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В’ЄТНАМ ЗБІЛЬШИТЬ ВРОЖАЇ КАВИ 
НА 40% ДО 2010 РОКУ

Â’ºòíàì ïëàíóº çá³ëüøèòè ïðîäóêòèâí³ñòü 
êàâè ç ãà íà 40% äî 2010ð., ïîâ³äîìèëà Àñî-
ö³àö³ÿ Êàâè ³ Êàêàî Â’ºòíàìó Vicofa. Íåçâàæà-
þ÷è íà ïëàí çìåíøèòè ïëîùó ï³ä êàâîþ íà 
10% äî 2010ð. äî 450.000 ãà, âèù³ âðîæà¿ äà-
äóòü äî 18.0 ìëí. ì³øê³â. Óðÿä âèáðàâ ÷îòèðè 
ïðîâ³íö³¿ â Öåíòðàëüíèõ Íàã³ð’ÿõ – Äàê Ëàê, 
Ëàì Äîíã, Ãà¿ Ëà¿ ³ Äàê Íîíã, ùîá çä³éñíèòè 
êîíòðîëüíèé ïðîåêò ùîäî çá³ëüøåííÿ âðîæà-
¿â êàâè. Êîæåí ð³ê äî 2010ð. áóäå âèòðà÷åíî 
$4.5 ìëí. äëÿ â³äíîâëåííÿ öèõ ïëîù.

НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ ІНДОНЕЗІЇ – 
НЕ МІСЦЕ ДЛЯ НАСАДЖЕННЯ 

КАВОВИХ ДЕРЕВ
Àñîö³àö³ÿ Åêñïîðòåð³â Êàâè ²íäîíåç³¿ (ÀÅÊ²) 

çàáîðîíèëà ôåðìåðàì ñàäèòè êàâîâ³ äåðåâà 
â íàö³îíàëüíîìó ïàðêó Bukit Barisan Selatan, 
òîìó ùî â³í ââàæàºòüñÿ ñâ³òîâîþ êóëüòóðíîþ 
ñïàäùèíîþ, ïîâ³äîìèëà ì³ñöåâà ïðåñà. ÀÅÊ² 
ïîáîþºòüñÿ, ùî âèêîð³íåííÿ äåðåâ â íàö³î-
íàëüíîìó ïàðêó äëÿ íàñàäæåííÿ êàâè ìîæå 
çðóéíóâàòè äîáðå ³ì’ÿ êðà¿íè ³ ñïðè÷èíèòè 
ïîäàëüøó âòðàòó ñâ³òîâèõ ðèíê³â.

ІНДОНЕЗІЯ ПЛАНУЄ ВДВІЧІ 
ПОЖВАВИТИ ВІТЧИЗНЯНЕ 

СПОЖИВАННЯ КАВИ ДО 2012 РОКУ
ßê ïîâ³äîìèâ DJ, Ðàäà Êàâè ²íä³¿ çàïðî-

ïîíóâàëà ïëàí íà $2.2 ìëí. äëÿ çá³ëüøåííÿ 
â³ò÷èçíÿíîãî ñïîæèâàííÿ êàâè íà 50%, äî 
120.000 òîíí äî 2012ð. Ïðîïîçèö³ÿ, ùî º 
÷àñòèíîþ 11-ãî ï’ÿòèð³÷íîãî ïëàíó, ìàº íà 
ìåò³ çá³ëüøèòè ð³÷íå ñïîæèâàííÿ êàâè íà 8-
10%, ïðîäàþ÷è êàâó â á³ëüø³é ê³ëüêîñò³ ì³ñöü 
³ çàîõî÷óþ÷è ì³ñöåâèõ îáñìàæóâàëüíèê³â 
ïðîäàâàòè íàòóðàëüíó êàâó çàì³ñòü çàãàëüíî 
ïðèéíÿòî¿ ïðàêòèêè ðîáèòè êàâó ç öèêîð³þ. 
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï’ÿòè ðîê³â ñïîæèâàííÿ 
êàâè â êðà¿í³ çðîñòàëî ìàéæå íà 5.5% çà ð³ê ³ 
ñïîä³âàþòüñÿ, ùî öèôðà äîñÿãíå ïðèáëèçíî 
80.000 òîíí â ïîòî÷íîìó ðîö³. Ðàäà Êàâè ââà-
æàº, ùî çá³ëüøåííÿ íàÿâíîãî äîõîäó â êðà¿-
í³ ñïðèÿòèìå ðîñòó ñïîæèâàííÿ, àëå ì³ñöåâ³ 
àíàë³òèêè ñïðèéìàþòü ìåòó Ðàäè ÷åñòîëþá-
íîþ, àäæå ÷àé çàëèøàºòüñÿ äåøåâøîþ àëü-
òåðíàòèâîþ äëÿ á³ëüøîñò³ íàñåëåííÿ êðà¿íè.

КЕНІЯ ЗБІЛЬШУЄ ПОЗИКИ 
ДЛЯ ДРІБНИХ КАВОВИХ ФЕРМЕРІВ
Óðÿä Êåí³¿ çá³ëüøèâ ïåð³îä âèïëàòè ïî-

çèê â³ä îäíîãî äî òðüîõ ðîê³â ³ òàêîæ çàïèñàâ 
äð³áíèõ êàâîâèõ ôåðìåð³â â ñõåìó, ìåòîþ 
ÿêî¿ º äîïîìîãà âèðîáíèêàì äëÿ àêòèâíî¿ 
ï³äòðèìêè âèðîáíèöòâà ³ ÿêîñò³, ÿê ïîâ³äî-
ìèâ ô³íàíñîâèé äèðåêòîð Ôîíäó Ðîçâèòêó 
Êàâè (CDF). Â ìèíóëîìó ðîö³ óðÿä íàäàâ 500 
ìëí. êåí³éñüêèõ øèë³íã³â, ÿê ïîçèêó êàâîâèì 
âèðîáíèêàì, ùîá ò³ çìîãëè êóïèòè çàñîáè 
äëÿ âèðîáíèöòâà. Ïîçèêè ìàëè íèæ÷ó ñòàâêó 
â³äñîòêó, ëèøå 5% ïîð³âíÿíî ç êîìåðö³éíè-
ìè áàíêàìè, ÿê³ äàþòü ïîçèêè ì³æ 21% ³ 25%. 
Ãðîø³ äàâàëè âèðîáíèêàì â äâà åòàïè: 400 
ìëí. øèë³íã³â â ëþòîìó ³ 100 ìëí. â ñåðïí³. 
Íà ïî÷àòêó ïîçèêó ïðèçíà÷èëè ëèøå äëÿ ôåð-
ìåð³â, ÿê³ âèðîáëÿþòü ïðèíàéìí³ 2 êã êàâè ç 
1 äåðåâà ³ íå áðàëè äî óâàãè òèõ, õòî îòðè-
ìóâàâ íèæ÷³ âðîæà¿. Âèðîáíèêè êàâè â Êåí³¿ 
íå ìàëè æîäíèõ êðåäèò³â äåñÿòêè ðîê³â, ùî 
íå äàâàëî ¿ì çìîãè çàñòîñîâóâàòè äîðîã³ 
çàñîáè âèðîáíèöòâà äëÿ ðîçâèòêó ¿õ âðîæà-
¿â. Öå ñïðè÷èíèëî çíà÷íå ïàä³ííÿ âèðîáíè-
öòâà êàâè ç ìàêñèìàëüíèõ 2.17 ìëí. ì³øê³â â 
1987/88ð. äî 713.000 ì³øê³â â 2005/06ð.
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За підсумками про-
веденого загально-
українського конкур-
су якості 2006-2007 
років, організатором 
якого є Держспожив-
стандарт України, 28 
вересня 2007 року ого-
лошено переможців 
конкурсу “100 кращих 
товарів України”. 

Декілька тисяч підпри-
ємств з усіх регіонів України 
виборювали звання кращих у 
чотирьох номінаціях: послу-
ги, продовольчі та промис-
лові товари, а також товари 
виробничо-технічного при-
значення. 

Хочеться відзначити, що 
основою зародження цього 
конкурсу стали незворотні 
процеси світового спожив-
чого ринку, спрямовані на 
стимулювання виробників 
до постійного підвищення 

якості продукції. Таким чи-
ном, 23 лютого 2001 року вий-
шов указ Президента України 
№113 “Про заходи щодо під-
вищення якості вітчизняної 
продукції”. Відтоді вже стало 
традицією, що конкурс тако-
го загальнодержавного рівня 
проводиться під патронатом 
Президента України.

Спеціалістами Держспо-
живстандарту України була 
розроблена унікальна мето-
дика оцінки якості продукції, 
в якій враховувалися і ряд до-
даткових показників:

 якість та конкурент-
ноздатність продукції;

 рівень споживчих якос-
тей у порівнянні з кра-
щими світовими анало-
гами;

 рівень органолептичних 
властивостей у порів-
нянні з кращими світо-
вими аналогами;

 рівень соціальної кон-
курентноспроможнос-
ті (ціна в порівнянні з 
кращими аналогами і 
доступність) на націо-
нальному ринку;

 наявність/відсутність 

претензій споживачів, 
контролюючих струк-
тур, торгових організацій 
до продукції виробника;

 використання сировини і 
матеріалів;

 рівень стабільності по-
казників якості;

 рівень рекламного су-
проводу (впізнаваємості 
торгової марки);

 географія розповсюдження. 

Конкурсна комісія, до 
якої, окрім фахівців держ-
стандарту, ввійшли представ-
ники уряду, Верховної Ради 
та багатьох громадських ор-
ганізацій, визначила 100 під-

приємств-лауреатів і пере-
можців загальнодержавного 
змагання. Серед них, зокре-
ма, спільне українсько-ан-
глійське підприємство «Галка 
Лтд» двічі визнано лауреатом 
цього конкурсу.

Дана відзнака є результа-
том активної підготовки пе-
реходу від вже існуючого на 
підприємстві міжнародного 
стандарту якості ISO:9001 до 
наступного рівня стандарту 
ISO 22000:2005. Прагнення 
України до Світової органі-

зації торгівлі наполегливо 
вимагає від вітчизняних 
виробників впроваджен-
ня таких систем контролю 
якості та управління. Но-
вий стандарт базується на 
підвищеному рівні вимог 
до санітарно-гігієнічних 
норм, виробничої куль-
тури, наукової організації 
праці. 

Вже віднедавна на СП 
«Галка Лтд» впроваджено 
у виробництво ряд нових 
видів продукції. Серед 
них кава розчинна «Coffee 
Classic». Продукт є яскра-

вим свідченням змін стандар-
тів якості підприємства.

У країнах Європейського 
Союзу стандарт ISO 22000:
2005 є одним з головних ви-
значальних інструментів за-
безпечення високої довіри 
споживача до якості продук-
ції виробника. Таким чином, 
він дає можливість гідно кон-
курувати з кращими світо-
вими виробниками, які пред-
ставлені на вітчизняному та 
міжнародному ринках.

Олександр Сегедій.

І знову – чергове визнання 
на державному рівні!

Спільне 
українсько-англійське 

підприємство 
«Галка Лтд» визнано 

лауреатом Всеукраїнського 
конкурсу “100 кращих 

товарів України” 
за 2007 рік.

В і т а є м о !

українсько-англійське 

«Галка Лтд» визнано 
лауреатом Всеукраїнського 

конкурсу 
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 МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА БРАЗИЛІЇ АСИГНУЄ 
КОШТИ НА ФІНАНСУВАННЯ КАВИ
Ì³í³ñòåðñòâî ñ/ã ïîâ³äîìèëî, ùî âèäàëî 

ùå 6.27 ìëí. ðåàë³â ($34 ìëí.) Íàö³îíàëüíî-
ìó Ôîíäó Ðîçâèòêó Êàâè (Funcafe), ÿê³ äîïî-
ìîæóòü êàâîâîìó ñåêòîðó ÷åðåç ô³íàíñóâàííÿ 
ïîçèêè. Áðàçèëüñüêèé êîîïåðàòèâíèé áàíê Ba-
ncoob îòðèìàº âåëè÷åçíó á³ëüø³ñòü ôîíä³â äëÿ 
âèïëàò. Äî öüîãî ÷àñó â 2007ð. óðÿä âæå âèäàâ 
950 ìëí. ðåàë³â ç áþäæåòó $2 ìëí., ïðèçíà÷å-
íîãî äëÿ ôîíäó ðîçâèòêó êàâè. Ò³ ôîíäè ï³äóòü 
íà ô³íàíñóâàííÿ âèðîùóâàííÿ êàâè, çáèðàííÿ 
âðîæàþ ³ çáåð³ãàííÿ çà ñóáñèäîâàíèìè ñòàâ-
êàìè â³äñîòêó.

STARBUCKS ПІДВИЩУЄ ЦІНИ 
НА КАВОВІ НАПОЇ В США

Starbucks Corp. ï³äâèùèëà ö³íè â ÑØÀ íà 
êàâó, ëàòòå ³ ³íø³ íàïî¿ â ñåðåäíüîìó íà 9 öåí-
ò³â çà ÷àøêó, ùîá äîïîìîãòè â³äøêîäóâàòè 
çá³ëüøåí³ ö³íè íà ìîëîêî é ³íø³ òîâàðè, ÿê çàÿ-
âèâ ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿. Çàãàëüíîî÷³êóâàíèé 
êðîê îçíà÷àº äðóãå ï³äâèùåííÿ ö³í Starbucks 
ïðîòÿãîì ðîêó ³ ï³ñëÿ ì³ñÿöÿ, êîëè ô³íàíñîâèé 
äèðåêòîð ìåðåæ³ êàâ’ÿðåíü çàñòåð³ã, ùî äëÿ 
Starbucks áóäå äóæå íåëåãêî äîòðèìàòèñü âè-
ùîãî ïðîãíîçó ïðèáóòê³â 2007ð., ÷àñòêîâî ÷å-
ðåç çðîñòàþ÷³ ö³íè íà ìîëî÷í³ ïðîäóêòè. Ö³íà 
áóäå ì³íÿòèñü â çàëåæíîñò³ â³ä íàïîþ ³ ðèíêó, 
àëå â ñåðåäíüîìó ñòàíîâèòèìå äî 9 öåíò³â çà 
÷àøêó. Îñòàííº ï³äâèùåííÿ ö³íè â êîìïàí³¿ Star-
bucks ìàéæå íà 5 öåíò³â çà íàï³é â³äáóëîñÿ â 
æîâòí³ òîð³ê.

УРЯД НІКАРАГУА УКЛАВ 
ТОРГОВУ УГОДУ З ІРАНОМ

Ïðåçèäåíò Í³êàðàãóà ï. Äàí³åëü Îðòåãà ï³ä-
ïèñàâ òîðãîâó óãîäó ç ²ðàíîì, ÿêà ïåðåäáà÷àº 
åêñïîðò áàíàí³â, êàâè ³ ì’ÿñà â îáì³í íà äîïî-
ìîãó ç áîêó ²ðàíó â ïðîåêòàõ ³íôðàñòðóêòóðè, 
ïîâ³äîìèëà ïðåñà. Â îáì³í íà ñ/ã ïðîäóêö³þ ç 
Í³êàðàãóà ²ðàí ïîâèíåí äîïîìîãòè ç ô³íàíñó-
âàííÿì ñ/ã óñòàòêóâàííÿ – 4.000 òðàêòîð³â, 5 
ìîëîêîîáðîáíèõ ôàáðèê, êë³í³êó, 10.000 áó-
äèíê³â ³ ãëèáîêîâîäíèé ïîðò.

КАВОВА АСОЦІАЦІЯ БРАЗИЛІЇ 
ВВАЖАЄ ПОТЕНЦІАЛ РОСТУ РОБУСТИ 

В КРАЇНІ ОБМЕЖЕНИМ
Ðîáóñòà ç Áðàçèë³¿ çäîáóâàº ïîïóëÿðí³ñòü 

òîìó, ùî îáñìàæóâàëüíèêè âèìàãàþòü á³ëüøå 
êàâè äëÿ ñâî¿õ â³ò÷èçíÿíèõ ñóì³øåé, àëå çá³ëü-
øåííÿ ïëàíòàö³é ï³ä ðîáóñòîþ º ìàëîéìîâ³ð-
íèì, çàÿâèâ äèðåêòîð Àñîö³àö³¿ ²íäóñòð³¿ Êàâè 
Áðàçèë³¿ Abiñ. Â³í äîäàâ, ùî º äóæå ìàëî ì³ñöÿ 
äëÿ çá³ëüøåííÿ ïëàíòàö³é ðîáóñòè, íåçâàæà-
þ÷è íà ïîïèò â³ä ì³ñöåâèõ îáñìàæóâàëüíèê³â. 
Ðîáóñòà ðîñòå ãîëîâíèì ÷èíîì â øòàòàõ Åñ-
ï³ð³òî Ñàíòî, Áàõà, Ðîíäîí³ÿ ³ ñòàíîâèòü äåùî 
ìåíøå â³ä 25% âñüîãî âðîæàþ êàâè Áðàçèë³¿. 
Êðàùà ÷àñòèíà áðàçèëüñüêî¿ ðîáóñòè âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ â êðà¿í³ ³ ëèøå ìàëåíüê³ îáñÿãè 
â³äâàíòàæóþòüñÿ çà êîðäîí. Íåçâàæàþ÷è íà 
âèñîê³ âðîæà¿ ³ íèæ÷ó âàðò³ñòü äëÿ ðîáóñòè, 
ôåðìåðè íàïåâíî íå çá³ëüøàòü ïëîù³ ÷åðåç 
ãåîãðàô³÷í³ îáìåæåííÿ. Êð³ì öüîãî, óìîâè íå 
ñïðèÿþòü âèðîùóâàííþ äåðåâ ðîáóñòè íà âñ³é 
ïëîù³ îñíîâíèõ êàâîâèðîáíè÷èõ øòàò³â êðà¿íè – 
Ñàí Ïàóëî ³ Ì³íàñ Ãåðåñ.

ЕКСПОРТ АРАБІКИ З ОСТРОВА 
СУМАТРА ОЧІКУЄТЬСЯ СТАБІЛЬНИМ 

У 2007-2008 РОКАХ
Åêñïîðò àðàá³êè ç íàéá³ëüøîãî â ²íäîíå-

ç³¿ âèðîáíè÷îãî îñòðîâà Ñóìàòðà î÷³êóºòüñÿ 
ñòàá³ëüíèì, ì³æ 40.000-50.000 òîíí â 2007ð. ³ 
2008ð., ÿêùî äîçâîëÿòü ïîãîäí³ óìîâè, ïîâ³äî-
ìèëà Àñîö³àö³ÿ ÀÅÊ². Âèðîáíèöòâî àðàáêè ç ï³â-
í³÷íî¿ Ñóìàòðè ìîæå çá³ëüøèòèñü ï³ñëÿ 2008ð., 
òîìó ùî ìèð ïîâåðíóâñÿ â ïðîâ³íö³þ Àñåõ ï³ñëÿ 
ï³äïèñàííÿ ïàêòó ì³æ Äæàêàðòîþ ³ ñåïàðàòèñò-
ñüêèì Ðóõîì çà Ñâîáîäó Àñåõ â 2005ð. Ïî÷èíà-
þ÷è ç 2005ð., ôåðìåðè ïîâåðòàëèñü íà ïëàí-
òàö³¿, ùîá äîãëÿäàòè çà ñâî¿ìè âðîæàÿìè, àäæå 
óìîâè ñòàëè ñïðèÿòëèâ³. Ï³ä ÷àñ äîâãîòðèâàëîãî 
êîíôë³êòó ôåðìåðè çàëèøèëè 50%, ïðèáëèçíî 
ïîëîâèíó ç 75.000 ãà êàâîâèõ ïëàíòàö³é â áàãà-
òîìó ðåñóðñàìè Àñåõó. Ïðîâ³íö³ÿ òàêîæ çàçíàëà 
âåëèêîãî óäàðó öóíàì³ â ãðóäí³ â 2004ð. Â³äâàí-
òàæåííÿ êàâè ç Àñåõó âïàëè äî 250-300 òîíí çà 
ì³ñÿöü ï³ä ÷àñ êîíôë³êòó. Àñåõ ³ Ï³âí³÷íà Ñóìà-
òðà äàþòü äî 80% âñ³º¿ àðàá³êè â êðà¿í³. Îäíàê, 
àðàá³êà ñòàíîâèòü ëèøå 15% âñüîãî âèïóñêó 
êàâè ²íäîíåç³ºþ, ÿêèé âïàâ íà 20%, äî 440.000 
òîíí â 2007ð. ÷åðåç ì³íëèâó ïîãîäó.

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

 Ïîïóëÿðí³ íàïî¿  Çàõèñò òîðãîâî¿ ìàðêè

 Êàâîâèé ñåêòîð Ðåêëàìí³ àêö³¿

Ïàä³ííÿ âèðîáíèöòâà êàâîâîãî çåðíà â 
êðà¿í³ ïîÿñíþºòüñÿ, íàñàìïåðåä, ïîñò³éíîþ 
íåñòà÷åþ ðîáî÷èõ ðóê.

Ñïîä³âàþòüñÿ, ùî âèðîáíèöòâî ìèòî¿ àðàá³-
êè â ²íä³¿ â 2006/07ð. âïàäå íà 25% â³ä ìèíóëîãî 
ðîêó äî ìàéæå 22.000-23.000 òîíí, çàÿâèëà Àñî-
ö³àö³ÿ Åêñïîðòåð³â Êàâè ²íä³¿. Ëèøå 5.000 òîíí 
äàíîãî âèäó çàëèøåíî â çàïàñàõ äî íàñòóïíîãî 
âðîæàþ ðîáóñòè â ëþòîìó. Ç íèõ 1.000-1.500 òîíí 
áóäå ñïîæèòî â êðà¿í³ ³ çàëèøèòüñÿ ïðèáëèçíî 
3.500-4.000 òîíí íà åêñïîðò. Ïàä³ííÿ âèðîáíè-
öòâà êàâè ïîÿñíèëè ïîñò³éíîþ íåñòà÷åþ ðîáî-
÷èõ ðóê. 291.000 ðîá³òíèê³â, ÷è îäèí ðîá³òíèê íà 
ãà ôåðìåðñüêî¿ çåìë³, ïîòð³áíî ï³ä ÷àñ ï³êîâîãî 
çáèðàííÿ ðîáóñòè ³ ñå-
çîíó îáðîáêè ç ñ³÷íÿ 
äî ëþòîãî, ïðîòå ëèøå 
ïîëîâèíà ðîáî÷èõ ðóê 
áóëà íàÿâíà â öüîìó 
ðîö³, ïîâ³äîìèëà Àñî-
ö³àö³ÿ. ßê ïðàâèëî, ²í-
ä³ÿ âèðîáëÿº 27.000 
äî 30.000 òîíí ìèòî¿ 
ðîáóñòè ç 180.000 òîíí 
âñ³º¿ ðîáóñòè, ðåøòó 
îáðîáëÿþòü çà ñóõîþ 
òåõíîëîã³ºþ.

Âèðîáíèöòâî ìèòî¿ 
àðàá³êè òàêîæ çà ïëàíîì 
âïàäå ïðèíàéìí³ íà 20%, 
äî 50.000 òîíí ç 62.000 
òîíí â 2005/06ð. Ìàéæå 
20.000 òîíí öüîãîð³÷íî¿ 
ìèòî¿ àðàá³êè âñå ùå º â 
íàÿâíîñò³ äî íàñòóïíîãî 
âðîæàþ â ãðóäí³, ç ÿêèõ 
15.000 òîíí ïðèçíà÷åí³ 
íà åêñïîðò.

F.Lichts.

Японські дослідники 
довели, що кава здатна 

зменшити ризик 
онкозахворювань

Споживання трьох і більше чашок 
кави за день може зменшити наполо-
вину ризик раку товстої кишки, пові-
домила агенція Ройтерс. 

Науковці в Токійському Національ-
ному Раковому Центрі вивчали дані від 
96.000 чоловіків і жінок віком 40-69 років 
протягом 12 років, починаючи з 1990р. 
Враховуючи дієту і фізичні вправи, ті 

люди, які випивали по 
3 і більше чашок кави 
за день, зменшували 
ризик розвитку раку 
товстої кишки напо-
ловину, порівняно з 
тими, хто не пив жод-
ної чашки. Результати 
дослідження були опу-
бліковані в міжнарод-
ному журналі про рак. 
Механізм, за яким кава 
може попередити рак, 
ще невідомий, заявив 
один із вчених. Кофеїн, 
який міститься в каві, 
може стимулювати 
роботу товстої киш-
ки, або можуть діяти 
протиокислювальні 
властивості кави, до-
дав вчений.

F.Lichts.

Ó öåíòð³ Çàáîðîíåíîãî 
ì³ñòà – êîëèøíüîãî ³ìïåð-
ñüêîãî ïàëàöó Êèòàþ – ðîç-
ïî÷àëî ñâîþ ðîáîòó ñó÷àñíå 
êàôå-øîï.

Ðàí³øå íà 
ì³ñö³ òåïåð³ø-
íüîãî êàôå-
øîïó çíàõî-
äèëîñÿ êàôå 
àìåðèêàíñüêî¿ 
ìåðåæ³ Star-
bucks, ÿêîìó 
äîâåëîñÿ ïðè-
ïèíèòè ñâîþ 
ðîáîòó âë³òêó 
öüîãî ðîêó ÷å-
ðåç àêö³¿ ïðî-
òåñò³â, êîòð³ 
äîâîäèëè, ùî 

ïðèñóòí³ñòü àìåðèêàíö³â ó ñèì-
âîë³÷íîìó ñåðö³ êèòàéñüêî¿ íà-
ö³¿ º ñïðàâæíüîþ íàðóãîþ íàä 
êóëüòóðíîþ ñïàäùèíîþ êðà¿íè.

Çà ñëîâàìè êóðàòîðà Çà-

áîðîíåíîãî ì³ñòà Ë³ Âåíðó, “íà 
â³äì³íó â³ä êàôå Starbucks, íî-
âèé êàâîâèé çàêëàä ïåðåáóâàº 
ï³ä íàãëÿäîì ìóçåþ, ùî â Ïàëà-
ö³”. Ñüîãîäí³ êàôå îáëàøòîâàíå 
ñòèëüíèìè äåðåâ’ÿíèìè ìåáëÿ-
ìè, íà ñò³íàõ âèñÿòü õóäîæí³ 
ïàííî, ùî ðîçïîâ³äàþòü ïðî 
òðàäèö³¿ êèòàéñüêî¿ êóëüòóðè, à 
â³äâ³äóâà÷àì ïîäàþòüñÿ òðàäè-
ö³éí³ êèòàéñüê³ íàïî¿, çîêðåìà, 
÷à¿.

Çàáîðîíåíå ì³ñòî, â³äîìå 
ðàí³øå ÿê ìóçåé, ùî ó Ïàëàö³, 
ì³ñòèòüñÿ íà 74 ãà çåìë³. Ó 1987 
ðîö³ öÿ áóä³âëÿ, ÿêà íàë³÷óº 
9999 ê³ìíàò, áóëà âíåñåíà äî 
âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ, 
ïîâ³äîìëÿº àãåíö³ÿ Reuters.

Prian.ru

Сьогодні чай із ефектом 
“бульбашок” став особливо по-
пулярним в Азії, США, Канаді, 
хоча був відомий ще з кінця 90-х 
років минулого століття, пере-
важно серед молоді.

Батьківщиною чаю із “буль-
башками” вважається Тайвань, а 
винахідниками напою називають 
себе відразу два чайних доми. 
Один із них – чайна Chun Shui, 
що у Тайчунг Ситі, де на початку 
80-х років XX ст. Лю Хан Чи екс-
периментував із гарячим чаєм, 
кубиками льоду, молоком, арома-
тизаторами, сиропом та кульками 
тапиопіки. Усі ці компоненти ре-
тельно перемішувалися в шейкері, 
завдяки цьому на поверхні напою 
з’являлися бульбашки піни, а в чаї 
плавали кульки тапиопіки.

Власне саме через бульбашки 
та маленькі кульки крахмалу, що 
отримують із коренів маніоки 
(кассави чи юкки), напій назива-

ють “бульбашковим” або чаєм із 
перлин. Подають його зазвичай із 
соломинкою з широким отвором, 
що дозволяє повною мірою насо-
лодитися пінистим напоєм.

Слід сказати, що чай із буль-
башками спричинив справжню 
революцію в культурі чайних тра-
дицій Тайваню, він швидко по-

ширився всією країною. Сьогодні 
численні маленькі кав’ярні та спе-
ціалізовані крамниці, які готують 
ексклюзивний напій індивідуаль-
но за бажанням кожного клієнта, 
а також пропонують його на ви-
нос, підкорили ринок.

Одна із тайванських компаній 
підхопила це починання і пер-

шою випустила 
напій у карто-
нній упаковці 
від SIG Combi-
bloc. Готовий до 
споживання чай 
із бульбашками 
продається на 
Тайвані у таких 
варіантах: зеле-
ний чай, чай з 
молоком, чай із 
жасмином і чор-
ний чай.
За матеріалами 
News.unipack.ru

В’єтнамські міста 
Ханой і Хо Ши Мін ого-
лосили про проведення 
в себе “Культурних ка-
вових тижнів”, повідо-
мляє агентство Thanh-
NienNews. Акція має на 
меті популяризувати 
в’єтнамську каву, яка 
користується дедалі 
більшим попитом на 
зарубіжних ринках.

Директор Комер-
ційного Департаменту 
провінції Даклак повідо-
мив, що під час “Кавових 
тижнів” можна буде по-
знайомитися з історією 
вирощування в’єтнам-
ської кави, з технікою 
збирання врожаю та 
продегустувати числен-

ні сорти кавового зерна, 
які культивують сьогод-
ні у В’єтнамі.

В акції візьмуть 
участь 20 кавових ком-
паній, які представлять 
та будуть рекламувати 
свою продукцію.

Нині в’єтнамська 
провінція Даклак – лідер 
у виробництві кави, на 
її плантаціях збирають 

щороку 400 тис. тонн 
найякіснішого кавового 
зерна.

Перший “Кавовий 
тиждень” пройде у Ха-
ної з 29 листопада по 2 
грудня 2007 року, а дру-
гий відбудеться у Хо Ши 
Міні 13-16 грудня.

Maestro–news.ru

Çíàìåíèòó êîëóìá³éñüêó êà-
âó, ÿêó îòðèìóþòü âèíÿòêîâî ³ç 
çåðåí ñîðòó àðàá³êà, ùî ðîñòå 
íà ñõèëàõ Àíä, ôàõ³âö³ ââàæàþòü 
îäí³ºþ ç íàéêðàùèõ ó ñâ³ò³.

Êîëóìá³éñüêó 
êàâó â³äòåïåð 

çàõèùåíî 
â³ä ï³äðîáîê
Êîëóìá³éñüêà êàâà ïðîäóêóºòüñÿ 

ì³ñöåâîþ ôåäåðàö³ºþ êàâîâèðîá-
íèê³â, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäÿòü 566 òè-
ñÿ÷ îá’ºäíàíü. Òîé ôàêò, ùî íàçâà 
ìàðêè “Cafe de Colombia” íå íàëå-
æèòü ïðèâàòí³é êîìïàí³¿ òà 91% âñ³-
º¿ âèðîáëåíî¿ êàâè éäå íà åêñïîðò, 
çìóñèâ âèðîáíèê³â çâåðíóòèñÿ â ªÑ 
³ç ïðîõàííÿì çàõèñòèòè ìàðêó â³ä 
³ìîâ³ðíèõ ï³äðîáîê ä³ëê³â.

Â³äòàê, êàâà ç Êîëóìá³¿ ñòàëà 
ïåðøèì ïðîäóêòîì çà ìåæàìè ªâ-
ðîïåéñüêîãî Ñîþçó, ÿêà îòðèìàëà 
ñòàòóñ Protected Designation of Or-
igin (PDO – ïðèñâîþºòüñÿ ïðîäóê-
òàì õàð÷óâàííÿ, ÿê³ âèðîáëÿþòüñÿ ó 
âèçíà÷åí³é ãåîãðàô³÷í³é ì³ñöåâîñò³ 
³ç âèêîðèñòàííÿì òåõíîëîã³¿).

Áðåíä “Cafe de Colombia” äî-
ëó÷èâñÿ äî ñïèñêó íàçâ 800 ïðî-
äóêò³â, ³äåíòèô³êàö³ÿ ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà 
³ç ðåã³îíîì ïîõîäæåííÿ. Òîæ ëèøå 
âèðîáíèêè öüîãî ãåîãðàô³÷íîãî ðå-
ã³îíó ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè éîãî 
íàçâó äëÿ âèðîáëåíî¿ òóò êàâè.

Çà ìàòåð³àëàìè Neurope.eu

Культовий напій сучасності – 
це чай із “бульбашками” у картонній упаковці

 Êóëüòóðíà ñïàäùèíà

У колишньому китайському імперському палаці, 
що належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, 

відкрилось сучасне кафе-шоп

Òèæí³ êàâè ïðîéäóòü 
ó Â’ºòíàì³

Нестача робочої сили шкодить 
кавовиробництву Індії

 Êàâà ³ çäîðîâ’ÿ
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 Óêðà¿íñüêèé ôîðìàò  Àíàë³ç ðèíêó

Підняття цін  
на ринку кави

Íàïðèê³íö³ ë³òà ðèíîê êàâè ïîçíà-
÷èâñÿ òåíäåíö³ºþ äî ï³äâèùåííÿ ö³í 
íà àðàá³êó ³ äåÿêîìó çíèæåííþ íà 
ðîáóñòó, êîëè íüþ-éîðêñüêèé ³ ëîí-
äîíñüêèé ðèíêè ô’þ÷åðñ³â çàô³êñó-
âàëè öþ çì³íó.

Âïðîäîâæ ñåðïíÿ ö³íè íà çåðíî àðà-
á³êè çá³ëüøèëèñÿ íà 5.22% ïîð³âíÿíî ç 
ïåð³îäîì ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿöÿ ³ ñòàíîâè-
ëè íà íüþ-éîðêñüêîìó ðèíêó ô’þ÷åðñ³â 
121.64 öåíò/ôóíò. Ùîäî ðîáóñòè, òî íà 
ëîíäîíñüêîìó ðèíêó ô’þ÷åðñ³â (LIFFE)  
ö³íè çíèçèëèñÿ íà 5.43% ³ ñòàíîâèëè 
79.91 öåíò³â/ôóíò. Åêñïîðò â ëèïí³ áóâ 
äåùî âèùèì, í³æ ó òîìó æ ì³ñÿö³ òî-
ð³ê. Âîäíî÷àñ ñóêóïíèé åêñïîðò ïðî-
òÿãîì ïåðøèõ äåñÿòè ì³ñÿö³â êàâîâîãî 
ðîêó 2006/07 (æîâòåíü-ëèïåíü) ñêëàäàâ 
81.52 ìëí. 60-êã ì³øê³â. Öÿ öèôðà âêà-
çóº íà çá³ëüøåííÿ 13.31% ïîð³âíÿíî ç 
àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2005/06, êîëè ñó-
êóïíèé åêñïîðò äîð³âíþâàâ 71.94 ìëí. 
60-êã ì³øê³â.

Ùîäåííèé ö³íîâèé ³íäèêàòîð  
1 ñåðïíÿ 2006 – 12 âåðåñíÿ 2007 ðð.

Íåçâàæàþ÷è íà ñòàë³ñòü ö³í, ðåàëü-
íèé ïðèáóòîê êàâîâèðîáíèê³â áóâ ó íå-
áåçïåö³ ÷åðåç íåñòàá³ëüí³ñòü àìåðèêàí-
ñüêîãî äîëàðà. Áðàçèë³ÿ âèðîáèëà çà 
2007/08 óðîæàéíèé ð³ê 32.6 ìëí. 60-êã 
ì³øê³â, çîêðåìà 22.5 ìëí. ì³øê³â àðàá³êè 
òà 10.1 ìëí. 60-êã ì³øê³â ðîáóñòè.

Íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ ó Öåíòðàëüí³é 
Àìåðèö³ âèðóâàâ áóðåâ³é “Ôåë³êñ”, ÿêèé 
çàâäàâ ñåðéîçíî¿ øêîäè åêîíîì³÷í³é 
³íôðàñòðóêòóð³ áàãàòüîõ êðà¿í. Ñàìå öåé 
ïåð³îä ñï³âïàâ ùå é ³ç äîùîâèì ñåçîíîì 
ó êðà¿íàõ-âèðîáíèêàõ êàâè, ñïðè÷èíèâ-
øè íåñò³éê³ñòü ³ êîëèâàííÿ ö³í íà ðèíêó.

Ùîì³ñÿ÷íå ñåðåäíº ñêëàäåíå ÷èñëî 
ö³íîâîãî ³íäèêàòîðà ICO äîð³âíþâàëî 
107.98 öåíò³â/ôóíò ó ñåðïí³ ïîð³âíÿíî ç 
106.20 öåíò³â/ôóíò ó ëèïí³. Ï³äâèùåííÿ 
ñêëàëî 5.48%*.

Ó ãðàô³êó íàâåäåíî çì³íè ó ùîäåíí³é 
ñêëàäîâ³é ö³íîâîãî ³íäèêàòîðà ICO ñòà-
íîì íà 1 ñåðïíÿ 2006ð. – 12 âåðåñíÿ 
2007ð.

Coffee Market Report

* Ö³íè íà çåðíî ðîáóñòè ï³øëè âãîðó íà ïî-
÷àòêó âåðåñíÿ ³ 12 âåðåñíÿ ñòàíîâèëè 94.03 
öåíòè/ôóíò.

Зусилля кавовиробни-
ків і трейдерів сьогодні не 
губляться даремно. Із впев-
неністю можна стверджу-
вати, що у “кавовому” сенсі 
українці – питуща нація. І 
кількість наших шануваль-
ників кави за маркетинго-
вим дослідженням, поволі, 
але неупинно зростає. Поза 
тим впродовж декількох 
останніх років число при-
хильників меленої кави 
дещо кількісно і поступа-
лося поціновувачам “роз-
чинки”, але збільшувалося 
менш динамічно, зате ста-
більніше. Щодо споживан-
ня міксів, то воно пере-
важно має ситуативний 
характер – “замість” напою, 
до якого сформувалось ста-

ле уподобання.
Просуван-

ня меленої і 
розчинної кави 
має кожна свою 
специфіку. Так, 
мелена кава 
– натуральна, 
природна, роз-
чинна, високотехнологічна. 
Певна категорія споживачів 
взагалі ставиться до роз-
чинної кави із упереджен-
ням, сприймаючи навіть 
кращі сорти сублімованої 
кави як “сурогат”. Тому при 
просуванні розчинної кави 
важливо зорово і наочно 
передати її органолептичні 
якості. Для цього частіше 
за все на упаковці подаєть-
ся весь технологічний лан-

цюжок і починається він зі 
збирання зерен. Мета тако-
го опису – переконати спо-
живача, що смак продукту 
збережено недоторканим.

У рекламі ж натураль-
ної меленої кави провідне 
місце належить статусності 
напою та розкриттю у всій 
повноті культурно-етногра-
фічної аури, багатство якої 
підтверджено якістю.

Зауважимо, що біль-

шість українців п’є каву 
вдома, зокрема тому, що 
споживає її багато. Тут по-
значився певний “чайний” 
синдром, коли об’єм порції 
гарячого напою вже істо-
рично звіряється за найпо-
пулярнішим напоєм, тобто 
чаєм.

Ще один суттєвий 
штрих. Це більша кількість 
поміркованих прихильни-
ків обох видів кави у про-
тивагу непоміркованим. 
Власне, частина цієї остан-
ньої категорії є найстабіль-
нішими споживачами, які 
випивають по чашечці кави 
зранку – вдома, вдень – на 
роботі, ввечері – у кав’яр-
ні. Поціновувачам меленої 
кави, котрі воліють насоло-
дитися улюбленим напоєм 
на роботі, зробити це склад-
ніше, ніж шанувальникам 
“розчинки”, а йти до кав’яр-
ні заради порції кави на пе-
рерві – бракує часу. Тому до 
кав’ярні вони навідуються 
переважно ввечері, позаяк 
ці заклади, куди вони вча-
щають, заохочують саме до 
вечірніх відвідин, оскільки, 
як правило, суттєво відріз-
няються від кафе, куди за-
ходять щось “перехопити”, 
нашвидкуруч, запиваючи 
їжу розчинною кавою у 

пластиковому стаканчику. 
Відрізняються ці заклади 
і атмосферою, і сервісом, і 
ціною напою, і його якістю, 
а головне, – вони мають від-
відувачів, яких прийнято 
називати справжніми за-
всідниками.

Структура споживчих 
уподобань також наочно 
доводить те, що ринок, який 
поволі насичується, від на-
сиченості все ж таки ще да-
лекий. Практично не осво-
єна і корпоративна ниша, 
тобто забезпечення при-
хильників кави готовим на-
поєм на робочому місці. Ця 
ніша є цікавою для всіх опе-
раторів, оскільки у робочий 
“ландшафт” добре впису-
ються і автомати розчинної 
кави, і кавоварки. У свою 
чергу, в плані розвитку цієї 
тенденції, ще більше зміц-
няться позиції компаній, 
які вже зараз практикують 
комплексне вирішення про-
блем клієнтів.

Зростання вітчизняно-
го ринку кави є прогнозо-
ваним ще і через постійне 
прискорення темпу життя 
українців. Адже бадьо-
ра кава і наша динамічна 
сучасність, наче і справді 
створені одне для одного.

Т.Костів.

Споживання кави в Україні дедалі зростає
Великим і прекрасним є світ кави, що 

його створила реклама для українського 
споживача. Щоправда, пересічний украї-
нець, звісно ж, не може скласти конкурен-
ції щодо випитої кави ані фіну (200 літрів 
щороку), ані американцю (75 літрів на рік), 
оскільки сам споживає не більше як 17 лі-
трів щорічно. Та справа не лише в цьому, а в 
тім, що у традиційно кавових країнах захо-
ду споживання кави вже досягло свого апо-
гею і відтепер має тенденцію до скорочен-
ня. Відтак пересічний німець чи, скажімо, 
англієць більше випити просто нездатні, 
а от наші співвітчизники – уповні і навіть 
значно більше.

Çà ï³äñóìêàìè ïåð-
øîãî ï³âð³÷÷ÿ íèí³ø-
íüîãî ðîêó íàéá³ëüøå 
øâèäêîçðîñòàþ÷èì 
ñåãìåíòîì ðèíêó êàâè â 
Óêðà¿í³ º ñåãìåíò êàâî-
âèõ ì³êñ³â.

Íà äóìêó áàãàòüîõ åêñ-
ïåðò³â, áóðõëèâå çðîñòàí-
íÿ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â ñåãìåí-
ò³ íàòóðàëüíî¿ êàâè. Öå, 
ÿê ââàæàþòü äîñë³äíèêè, 
ñïðè÷èíåíå, íàñàìïåðåä, 
çðîñòàííÿì ïîïóëÿðíîñò³ 
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèò-
òÿ, à òàêîæ çá³ëüøåííÿì 

 Íîâ³ òåíäåíö³¿

ïðèáóòê³â íàñåëåííÿ, ùî 
ñòèìóëþº ñïîæèâà÷³â àê-
òèâíî ïåðåõîäèòè íà íà-
òóðàëüí³ ïðîäóêòè.

Ïîçà òèì, ³ñíóº ùå é 
³íøà äóìêà ìàðêåòîëîã³â, 
ÿêà ñïðîñòîâóº òàêó ïîçè-
ö³þ. Òàê, çîêðåìà, çà äî-
ñë³äæåííÿìè ôàõ³âö³â, çà 
ï³äñóìêàìè äðóãîãî ï³â-
ð³÷÷ÿ 2006 ³ ïåðøîãî ï³â-
ð³÷÷ÿ 2007 ðîê³â íàéá³ëü-
øå øâèäêîçðîñòàþ÷èì 
ñåãìåíòîì ðèíêó êàâè º 
ñåãìåíò êàâîâèõ ì³êñ³â. 
²õíÿ ÷àñòêà â ñòðóêòóð³ 
ðèíêó êàâè çà öåé ïåð³îä 

çðîñëà íà 14% ó íàòó-
ðàëüíîìó ³ íà 12% ó âàð-
ò³ñíîìó åêâ³âàëåíò³. 

Ñåãìåíò êàâîâèõ ì³ê-
ñ³â íà ñüîãîäí³øí³é äåíü 
º íàéá³ëüøå ì³ñòêèì ó íà-
òóðàëüíîìó åêâ³âàëåíò³. 
Ïðè öüîìó ñåãìåíò ðèíêó 
ìåëåíî¿ ³ êàâè â çåðíàõ ó 
çàçíà÷åíèé ïåð³îä çá³ëü-
øèâñÿ ó íàòóðàëüíîìó 
åêâ³âàëåíò³ íà 3,2%, à ó 
âàðò³ñíîìó íà 5,3%.

Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ 
òàêîãî óñï³õó êàâîâèõ ì³ê-
ñ³â º áàæàííÿ ñïîæèâà÷³â 
åêîíîìèòè ñâ³é ÷àñ, à ùå 

Ñòð³ìêå çðîñòàííÿ ðèíêó êàâè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñüîãîäí³  
â ñåãìåíò³ ì³êñ³â

Вміст кофеїну у різних видах 
кави неоднаковий. Максимальну 
його кількість виявлено у зерні 
робусти. Водночас в арабіці кофе-
їну значно менше. Найбагатша на 
кофеїн розчинна кава, незалежно 
від того, з якого сорту зерна вона 
вироблена.

Хоча кавове дерево дало назву 
кофеїну, у природі є рослини, де 
концентрація цього алкалоїду зна-
чно вища. Так, листя чаю містять 
найбільше кофеїну. Ні кавові зерна, 
ні горіхи кóли не здатні за цим по-
казником із ними позмагатися. Але, 
все ж таки, горнятко кави має вдві-
чі міцніший тонізуючий ефект, ніж 
така ж чашечка чаю. Пояснюється 
це тим, що маса кавових зерен, з 
яких готується напій, набагато біль-
ша від маси листків, потрібних для 
заварювання такої ж кількості чаю. 
Якщо ми перетворимо відсотковий 
вміст у грами, то побачимо, що на-
справді у наших улюблених напоях 
кофеїну не так вже й багато: всього 
лише 0,2 г у стандартному горнятку 
кави і вдвічі менше у чайній чашці.

До складу кави, так само як і до 
чаю, входить вітамін Р, що зміцнює 
стінки кровоносних судин. Відомо 
і те, що горнятко кави на 20% за-
довольняє потребу організму у цій 
речовині. А останнім часом вчені 

 Íà ìåäè÷íó òåìó

Íàñîëîäà äëÿ äóø³ ³ ò³ëà
довели зовсім надзвичайні власти-
вості кави. Так, південнокорейські 
дослідники виявили, що кава може 
стати унікальним продуктом для 
людей, які схильні до тяжких алер-
гічних реакцій. Це, зокрема, деякі 
види горіхів і укуси бджіл. Справа 
в тім, що при контакті із подразню-
ючими речовинами в організмі лю-
дини виробляється гістамін, який 
і викликає неприємні симптоми 
алергії.

Як з’ясували вчені, пиття кави 
зменшує вироблення гістаміну до 
мінімуму, нейтралізуючи таким чи-
ном наслід-
ки алергії, у 
тому числі 
і найнебез-
печніший з 
них – анафі-
л а к т и ч н и й 
шок, який 
може спри-
чинити ле-
тальну реак-
цію. 

А індій-
ські вчені із 
Бхабського 
до с л і д ног о 

центру в Бомбеї дійшли висновку, 
що кофеїн у великій кількості зда-
тен захистити організм від радіоак-
тивного випромінювання. Експери-
мент проводився на мишах, і його 
результати підтвердили це припу-
щення. Більшість тварин, які діста-
вали із їжею кофеїн, не загинули на-
віть після потужної дози радіації.

Австралійський дослідник 
Майк Маклахлин зумів довести, що 
кава має таку ж дію, що і побутовий 
фільтр для очищення води, оскіль-
ки нейтралізує розчинені в ній йони 
важких металів (міді, свинцю). Вче-

ний використовував воду, насичену 
цими шкідливими сполуками, для 
приготування кави, і, визначивши 
їхню концентрацію в отриманому 
напої, із подивом виявив, що вона 
зменшилася на ... 90%.

Чимало сучасних медиків і клі-
ніцистів вважають, що кава впливає 
не лише на фізичне, але й психічне 
здоров’я людини. Так, американські 
дослідники, наприклад, стверджу-
ють, що кава здатна запобігти суї-
циду. Виявляється, кава стимулює 
діяльність відділів мозку, що відпо-
відають за лагідний настрій. Тому 
людям із суїцидальними нахилами 
медики рекомендують вживати 
каву регулярно і щодня.

Разом із тим, лікарі не радять 
пити каву натще, оскільки у цьому 
випадку кофеїн всього лише за 10 
хвилин повністю всмоктується у 
кров. Щоправда, ця речовина має 
властивість вже за 3 години виво-
дитися із організму. Відтак краще 
пити каву у такий спосіб, аби кофе-
їн надходив у кров якомога повіль-
ніше: після їжі й бажано із цукрова-
ною кавою.

За матеріалами  
інтернет-сайту.

– çðó÷í³ñòü ó ïðèãîòóâàíí³ 
öüîãî âèäó êàâîâîãî íà-
ïîþ. Òàêà òåíäåíö³ÿ ââàæà-
ºòüñÿ ãîëîâíèì ôàêòîðîì, 
ùî ôîðìóº íèí³ ìîäåëü 
ïîâåä³íêè óêðà¿íñüêèõ ñïî-
æèâà÷³â íà ðèíêó êàâè.

Ââàæàþ÷è íà ñó÷àñí³ 
òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ðèíêó 
ó á³ê äîðîãèõ ïðîäóêò³â, 
ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ³ 
íàäàë³ çáåð³ãàòèìåòüñÿ ³í-
òåíñèâíå çðîñòàííÿ öüîãî 
ñåãìåíòó ó âàðò³ñíîìó îá-
ñÿç³ ïðîäàæó.

Çà ïîâ³äîìëåííÿìè  
³íòåðíåò-ñàéòó.
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 Êàâà êàòåãîð³¿ “ñïåøèåë³ò³”
ПРОДУКЦІЮ ТОРГОВОЇ МАРКИ “ГАЛКА” МОЖНА ПРИДБАТИ В МЕРЕЖІ ФІРМОВОЇ ТОРГІВЛІ 

ТА ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИЦТВАХ В УСІХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ЗА АДРЕСАМИ:

Ємен – країна на південному 
заході Азії, розташована в півден-
но-західній частині Аравійського 
півострова. Межує із Саудівською 
Аравією та Оманом. На заході її бе-
реги омивають води Червоного моря, 
а на півдні – Аденської затоки.

Від Африки Ємен відділяє вузька 
Баб-ель-Мандебська протока. Пло-
ща країни – 528 тис. км2, населення 
– близько 17 млн. мешканців. Столи-
ця – Сана (політична), Аден (еконо-
мічна).

В Ємені люди почали пити каву, 
коли її зерна разом з невільниками 
потрапили до них з Ефіопії, яка стала 
згодом одним із світових центрів з ви-
рощування кави. У 1690 році голланд-
ці відвезли кавові саджанці на острів 
Яву. Тільки в 1830 році англійці ство-
рили першу кавову плантацію в Індії. 
Благодатний грунт віднайшли кавові 
дерева на скелястій землі Латинської 
Америки.

Аристотель писав, що Аравія 
складається з двох частин. На півдні 
мусони зволожують її землю і вона дає 
щорік по два врожаї. Це – „Arabica Fe-
lix” – „Щаслива Аравія”. А ще є Аравія 
пустель, де розпечений, крихкий пісок 
і тверде каміння, і земля просякнута 
сіллю, де без упину рухаються на своїх 
верблюдах араби. 

Грецькі моряки у II ст. до н.е. ще не 
знали берегових обрисів Аравійського 
півострова, хоча й плавали на човнах 
Червоним морем, Індійським океаном 
і Перською затокою.

Птоломей першим умовно поділив 
півострів на паралелі та меридіани. На 
птоломеївській мапі Аравія мала фор-
му сокири. 

Вітер переніс пустелею незліченні 
кучугури піску, перш ніж Європі вда-
лося заглянути до аравійської мечеті 
зсередини. Зробив це Лодовико ди 
Вартема. В 1503 році він попрямував 
з Венеції до володінь Аллаха, попере-
дньо добре вивчивши арабську мову. 
Бажаючи потрапити до Мекки і Меди-
ни, він вирішив стати воїном-невіль-
ником – мамлюком. Підкупивши ва-
тажка мамлюків, Лодовико ди Вартема 
опинився у загоні, що супроводжував 
караван прочан до святих місць. Все, 
що побачив і почув цей сміливець під 
час подорожі, він згодом розповів у 
своїй книзі. Відважного мандрівника, 
який до цього вже побував в Ємені, 
Персії, Індії та багатьох інших країнах, 
подивувала Мекка, в якій точилася 

жвава торгівля коштовним камінням, 
золотом, парфумами, шовком, пряно-
щами та кавовим зерном.

Зерна єменської арабіки, зварені у 
традиційний спосіб, – по-арабськи чи 
по-турецьки, духмяність так, що їх-
ній казковий аромат чується на різних 
континентах світу. Ввечері в кофейнях 
єменці п’ють арабську каву „мокко”. Го-
луб, що його випустив Ной, відкрив гору 
Арарат, а кози Ефіопії – кавові зерна. 

В місті Ходейде традиційно готу-
ють каву з оболонок зерен. Тому на-
пій цей схожий на справжню каву, не 
більше, ніж чай на кефір. Втім, за своєю 
дією він нагадує цілющий зелений чай, 
скуштувавши який відчувається ба-
дьорість і спека вже не згинатиме вас до 
землі, зникає і пекуче відчуття спраги.

Чай в Ємені п’ють з маленьких 
чашок, а ще з менших – міцну чорну 
каву. Поруч завжди має стояти склян-
ка холодної води. Порцелянові сервізи 
в Ємені найчастіше зустрічаються в 
заможних будинках. Чайник, як пра-
вило, розмальований кольоровими 
пальмами. Деколи замість чашок сер-
віз комплектується пиалами, з яких 
місцеві жителі п’ють духмяний, дуже 
гарячий чай навіть у спеку.

Питну воду, на якій араби готують 
каву і чай, називають “солодкою во-
дою”. Такий вираз для звичайної води 
вигадали не поети, а люди, які при-
ходили в цей світ, жили і вмирали в 
безводних пустелях. Тому-то кочівни-
ку-бедуїну за всіх часів потрібна була 
лише безмежна пустеля, а свій шлях до 
неї і до води він завжди знаходив без-
помилково сам.

Т. Костянтинів.

×èìàëî ëþäåé ïåðå-
êîíàí³ â òîìó, ùî ²íä³ÿ 
– öå, íàñàìïåðåä, êðà-
¿íà, äå âèðîùóþòü àðî-
ìàòíèé ÷àé, ³ íå âñ³ çíà-
þòü, ùî ²íä³ÿ – öå ùå 
é áàòüê³âùèíà äóæå âè-
ñîêîÿê³ñíî¿ êàâè êàòå-
ãîð³¿ “ñïåøèåë³ò³”. Ó ö³é 
÷àñòèí³ àç³éñüêîãî êîí-
òèíåíòó ñêëàëèñÿ ³äå-
àëüíî ñïðèÿòëèâ³ óìî-
âè äëÿ ¿¿ âèðîùóâàííÿ: 
òðîï³÷íèé êë³ìàò, äî-
âîë³ âèñîê³ ïëîñêîã³ð’ÿ, 
äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ñî-
íÿ÷íîãî òåïëà, à òàêîæ 
âîëîã³ ï³ä ÷àñ ñåçîííèõ 
äîù³â, áàãàò³, “æèðí³” 

´ðóíòè. Ñüîãîäí³ êðà¿íà 
ïîñ³äàº ï’ÿòå ì³ñöå â 
ñâ³ò³ ñåðåä â³äîìèõ âè-
ðîáíèê³â àðàá³êè.

Åêñïîðòóâàòè êàâó ç 
²íä³¿ ïî÷àëè áëèçüêî äâîõ 
ñòîë³òü òîìó. Ó XIX ñò. êà-
âîâå çåðíî ïåðåâîçèëè äî 
ªâðîïè â ãðîì³çäêèõ äå-
ðåâ’ÿíèõ ÷îâíàõ. Ìàíäðè 
òðèâàëè ïî äåê³ëüêà ì³ñÿ-
ö³â, àäæå øëÿõ ïðîëÿãàâ 
äîâêîëà Àôðèêè, ïîâç ìèñ 
Äîáðî¿ Íàä³¿. À çåðíî, ÿêå 
âåçëè â òðþìàõ – ôàêòè÷-
íî íèæ÷å çà âàòåð-ë³í³þ 
– çíàõîäèëîñÿ ï³ä ÷àñ ïî-
äîðîæ³ â îñîáëèâî âîëîã³é 
àòìîñôåð³. ² öå âèêëèêàëî 

éîãî ôåðìåíòàö³þ. Çåðíà 
çì³íþâàëè ñâ³é çåëåíêóâà-
òèé êîë³ð íà çîëîòèñòèé, 
çá³ëüøóâàëèñÿ â ðîçì³ð³, 
³, ùî, íàéãîëîâí³øå, íàáó-
âàëè íàäçâè÷àéíî ì’ÿêîãî 
ñìàêó. Êàâà íàçàãàë âè-
ð³çíÿëàñÿ ëåäü ïîì³òíîþ 
êèñëèíêîþ, áóëà ñìà÷íîþ 
³ ëåãêî çàñâîþâàëàñÿ îð-
ãàí³çìîì. ªâðîïåéöÿì, ÿê³ 
é ãàäêè íå ìàëè, íàñê³ëüêè 
öÿ êàâà íå â³äïîâ³äàº îðè-
ã³íàëîâ³, âîíà äóæå ïîäî-
áàëàñÿ ³ ñìàêóâàëà.

Êàðòèíà çì³íèëàñÿ, 
êîëè ïî Ñóåöüêîìó êàíàëó 
â³äêðèëîñÿ ïàðîïëàâñòâî. 
Â³äòîä³ êàâà ³ç ²íä³¿ ìîãëà 

âæå òðàíñïîðòóâàòèñÿ 
äóæå øâèäêî. Ï³ä ÷àñ 
ïåðåâåçåíü ¿¿ çáåð³ãà-
ëè ãåðìåòè÷íî, ó çà-
ë³çíèõ òðþìàõ, òîìó 
çåðíî íå çàçíàâàëî 
³ñòîòíèõ çì³í.

Ùîá ïîâåðíóòè 
êàâ³ ¿¿ êîëèøí³é, âòðà-
÷åíèé ñìàê, ³íä³éñüê³ 
âèðîáíèêè âäàëèñÿ 
äî îñîáëèâîãî ñïî-
ñîáó îáðîáêè çåðåí. 
Ìåòîäèêà ïîëÿãàëà 
ó çàñòîñóâàíí³ ä³¿ ñå-
çîííèõ â³òð³â – ³íä³é-
ñüêèõ ìóñîí³â. Âëàñíå 

ñëîâî “ìîíñóí” ç àíãë³é-
ñüêî¿ òàê ³ ïåðåêëàäàºòüñÿ 
– “ìóñîí”.

Êàâîâ³ çåðíà ï³ñëÿ ñó-
õî¿ îáðîáêè, âèêëàäàëè 
ê³ëüêîìà øàðàìè â ñïåö³-
àëüíî ïðèñòîñîâàíèõ ïðè-
ì³ùåííÿõ, ñò³íè ÿêèõ ïðî-
ïóñêàëè ïîâ³òðÿ ççîâí³. 
Â³äòàê ùîðîêó, ç ÷åðâíÿ 
ïî âåðåñåíü, êàâà, ëåæà-
÷è, âñìîêòóâàëà ïîâîë³ â 
ñåáå âñþ âîëîãó, ùî ¿¿ çâ³-
äóñ³ëü ïðèíîñèëè ñòð³ìê³ 
ìóñîíè, íàðîäæåí³ íà çà-
õ³äíîìó óçáåðåææ³ ²íä³¿.

Çà 12-16 òèæí³â òàêîãî 
çáåð³ãàííÿ çåðíà ïðàêòè÷-
íî âäâ³÷³ çá³ëüøóâàëèñÿ â 
îá’ºì³, íàáóâàëè æîâòóâà-
òî-êîðè÷íåâîãî êîëüîðó òà 
÷óäîâîãî ñìàêó é àðîìà-
òó. Âîíè ì³ñòèëè íå ëèøå 
áàãàòî âîëîãè, àëå é ìàëè 
íàéíèæ÷ó ñåðåä óñ³õ ñâ³òî-
âèõ àðàá³ê êèñëîòí³ñòü.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî 
³íä³éñüêà “ìóñîííà” êàâà, 
ÿêîþ âîíà º íèí³, ìàº âè-
øóêàíèé, ãàðìîí³éíèé 
ñìàê, êîòðèé äîñêîíàëî 
â³äò³íÿþòü àðîìàòè êåäðó 
òà ïðÿíîù³â. Ñàìå çà öå 
çåðíà òàê øàíóþòü ãóðìà-
íè â óñüîìó ñâ³ò³. Ö³íà îä-
íîãî ê³ëîãðàìà îáñìàæå-
íî¿ “ìóñîííî¿” ³íä³éñüêî¿ 
àðàá³êè êîëèâàºòüñÿ ñüî-
ãîäí³ â ìåæàõ 20-25 äîëà-
ð³â, à äåêîëè ³ âèùå. 

ARS.

Ïðîòÿãîì äîâãîãî ïåð³îäó 
÷àñó â ³ñòîð³¿ Êèòàþ çíà÷åííÿ ³ 
ì³ñöå ÷àþ, êóëüòóðà éîãî ñïîæè-
âàííÿ ïîñòóïîâî òðàíñôîðìóâà-
ëèñÿ. ×àé ÿê íàï³é áóâ â³äîìèé 
êèòàéöÿì äóæå äàâíî. Ïåðø³ 
çãàäóâàííÿ ïðî ÷àé â³äíîñÿòü 
äî ïåð³îäó 5800-ë³òíüî¿ äàâíè-
íè. Óìîâíî âñþ ³ñòîð³þ åâîëþö³¿ 
÷àþâàííÿ ìîæíà ðîçä³ëèòè íà 5 
âåëèêèõ åòàï³â.

Åòàï ïåðøèé
Â³äêðèòòÿ ÷àþ íàëåæèòü öåí-

òðàëüíîìó êóëüòóðíîìó ãåðîþ êè-
òàéñüêîãî åïîñó Øåíü Íóíó (áî-
æåñòâåííîìó çåìëåðîáó), ç ³ì’ÿì 
ÿêîãî ïîâ’ÿçàíèé ïî÷àòîê ðîçïîä³ëó 
çåìåëü, òîðã³âë³ òà ìåäèöèíè. Çà 
îäí³ºþ ç ëåãåíä, Øåíü Íóíó ìàâ 
ïðîçîðèé æèâ³ò. Öå äàâàëî éîìó 
ìîæëèâ³ñòü, äîñë³äæóþ÷è ð³çí³ ðîñ-
ëèíè, ñïîñòåð³ãàòè íà ñîá³ ¿õ ä³þ.

Îäíîãî ðàçó íà ïðîòÿç³ îäíîãî 
äíÿ â³í ñêóøòóâàâ 100 ð³çíîìàí³òíèõ 
òðàâ òà 72 îòðóòè, ³ éîãî îðãàí³çì íå 
ñïðàâèâñÿ ç òàêèì íàâàíòàæåííÿì. 
Øåíü Íóíó âïàâ ï³ä äåðåâî ³ âòðàòèâ 
ñâ³äîì³ñòü. Ó öåé ÷àñ ç ëèñòî÷êà ïî-
êîòèëàñÿ ðîñà ³, ïîòðàïèâøè éîìó 
äî ðîòà, ïîâåðíóëà áîæåñòâåííîãî 
çåìëåðîáà äî æèòòÿ. Ïðèéøîâøè 
äî òÿìè, â³í çàö³êàâèâñÿ ö³ºþ ðîñ-
ëèíîþ, ÿêà âèÿâèëàñÿ ÷àéíèì äåðå-
âîì. Øåíü Íóíó çðîáèâ âèñíîâîê, 
ùî ÷àé ìàº âëàñòèâ³ñòü âèâîäèòè 
³ç îðãàí³çìó îòðóòè. Òàê, âïåðøå 
çãàäóâàííÿ ïðî ÷àé çóñòð³÷àºòüñÿ 
â òðàêòàò³ Øåíü Íóíó “Ñòîâáóðè òà 
òðàâè” (“Øåíü Íóí Áàî Öàî Öçèí”). 

Ç ìîìåíòó â³äêðèòòÿ ³ äî åïîõè 
×óíü Öþ (âåñíà ³ îñ³íü) ÷àé ïåðå-
âàæíî âèêîðèñòîâóâàâñÿ äëÿ æåðò-
âîïðèíåñåíü íà â³âòàð³. Äî íàøîãî 
÷àñó ä³éøîâ îïèñ ïðèãîòóâàííÿ òàê 
çâàíîãî “²ìïåðàòîðñüêîãî ÷àþ”.

Çà ïåðåêàçàìè, ó â³äïîâ³äíèé 
äåíü ïîâíîãî ì³ñÿöÿ 12 íåçàéìàíèõ 
ä³â÷àò ïðèïèíÿëè îáð³çóâàòè í³ãò³. 
Ï³ñëÿ äåÿêîãî ïðîì³æêó ÷àñó, â ñóâî-
ðî âèçíà÷åíèé ÷àñ, âîíè âèõîäèëè 
çáèðàòè ÷àé. Êîæíà ä³â÷èíà çðèâàëà 
ïî 30 ïó÷ê³â ÷àþ îäíàêîâîãî ðîçì³-

ðó, íå òîðêàþ÷èñü ¿õ ïîäóøå÷êàìè 
ïàëüö³â. Ïîò³ì ç³áðàíå ëèñòÿ ïðîìè-
âàëè 12 ðàç³â, ïîì³øóþ÷è ðóêàìè, ³ 
çàïàþâàëè â ñð³áíîìó ïîñóä³. Íàä 
íèì ²ìïåðàòîð ïðîâîäèâ ñâî¿ ìàã³÷-
í³ ä³¿. Òàêèé ÷àé âèêîðèñòîâóâàâñÿ 
äëÿ ðèòóàë³â ÿê äàíèíà ïðåäêàì.

Åòàï äðóãèé
Íàñòóïíèì åòàïîì ðîçâèòêó 

÷àéíî¿ êóëüòóðè º ïðîì³æîê ÷àñó â³ä 
ï³çíüîãî ïåð³îäó ×óíü Öþ äî ïî÷àòêó 
Çàõ³äíî¿ Õàíü. Ó öåé ÷àñ ëèñò ÷àéíî-
ãî äåðåâà ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè 
ó ïðèãîòóâàíí³ ¿æ³.

Åòàï òðåò³é
Òðåò³é ïåð³îä – ç ïî÷àòêó äî 

ñåðåäíüîãî ïåð³îäó Çàõ³äíî¿ Õàíü 
– àêòèâíî âèâ÷àëèñÿ êîðèñí³ âëàñ-
òèâîñò³ ÷àþ. ×àé ñëóøíî íàáóâàº 
ðåïóòàö³¿ ë³êàðñüêîãî çàñîáó â³ä ñòà 
íåäóã.

Åòàï ÷åòâåðòèé
Íàñòóïíèé ïåð³îä – ï³çí³é ïåð³-

îä Çàõ³äíî¿ Õàíü – ÷àñ òðüîõöàðþ-
âàííÿ. ×àé ç’ÿâëÿºòüñÿ ïðè äâîð³ ²ì-
ïåðàòîðà ÿê êîøòîâíèé íàï³é ³ ñòàº 
òîâàðîì.

Åòàï ï’ÿòèé
Îñòàíí³é åòàï – Çàõ³äíà Öç³íü 

– åïîõè Ñóé ³ Òàí (6-9 ñò.). Ó öåé ÷àñ 
÷àé ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ïî âñ³é òå-
ðèòîð³¿ Êèòàþ, ïîøèðþþ÷èñü ñåðåä 
óñ³õ âåðñòâ íàñåëåííÿ. ²ç ñàêðàëüíî¿ 
ïëîùèíè ïåðåì³ùóºòüñÿ ó ïîâñÿê-
äåííå æèòòÿ. Åïîõà Òàíü ââàæàºòüñÿ 
ðîçêâ³òîì êóëüòó ÷àþâàííÿ.

Â³ðà Äóìà.

Єменці почали пити каву ще за тих часів, коли її зерна 
разом із невільниками потрапили до них з Ефіопії

“Мусонна” індійська арабіка посідає 
гідне місце серед елітних світових кав

Історія походження 
китайського чаю
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