åðâíÿ, êîëè àíà-
ë³çóþòü ùîð³÷íå öâ³ò³ííÿ.

Íàòàë³ÿ Êóäðèê,
Îêñàíà ×îëà÷.

Ïåðåêëàä ç àíãë.

 Ñâ³òîâ³ êîìïàí³¿  ×àéíà ³íäóñòð³ÿ

Італійська кавова компанія 
Lavazza винайшла спосіб, 
аби вийти на ринок Індії

Схоже на те, що італійська 
кавова компанія Lavazza вина-
йшла спосіб виходу на індійський 
ринок кави.

Lavazza повідомила про при-
дбання нею мережі кавових мага-
зинів Barista. Йдеться про те, що 
італійці куплять 100% акцій ком-
панії Sterling Infotech Group, що 
розташована в індійському місті 
Ченнаї, яка володіє магазинами 
Barista. За угодою, котру уклали 
компанії, до Lavazza відходять ка-
вова мережа Barista Coffee Compa-
ny і підприємство Fresh & Honest 
із продажу кави.
За матеріалами інтернет-сайтів

Ïàíàìñüêà êîìïàí³ÿ Cafe 
Duran – ïðîâ³äíèé êàâîâè-
ðîáíèê êðà¿íè – ïðèãîòóâàëà 
íàéá³ëüøó ó ñâ³ò³ ÷àøêó êàâè. 
Ïðàö³âíèêè ï³äïðèºìñòâà 
òâåðäÿòü, ùî âñòàíîâèëè 
ñâ³òîâèé ðåêîðä, ïîçàÿê çâà-
ðèëè ó âåëè÷åçí³é ÷àøö³ 2,84 
òèñ. ë³òð³â ÷îðíî¿ êàâè.

Äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ñâîãî øå-
äåâðó Cafe Duran âèêîðèñòàëà 
136 êã ìåëåíîãî êàâîâîãî çåðíà 
àðàá³êè, ÿêå ïîì³ñòèëè ó ã³ãàíò-
ñüêó ÷àøêó çàââèøêè 2,75 ì ³ 
ä³àìåòðîì 1,46 ì. Âì³ñò ºìêîñò³ 
çàïàðþâàëè âïðîäîâæ ÷îòèðüîõ 
ãîäèí.

“Ìè ñïðàâä³ â³ä÷óâàºìî íèí³ 
ãëèáîêå õâèëþâàííÿ. Ïàíàìà 
äîñÿãëà öüîãî! – åìîö³éíî ïîâ³-
äîìèâ Ðèêêàðäî Äþðàí, äèðåê-
òîð ³ âëàñíèê êîìïàí³¿, ï³ä ãó÷í³ 
îïëåñêè ïðèñóòí³õ. Êóëüì³íàö³ºþ 
ñâÿòà ñòàâ ÿñêðàâèé ôåºðâåðê 

òà âèñòóïè ì³ñöåâèõ ìóçèêàíò³â.
Ó êâ³òí³ êîìïàí³ÿ íàäàëà ðå-

çóëüòàòè äîñÿãíåííÿ îô³ö³éíèì 
ïðåäñòàâíèêàì Êíèãè ðåêîðä³â 
Ã³ííåññà. Íàòîì³ñòü, ïîïåðåäí³é 
ïîä³áíèé ñâ³òîâèé ðåêîðä íàëå-
æèòü Ñïîëó÷åíèì Øòàòàì, êîëè 
ó 1994 ðîö³, ó Íüþ-Éîðêó áóëî 
âèãîòîâëåíî 2,5 òèñ. ë³òð³â êàâè.

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â 
ä³éñòâà, ³í³ö³àòèâà ìàº íà ìåò³ 
ïðèâåðíóòè óâàãó ñâ³òîâî¿ ãðî-
ìàäñüêîñò³ äî ìàëåíüêî¿ êàâîâî¿ 
ãàëóç³, ùî ðîçâèâàºòüñÿ â êðà¿í³.

Korrespondent.net

Запатентовано 
унікальний 

пластиковий 
стаканчик

Нещодавно у РФ запатенто-
ваний унікальний винахід – одно-
разова ємкість (стаканчик) для 
приготування різноманітних 
напоїв, зокрема, чаю, кави, ка-
као, лікарських засобів, харчових 
біододатків тощо.

Новинка може використо-
вуватися на підприємствах гро-
мадського харчування, а також 
на морському, авіаційному, за-
лізничному та автомобільному 
транспорті. Унікальність винахо-
ду полягає у тому, що інгредієнти, 
які мають заварюватися, містять-
ся вже безпосередньо всередині 
стакану.

Денце ємкості виконане по-
двійним або потрійним, верхнє 
дно являє мембрану зі стрічкою 
для її видалення. Ця універсаль-
на модель максимально спрощує 
споживання виготовлених напоїв 
для дорослих і, особливо, дітей. 
Також вона дозволяє значно роз-
ширити асортимент продуктів в 
одноразовій упаковці.

Розроблено 
“розумне” 

горнятко для кави
Однією із нових розробок у 

сфері “розумної упаковки” стало 
інноваційне горнятко для кави із 
накривкою, яка здатна змінюва-
ти колір залежно від темпера-
тури напою.

Якщо, скажімо, кава занад-
то гаряча, накривка на горнятку 
стане яскраво-червоною і “попе-
редить” споживача. Якщо ж напій 
розігрітий до звичайної темпера-

тури, то колір накривки залиша-
ється коричневим.

Разом з тим, накривка є до-
датковим візуальним індикато-
ром надійно закритого горнятка. 
Відтак, якщо горнятко не закрите 
щільно, і кава здатна пролитися, 
спеціальне кільце по краях на-
кривки деформуватиметься.

Новинка представлена ком-
панією R & D Smart Lid Systems і 
призначена насамперед для вико-
ристання у ресторанах швидкого 
харчування.

Впроваджено 
нові капсули 

для приготування 
кави

Компанія RPC Tedeco-Gizeh 
розробила ексклюзивні капсули 
для домашнього приготування 
кави у новій революційній сис-
темі Nescafe Dolce Gusto. Кожна 
капсула розрахована на одну ча-
шечку кави.

Н о в и й 
винахід є ре-
з у л ь т а т о м 
спільного про-
екту Nestle та 
Tedeco-Gizeh. 
Капсули ви-
робляють на 
заводі Boux-
willer компанії 
RPC у Франції. 
Новинка має 
в і д п о в і д а т и 
двом головним 
критеріям, – 
забезпечувати 
тривалий тер-
мін зберігання 
продукту та 
витримувати 
високий тиск 
кавового ав-
томату Dolce 

Gusto. Остання з вимог повинна 
відповідати за якісний смак кави. 
Адже звичайні кавоавтомати по-
требують низького тиску, в той 
час, як Dolce Gusto використову-
ють інтегровану систему тиску 
силою до 14 бар, котра переважно 
застосовується у професійних ка-
воварках.

Капсули формують у гарячому 
вигляді із поліпропілену із бар’єр-
ним шаром EVOH аби захистити 
від потрапляння кисню під час 
терміну зберігання. Діаметр кап-
сули 54 мм, вона має отвір внизу, 
що забезпечує вихід кави прямо 
у чашку та гарантує відсутність 
контакту із кавоавтоматом.

Для гарантованої надійності 
капсул у кавоавтоматі Dolce Gusto 
виробничий процес має бути над-
звичайно точним, із дуже неве-
ликим допустимим відхиленням. 
Зовнішній шар поліпропілену ви-
готовлений у декількох кольорах, 
щоб візуально відрізняти різні 
види кави. Сьогодні їх чотири: 
латте, капуччіно, лунго, еспрессо. 
Незабаром з’явиться ще cioccolata.

Інтернет-повідомлення

Кенія вирощуватиме 
зелений чай 

на відміну від чорного
Ì³í³ñòð ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 

Êåí³¿ Êèïðóòî Êèðâà ïðîïîíóº ñâî¿ì 
ñï³ââ³ò÷èçíèêàì çàéíÿòèñÿ âèðîá-
íèöòâîì çåëåíîãî ÷àþ ó ïðîòèâàãó 
÷îðíîìó, ïîçàÿê ³íäóñòð³ÿ êðà¿íè 
ïåðåáóâàº ï³ä âåëèêîþ çàãðîçîþ.

Ñüîãîäí³ ïîïèò íà êåí³éñüêèé ÷àé 
ð³çêî çíèæóºòüñÿ, à âèòðàòè íà âèðîá-
íèöòâî ³ ð³çíîìàí³òòÿ ïðîäóêö³¿, ùî 
åêñïîðòóºòüñÿ ÷àéíèìè âèðîáíèêàìè 
³íøèõ êðà¿í, çðîñòàº. Ì³í³ñòð Êèð-
âà íàãîëîøóº, ùî òðåáà ³íâåñòóâàòè 
á³ëüøå êîøò³â ç òèì, àáè çàïîá³ãòè 
çìåíøåííþ ïîïèòó íà ÷àé. Öÿ ïîçèö³ÿ 
Ì³í³ñòåðñòâà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 
Êåí³¿ áóëà îçâó÷åíà íà ùîð³÷í³é çó-
ñòð³÷³ ïðåäñòàâíèê³â ÷àéíèõ òîðãîâèõ 
ê³ë ó Íàéðîá³.

×àþâàííÿ haute-couture: 
“³ñò³âíà” ìîäà ó öåíòð³ 

Ëîíäîíà
Аби мати престижне звання поці-

новувача високої моди, слід хоча би раз 
у житті випити чашечку чаю “від ку-
тюр” з еклерами, печивом, тістечка-
ми у вигляді найостанніших дизайнер-
ських витворів. Для цього завітайте 
до лондонського отелю The Berkeley, де 
можна скуштувати “мешти” від Alb-
erta Ferretti або “сумочку” від Valentino. 
Ця вишукана чайна церемонія відбува-
ється в Camal Room щодня з 14.00 до 
18.00 і зветься Pret-a-Portea.

Англійське ho-
ute-couture – це не 
просто традиційне 
чаювання, а справ-
жні відвідини по-
діуму за чашечкою 
чаю. Перед вами 
може лежати шо-
коладний пиріг у 
клітинку як у Al-
exander McQueen, 
імбирна булочка 
у вигляді жовтого 
плаща від Aquas-
cutum або золота 
туфелька від Jimmy 
Choo. Щоби отри-
мати натхнення 
для нових кольорів 
і вишуканих форм 
шеф-кухар цього 
закладу відвідує всі покази Тижня моди 
у Лондоні і створює свої кондитерські 
шедеври на основі найяскравіших must-
have речей останнього сезону.

Для чаювання береться особливий 
посуд із авторського лондонського ма-
газину порцеляни Thomas Goode у стилі 
дизайнера Пола Сміта. Відвідувачам із 
найвибагливішим смаком Pret-a-Portea 
пропонує офіційне шампанське Лон-
донського тижня моди, яке подається у 
блідо-зелених фужерах від Baccarat. Мі-
німальний рахунок у цьому закладі на 
одного відвідувача – $70, а, якщо вам за-
кортить гламурного шампанського, до-
ведеться заплатити значно більше.

До речі, Pret-a-Portea також пропо-
нує вітальні листівки і записки, які, звіс-
но ж, будуть чудовим презентом вашим 
друзям на згадку про відвідини Туман-
ного Альбіону. Поштівки розроблені та 
ілюстровані відомим модним художни-
ком Anzu та продаються у конвертах із 
рожевої тканини.

Інтернет-повідомлення

 Pret-a-Portea

 Äî êíèãè ðåêîðä³â Ã³ííåññà

Ñâ³òîâèé ðåêîðä êîìïàí³¿ 
Cafe Duran, ïðîâ³äíîãî 

âèðîáíèêà êàâè ó Ïàíàì³

 Âèíàõîäè
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 Â³ò÷èçíÿíèé ðèíîê êàâè

 Îãëÿä ðèíêó

Міжнародний  
ринок кави

Åêñïîðò êàâè ³ç êðà¿í Öåíòðàëüíî¿ Àìåðèêè, 
Ìåêñèêè, Êîëóìá³¿ â ïåð³îä ç æîâòíÿ 2006 ïî 
êâ³òåíü 2007 ðîêó çð³ñ äî 15454 ìëí. 60-êã ì³ø-
ê³â, ùî íà 8% âèùå â³ä åêñïîðòó àíàëîã³÷íîãî 
ïåð³îäó ñåçîíó 2005/06. Ó êâ³òí³ 2007 ðîêó åêñ-
ïîðò êàâè ç öèõ êðà¿í äîñÿãíóâ 2603 ìëí. 60-êã 
ì³øê³â, ùî íà 22,4% á³ëüøå â³ä åêñïîðòó ó êâ³òí³ 
2006 ðîêó.

Àñîö³àö³ÿ ãâàòåìàëüñüêî¿ êàâè ANACAFE 
çá³ëüøóº ñâ³é ïðîãíîç îáñÿã³â âèðîáíèöòâà êà-
âîâîãî çåðíà ó Ãâàòåìàë³ â ñåçîí³ 2006/07 ðîêó 
äî 3,6 ìëí. 60-êã ì³øê³â (+ 7%). Ãâàòåìàëüñüê³ 
âèðîáíèêè êàâè ââàæàþòü, ùî ³ íàñòóïíèé óðî-
æàé ñåçîíó 2007/08 âèäàñòüñÿ òàêîæ âåëèêèì.

Äî 30 êâ³òíÿ 2007 ðîêó áðàçèëüñüêèé óðîæàé 
ñåçîíó 2006/07 áóâ ç³áðàíèé íà 83%, – ïîâ³äî-
ìèëà àãåíö³ÿ Safras & Mercado. Íåùîäàâíî öÿ 
àãåíö³ÿ ïåðåãëÿíóëà ñâ³é ïðîãíîç îáñÿãó âèðîá-
íèöòâà êàâè (43,5 ìëí. ì³øê³â) ó ñåçîí³ 2006/07 
äî 47,7 ìëí. 60-êã ì³øê³â.

Ðîçðàõóíêîâà ö³íà çàêðèòòÿ íà êàâó ðîáóñòà 
ñêëàëà 1718 $/ò çà òðàâíåâèì ô’þ÷åðñîì ëîí-
äîíñüêî¿ á³ðæ³ Euronext (LIFFE) 17 òðàâíÿ 2007 
ðîêó.

Åêñïîðòí³ ö³íè êàâè ó Â’ºòíàì³ çðîñëè íà 
3,8% àáî íà 60 äîëàð³â çà òîííó ìèíóëîãî òèæíÿ 
³ äîñÿãëè 1660 äîëàð³â çà òîííó ÔÎÁ. Âíóòð³øí³ 
ö³íè òàêîæ ï³äâèùèëèñÿ íà 2,8% äî 25900 äîíã³â 
çà êã (1,6 äîëàð³â çà êã). Â³äòàê ï. Íåñòîð Îñî-
ð³î, ãîëîâà Ì³æíàðîäíî¿ Êàâîâî¿ Îðãàí³çàö³¿, 
ïîâ³äîìèâ, ùî ó ñåçîí³ 2007/08 âèðîáíèöòâî 
êàâè ó Â’ºòíàì³ çáåðåæåòüñÿ íà ð³âí³ òîð³øíüîãî 
ñåçîíó ³ ñêëàäàòèìå 15,5 ìëí. 60-êã ì³øê³â.

Ñoffeetea.ru

Кожен з нас хоча б раз у житті 
куштував запашну чорну каву. Для 
когось вона є головним атрибутом 
ранкової метушні, для інших – при-
чиною зустрічі з друзями, колегами, 
коханими. Однак більшість з нас не 
відмовиться випити горнятко ба-
дьорого напою в обідню перерву. Адже 
під час робочого дня так хочеться 
збагатитися енергією, а кава, як ві-
домо, має тонізуючий ефект – вона 
стимулуює центральну нервову сис-
тему. Крім того, кофеїн :
• прискорює дихання і обмін речовин, 

чим впливає на кровообіг, покра-
щуючи самопочуття при деяких 
видах астми;

• може рятувати від певних видів 
мігреней ;

• сприяє видаленню холестеринових 
бляшок;

• підсилює вироблення шлункового 
соку;

• сприяє травленню;
• не накопичується в організмі;
• виводиться протягом декількох 

годин після вживання. 
З 1958 року кава міститься в списку 

напоїв і продуктів, визнаних Всесвіт-
ньою організацією охорони здоров’я 
безпечними для здоров’я людини. Ве-
лика різноманітність видів, якісні та 
натуральні складники є основними 
підвалинами утримання стабільної 
аудиторії споживачів-шанувальників 
кавової продукції СП “Галка Лтд”. На-
селення України надає перевагу тій чи 
іншій категорії кавових напоїв в за-
лежності від власних смакових уподо-
бань. Це може бути мелена кава, роз-
чинні напої, кава з вершками, дитячі 
кавові замінники тощо. Хтось може 
відчути її аромат та неповторний смак, 
відвідавши кав’ярню, для когось при-
готування “чорної королеви“ – це ці-
лий ритуал, який потребує терпіння 
та вміння аби насолодитися власним 
витвором. Найпростіший спосіб при-
готувати каву: дві чайні ложки меленої 
кави залити окропом прямо в чашці і 
дати настоятися. Між іншим, профе-
сійні дегустатори кави заварюють цей 
напій саме так. 

На сьогоднішній день СП “Галка 
Лтд” продовжує збагачувати ринок 
кави України все новими та якісними 
кавовими продуктами, враховуючи 

вподобання всіх верств населення. 
Серед останніх новинок ряд продук-
тів, – “Латте” оригінальне, зі смаками 
тірамісу, крем-тофі, карамелі, декілька 
видів меленої кави “Espresso Classic”, 
“Espresso Orange”, “Espresso Gold” від 
Торгової марки “BankofCoffee”, виго-
товленої при співпраці “Галки” з ком-
панією “Бенк оф кофі Юкрейн”.

Рівень реалізації кавової продукції 
СП “Галка Лтд” є доволі чітким відо-
браженням споживання кавової про-
дукції в цілому в Україні, при цьому 
можна зауважити досить цікаві тен-
денції ринку кави. В натуральному 
еквіваленті найбільше продається роз-
чинної кави. На другому місці кавові 
напої, на третьому – кава зернова та 
мелена. Зокрема, за останній період 
часу спостерігається стабільний ріст 
споживання кави меленої. Даний ріст, 
який підтверджується цифрами вве-
зення зернової кави, в першу чергу 
пов’язаний зі зміною вподобань від 
вживання розчинної кави до меленої 
та зернової. Особливо це яскраво ви-
ражено в Центральних та Східних 
регіонах України. Хоча лідером спо-
живання в цих регіонах ще довго буде 
залишатися розчинна кава.

А от різке збільшення споживання 
кави “Латте” фахівці напряму пов’язу-
ють з поширенням його вживання 
в Західних та Центральних регіонах 
України. 

Однак, окрім споживчих уподо-
бань на стабільність ринку кави також 
вплинули і зовнішні фактори такі як 
ріст цін на кавове зерно в кінці 2006р. 
на світовому ринку торгівлі кавою, що 
спричинено невдалою врожайністю 

Íà äóìêó ôàõ³âö³â, XXI ñòî-
ë³òòÿ ðîçêðèëî ïåðåä íàìè 
âñ³ ïåðåâàãè ñèñòåìíèõ ìå-
òîä³â ìåíåäæìåíòó, çàñíî-
âàíèõ íà ïðèíöèïàõ ÍÀÑÑÐ. 
Ñåðòèô³êàö³ÿ çà ñó÷àñíèìè 
ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè 
ñòàëà åôåêòèâíèì ³íñòðóìåí-
òîì çáåðåæåííÿ êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíîñò³ ãàëóçåâèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ, çîêðåìà õàð÷îâî¿ 
ïðîìèñëîâîñò³ íà ñâ³òîâîìó 
ðèíêó.

Â³äíåäàâíà, çà ³íôîðìàö³ºþ 
³íæåíåðà ³ç ñòàíäàðòèçàö³¿ â³ää³ëó 
âèðîáíè÷î-òåõíîëîã³÷íî¿ ëàáîðà-
òîð³¿ ÑÏ «Ãàëêà Ëòä», ðîçïî÷àòî 
ðîáîòó ùîäî âïðîâàäæåííÿ Ì³æ-
íàðîäíîãî ñòàíäàðòó ISO 2200-
0:2005, ÿêèé áóäå ââåäåíî â ä³þ 
âæå íàïðèê³íö³ ïîòî÷íîãî ðîêó. 
Äàíèé ñòàíäàðò º íàñòóïíèì ð³â-
íåì çàõèñòó ïðîäóêö³¿ â³ä ì³êðî-
á³îëîã³÷íîãî çàáðóäíåííÿ, ÿêèé 
ì³ñòèòü ï³äâèùåíèé ð³âåíü âèìîã 
äî ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì, 
âèðîáíè÷î¿ êóëüòóðè, íàóêîâî¿ 
îðãàí³çàö³¿ ïðàö³.

Â ðîáî÷³é ãðóï³ ï³äïðèºì-
ñòâà, êîòðà ðåçóëüòàòèâíî ïðà-

öþº çàðàç íàä öèì ïèòàííÿì, 
ïîðó÷ ç ïðåäñòàâíèêàìè óêðà¿í-
ñüêîãî â³ää³ëåííÿ Ì³æíàðîäíî-
ãî òåõí³÷íîãî òîâàðèñòâà ÿêîñò³ 
Áþðî Âåð³òàñ, º ðàä³îëîãè, ì³-
êðîá³îëîãè, òåõíîëîãè öåõ³â ÑÏ 
«Ãàëêà Ëòä».

ßê çàçíà÷èëà ³íæåíåð ³ç ñòàí-
äàðòèçàö³¿, ñèñòåìà ìåíåäæìåí-
òó áåçïåêè ïðîäóêò³â õàð÷óâàí-
íÿ ÍÀÑÑÐ äàñòü ìîæëèâ³ñòü ÑÏ 
«Ãàëêà Ëòä» âæå íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì â³ëüíî ³íòåãðóâàòèñÿ äî 
ºâðîïåéñüêîãî ðèíêó, ùî îäíî-

çíà÷íî ïîçèòèâíî â³äîáðàçèòüñÿ 
íà ³ì³äæ³ ï³äïðèºìñòâà ÿê íà-
ö³îíàëüíîãî âèðîáíèêà âèñîêî-
ÿê³ñíî¿ êàâîâî¿ ïðîäóêö³¿ òà ãà-
ðàíòóâàòèìå ñïîæèâà÷àì ëèøå 
çäîðîâó, ÿê³ñíó êàâó â³ä Òîðãîâî¿ 
ìàðêè «Ãàëêà».

Ðàçîì ³ç òèì, íà ï³äïðèºì-
ñòâ³ òðèâàº ðîáîòà ç³ ñòâîðåííÿ 
íîâîãî ïàêåòó äîêóìåíò³â ó â³ä-
ïîâ³äíîñò³ äî ñòàíäàðò³â ÍÀÑÑÐ, 
êóäè óâ³éäóòü òàêîæ ñòàíäàðòè 
íà êîæåí îêðåìèé òåõíîëîã³÷íèé 
ïðîöåñ. Â³äïîâ³äí³ çì³íè áóäóòü 

âíåñåí³ é â óïàêîâêó ïðîäóêö³¿ 
Òîðãîâî¿ ìàðêè «Ãàëêà».

Íàâåäåìî ùå òàêèé ôàêò. 
Ñüîãîäí³ íà ñòàä³¿ ï³äãîòîâêè äî 
ñåðòèô³êàö³¿ çà Ì³æíàðîäíèì 
ñòàíäàðòîì ISO 22000:2005, 
îêð³ì ÑÏ «Ãàëêà Ëòä», ïåðåáóâà-
þòü ÷àéíà ôàáðèêà «Àõìàä», ÎÀÎ 
«ßòðàíü», ÇÀÎ «Ïèðÿòèíñüêèé 
ñèðçàâîä», ÃÏ «Ñåâàñòîïîëü-
ñüêèé âèíçàâîä», ÇÀÎ «Îäåñüêèé 
êîíüÿ÷íèé çàâîä» òà ³íø³. Äåê³ëü-
êà ëüâ³âñüêèõ ï³äïðèºìñòâ òàêîæ 
âæå ðîçïî÷àëè ïðàöþâàòè çà 
íîâîþ ñèñòåìîþ Ì³æíàðîäíîãî 
ñòàíäàðòó ISO 22000:2005. Ñåðåä 
íèõ Ëüâ³âñüêèé ë³êåðîãîð³ë÷àíèé 
çàâîä òà ÇÀÒ “Åíçèì”.

Ñë³ä ñêàçàòè, ùî 2008 ðîêó 
Ì³æíàðîäíèé ñòàíäàðò ISO 220-
00:2005, ÿêèé îá’ºäíóº êëþ÷îâ³ 
ìîìåíòè, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ çà-
áåçïå÷åííÿ áåçïåêè ïðîäóêò³â 
õàð÷óâàííÿ íà âñ³õ ñòàä³ÿõ, çà-
âåðøóþ÷è ê³íöåâèì ñïîæèâàí-
íÿì, ñòàíå îáîâ’ÿçêîâîþ âèìî-
ãîþ äî â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ 
õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ùî áóäå 
âðåãóëüîâàíî â³äïîâ³äíîþ çàêî-
íîäàâ÷îþ îñíîâîþ.

Òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ñâ³òîâîãî ðèíêó êàâè  
òà éîãî âïëèâ íà ñïîæèâ÷³ âïîäîáàííÿ â Óêðà¿í³

 Ñèñòåìí³ ìåòîäè ìåíåäæìåíòó

Ì³æíàðîäíèé ñòàíäàðò ISO 22000:2005,  
ÿê îäíà ç ïåðøî÷åðãîâèõ âèìîã ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³,  

ñüîãîäí³ çàïðîâàäæóºòüñÿ íà Ëüâ³âñüêîìó ÑÏ «Ãàëêà Ëòä»

Äèíàì³êà ö³í íà ñâ³òîâîìó ðèíêó êàâè 
Ðîáóñòà

Ââåçåííÿ êàâîâî¿ ïðîäóêö³¿ â Óêðà¿íó çà 2001-2006ðð.

Àðàá³êà

Ñïîæèâàííÿ êàâîâî¿ ïðîäóêö³¿ ÑÏ “Ãàëêà Ëòä.” 
íà ïî÷àòîê 2006 ðîêó

Ñïîæèâàííÿ êàâîâî¿ ïðîäóêö³¿ ÑÏ “Ãàëêà Ëòä.”  
íà ïî÷àòîê 2007 ðîêó

кавових плантацій, нечіткими прогно-
зами на майбутній врожай, різкими 
ціновими коливаннями на світовому 
ринку енергоносіїв та інше. 

Якщо зосередитися на мікрорівні 
самого підприємства, то вплив на зна-
чні зміни попиту на конкретний вид 
продукції, окрім змін цін та інші зо-
внішні фактори, спричиняють реклам-
ні акції, спрямовані на стимулювання 
споживання кави. Так, в результаті 
проведення рекламних заходів щодо 
кави з вершками “Латте”, зокрема у 
лютому місяці поточного року, попит 
на даний вид продукції зріс на 9,3%, 
меленої кави “Espresso Сlassic” від Тор-
гової марки “BankofCoffee” на 6,7% у
березні в порівнянні з попередніми 
періодами.

Враховуючи менталітет місцевого 
населення ряду регіонів, дані заходи в 
більшості випадків плануються з про-
веденням дегустацій, що надає мож-
ливість споживачам “на ділі” відчути 
смак та якість напою. А тенденція до 
збільшення попиту свідчить про те, 
що продукт задовольнив бажання 
більшості споживачів.

На основі аналізу попередніх 5 ро-
ків та тенденції розвитку як світово-
го, так і ринку кави України, на думку 
аналітичної служби СП “Галка Лтд”, 
кавове виробництво зросло в серед-
ньому на 20%, в тому числі на 83% у 
вартісному еквіваленті. Враховуючи 
вищевикладене, СП “Галка” і нада-
лі планує розширяти виробництво 
окремих видів своєї продукції, залеж-
но від розвитку ринку кави та вимог 
споживача. 

Власна інформація.
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Ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà

Âèäàâåöü 
ÑÏ “Ãàëêà Ëòä”

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
ËÂ 369 â³ä 15 ñåðïíÿ 1997 ðîêó

Ðåäàêòîð 
Îëåêñàíäð ÑÅÃÅÄ²É 

Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ 
íà ãàçåòó “Ãàëèöüêà êàâà” 

îáîâ’ÿçêîâå
© Óñ³ ïðàâà çàñòåðåæåíî

Àäðåñà ðåäàêö³¿: 
Ëüâ³â, âóë. Ìåëüíè÷óêà, 12, 

òåë. (0322) 40-91-63
Å-mail: info@galca.ua
WEB: www.galca.ua

Â³ääðóêîâàíî
ó äðóêàðí³ “Ïðîñò³ð-Ì”

ì. Ëüâ³â, âóë. ×àéêîâñüêîãî, 27
1 äðóê.àðê. 

Òèðàæ 1000 ïðèì. 

 Ó Ñâ³ò³ Êàâè

 ²íôîðìàö³ÿ äëÿ ä³ëîâèõ ëþäåé

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

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) 55-90-75 
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) 61-35-94
ТОВ “Антарес” м. Харків (0577) 58-52-06 
ПП “ВАГТМ” м. Харків                     (057) 754-61-16, (057) 733-35-68 
ТОВ “Хамстер Клаб Інтернешнл” м. Запоріжжя (8050) 421591
ТзОВ “Галка Дніпропетровськ” м. Дніпропетровськ (056) 234-11-74
ТОВ “Вітел” Донецька обл., м. Горлівка (06242) 5-23-57 
ТОВ “Полонез” м. Луганськ (0642) 34-70-91 

Південний регіон 
ПФ “Бакко” м. Одеса (0482) 34-52-53
ПП “Чекалкін А.М.” м. Севастополь (0692) 44-98-58 
ПП “Скарлет –Миколаїв” м. Миколаїв (0512) 44-31-51 
ПП “Бантиш” м. Симферополь (0652) 51-01-98 

Центральний регіон 
ТОВ “Логос” м. Київ (044) 417-67-53
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 

Êàâà ³ ÷àé óïðîäîâæ áà-
ãàòüîõ ñòîë³òü º íåâ³ä’ºìíîþ 
÷àñòèíîþ ÿê ºâðîïåéñüêèõ, òàê 
³ òóðåöüêèõ ðåàë³é. Ïðîòå ó Òó-
ðå÷÷èí³ ö³ ãðàäàö³¿ ïîì³òíî ð³ç-
íÿòüñÿ â³ä ³íøèõ.

Òèì, õòî ïðè¿æäæàº äî Òóðå÷-
÷èíè âïåðøå, ñë³ä ïàì’ÿòàòè ïðî 
äåÿê³ îñîáëèâîñò³ êîëîðèòó, êîëè 
òåáå çàïðîøóþòü íà ãîðíÿòêî 
êàâè ì³ñöåâ³ æèòåë³. Íàñàìïåðåä, 
òóðêè íå âèçíàþòü êàâîâèõ íàïî¿â 
ó ïàïåðîâî-ïëàñòèêîâîìó ïîñóä³, 

ç ÿêîãî ìîæíà âèïèòè êàâó, ñêà-
æ³ìî, â àâòî, ó ïàðêó ÷è íà ïðè-
ðîä³. Êð³ì òîãî, ìàñèâí³ ãîðíÿòêà 
³ç ðîç÷èííîþ êàâîþ ç ïàêåòèê³â, 
ùî ¿¿ ñïîæèâàþòü ºâðîïåéö³ òà 
àìåðèêàíö³ ó âåëèêèõ ê³ëüêîñòÿõ ó 
ñâî¿õ îô³ñàõ çðàíêó, – äëÿ òóðê³â 
òàêîæ “ìîâåòîí”.

Òóðå÷÷èíà ñëàâèòüñÿ íà âåñü 
ñâ³ò êîôåéíÿìè, à òàêîæ óì³ííÿì 
ì³ñöåâèõ æèòåë³â ãîòóâàòè äèâî-
âèæíî àðîìàòíó ³ ì³öíó êàâó. ßê 
êàâó, òàê ³ ÷àé âàì îáîâ’ÿçêîâî 
øàíîáëèâî ïîäàäóòü ó ìàëåíüê³é 
÷àøå÷ö³, ÿêà, çäàâàëîñÿ á, ïðèõî-
âóº ê³ëüê³ñòü êîôå¿íó, ùî ì³ñòèòüñÿ 

â íàïî¿. Êàâà, îäíàê, çäåá³ëüøîãî 
âèÿâëÿºòüñÿ íàñò³ëüêè ì³öíîþ, ùî 
íîâà÷êàì ñïåðøó íàâ³òü âàæêî 
çâèêíóòè äî â³ä÷óòòÿ òîãî, íà÷å ³ 
“êðîâ ó æèëàõ ïî÷èíàº á³ãòè ³ç ïî-
äâ³éíîþ ñèëîþ”. Òà â³äìîâèòèñÿ 
ùå â³ä îäí³º¿ ïîðö³¿ öüîãî áàäüî-
ðîãî íàïîþ â äåÿêèõ ðåã³îíàõ êðà-
¿íè ìàéæå íåìîæëèâî: öå ìîæå 
áóòè ñïðèéíÿòå ÿê îáðàçà. Âàøå 
ïðîõàííÿ äîäàòè äî êàâè òðîõè 
á³ëüøå âîäè ³ îòðèìàòè, òàêèì ÷è-
íîì, âàð³àíò “àìåðèêàíî” ÷è “ëîí-

ãî”òàêîæ ìîæå áóòè ïîòðàêòîâàíå 
ÿê íåïîâàãà äî ãîñòèííîñò³ ãîñïî-
äàð³â. Íà äóìêó òóðê³â, çàéâà âîäà 
çäàòíà ç³ïñóâàòè âåñü åôåêò ³ àðî-
ìàò íàïîþ.

Ïðè¿õàâøè äî Òóðå÷÷èíè, áóäü-
òå ãîòîâèìè äî òîãî, ùî âàì äî-
âåäåòüñÿ “ïîëþáèòè”ì³ñöåâ³ êàâó ³ 
÷àé “ïî-òóðåöüêè”, çâ³ñíî, ÿêùî âè 
ùå íå º ïðèõèëüíèêàìè öèõ íàïî-
¿â. Õî÷à, ðàçîì ç òèì, âè ä³ñòàíåòå 
÷óäîâó íàãîäó ñïîâíà íàñîëîäèòè-
ñÿ òóðåöüêîþ êàâîþ, â³äêðèòè ¿¿ òà-
ºìíèö³, àäæå íåäàðìà ¿¿ ââàæàþòü 
îäí³ºþ ç êðàùèõ ó ñâ³ò³.

ARS.

Як відомо, в світі існує понад 
тисячі різноманітних сортів 
кави. Градація розподіляється за 
географічними та ботанічними 
ознаками.

До ботанічних належать різні 
види арабіки, робусти, ліберики, 
екзельсу. На плантаціях екваторі-
альних країн найпоширенішою є 
арабіка або аравійський вид. Ка-
вові дерева виду робуста спочатку 
вважались дикорослими. Знайдені 
вони були в Бельгійському Кон-
го наприкінці минулого століття. 
Незабаром цей вид кави почали 
культивувати, й сьогодні кращі 
сорти вирощуються на Мадагас-
карі та в Гвінеї.

Переваги робусти – невиба-
гливість у порівнянні з арабікою, 
стійкість до захворювань та холо-
ду. Свою назву вид робуста дістав 
за несприятливість до кавової іржі 
(гриб Hemileia vastatrix), котра 
знищила в 70-х роках ХІХ ст. май-
же всі плантації кави на Цейлоні. 
Ну а вирощують робусту пере-
важно на невеликих підвищеннях. 
Плодоносить вона не через п’ять 
років, а через два-три роки. Зро-
зуміло, що фермери надають їй 
більшу перевагу, ніж, скажімо, ви-
багливим лібериці або екзельсу.

Популярна арабіка вирощуєть-
ся й виробляється в країнах Аф-
рики, Америки, Азії та Близького 
Сходу. Особливості грунтового 
покриву, рельєфу, клімату, спосо-
би догляду за рослинами, специфі-
ка обробки кавових зерен суттєво 
впливають на сорт, смакові та інші 
якості готової продукції.

Найбільший постачальник 
кави на світовому ринку – це Бра-
зилія, де всі місцеві сорти є ара-
бікою. Більше половини кавового 
зерна реалізується під загальною 
назвою “Сантос”, хоча окремі сор-
ти за своїми смаковими та іншими 
якостями різняться між собою. 
Назва “Сантос” походить від пор-
ту Сантос, звідки кава постача-
ється в найвіддаленіші куточки 
земної кулі. Найбільше цінується 
різновид цієї кави, що має назву 
“Бурбон сантос”, а також такі сор-
ти, як “Мінас”, “Парана” (за на-
звою штатів, де знаходяться кавові 
плантації).

Розрізняють каву і за методом 
обробки кавових плодів – сухий і 
вологий. При сухій обробці – цей 
метод використовують при обро-
бітку 65% світових запасів кави 
– ягоди залишають підсихати без-
посередньо на деревах або збира-

ють їх у сухий сезон. Потім, після 
первинного промивання, розкла-
дають тонким шаром на спеціаль-
ні щити і залишають на сонці на 
два-три тижні.

При вологому способі оброб-
ки в сезон дощів збирають лише 
достиглі плоди, ретельно про-
мивають, закладають в чани для 
бродіння. За добу у центрифугах 
потужним струменем змивають 
всю м’якоть, злегка підсушують 
на сонці і у спеціальних пристро-
ях видаляють із зерен тонку обо-
лонку.

Бразильська арабіка про-
ходить сухий спосіб обробки, а 
колумбійська арабіка – вологий. 
Такі колумбійські сорти як “Мен-
дельін”, “Арлінія”, “Манісалес” 
мають особливий смак і тонкий 
аромат. Коста-Ріка постачає на ри-
нок миту арабіку, кращі сорти її це 
– “Пасифікатлантик”, які ростуть 
на Центральному плато поблизу 
міста Сан-Хосе.

Домініканська республіка ви-
робляє арабіку двох видів – з ви-
користанням сухої та вологої об-
робки. Найвідоміший місцевий 
сорт – “Сант-домінго”. Вишуканий 
смак і відмінна консистенція кави 
“Хона” з Гавайських островів осо-
бливо цінується шанувальниками 
та знавцями в усьому світі. Корис-
тується популярністю і сорт “Блю 
Монтань” з Ямайки. Це особлива 
кава з незабутнім і ніжним арома-
том.

Три чверті кави, що походить з 
Африки, є робустою. Ця кава ви-
робляється в Анголі, Гвінеї, Конго 
(Заїрі). Ефіопська арабіка сухої 
обробки відома сортами “Харрар”, 
“Джима”.

В Азії виробниками кави є 
Ємен, Індія, Індонезія, В’єтнам. У 
Ємені, на батьківщині кави, ви-
рощують елітний сорт “Мокко”, 
визнаний і шанований справжні-
ми гурманами. Цей вид кави пер-
шими взнали європейці. “Мокко” 
– рідкісна кава і доступна небага-
тьом споживачам. Добре знайо-
мий ще один сорт єменської кави 
під загальною назвою “Ходейда”. 
Це суміш кращих місцевих сортів.

Отож, поцінувачам кави, звіс-
но, не так просто орієнтуватися 
у різноманітті екзотичних сортів 
зерна, але, разом з тим, можна ви-
брати для себе оптимальний ва-
ріант того, що пропонує сьогодні 
ринок.

Т. Костів.

З історії кавового 
фальсифікату

Як відомо, кава ніколи не була 
дешевим продуктом. Із перших днів 
свого поширення в Європі, нею дедалі 
більше цікавилися не лише добропо-
рядні люди, але й різні ділки й нечисті 
на руку торговці, котрі намагалися 
будь-як і будь-що підробити шляхет-
ний напій. 

Які ж тільки зусилля не докладали 
аби сфальсифікувати та видати за каву 
зовсім неймовірні речі. Усі ці намаган-
ня мають місце і донині, хоча, звісно, 
за тривалий історичний час підробок 
кави, сучасні методи та технології всти-
гли докорінно змінитися і набули най-
досконаліших форм.

Як в давнину, так і в наш час охочі 
до легких грошей вдаються переважно 
до двох основних способів фальсифіка-
ції кави. Суть першого полягає в тому, 
що дешеві, низькі сорти кави змішують 
і видають за продукт високої якості, 
як правило, користуючись при цьому 
брендом відомої торгової марки. Така 
“кава” має і відповідну високу ціну. 
Слід зауважити, що у цей спосіб фаль-
сифікують як мелену каву, так і каву в 
зернах.

В старі часи, наприклад, був поши-
рений абсолютно дивовижний спосіб 
підробки кавового зерна. За допомо-
гою спеціального устаткування штучні 
зерна виготовляли із тіста або навіть 
із глини, а потім підсмажували їх і ре-
тельно фарбували, змішували цю гидо-
ту із натуральними кавовими бобами. 
Очевидно, підробка виглядала доволі 
правдоподібно, оскільки пересічні по-
купці не відразу могли її розпізнати.

Інший поширений метод підробки 
застосовувався, насамперед, до роз-
чинної кави і також привласнював по-
пулярність відомих торгових марок на 
світовому ринку кави. В цьому випада-
ку фальсифікації підлягала не стільки 
кава, скільки її упаковка, куди нечесні 
виробники пакували свій продукт, хоча 
нерідко вони використовували і різно-
манітні імітації – сурогати, що зовні 
могли нагадувати каву.

Крім того, при продажу будь-
яких товарів, продуктів, у тому числі 
й кави, часто може застосовуватися т. 
зв. контрафакція – явище, яке набуло 
поширення в 90-ті роки минулого сто-
ліття. Цей майже “правдивий” спосіб 
шахрайства розрахований лише на не-
уважність споживача. Так, виробники 
кави (найчастіше низькосортної) ви-
конують дизайн упаковки у такий спо-
сіб, що він майже повністю повторює 
добре знаний зразок. При цьому зміні 
підлягає декілька літер у назві, в ре-
зультаті чого отримують оригінальну 
продукцію. Ця, здавалося б, абсолютно 
нешкідлива, “законна” фальсифікація 
спричиняє великі збитки не лише спо-
живачам, але й поважним фірмам, на 
авторитеті яких спекулюють виробни-
ки неякісного продукту.

Серйозною перепоною на шляху 
сучасної фальсифікації стала літографія 
кавових баночок, тобто друк на металі. 
Експерти кавового ринку запевняють, 
що саме літографія дієво допомагає бо-
ротися із хвилею підробки кави, що до 
недавнього часу була болісною пробле-
мою виробників. Ну, звичайно, що ка-
вова продукція, яка придбана в мережі 
фірмової торгівлі, супермаркетів, не дає 
шансів жодній підробці, на відміну від 
товарів, куплених з рук на стихійних 
вуличних ринках.

К. Білий.
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