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КАВОВА МЕРЕЖА 
FAIR TRADE COFFEE 

ЗОСЕРЕДЖУЄ СВОЮ УВАГУ 
НА ОРГАНІЧНІЙ КАВІ

Barista Fair Trade Coffee, ÿêà º ïåðøîþ 
êàâîâîþ ìåðåæåþ ïîçà ìåæàìè Âåëèêî-
áðèòàí³¿, ùî çîñåðåäæóº óâàãó íà îðãàí³÷í³é 
êàâ³ òà êàâ³ íà îñíîâ³ âçàºìîâèã³äíî¿ òîðã³âë³, 
â³äêðèëà ñâîº äðóãå êàôå. Äæåðåëà êîìïàí³¿ 
ïîâ³äîìèëè, ùî â³äêðèòòÿ äðóãîãî êàôå âè-
êëèêàëî á³ëüøå óâàãè í³æ, êîëè Barista â³äêðè-
ëà ñâîþ ïåðøó òî÷êó. Öå º îçíàêîþ òîãî, ùî 
êàâà íà îñíîâ³ âçàºìîâèã³äíî¿ òîðã³âë³ ñòàº 
á³ëüø ïîïóëÿðíîþ ³ â ìàéáóòíüîìó êîìïàí³¿, 
ÿê³ íå ïðîïîíóþòü öåé âèä êàâè ÿê àëüòåðíà-
òèâó, ìîæóòü ìàòè ïðîáëåìè.

ВИВЕРЖЕННЯ ВУЛКАНУ 
СПРИЧИНИЛО ЗБИТКИ 

САЛЬВАДОРСЬКИМ КАВОВИМ 
ФЕРМЕРАМ

Ñàëüâàäîðñüêà êàâà, ùî âèðîùóºòüñÿ íà 
âåëèê³é âèñîò³, âñå ùå ñòðàæäàº á³ëüøå í³æ ð³ê 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê âèâåðæåííÿ âóëêàíó ðîçïèëèëî 
ãàðÿ÷èé ãàç ³ ïîï³ë íà ôåðìè, çìóøóþ÷è ôåð-
ìåð³â ò³êàòè ³ îáïàëþþ÷è äåðåâà, ÿêðàç ïåðåä 
çáîðîì âðîæàþ, ïîâ³äîìèâ çâ³ò Ðåéòåðñ. Êàâà 
º îñíîâíèì äæåðåëîì ïðèáóòêó â ðåã³îí³, àëå 
êîëè âèðîáíèêè äåÿêèõ ñàëüâàäîðñüêèõ íàé-
êðàùèõ êàâ ïîâåðíóëèñü äîäîìó ï³ñëÿ âèâåð-
æåííÿ âóëêàíó ²ëàìàòåïåê 1 æîâòíÿ 2005 ðîêó, 
¿õ ïîëÿ ñòàëè ñïóñòîøåíèìè. Á³ëüøà ÷àñòèíà 
âðîæàþ 2005/06 ðîêó áóëà âðÿòîâàíà, îñê³ëü-
êè çåðíà áóëè ìàéæå ñòèãëèìè íà ÷àñ âèâåð-
æåííÿ. Íåùîäàâíî çàâåðøåíèé çá³ð âðîæàþ 
2006/07 ðîêó º ã³ðøèì, îñê³ëüêè ïîøêîäæåí³ 
äåðåâà âòðàòèëè áàãàòî ëèñòÿ.

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА ВЖИВАЄ ЗАХОДІВ 

ДО ПОСИЛЕННЯ СВОГО 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СЕКТОРУ

Öåíòðàëüíîàôðèêàíñüêà ðåñïóáë³êà âè-
äàñòü á³ëüøå í³æ $2 ìëí. ç äåðæàâíèõ ôîí-
ä³â íà ñåêòîðè âèðîùóâàííÿ áàâîâíè, êàâè 
³ òþòþíó, íàìàãàþ÷èñü ïîñèëèòè ñ³ëüñüêå 
ãîñïîäàðñòâî ó ðîçîðåí³é êðà¿í³, ïîâ³äîìè-
ëè îô³ö³éí³ äæåðåëà. Óðÿä çàòâåðäèâ îïëàòó 
ó ðîçì³ð³ 15,000 ôðàíê³â ($30.62) äëÿ êîæ-
íîãî êàâîâîãî ôåðìåðà, ÿêèé ïîâåðíåòüñÿ 
íà ïëàíòàö³¿ äëÿ â³äíîâëåííÿ âèðîáíèöòâà ³ 
40,000 ôðàíê³â íîâèì âèðîáíèêàì, ùî ç’ÿâ-
ëÿòüñÿ ó ñåêòîð³. Óðÿä ïðîâîäèòü ïîë³òèêó çà-
îõî÷åííÿ ìîëîäèõ ëþäåé ó êàâîâå âèðîáíè-
öòâî, ÿê³é ñïðèÿº êðåäèòíà ë³í³ÿ äëÿ êóï³âë³ 
ñ/ã çàñîá³â ³ íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè.

В’ЄТНАМСЬКА АСОЦІАЦІЯ КАВИ 
ТА КАКАО (VICOFA) ПОДАЄ ПРОГНОЗ 

НА ВРОЖАЙ КАВИ 2007/08 РОКУ
Â’ºòíàìñüêèé âðîæàé êàâè 2007/08 ðîêó 

(æîâòåíü/âåðåñåíü) ìîæå çìåíøèòèñü äî 17 
ìëí 60-êã ì³øê³â ç ðåêîðäíèõ 18.5 ìëí., ç³-
áðàíèõ â 2006/07 ðîö³, ÷åðåç ñóõó ïîãîäó, 
ïîâ³äîìèâ Äæîíàòàí Êëàðê, ãîëîâà ì³ñöåâî¿ 
ô³ðìè Äàêìàí ç ïåðåðîáêè ³ åêñïîðòó êàâè. 
Îö³íþâàííÿ âðîæàþ 2006/07 ðîêó áóëî ïî-
ì³ðíèì, îñê³ëüêè îïèòóâàííÿ Ðåéòåðñ â ñ³÷-
í³ ïîêàçàëî, ùî Â’ºòíàì âèðîáèâ 19.4 ìëí. 
ì³øê³â òîâàðó. Çàòÿæíà ïîñóõà â îñíîâíîìó 
ðåã³îí³ âèðîùóâàííÿ Öåíòðàëüíîãî âèñîêî-
ã³ð’ÿ â îñòàíí³ ì³ñÿö³ íàçâàíà îñíîâíîþ ïðè-
÷èíîþ äëÿ ìåíøîãî íàñòóïíîãî âðîæàþ.

 Íîâà ïðîäóêö³ÿ
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Натуральна розчинна «Чорна кава» – 
особливий купаж ТМ «Імператорський стандарт»

Ще за часів імператор-
ської Росії купець Першої 
Гильдії Афанасій Савин по-
стачав до імператорського 
двору особливу каву, яку 
складав із добірних зерен 
за власним рецептом. На-
пій настільки сподобав-
ся, що був навіть виданий 
Указ про призначення куп-
ця Першим Постачальни-
ком Двору особливої кави, 
яка згідно Указу, отримала 
назву «Імператорський 
стандарт». Разом із тим, 
надійшло розпорядження 
пригощати цим напоєм ви-
ключно поважних гостей 
Двору.

На щастя, секрет особли-
вого рецепту Імператорської 

кави зберігся донині, і нам 
вдалося відтворити її істинний 
незвичайний смак. Ми споді-

Чайно-кавовий сервіз із вишуканим 
бирюзовим покриттям. 

Імператорський порцеляновий завод. 
Початок 1830-х років.

Îñîáëèâîñò³ ì³æíàðîäíî-
ãî ðèíêó êàâè ïîñò³éíî º òå-
ìîþ äèñêóñ³é ôàõ³âö³â, ïðî-
ãíîçè òà îö³íêè ÿêèõ ïåâíîþ 
ì³ðîþ ôîðìóþòü ñâ³òîâó 
äóìêó òà äîïîìàãàþòü êàâî-
âèðîáíèêàì çîñåðåäæóâàòè-
ñÿ íà ï³äòðèìóâàíí³ íàëåæ-
íî¿ ÿêîñò³ ñâîº¿ ïðîäóêö³¿.

Çà îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â êàâà 
ñîðòó ðîáóñòà ïîäîðîæ÷à-
ëà âòðè÷³. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî 
ðîáóñòà ïîñòóïàºòüñÿ çà ÿê³ñ-
òþ àðàá³ö³, ïðîòå ì³ñòèòü äî-
ñòàòíüî êîôå¿íó ³ ìàº ïîì³ð-
íèé ïðèñìàê ã³ð÷èíêè. Ñàìå ö³ 
ÿêîñò³ â³ä³ãðàþòü âèð³øàëüíó 
ðîëü ïðè âèðîáíèöòâ³ ðîç÷èí-
íî¿ êàâè.

×åðãîâèé ï³äéîì ö³í ³ìî-
â³ðíî ñòàíåòüñÿ íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì. À ïðè÷èíà êðèºòüñÿ ó 

Сучасний ринок кави: деякі особливості та прогнози фахівців
ïðîáëåìàõ ³ç óðîæàºì â Áðà-
çèë³¿. Î÷³êóºòüñÿ, ùî êàâè áóäå 
ç³áðàíî íà 12% ìåíøå, í³æ ó 
2006 ðîö³. Çíèæåííÿ âðîæàþ 
ôàõ³âö³ òðàêòóþòü ö³ëèì ðÿäîì 
ôàêòîð³â, çîêðåìà òèì, ùî 
ïëàíòàö³¿ êàâè ñêîðî÷óþòüñÿ 
÷åðåç çá³ëüøåííÿ íàñàäæåíü 
öóêðîâî¿ òðîñòèíè, ç ÿêî¿ áðà-
çèëüö³ âèãîòîâëÿþòü íà åêñ-
ïîðò åòàíîë.

Ùå á³ëüøå çíèçèòüñÿ ³ áðà-
çèëüñüêèé åêñïîðò. Çà ïðîãíî-
çàìè áðàçèëüñüêîãî äîñë³äíîãî 
³íñòèòóòó Conab, íà çîâí³øí³é 
ðèíîê íàä³éäå 20 ìëí. 60-êã 
ì³øê³â, à íå 27,5 ìëí., ÿê òîð³ê, 
òîáòî íà 38% ìåíøå. Ïàä³ííÿ 
åêñïîðòó ñïðè÷èíåíå çá³ëü-
øåííÿì ñïîæèâàííÿ êàâè ó ñà-
ì³é Áðàçèë³¿.

²íòåðíåò-ïîâ³äîìëåííÿ.

ваємось, що насолоджуючись 
кавою «Імператорський стан-
дарт», Ви відчуєте себе істин-
ною Імператорською особою.

Натуральна розчинна «Чор-
на кава» – особливий купаж 
ТМ «Імператорський стандарт» 
вироблена з дозволу та за тех-
нологією «Бенк оф кофі 
Юкрейн» спеціально 
для експорту в Росію з 
обмеженим продажем 
в Україні.

Додаткова оброб-
ка парою та світле об-
смаження дозволяють 
повністю розкрити іс-
тинний смак кави «Импера-
торський стандарт». Розчинна 
кава суттєво відрізняється від 
конкурентів своїми смаковими 

властивостями. «Чорна кава», 
особливий купаж, фасується у 
металеву літографовану баноч-
ку вагою 85г. 



Нове покоління 
системи Curtis G3 
ComboBrew дозволяє 
легко комбінувати 
процес заварювання 
чаю і кави, економля-
чи при цьому місце за 
стійкою.

Універсальний мо-
дуль забезпечує чіткий 
контроль за всім про-
цесом. Панель управ-
ління має наочний 
інтерфейс та зручні 
кнопки із кольоровим 
маркуванням. Перелік 
рецептів для приготу-

вання охолодженого 
чаю і способи зава-
рювання кави є вже 
запрограмованими в 
новій системі, яка до-
зволяє, разом з тим, 
виставляти техноло-
гічні па-
раметри 
і для 
п р и г о -
тування 
різнома-
н і т н и х 
видів ав-
торської 
кави.
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НЕСПРИЯТЛИВА ПОГОДА 
МОЖЕ ВПЛИНУТИ НА ВРОЖАЙ 

2007/08 РОКУ В КЕНІЇ
Äîù³ â äåÿêèõ ðåã³îíàõ êåí³éñüêèõ öåí-

òðàëüíèõ òà ñõ³äíèõ ïðîâ³íö³é âèðîùóâàííÿ 
êàâè ïîñèëèëè çàíåïîêîºííÿ, ùî äîâãèé äî-
ùîâèé ñåçîí ìîæå íàñòàòè ï³çíî ÷è íå íà-
ñòàòè, ïîâ³äîìèëè ì³ñöåâ³ äæåðåëà. Äîù³ 
ïîòð³áí³ äëÿ öâ³ò³ííÿ âðîæàþ, ÿêèé çáèðàþòü 
â ãðóäí³ ³ ñ³÷í³. Êåí³éñüêèé ìåòåîðîëîã³÷íèé 
â³ää³ë, ÿêèì êåðóº øòàò, íåùîäàâíî çàñòåð³ã, 
ùî äîù³ â êðà¿í³ ìîæóòü áóòè íåäîñòàòí³ìè 
öüîãî ðîêó, îñê³ëüêè âîíè íàïåâíî âèïàäóòü â 
îêðåìèõ ì³ñöÿõ.

ДРУГИЙ ВРОЖАЙ КАВИ 2006/07 РОКУ 
В УГАНДІ ОЧІКУЄТЬСЯ БІЛЬШИЙ 

ЗА ПОПЕРЕДНІЙ
Î÷³êóþòü, ùî êàâîâå âèðîáíèöòâî óãàíä-

ñüêîãî äðóãîãî êàâîâîãî âðîæàþ ó ñåçîí³ 
2006/07 ðîêó (æîâòåíü/âåðåñåíü) çá³ëü-
øèòüñÿ íà 10% â ð³÷íîìó îá÷èñëåíí³ çàâäÿ-
êè ñïðèÿòëèâ³é ïîãîä³, ïîâ³äîìèëè îô³ö³éí³ 
äæåðåëà DJ. Äðóãèé çá³ð êàâîâîãî âðîæàþ 
êðà¿íè ó ï³âäåííîìó ³ çàõ³äíîìó êàâîâîìó ðå-
ã³îí³, ùî ñòàíîâèòü 45% ð³÷íîãî âðîæàþ, ïî-
÷èíàþ÷è ç êâ³òíÿ ³ î÷³êóþòü, ùî äîñÿãíå ï³êó ó 
÷åðâí³/ëèïí³. Îñíîâíèé çá³ð êàâè Óãàíäè çà-
âåðøóºòüñÿ ó ñõ³äíîìó òà öåíòðàëüíîìó êà-
âîâèõ ðåã³îíàõ. Êàâîâå âèðîáíèöòâî Óãàíäè 
2006/07 ðîêó îö³íþþòü ó 2.7 ìëí. 60- êã ì³ø-
ê³â, ïîð³âíÿíî ç 2.2 ìëí. ìèíóëîãî ñåçîíó.

БРАЗИЛЬСЬКИЙ ШТАТ ПАРАНА ЗІБРАВ 
ПЕРШУ АРАБІКУ 2007/08 РОКУ

Êàâîâ³ ôåðìåðè ó ï³âí³÷í³é Ïàðàí³ ç³áðàëè 
áðàçèëüñüê³ ïåðø³ çåðíà àðàá³êè, ïîâ³äîìèâ 
çâ³ò DJ. Êàâîâ³ äåðåâà çàçíàëè   íåð³âíîì³ðíîãî 
öâ³ò³ííÿ öüîãî ðîêó. Öå æ ñòîñóºòüñÿ á³ëüøîñò³ 
áðàçèëüñüêèõ êàâîâèõ ðåã³îí³â. Òàê, äåÿê³ êàâî-
â³ ïëîäè äîñòèãëè ³ áóëè ãîòîâ³ äî çáîðó, â òîé   
÷àñ   ÿê   ³íø³   ïëîäè   íà   öüîìó   æ   äåðåâ³   
çàëèøàëèñÿ   òâåðäèìè   ÷è   ïîøêîäæåíèìè. 
Íàïåâíî, êàâîâ³ ôåðìè ñêîð³ø çà âñå çàçíà-
þòü âàæêèõ ÷àñ³â, êîíêóðóþ÷è çà ðîáî÷ó ñèëó 
ç ñóñ³äí³ìè ïëàíòàö³ÿìè öóêðîâî¿ òðîñòèíè, ÿê³ 
ïëàòÿòü á³ëüøå. Ïåðåâàæíà ÷àñòèíà êàâîâîãî 
âðîæàþ Ïàðàíè çáèðàºòüñÿ âðó÷íó.

РИНОК КАВИ ТАЇЛАНДУ 
ДЕМОНСТРУЄ ТРИВАЛЕ ЗРОСТАННЯ

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ê³ëüêîõ ðîê³â êàâîâèé 
ðèíîê êðà¿íè ïîêàçóâàâ òðèâàëå çðîñòàííÿ, 
ïîâ³äîìèëà ì³ñöåâà ïðåñà. Öåíòð ç äîñë³-
äæåííÿ Êàñ³êîðí (KResearch) ïåðåäáà÷àº, ùî 
ðèíêîâèé òîâàðîîá³ã êàâîâî¿ ïðîäóêö³¿ â 2007 
ðîö³ äîñÿãíå 25.6 ìëðä. òà¿ëàíäñüêèõ áàò³â, 
ùî íà 6.7% á³ëüøå í³æ ìèíóëîãî ðîêó. Ó êà-
âîâî¿ ïðîäóêö³¿ ïîïåðåäó º âåëèêèé ïîòåíö³àë 
çàâäÿêè ¿¿ âåëè÷åçí³é ïîïóëÿðíîñò³ ñåðåä ëþ-
áèòåë³â òàéñüêî¿ êàâè ³ íåçë³÷åíí³é ê³ëüêîñò³ 
ìàðêåòèíãîâèõ ñòðàòåã³é, çàïðîâàäæåíèõ êà-
âîâèìè âèðîáíèêàìè äëÿ çàîõî÷åííÿ ñïîæè-
âàííÿ ¿õ ïðîäóêö³¿.

ІНДОНЕЗІЯ ПОСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ 
ЗА ІМПОРТОМ КАВИ

²íäîíåç³éñüêèé óðÿä ïîñèëèòü êîíòðîëü 
çà ³ìïîðòîì êàâè, àðãóìåíòóþ÷è òèì, ùî êàâó 
ìîæóòü ïîâòîðíî åêñïîðòóâàòè. Äî äàíîãî 
÷àñó ³ìïîðò âèêîðèñòîâóâàâñÿ äëÿ âíóòð³ø-
íüîãî ñïîæèâàííÿ. Çðîñòàþ÷à ê³ëüê³ñòü ³íäî-
íåç³éñüêèõ êàôå ³ ðåñòîðàí³â ïîòðåáóº ïîñòà-
âîê ð³çíèõ âèä³â êàâè, ÿêà íå âèðîáëÿºòüñÿ â 
äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³ â êðà¿í³.

КАВОВІ ФЕРМЕРИ КОТ Д’ІВУАРУ 
З НОВИМИ СИЛАМИ ОПІКУЮТЬСЯ 

СВОЇМИ ПЛАНТАЦІЯМИ
Âèù³ ö³íè íà êàâó çàîõî÷óþòü â³äòåïåð 

çðîñòàþ÷ó ê³ëüê³ñòü ôåðìåð³â ïîâåðíóòèñü äî 
âèðîùóâàííÿ êàâè, ðîç÷èùàþ÷è ñòàð³ ïëàí-
òàö³¿, ÿê³ âîíè êîëèñü çàíåäáàëè. Êîò Ä’²âóàð 
äîâãî áóâ îñíîâíèì àôðèêàíñüêèì âèðîáíè-
êîì, àëå áàãàòî ôåðìåð³â ïåðåñòàëè âèðîùó-
âàòè êóëüòóðó ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó 1999 ðîö³ ïðî-
ìèñëîâà ë³áåðàë³çàö³ÿ çðîáèëà ¿õ âðàçëèâèìè 
äî íèçüêèõ ñâ³òîâèõ ö³í. Âèðîáíèöòâî íàäàë³ 
çìåíøóâàëîñü, îñê³ëüêè â 2002/03 ðîö³ ãðî-
ìàäÿíñüêà â³éíà ðîçä³ëèëà çàõ³äíó àôðèêàí-
ñüêó êðà¿íó íà ï³âí³÷, ÿêó óòðèìóâàëè ïîâñòàí-
ö³, ³ ï³âäåíü, ÿêèé êîíòðîëþâàâ óðÿä.

Íàòàë³ÿ Êóäðèê,
Îêñàíà ×îëà÷.

Ïåðåêëàä ç àíãë.

 Âèñòàâêîâ³ íîâèíè  Íà ôàõîâèõ çàñàäàõ

Економічна стратегія на 
2006-2015 роки відродить 
кавовиробництво в Уганді

Óðÿäîâà ñòðàòåã³ÿ ùîäî êàâè 
íà 2006-2015 ðîêè â³äíîâèòü ð³÷-
íå âèðîáíèöòâî êàâè â êðà¿í³ äî 
4.5 ìëí. 60-êã ì³øê³â äî 2015ð. 
ïîð³âíÿíî ç 2.6 ìëí. â 2006/07ð., 
ïîâ³äîìèëî Óïðàâë³ííÿ Ðîçâèòêó 
Êàâè Óãàíäè (UCDA). 

Còðàòåã³ÿ ïîëÿãàº â çàãàëüíîíà-
ö³îíàëüíîìó íàâ÷àíí³, äîñë³äæåíí³ 
êàâè ³ ðîçâèòêó òåõíîëîã³¿, à òàêîæ 
íàñàäæåíí³ íîâèõ äåðåâ. Ïðîãðàìó 
áóäå ïîøèðåíî â óñ³õ êàâîâèðîáíè÷èõ 
ðàéîíàõ. UCDA íàâ÷àòèìå êàâîâèõ 
ôåðìåð³â â 53 ðàéîíàõ ïî âñ³é êðà¿í³ 
³ ï³äòðèìóâàòèìå ²íñòèòóò äîñë³äæåí-
íÿ êàâè äëÿ ðîçðîáêè íîâèõ âèñîêîâ-
ðîæàéíèõ ³ ñò³éêèõ äî õâîðîá ñîðò³â. 
Âîíà òàêîæ äîïîìîæå íàö³îíàëüí³é 
ïðîãðàì³ íàñàäæåííÿ â óñ³õ êàâîâèõ 
ñï³ëüíîòàõ.

Çá³ëüøåíèé âèïóñê êàâè éòèìå â 
íîãó ç ïîë³ïøåííÿì ¿¿ ÿêîñò³, ÿêó âæå 
ïîñèëèâ Ñï³ëüíèé Ôîíä äëÿ òîâàð³â 
â³ä ÎÎÍ ÷åðåç ñèñòåìó ïðèéìàííÿ íà 
ñêëàäàõ, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü ôåðìå-
ðàì îòðèìóâàòè âèù³ ö³íè çà âèñîêîÿ-
ê³ñíó êàâó. Óãàíäà ñïîæèâàº 2% âèðî-
áëåíî¿ êàâè, àëå ç ÷àñòèìè êàìïàí³ÿìè 
ñïðèÿííÿ âîíà ìîæå çá³ëüøèòè öèôðó 
äî 15%, ââàæàþòü äæåðåëà ³íäóñòð³¿. 
Óðÿä êðà¿íè òàêîæ ïðîâîäèòü ïåðåãî-
âîðè ç ³íä³éñüêîþ Tata Coffee Ltd. ïðî 
ôàáðèêó ðîç÷èííî¿ êàâè â êðà¿í³.

Ë³áåðàë³çàö³ÿ 
îáðîáêè êàâè â 

Áóðóíä³ ðîçïî÷íåòüñÿ 
â 2008 ðîö³

Лібералізація обробної індустрії 
кави в африканській країні Бурунді 
розпочнеться в 2008 році, повідомив 
звіт DJ. 

Державна Рада Кави Бурунді (Oci-
bu) намагається врегулювати механізми 
для забезпечення підтримки якості най-
кращих сортів кави. Ocibu проштовхує 
вперед лібералізацію, щоб заохотити ін-
вестиції в приватний сектор в індустрії 
кави. Кінцевим кроком лібералізації ка-
вового сектору буде приватизація понад 
130 кавомиючих станцій, які відкрились 
декілька років тому. Ocibu більше не від-
повідає за виробництво кави, залишив-
ши цю функцію фермерам.

В Атланті, в Georgia World 
Congress Center, 9-11 червня ни-
нішнього року, проходила Між-
народна виставка “Чай – 2007”, 
яка зібрала багатьох пред-
ставників компаній із продажу 
чаю та презентувала відомі 
торгові марки цього продукту, 
– повідомляє Bevnet.com.

Понад п’ять тисяч відвіду-
вачів побували у торгових па-
вільйонах Міжнародної вистав-

Ефіопія захистила Торгову 
марку своєї кави Каффа

Åô³îï³¿ âäàëîñÿ ïåðåìîãòè ó òÿæá³ ç ïðî-
â³äíîþ àìåðèêàíñüêîþ êàâîâîþ ìåðåæåþ 
Starbucks òà çàõèñòèòè Òîðãîâó ìàðêó ñâîº¿ 

åêñêëþçèâíî¿ êàâè 
Êàôôà.

ßê ãîâîðèòüñÿ ó 
íåùîäàâíî îïóáë³-
êîâàíîìó êîìþí³êå 
Åô³îïñüêîãî áóðî 
ç ïèòàíü ³íòåëåê-
òóàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
(EIC), ó ðåçóëüòàò³ 
óãîäè ç³ Starbucks, 
ÿêà ìàº ïî âñüîìó 
ñâ³òó áëèçüêî 10 
òèñ. êàâ’ÿðåíü, óðÿä 
Åô³îï³¿ ìàòèìå ñâîþ 
÷àñòêó ïðèáóòêó ³ç 
âèêîðèñòàííÿ áðåí-
äó äåÿêèõ ñîðò³â 
êàâè, êîòðà âèðîùå-
íà íà ¿¿ ïëàíòàö³ÿõ.

Православні віруючі Спо-
лучених Штатів відмовля-
ються пити каву відомої ком-
панії Starbucks, яка вміщує на 
своєму фірмовому кавовому 
посуді, зокре-
ма чашках, 
різноманітні 
антирелігійні 
та такі, що 
підтримують 
нетрадиційний 
спосіб життя, 
висловлюван-
ня, повідомляє 
портал Invict-
ory.org.

У компанії 
Starbucks появу 
написів пояс-
нюють бажан-
ням накопичи-
ти різноманітні 

Ïðàçüê³ øàíóâàëüíèêè 
êàâè òà ÷èñëåíí³ ãîñò³ ì³ñ-
òà â³äòåïåð ìàþòü çìîãó 
íå ëèøå ïèòè ñâ³é óëþáëå-
íèé åñïðåññî, àëå é ç íà-
ñîëîäîþ ¿ñòè éîãî.

Ó äåÿêèõ êàâ’ÿðíÿõ Ñòàðî¿ 
Ïðàãè ïîäàºòüñÿ íîâà ñòðà-
âà, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ³ç ï³äñî-
ëîäæåíî¿ êàâè åñïðåññî ³ òå-
ïëîãî æåëàòèíó. Äåñåðò äóæå 
ïîä³áíèé íà æåëå, ïðîòå çáå-
ð³ãàº óñ³ êîðèñí³ âëàñòèâîñò³ 
òà àðîìàò ñâ³æîçâàðåíî¿ íà-
òóðàëüíî¿ êàâè.

Óñ³ êîìïîíåíòè äåñåðòó 
çì³øóþòüñÿ ó øåéêåð³. Ãóñòà 
ï³íêà, ùî óòâîðþºòüñÿ ïðè 

öüîìó, âêðèâàº ñòðàâó âè-
øóêàíîþ ãëàçóð’þ. ¯ñòè êàâî-
âèé äåñåðò ñë³ä ñïåö³àëüíîþ 
ëîæå÷êîþ ³ç îòâîðîì ïîñåðå-
äèí³.

“Öå çîâñ³ì íîâèé ï³äõ³ä ³ 
áà÷åííÿ êàâè, ÿêó íå ìîæíà 
ïîð³âíþâàòè ³ç òðàäèö³éíèì 
³òàë³éñüêèì åñïðåññî”, – ãî-
âîðèòü ïðàçüêèé ìåíåäæåð 
Éîçåô Øâåöü. Äåñåðò âèãà-
äàâ çíàìåíèòèé ³ñïàíñüêèé 
êîíäèòåð Ôåððàí Àäðèðæ, 
ÿêèé âæå äîâøèé ÷àñ ìàº ñëà-
âó çíàíîãî “êóë³íàðíîãî ïðî-
âîêàòîðà”. Öüîãî ë³òà êàâîâà 
ñòðàâà ç’ÿâèëàñÿ â ìåíþ áà-
ãàòüîõ ïðàçüêèõ êàâ’ÿðåíü.

 Êàâîâèé ñåêòîð

Міжнародна виставка “Чай – 2007” в Атланті
Окрім традиційних чаїв, вироб-
ники широко позиціонували 
на виставці різноманітні види 
охолоджених чаїв. У цій катего-
рії продукції помітним явищем 
стала нова преміальна лінія ор-
ганічного чаю компанії Harney 
& Sons, до складу якої увійшли, 
зокрема, чорний чай, зелений зі 
смаком чорної смородини, пер-
сика та суміші кокосового горі-
ху і лимонграсса.

ки в Атланті та ознайомилися з 
її тематичними експозиціями. 

Ðîçðîáëåíî óí³âåðñàëüíèé 
ìîäóëü äëÿ ïðèãîòóâàííÿ 

êàâè-÷àþ

 ²ííîâàö³¿ Çàõèñò áðåíäó

 Êàâà ³ ðåë³ã³ÿ

Американські православні бойкотують 
каву Starbucks

 Íîâèé ïîãëÿä íà åñïðåññî

Ìîäí³ “Êóë³íàðí³ ïðîâîêàö³¿” 
ó êàâ’ÿðíÿõ ×åõ³¿

Попит на каву у 
Китаї дедалі зростає

Ó 2007 ðîö³ øâèäêîçðîñ-
òàþ÷èé ñïîæèâ÷èé ïîïèò íà 
êàâîâå çåðíî ïåðåâèùèâ ìè-
íóëîð³÷í³ ïîêàçíèêè.

Îô³ö³éíèé ïðåäñòàâíèê Êè-
òàéñüêî¿ àñîö³àö³¿ êàâè Öçîó Ëåé 
ïîâ³äîìèâ ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ², 
ùî â êðà¿í³ ïîïèò íà êàâó öüî-
ãîð³÷ áóäå êîëèâàòèñÿ ó ìåæàõ 
60-70 òèñ. òîíí. Çà ñëîâàìè 
åêñïåðòà, òîð³ê öåé ïîêàçíèê 
ñêëàäàâ ó Êèòà¿ 40-50 òèñ. òîíí, 
³ç ÿêèõ 10-20 òèñ. òîíí êàâîâî-
ãî çåðíà éøëî íà âèðîáíèöòâî 
ìåäè÷íèõ ïðåïàðàò³â, ùî ì³ñ-
òÿòü êîôå¿í.

 Ðåàë³¿ äíÿ

думки споживачів та спонука-
ти їх до дискусії. Клієнтам на-
дана можливість відповідати 
на висловлювання, які їх заче-
пили, на сайті компанії. Проте, 

віруючі ствер-
джують, що не 
бажають таких 
дискусій із Sta-
rbucks на релі-
гійну тематику. 
Люди просто 
хочуть випити 
кави, а поміча-
ючи на чашках 
подібні написи, 
що зневажають 
їхні релігійні 
почуття, від-
м о в л я ю т ь с я 
приходити до 
кав’ярні ще раз.

Regions.ru
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 Óêðà¿íñüêèé ôîðìàò  Îãëÿä ðèíêó

Динаміка міжнародного 
ринку кави за період  

15 – 21 червня 2007 року
Ðèíêîâ³ ö³íè íà çåðíî àðàá³êè ³ ðîáóñòè 

çíîâó çàçíàëè çì³í ó ïåð³îä³ 15-21 ÷åðâíÿ 
ïîòî÷íîãî ðîêó. Ïðî öå äîêëàäí³øå.

Êàâà àðàá³êà ç ïîñòàâêîþ â ëèïí³ 2007 ðîêó 
ïîäåøåâøàëà íà 0,2% ó Íüþ-Éîðêó, à ö³íà ðî-
áóñòè ç ïîñòàâêîþ â ëèïí³ 2007 ðîêó çðîñëà íà 
3,6% ó Ëîíäîí³.

Ðîçðàõóíêîâà ö³íà çàêðèòòÿ íà êàâó àðàá³êà 
ç ïîñòàâêîþ â ëèïí³ 2007 ðîêó ñêëàëà 114,70 
öåíò³â/ôóíò íà íüþ-éîðêñüê³é á³ðæ³ NYBOT 21 
÷åðâíÿ.

Çà çâ³òíèìè â³äîìîñòÿìè ñòîñîâíî ïîçèö³é 
òðåéäåð³â ç êàâîâèõ ô’þ÷åðñ³â íà íüþ-éîðêñüê³é 
á³ðæ³ NYBOT íà 12 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó ÷èñòà äîâãà 
ïîçèö³ÿ ó êðóïíèõ çàêóï³âåëüíèê³â çá³ëüøèëàñÿ 
äî 13600 ëîò³â (+ 3397 ëîò³â çà òèæäåíü). 

Ó òîðãîâèõ äîìàõ ÷èñòà êîðîòêà ïîçèö³ÿ 
çðîñëà äî 17562 ëîò³â (çì³íè çà òèæäåíü + 3738 
ëîò³â). ×èñòà äîâãà ïîçèö³ÿ ó äð³áíèõ òîðãîâö³â 
çðîñëà äî 3962 ëîò³â (+ 341 ëîò çà òèæäåíü). 
Çàãàëüíèé â³äêðèòèé ³íòåðåñ çá³ëüøèâñÿ äî  
161803 ëîò³â (+ 2337 ëîò³â çà òèæäåíü).

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

çà ïåð³îä 15-21 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó

Ñåðòèô³êîâàí³ çàïàñè êàâè àðàá³êà íà íüþ-
éîðêñüê³é á³ðæ³ NYBOT 21 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó 
çðîñëè äî 4151158 60-êã ì³øê³â (+ 53054 ì³øê³â 
íà 14 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó).

* * *
Åêñïîðò êàâè ³ç êðà¿í Öåíòðàëüíî¿ Àìåðèêè, 

Ìåêñèêè, Êîëóìá³¿, Ïåðó ³ Äîì³í³êàíñüêî¿ Ðåñïó-
áë³êè â òðàâí³ 2007 ðîêó çìåíøèâñÿ äî 2,76 ìëí. 
60-êã ì³øê³â (-1,0% íà òðàâåíü 2006 ðîêó). Âîä-
íî÷àñ íàêîïè÷åíèé åêñïîðò êàâè ³ç öèõ êðà¿í ó 
ïåð³îä ç æîâòíÿ 2006 ðîêó ïî òðàâåíü 2007 ðîêó 
ñêëàâ 18,225 ìëí. 60-êã ì³øê³â, ùî íà 6,7% á³ëü-
øå â³ä àíàëîã³÷íîãî ñåçîíó 2005/06 ðîêó.

Ðîçðàõóíêîâà ö³íà çàêðèòòÿ íà êàâó ðîáóñòà 
ñêëàëà 1915 $/ò çà ÷åðâíåâèì ô’þ÷åðñîì ëîí-
äîíñüêî¿ á³ðæ³ Euronext (LIFFE) 21 ÷åðâíÿ 2007 
ðîêó.

Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî çðîñòàííÿ ö³í íà 
êàâó ðîáóñòà çà îñòàíí³ ï³âðîêó ñòàëî ðåçóëü-
òàòîì çðîñòàþ÷îãî ïîïèòó. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 
4-5 ðîê³â îáñìàæóâàëüíèêè íàâ÷èëèñü íàéåôåê-
òèâí³øå âèêîðèñòîâóâàòè ó âèðîáíèöòâ³ ðîáóñ-
òó ³ çàì³íèëè íåþ ÷àñòèíó àðàá³êè ó ñóì³øàõ, 
– ïîâ³äîìëÿº Ãàð³ Ìèä ³ç ãðóïè VM Group. Â³ä-
çíà÷àºòüñÿ òàêîæ, ùî Ðîñ³ÿ ïðîäåìîíñòðóâàëà 
øâèäêèé çð³ñò ñïîæèâàííÿ – 10-15% ùîðîêó, à 
á³ëüøà ÷àñòèíà ñïîæèâàííÿ â Ðîñ³¿ – ðîç÷èííà 
êàâà, äëÿ âèðîáíèöòâà ÿêî¿, íà äóìêó àíàë³òè-
ê³â, êàâà íå º ïð³îðèòåòíîþ ãàëóççþ ó Â’ºòíàì³. 
Ùîäî çðîñòó ïðîïîçèö³¿, íà äóìêó äîñë³äíèê³â, 
íàä³¿ ïîêëàäàþòüñÿ íà Àôðèêó, íàñàìïåðåä Êîò 
Ä’²âóàð, äå íàìàãàþòüñÿ ï³äòðèìàòè ìèð ï³ñëÿ 
ãðîìàäÿíñüêèõ áåçëàä³â, ùî ñïðèÿòèìå â³äíîâ-
ëåííþ âèðîáíèöòâà êàâè.

Äåÿê³ â’ºòíàìñüê³ åêñïîðòåðè çàòðèìóþòü 
â³äâàíòàæåííÿ â³äïðàâêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê ö³íè ðî-
áóñòè çðîñëè íà 16% çà ì³ñÿöü. Âíóòð³øí³ ö³íè 
çá³ëüøèëèñÿ äî 28400-28700 äîíã³â çà êã. Åêñ-
ïîðòíà ö³íà êàâè ðîáóñòà äðóãîãî ñîðòó çà óìî-
âàìè ÔÎÁ ñêëàäàëà 1,80-1,83 $/êã. À â’ºòíàì-
ñüê³ åêñïîðòåðè âæå ïðîïîíóþòü êàâó ðîáóñòà 
íîâîãî âðîæàþ, ÿêà ïîâèííà ç’ÿâèòèñÿ íà ðèíêó 
íàïðèê³íö³ æîâòíÿ. Ö³íè íîâîãî âðîæàþ êîëèâà-
þòüñÿ â äèàïàçîí³ ì³íóñ 60 – ì³íóñ 90 $/ò ùîäî 
á³ðæåâèõ êîòóâàíü Euronext (LIFFE).

Îáñÿãè âèðîáíèöòâà êàâè â ²íäîíåç³¿, äå ïî-
ñòàâêè íîâîãî âðîæàþ ïðîñóâàþòüñÿ ïîâíèì 
õîäîì, ìîæóòü âèÿâèòèñÿ íåäîñòàòí³ìè äëÿ çà-
äîâîëåííÿ ñâ³òîâîãî ïîïèòó íà êàâó, ÿêèé çíà-
÷íî çð³ñ. Óðîæàé êàâè íà îñòðîâ³ ßâà öüîãîð³÷ º 
ìåíøèì ÷åðåç òå, ùî ôåðìåðè çàíåäáàëè ñâî¿ 
ïëàíòàö³¿ ó ïåð³îä íèçüêèõ ö³í. Âîäíî÷àñ íà îñò-
ðîâ³ Ñóìàòðà îá’ºì âèðîáíèöòâà êàâè ó ïîòî÷-
íîìó ðîö³ çá³ëüøèòüñÿ íà 10%.

Ö³íà ³íäîíåç³éñüêî¿ êàâè çà óìîâàìè ÔÎÁ 
êîòóâàëàñÿ ç ïðåì³ºþ 20 $/ò ñòîñîâíî äî ëîí-
äîíñüêèõ á³ðæåâèõ êîòóâàíü. Ðàçîì ç òèì, òðè-
âàº ïîäàëüøå ïîñèëåííÿ ³íäîíåç³éñüêî¿ ðóï³¿ äî 
$ ÑØÀ, ùî ñòðèìóº çðîñòàííÿ ïðèáóòêîâîñò³ 
åêñïîðòó äëÿ âèðîáíèê³â ²íäîíåç³¿.

Coffeetea.ru

Український ринок чаю останнім 
часом наслідує західні тенден-

ції розвитку. Його можна назвати 
сформованим , бо він є доволі ста-
більним. Вже впродовж кількох років 
7-8 лідерів-виробників чаю практич-
но є незмінними. Ємність ринку та-
кож лишається сталою, -близько 150 
млн. доларів (у грошовому еквівален-
ті) і 18 тис.тонн чаю (у ваговому). 
Проте існують і відмінності порів-
няно зі світовими тенденціями. Так, 
частка листового чаю в Україні зна-
чно вища ніж, скажімо, у Німеччині 
чи Сполучених Штатах. Наразі на 
українському ринку спостерігаєть-
ся значна кількість чайних марок, 
дрібних операторів, «одноденних» 
марок, присутність яких передбачає 
короткий термін часу або локаль-
ність. Це є основною відмінністю ві-
тчизняного ринку від аналогічних у 
західних країнах та Росії.

Види чаю, методи пакування
Вітчизняний ринок представ-

лений сьогодні переважно чорним 
чаєм у всіх видах: крупно-, середньо-, 
дрібнолистовий, а також гранульова-
ний. За даними провідних операторів, 
чорний чай має приблизно 85-90% 
продажу у зимовий період і 75-80% 
– у літній. Відповідно зелений чай по-
сідає 10-15% об’єму ринку, його спо-
живання зростає влітку і знижується 
в холодні періоди. Сезонна динаміка 
споживання чорного чаю є зворот-
ною. Ринок трав’яних і фруктово-
ягідних чаїв на даний час в Україні ак-
тивно розвивається і представляє від 
загального об’єму продажу чаю 1-2% 
(у ваговому еквіваленті).

Український ринок чаю можна 
умовно поділити на чотири цінових 
сегменти:
- нижній сегмент ( до 3 грн./100 г) 

забезпечує 30% продажу;
- середній сегмент ( 3-5 грн./100г) 

– 33%;
- преміум (5-10 грн./100г) -35%;
- елітний сегмент (більше 10грн./ 

100г) посідає близько 2%.
Оператори ринку відзначають, 

що нижній сегмент з року в рік губить 
свої позиції. Прогнози стосуються 
вище середнього і преміум-сегментів. 

Український ринок представле-
ний нині різними видами і сортами 
чаю , які відрізняються за ціною, па-
куванням і вагою. За останні роки 
споживачі чаю дедалі більше надають 
перевагу пакетованим формам. Цей 
сегмент ринку демонструє постійний 
приріст (у 2006 році частка чаю в па-

кетиках склала 30% у грошовому ек-
віваленті). Це зумовлено тим, що така 
форма пакування є дуже практичною, 
зокрема чай у порційних пакетиках 
зручний у користуванні і в офісі, і в 
домашніх умовах, дає економію часу 
на приготування. Але вибір упаковки 
залежить ще й від матеріальної спро-
можності споживачів.Так, покупці 
менш доходної частини надають пе-
ревагу розсипному чаю, а більш до-
ходної – пакетованому.

Культура споживання

Україна не є такою чайною 
державою, як Великобританія 
або Ірландія ( 2,8 і 3,2 кг чаю від-
повідно на душу населення що-
рік). У середньому в Україні спо-
живається 300-400г чаю на одну 
людину, що втричі менше від 
Польщі та Росії. Така тенденція 
зумовлена не лише географіч-
ним розташуванням, а й кліматични-
ми умовами, національними традиці-
ями. Переважна більшість населення, 
особливо сільського, надає перевагу 
компотам та іншим фруктовим на-
поям домашнього виробництва. На-
приклад, у промислових районах До-
нецько-Придніпровського регіону та 
у східних областях відчутний вплив 
чайних традицій Росії. В західних ре-
гіонах країни спостерігається менше 
споживання чаю через вплив євро-
пейських кавових традицій.

Тенденції розвитку

Слід зазначити, що чайний ри-
нок України є доволі насиченим. У 
фізичному еквіваленті вітчизняний 
ринок припинив своє зростання, а в 
грошовому є тенденції до збільшення. 
Щодо структури споживання, то вона 
змінюється в напрямку до якіснішого 
і дорожчого чаю (преміум-сегмент). 
Попит на чай все ж залишається ви-
соким і стабільним, що дозволяє ком-

паніям збільшувати 
об’єми виробництва, 
розширювати асор-
тимент. Щодо інтер-
есів споживачів, то і 
тут перевага на боці 
смакових новинок-, 
трав’яних і фрук-
тово-ягідних чаїв. 
Це ніша, яку можна 
розвивати і напо-
внювати (сегмент 
трав’яного чаю ще 
далекий від наповне-

ння). Цікавими видаються комбінації 
чорного і зеленого чаїв з компонента-
ми рослинного походження: шипши-
на, м’ята, липа, ромашка. Перспекти-
ви розвитку трав’яного і фруктового 
чаїв пов’язують, зокрема з поширен-
ням світової моди на здорове харчу-
вання.

 З огляду на тенденції вітчизня-
ного ринку чаю можна виокремити 
головні з них:
- продовжується зростання про-

дажу у сегменті вище середнього; 
найбільші темпи росту спостері-
гаються у преміум – сегменті;

- у натуральному розрізі ринок не 
зростає, проте помітним є зрос-
тання у грошовому еквіваленті;

- збільшилася частка пакетованого 
чаю за рахунок зменшення ваго-
вого;

- зросли витрати на просування, що 
зумовлює подальшу консолідацію 
ринку навколо світових лідерів;

- збільшився продаж пакетованого, 
ексклюзивного, ароматизованого, 
функціонального та екзотичного 
чаїв;

- зменшується кількість ТМ, а та-
кож об’єми продажу у нижньому 
ціновому сегменті;

- зменшується кількість брендів, 
які представлені в національних 
мережах України.

Якість чаю
Останнім часом спостерігається 

стабільне зростання чайного вироб-
ництва у світі. На думку аналітиків, 
це відбувається через перенасичення 
ринку неякісними сортами чаю. Част-
ка «доброго» чаю на світовому ринку 
складає не більше ніж 20%, чай посе-
редньої якості – 60% і неякісний -20%. 
Відтак є проблема із збільшенням 
ціни на якісний чай, якого недостат-
ньо, позаяк дефіцит сприяє зростан-
ню цін. Це стосується й українського 
ринку, де спостерігається стабільна 
тенденція до збільшення попиту на 
чаї преміум – класу.

Нові види чайних продуктів
Практично щороку деякі компанії 

розпочинають працювати в сегменті 
розчинних чаїв ( наприклад, ІСЕ ТЕА 
– холодний чай). Ця ніша цікава тим, 
що дозволяє значно розширити схему 
споживання, – чай можна вживати як 
гарячим, так і холодним, при цьому 
продукт не втрачає своїх споживчих 
властивостей. Ринок розчинного чаю 
є перспективним, він повсякчас зрос-
тає в усьому світі, а популярність його 
в Україні – справа лише часу.

Висновки
Чайні компанії України вже не 

можуть розраховувати на стрімке 
збільшення своїх прибутків, адже 
конкуренція різко знизила рента-
бельність бізнесу і заробляти на об’є-
мах не дозволяє ринок, який перестав 
зростати вже з 2004 року. Відтак для 
закріплення на ринку провідні вироб-
ники традиційних чаїв виводять сюди 
інші продукти. Це, зокрема трав’яні 
і фруктово-ягідні чаї як додатковий 
асортимент до основного продукту. 
Перспективна рентабельність при 
цьому складає понад 20% за умови ви-
користання вітчизняної сировини.

Імовірно, впродовж кількох років 
розпочнеться перерозподіл сфер впли-
ву на ринку, позаяк залишаться всього 
6-8 великих компаній. Дрібним вироб-
никам чаю буде складно витримати 
конкуренцію з боку потужних чайних 
виробників. А щодо характеристик 
чаю, які визначатимуть ринковий успіх, 
то це , звісно, оригінальність торгової 
пропозиції. Споживачам подобаються 
напої з неординарним смаком, вигля-
дом, лікувальними властивостями та 
простим і зручним приготуванням.

Фахівець-аналітик СП «Галка Лтд» 
Андрій П’ятничко.

Ìè ïîëþáëÿºìî çàõîäè-
òè ó êàâ’ÿðí³ ïåðåâàæíî ï³ñëÿ 
ðîáîòè, êîëè íå ïîñï³øàºìî. 
Ìè ââàæàºìî êàâîâ³ çàêëàäè 
îñîáëèâîþ ³ äîâîë³ ñòèëüíîþ 
ðîçâàãîþ, îäí³ºþ ç³ ñêëàäî-
âèõ ñâ³òñüêîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

Ñïðàâæí³ ïîö³íîâóâà÷³ êàâè, 
ÿê³ çàõîäÿòü äî êàâ’ÿðí³ íàñîëî-
äèòèñÿ öèì íàïîºì, ñêóøòóâàòè 
ð³çí³ âàð³àíòè ¿¿ ïðèãîòóâàííÿ, íå 
òàê âæå ³ áàãàòî÷èñëåíí³. ¯õ âñüî-
ãî áëèçüêî 4%. ² âçàãàë³, äî 60% 
â³äâ³äóâà÷³â êàâ’ÿðåíü çàìîâëÿ-
þòü ÷àé!

Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ðåñïîí-
äåíò³â ââàæàº êàâ’ÿðíþ ³äåàëü-
íèì ì³ñöåì äëÿ çóñòð³÷³ ç äðóçÿ-
ìè. Ïîçà òèì, öå íå ñò³ëüêè ãó÷í³ 
ç³áðàííÿ, à ñêîð³øå êàìåðí³, äó-
øåâí³ òåðåâåí³ äâîõ-òðüîõ îñ³á. 
Ï³ä ÷àñ òàêèõ çóñòð³÷åé â³äâ³ä-
óâà÷³ çàìîâëÿþòü íå á³ëüøå äâîõ 

ô³ë³æàíîê êàâè, ³ ìàéæå ïîëîâèíà 
îïèòóâàíèõ òâåðäÿòü ïðî ñâ³é íà-
ì³ð ñêîðîòèòè öþ ê³ëüê³ñòü äî îä-
í³º¿ – ºäèíî¿ ô³ë³æàíêè åñïðåññî.

Îêð³ì áàæàííÿ ïîñï³ëêóâàòè-
ñÿ ç äðóçÿìè, òèïîâèìè ïðè÷è-
íàìè â³äâ³äóâàííÿ êàâ’ÿðí³ ìîæå 
ñòàòè áàæàííÿ ïîáóòè íà ñàìîò³ 
àáî ïîáà÷åííÿ ç êîõàíîþ ëþäè-
íîþ. Íà á³çíåñ-ëàí÷ ó êàâ’ÿðíþ 
ïðèõîäèòü ò³ëüêè ï’ÿòà ÷àñòèíà 
â³äâ³äóâà÷³â. ² ìàéæå í³õòî íå â³ä-
â³äóº êàâ’ÿðíþ ç ìàëèìè ä³òüìè. 
Êàâà – öå âñå æ òàêè “äîðîñëèé” 
íàï³é ³ ì³ñöÿ, äå âîíà º ãîëîâíîþ 
“ñòðàâîþ”, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ ïó-
áë³êîþ ÿê âàð³àíò ñ³ìåéíîãî äî-
çâ³ëëÿ.

Ïîêàçîâî òå, ùî ïåðåâàæíà 
÷àñòèíà â³äâ³äóâà÷³â ãîòîâà õîäè-
òè äî êàâ’ÿðí³ ó áóäü-ÿêó ãîäèíó 
äîáè. Áëèçüêî ÷âåðò³ îïèòóâàíèõ 
çàëþáêè ðîáëÿòü öå ó âå÷³ðí³ ãî-

äèíè. À îñü âðàí³øí³ ãîäèíè, íå-
çâàæàþ÷è íà òðàäèö³éí³ óÿâëåííÿ 
ïðî êàâó, ÿê ïðî “ðàíêîâèé” íà-
ï³é, êîðèñòóþòüñÿ íàéìåíøîþ 
ïîïóëÿðí³ñòþ. ²ìîâ³ðíî, êàâ’ÿðí³ 
íå ñïðèéìàþòüñÿ ÿê ì³ñöå, êóäè 
çàá³ãàþòü ïåðåä 
ïî÷àòêîì ðîáî-
÷îãî äíÿ, ùîá âè-
ïèòè êàâè “äëÿ áà-
äüîðîñò³”.

Ëþäè éäóòü 
äî êàâ’ÿðí³ ï³ñëÿ 
ðîáîòè, ââàæàþ÷è 
¿õ ñòèëüíîþ ðîç-
âàãîþ, îäí³ºþ ç³ 
ñêëàäîâèõ ñâ³ò-
ñüêîãî ñïîñîáó 
æèòòÿ.

Íàðåøò³, íàé-
ö³êàâ³øå çàïè-
òàííÿ: “×îãî âñå 
æ òàêè áðàêóº ó 

êàâ’ÿðíÿõ?” ² çíîâó ó â³äïîâ³äÿõ 
äîì³íóº ³äåÿ îðãàí³çàö³¿ äîçâ³ë-
ëÿ, àëå æîäíèì ÷èíîì íå äóìêà 
ïðî âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ. Êàæó÷è 
ïðî àòìîñôåðó êàâ’ÿðí³, ìàéæå 
á³ëüø³ñòü êàâîìàí³â íàãîëîøóþòü 
íà ðîçâàæàëüí³é ìåò³ ñâîãî â³çè-
òó òóäè ³ ââàæàþòü íåîáõ³äíèì 
àòðèáóòîì êàâ’ÿðí³ ... âèñòóïè 
àêòîð³â. Îñü òàê-òî, ïàíîâå!

ARS.

Тенденції розвитку  
чайного ринку України

Україна: роздрібний продаж чаю по видах,%  
(у натуральному розрізі)

Назва чаю 2005 р. (червень-вересень) 2006 р. (червень-вересень)
чорний 84,4 84,0
чорний і зелений 0,2 0,3
трав’яний/фруктовий 2,2 2,5
зелений 13,2 13,1
інші 0,0 0,1

  Òî÷êà çîðó

Що нам потрібно для щастя,  
або Кав’ярня як спосіб життя
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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 “ВАГ-ТМ” 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 

 Êàâîâà öåðåìîí³ÿ

Всім відомо, що у різних кра-
їнах світу каву п’ють по-різно-
му. Це залежить від традицій, 
історичного минулого, смаків 
та звичаїв кожного окремого 
народу.

У Відні, де каву пили вже в XVI 
столітті, її розбавляли киплячим 
молоком, вершками і навіть ви-
ном, оскільки напій мав незвич-
ний гіркуватий смак. Однак кава 
витримала цей іспит століттями 
і залишилася найпопулярнішою. 
Такою ж як популярна і донині 
“кава по-віденськи” зі збитими 
вершками та додатком у вигляді 
кориці, гвоздики, ванілі й навіть 
перцю.

На Близькому Сході перші 
кофейні виникли в середині XV 
століття. Відтоді кава завжди 
подається із прянощами, – пе-
реважно з кардамоном. Фус (гу-
щину) тут називають “обличчям 

кави” й обов’язково розкладають 
по маленьких філіжанках.

У Сполучених Штатах почали 
пити каву приблизно водночас з 
Європою. Нині тут споживають 
третину від усієї світової кіль-
кості.

В Америці кавові зерна за 
традицією підсмажують легко, 
відтак напій переважно має кис-
луватий присмак. Французи та 
італійці люблять міцно підсма-
жене зерно, що додає місцевій 
каві гірчинки і терпкості, хоча 
зменшує вміст кофеїну.

Італійці кладуть до кави га-
рячий шоколад і терту апельси-
нову цедру. Скандинави надають 
перевагу міцній чорній каві з 
яйцем. А у Швейцарії у моді де-
кофеїнова кава, яку отримують 
шляхом спеціальної обробки зе-
рен.

М. Арсенів.

Смак, 
який ми обираємо

ßêùî áè îãîëîñèëè êîíêóðñ 
íà åñê³ç ãåðáà øòàòó Ñàí-Ïà-
óëî, òî, íàïåâíî, ìîæíà áóëî 
óÿâèòè ñîá³ òàêèé âàð³àíò: íà 
òë³ ñòðóíêèõ õìàðî÷îñ³â òà ãà-
ì³ðíèõ ìåãàïîë³ñ³â ì³ñòèòüñÿ 
çîâñ³ì çâè÷àéíà ÷àøêà çîâñ³ì 
çâè÷àéíî¿ êàâè. ² ìàº âîíà áóòè 
îáîâ’ÿçêîâî ç öóêðîì, õî÷à öå 
³ âàæêî, íàïåâíî, â³äîáðàçè-
òè õóäîæíüî, àëå òàêèé åñê³ç 
ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàâ áè ³ñòèí³. 
Ïî-ïåðøå, òîìó ùî áðàçèëü-
ö³ ëþáëÿòü ì³öíó ÷îðíó êàâó 
ëèøå äîáðå ïîñîëîäæåíó, à, 
ïî-äðóãå, ñàìå â ïðèáåðåæí³é 
÷àñòèí³ íèí³øíüîãî øòàòó Ñàí-
Ïàóëî, ïîáëèçó Ñàí-Â³ñåíò³, 
ìàéæå ï’ÿòü ñòîë³òü òîìó çàçå-
ëåí³ëà ïåðøà ïëàíòàö³ÿ öóêðî-
âî¿ òðîñòèíè, à ïîò³ì ç’ÿâèëè-
ñÿ ³ ïåðø³ öóêðîâàðí³. Ñë³äîì 
çà Ñàí-Â³ñåíò³ ïëàíòàö³¿ ïî-
øèðèëèñü âñ³ºþ êðà¿íîþ. Â³ä-
òàê Áðàçèë³ÿ âèéøëà íà îäíå 
ç ïåðøèõ ì³ñöü ó ñâ³ò³ çà åêñ-
ïîðòîì öüîãî ïðîäóêòó.

Òàêèì ÷èíîì, öóêîð â³ä³ãðàâ 
ñâîþ âèð³øàëüíó ðîëü, àëå âñå 
æ òàêè íå éîìó ìàº çàâäÿ÷óâàòè 
Ñàí-Ïàóëî ñâî¿ì íåáóâàëèì ðîç-
êâ³òîì. Íåâ³äîìî, ÿê áè ñêëàëàñÿ 
ïîäàëüøà äîëÿ øòàòó, ÿêùî á íå 
âèíàõ³äëèâ³ñòü ìåòêîãî ïîðòó-
ãàëüñüêîãî âîÿêà – ñåðæàíòà Ïà-
ëüåòå, ÿêèé 27 òðàâíÿ 1727 ðîêó 
ç³éøîâ, çàãàäêîâî ïîñì³õàþ÷èñü ³ 

ùîñü òàêå íàñâèñòóþ÷è, ç êîðàáëÿ 
â ïîðòó ãîì³íêîãî áðàçèëüñüêîãî 
ì³ñòà Áåëåíà, ìàþ÷è â ñâîºìó áà-
ãàæ³ ì³øîê çåðåí ³ ï’ÿòü íåâ³äîìèõ 
í³êîìó íåâåëè÷êèõ ñàäæàíö³â...

À ùîá âíåñòè ÿñí³ñòü äî öüîãî 
ïèòàííÿ, ïðèãàäàºìî äåùî ç ³ñ-
òîð³¿ ñòâîðåííÿ «÷àð³âíîãî» êàâî-
âîãî íàïîþ, áåç ÿêîãî ñüîãîäí³ íå 
óÿâëÿþòü ñâîãî æèòòÿ áðàçèëüö³, ³ 
ìè òåæ íå ìîæåìî óÿâèòè ñîá³ ¿õ 
ñîíÿ÷íó áàòüê³âùèíó â Ï³âäåíí³é 
Àìåðèö³.

Îòæå, ºâðîïåéö³ ïîçíàéîìè-
ëèñü ç³ ñìàêîì êàâè ëèøå â ñå-
ðåäèí³ 17 ñò. Ôðàíöóçè ³ ãîëëàíäö³ 
âèðîùóâàëè â ñåáå êàâîâ³ äåðåâà 
â áîòàí³÷íèõ ñàäàõ ñóòî, ÿê äåêî-
ðàòèâí³ ðîñëèíè. Â äðóã³é ïîëîâè-
í³ 17 ñò. åêçîòè÷í³ çåðíà ïîäîëà-
ëè Àòëàíòè÷íèé îêåàí ³ ç’ÿâèëèñÿ 
âæå â Ï³âí³÷í³é Àìåðèö³, äå ¿õ ... 
ïðîñòî áåçãëóçäî âèêèäóâàëè íà 
ñì³òíèêè. Âèêîðèñòîâóâàëè æ 
ëèøå ëèñòÿ êàâîâèõ äåðåâ, çàïà-
ðþþ÷è íà íèõ çâè÷àéíèé ÷àé.

Â Ï³âäåíí³é Àìåðèö³ êàâà ç’ÿ-

âèëàñü ò³ëüêè â 1718 ðîö³. 
¯¿ çàâåçëè â Ñóðèíàì ãîë-
ëàíäñüê³ ìîðåïëàâö³. Íà 
öüîìó êîíòèíåíò³, ïåðø 
çà âñå â Áðàçèë³¿ ³ Êîëóì-
á³¿, «íàï³é áàäüîðîñò³» 
î÷³êóâàëà êàçêîâà äîëÿ. 
Îòîæ, ç³éøîâøè íà áå-
ðåã, ñåðæàíò Ôðàíñ³ñêî 
äþ Ìåëëà Ïàëüåòå, ñì³-
ëèâåöü òà ïåðøîâ³äêðè-
âà÷ íîâèõ çåìåëü, îïè-
íèâñÿ â ì³ñò³ Áåëåíà.

Ïåðåä òèì, ÿê ïîòðà-
ïèòè äî öüîãî áðàçèëü-
ñüêîãî ì³ñòà, â³í óñï³øíî 
î÷îëþâàâ ñêëàäí³ ³ òðè-
âàë³ åêñïåäèö³¿, çîêðåìà, 
ðóøèâ íà ïîøóêè ïðè-
òîêè ð³÷êè Ìàäåéðè. ×àñ 
â³ä ÷àñó éîìó äîðó÷àëè ³ 

äèïì³ñ³¿. Êîëè æ ì³æ ïðàâèòåëÿìè 
ôðàíöóçüêî¿ Ãâ³àíè ³ áðàçèëüñüêî-
ãî øòàòó Ìàðàíüÿí âèíèê ãîñòðèé 
êîíôë³êò, ãóáåðíàòîð Æîàî äà 
Ìàéÿ äà Ãàìà ñêåðóâàâ Ïàëüå-
òå äëÿ âðåãóëþâàííÿ ñóïåðå÷êè. 
Ðàçîì ³ç íàñòàíîâàìè ùîäî âå-
äåííÿ ñêëàäíèõ ïåðåãîâîð³â ñåð-
æàíò ä³ñòàâ òàºìíå çàâäàííÿ: çà 
áóäü-ÿêó ö³íó ïîöóïèòè ³ ïðèâåçòè 

ì³ñöåâ³ êàâîâ³ çåðíà òà êàâîâ³ ñà-
äæàíö³.

Ñë³ä ñêàçàòè, ùî Ïàëüåòå 
áëèñêó÷å âèêîíàâ îáèäâ³ ñïðàâè. 
À ÿêèì ÷èíîì éîìó âäàëîñÿ âè-
êðàñòè ì³øîê êàâîâèõ çåðåí òà ùå 
ï’ÿòü åêçîòè÷íèõ ñàäæàíö³â, òàê ³ 
çàëèøèëîñÿ òàºìíèöåþ, ÿêó ñåð-
æàíò íå çàáàæàâ ðîçïîâ³ñòè íà-
â³òü ó ñâîºìó ëèñò³-çâ³ò³ äî ñàìîãî 
êîðîëÿ Ïîðòóãàë³¿ äîíà Æóàíà V. 
Õî÷à ïîõâàëèòèñÿ Ïàëüåòå áóëî 
âñå æ òàêè ÷èì, – àäæå âèâåçåííÿ 
êàâîâèõ ïëîä³â ³ç ôðàíöóçüêî¿ Ãâ³-
àíè çàáîðîíÿëîñÿ ³ íàâ³òü êàðàëî-
ñÿ ñìåðòþ.

Ñåðæàíò îäàðþâàâ êàâîþ 
áåëåíñüêèé çàìîæíèé ëþä, ³ íå-
çàáàðîì íà îêîëèöÿõ ì³ñòà áóëè 
âæå ðîçáèò³ ïåðø³ êàâîâ³ íåâåëèê³ 
ïëàíòàö³¿. Ñàìîìó æ Ïàëüåòå ðîç-
áàãàò³òè íà êàâ³ òàê ³ íå âäàëîñÿ, 
îñê³ëüêè â³í íå ìàâ êîøò³â, ùîá 
êóïèòè ñîá³ é óòðèìóâàòè äåê³ëü-
êà ñîòåíü ðàá³â, ÿê³ á îáðîáëÿëè 
éîãî ïëàíòàö³¿. ² âñå æ òàêè íà-
ùàäêè ñåðæàíòà Ïàëüåòå áóëè 

äîâîë³ âò³øåí³ òèì, ùî îäèí ³ç 
ïîøèðåíèõ â Áðàçèë³¿ ³ â³äîìèõ 
ñîðò³â êàâè, áóëî çãîäîì íàçâàíî 
éîãî ³ì’ÿì.

×îòèðè ðîêè ïîòîìó, ï³ñëÿ öèõ 
ïîä³é, «Ãàçåòà äþ Ëèæáîà îñè-
äåí-òàë» ïîâ³äîìèëà ïðî ïåðøó 
åêñïîðòíó ïàðò³þ áðàçèëüñüêî¿ 
êàâè. Òðè ê³ëîãðàìè çåðåí áóëè 
â³äïðàâëåí³ ç áåëåíñüêîãî ïîðòó 
äî Ïîðòóãàë³¿. Íåçàáàðîì êàâîâ³ 
ïëàíòàö³¿ ïî÷àëè âïåâíåíî ïðî-
ñóâàòèñÿ íà ï³âäåíü Áðàçèë³¿, äî 
øòàòó Ñàí-Ïàóëî, ÿêèé ñòàº íàé-
á³ëüøèì öåíòðîì ç âèðîáíèöòâà 
ö³º¿ êàâîâî¿ êóëüòóðè.

Çàâäÿêè êàâîâîìó áóìó äð³áí³ 
ïîñåëåííÿ øòàòó ñòàëè ïåðåòâî-
ðþâàòèñÿ, íà÷å çà ìàã³÷íèì ä³é-
ñòâîì, íà ïðîöâ³òàþ÷³ ì³ñòà. Öå, 
çîêðåìà, Êàìï³íàñ àáî Ðèáåéðàí-
Ïðåòó, ÿêèé ñòàº â³äîìèì íàâ³òü ó 
ªâðîï³, çâ³äêè ñàí-ïàóëüñüê³ áàãà-
ò³¿ âèïèñóþòü ñîá³ íàéêðàùèõ àð-
õ³òåêòîð³â, õóäîæíèê³â, òàíö³âíèöü 
³ êðàâö³â, à äðóæèíè öèõ çàìîæíèõ 
ãðîìàäÿí äîðó÷àþòü ïðàííÿ ñâî-
ãî çàíàäòî êîøòîâíîãî âáðàííÿ 
ëèøå ñïåö³àë³çîâàíèì ïàðèçüêèì 
ïðàëüíÿì...

Ò. Êîñòÿíòèí³â.

У кав’ярнях, барах, ресторанах 
багатьох країн Європи останнім 
часом широкого розповсюдження 
набули спеціальні кавові терміни. 
Мода на них є ознакою доброї обі-
знаності у каві, гарного тону та 
вишуканого смаку. Сленгові слова 
сьогодні вживають не лише барме-
ни кав’ярень і кнайп, готуючи різ-
номанітні кавові суміші та напої, 
але й клієнти, туристи, кавомани, 
які часто навідуються у ці закла-
ди, щоб випити улюбленої кави.

Отож, якщо доля раптом заки-
не вас до європейської кав ‘ярні (а 
чому б і ні?), сміливо скористайте-
ся своїми знаннями і замовляйте 
одну з тих кав, яка вам більше до 
вподоби.
Single – одна порція (one shot) кави 

еспрессо.
Double – подвійна кава.
Triple – потрійна кава.
Shot – „короткий” напій, що по-

дається у скляному посуді на 8 
унцій.

Grande – „великий” напій, що по-
дається у скляному посуді на 16 
унцій.

No fun – дослівно „нецікавий”, напій 
на основі еспрессо без кофеїну.

Skinny – дослівно „худий”, з дода-
ванням знежиреного молока.

Caramel – напій зі смаковими додат-
ками.

Wings – дослівно „крила”, напій 
на винос, у 
склянці з на-
кривкою та 
соломинкою.

Mocha – італій-
ський варіант 
шоколадного 
молока.

Braun – кава з 
вершками, в 
австрийських 
кофейнях.

Melansch – поло-
винчаста су-
міш (50x50), 
кава з верш-

ками, оздоблена згори також 
взбитими вершками, в австрий-
ських кофейнях.

Fiaker – чорна кава з ромом, шокола-
дом і взбитими вершками, там же.

Intermezzo – „забійна” подвійна, 
найміцніша ефіопська кава, зва-
рена у надзвичайно малій кіль-
кості води, там же.

ARS.

 Ó íîòàòíèê êàâîìàíà

ßê â³ðíî çàìîâèòè êàâó, 
ïåðåáóâàþ÷è çà êîðäîíîì?

Кава з берегів сонячної Бразилії


