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Новорічний спецвипуск

Весь грудень наповнений перед-
чуттям чогось світло го і радісно-
го тому, що є речі, які створюють 
надзвичайну атмосферу тепла і 
затишку в нашій домівці, ту особ-
ливу ауру натхнення і любові, яку 
ми називаємо святом.

Ось ми і на порозі Нового 2008 
Року, який все розставить по своїх 
місцях. Предмети на бирають напро-
чуд реальних обрисів. Думки – ло-
гічної за вершеності, а життя – втра-
ченої чарівності. Так нібито мало і 
так безкінечно багато в цих теплих 
словах: “З Новим Роком тебе, мій 
друже!..”

Підбирати подарунки до Ново-
річного свята – справа дуже від-
повідальна, оскільки кожен з нас 
продовжує традицію, яка налічує 
чимало століть. Подаруйте вашим 
близьким те, що зробить їх щасли-
вими. Відкрийте і для себе сторін-
ки найприємніших зимових презе-
нтів. І якщо ваш вибір зупиниться 
на каві “Галка”, – її чудовий аромат 
створить вам і вашим близьким 
святковий настрій, який супро-

воджуватиме вас і в Ново му Році.
Яскраве сонце грудня та білий 

сніжок, що вибли скує на підвіконні, 
надає особливо бадьорого настрою. 
Синоптики обіцяють гарну новоріч-
ну погоду, але все ж буває і помиля-
ються. Робота в них така...

Настав час відпочити від гло-
бальних думок і пла нів, зробити 
плавний перехід від загального до 
окре мого, пошукати приємне в ра-
достях буття.

Поки черговий виток життя 
лише набирає обер тів, трохи пере-
починемо, підіб’ємо підсумки. Адже 
немає кращого часу озирнутися, ніж 
народження Нового Року, і немає 
приводу стати чистішим, доб рішим, 
світлішим, ніж Різдво.

Поки годинники звіря ють свій 
ритм з невловимим “завтра”, зупині-
мось на мить, повстанемо з попелу 
дрібних турбот. І не хай таємницю 
народження Нового віншує чудовий 
напій – кава “Галка”. Справжня, як 
істина, свіжа і духмяна, як смак но-
вого дня Новоріччя!..

Редколегія “ГК”.

Рецепт 
щасливого Різдва
Â³çüì³òü õîëîäíó çèìîâó 

í³÷, äîäàéòå äâ³ ÷àñòèíè á³ëî-
ãî, ³ñêðèñòîãî, ïóõêîãî ñí³ãó, 
âèì³øàéòå öå â òàêîìó ÷èñòî-
ìó ìîðîçíîìó ïîâ³òð³, ùîá àæ 
äóõ çàõîïëþâàëî.

Îêðåìî ó ùåäðîìó ñåðö³ 
çì³øàéòå ÷àð ä³â÷èíè, ö³êàâèé 
ïîãëÿä õëîïöÿ, ëþáîâ áàòü-
ê³â, îãîðí³òü òåïëèì ðóøíèêîì 
òðàäèö³éíèõ çâè÷à¿â ³ ïîñòàâ-
òå âñå öå îáåðåæíî â òåïëîìó 
ì³ñö³, ùîá ïî÷àëî ðîñòè. Äî-
äàéòå òð³øêè ïðÿíîù³â ìð³é, 
ÿêùî âè ìîëîä³, ³ ñïîìèí³â, 
ÿêùî âè ñòàðø³.

Äîçâîëüòå âñ³é ö³é ì³øàíè-
í³ âèðîñòè â òåïë³ äîáðèõ ïî-
÷óòò³â äî âñ³õ ëþäåé. Ïîäàâàé-
òå íà ñò³ë ïðè ñï³â³ êîëÿäêè â 
àòìîñôåð³ òåïëà òà âçàºìíî¿ 
ëþáîâ³.

Öåé ðåöåïò çàáåçïå÷èòü 
âàì ùàñëèâå Ð³çäâî.

З Новим Роком 
та Різдвом Христовим!

Хай несе Вам
Новий Рік

Лиш достаток
на поріг.

Щоб добро
в житті велося,

Все омріяне
збулося!

Від щирого серця вітаємо Вас, друзі, з Новим 2008 Роком і Різдвом Христовим! 
Не хай у Новому Році здійсняться всі заповітні мрії кожної родини. Міцного Вам 
здоро в’я, вагомих здобутків, злагоди і душевного спокою.

Світло Різдвяної зірки нехай наповнить Ваші серця урочистістю, піднесенням 
та щастям, а дзвіночки Різдвяної коляди радісно звеселяють душу.

Любові Вам, миру і добра! Христос рождається! Славіте Його!
Директорат Львівського СП “Галка Лтд”.

Зробіть впевнений крок 
назустріч Новому!

 Íîâîð³÷íå ñâÿòî

2008



Індія виробляє близь-
ко 300 тис. тонн кави, од-
нак внутрішнє споживання 
складає всього 80 тис. тонн 

щороку. При цьому основна 
маса індійської кави перемі-
шується із 25 – 30 тис. тон-
нами цикорію.

Згідно останніх дослі-
джень Кавової Ради, 79 % 
шанувальників кави не мо-
жуть відрізнити натуральну 
каву від кави із додаванням 
цикорію. Аби змінити ситу-
ацію, що склалася, Кавова 
Рада країни запропонувала 
використовувати на про-
дукції новий логотип “Coffee 
Mark”, аби споживачі розріз-
няли 100 % натуральну каву, 
яка виробляється в Індії. 
На просування цієї ідеї на 
внутрішньому ринку країни 
планується витратити до 90 
крор рупій впродовж п’яти 
років.

Commodityonline.com
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 Êàâîâà ³íäóñòð³ÿ ²íôîðìíîâèíè

УРЯД ТАНЗАНІЇ ЗАМІНИТЬ ВСІ СТАРІ 
КАВОВІ ДЕРЕВА

Òàíçàí³ÿ çàì³íèòü âñ³ ñòàð³ êàâîâ³ äåðåâà 
â êðà¿í³ ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ äâîõ ðîê³â, ùîá 
â³äíîâèòè çìåíøóâàíå âèðîáíèöòâî ³ ïîë³ï-
øèòè ÿê³ñòü êàâè, ÿê ïîâ³äîìèëà óðÿäîâà Ðàäà 
Êàâè Òàíçàí³¿. Íîâ³ ñàäæàíö³ êàâîâèõ äåðåâ 
íåäàâíî ðîçïîä³ëèëè ì³æ ôåðìåðàìè íà ï³â-
äí³ ³ çàõîä³ êðà¿íè, àëå ¿õ íå áóëî äîñòàòíüî. 
Óðÿäîâèé ²íñòèòóò ç Äîñë³äæåííÿ Êàâè Òàí-
çàí³¿ (TACRI) ïðèäáàâ ñèñòåìó ðîçìíîæåííÿ 
òêàíèíè êóëüòóðè äëÿ ïðîäóêóâàííÿ á³ëüøîãî 
÷èñëà ñàäæàíö³â. Òàíçàí³éñüê³ êàâîâèðîáíè-
êè, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ çàëåæèòü â³ä êàâîâèõ äå-
ðåâ, ùî ñòàðøå 50 ðîê³â, çìóøåí³ ÷åêàòè íà 
íîâ³ êàâîâ³ âèäè ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó ÷å-
ðåç òå, ùî íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò íåìàº 
äîñòàòíüî çàñîá³â. Äîñë³äíèé öåíòð íåäàâíî 
ïîâ³äîìèâ, ùî â³í ìàº ìîæëèâ³ñòü ïðîäóêó-
âàòè ëèøå 500.000 ñàäæàíö³â çà ð³ê, çíà÷íî 
ìåíøå â³ä ïîïèòó â êðà¿í³. Òàíçàí³ÿ ïëàíóº 
âèðîáëÿòè 120.000 òîíí êàâè çà ð³ê, ïî÷èíà-
þ÷è ç 2010ð., çà óìîâè óñï³øíî¿ ïðîãðàìè çà-
ì³íè ñòàðèõ äåðåâ. Àðàá³êà ñòàíîâèòü 70% â³ä 
âñüîãî ð³÷íîãî âèïóñêó êàâè â êðà¿í³, à ðåøòó 
– ðîáóñòà.

ОСНОВНИЙ РИНОК СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
ДЛЯ FOOD ЕMPIRE

Ñõ³äíà ªâðîïà, à íå Êèòàé çàëèøàòüñÿ â 
öåíòð³ óâàãè êîìïàí³¿ Food Empire Holdings 
Ltd. ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ ê³ëüêîõ ðîê³â, ÿê çà-
ÿâèâ ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿. Âèðîáíèê ñóì³-
øåé ðîç÷èííî¿ êàâè MacCoffee ïîâ³äîìèâ, ùî 
Êèòàé ïðîïîíóâàâ âåëèê³ ìîæëèâîñò³, àëå áóâ 
íàäòî âàæêèì ðèíêîì, òîä³ ÿê êðà¿íè Ñõ³äíî¿ 
ªâðîïè áóëè ç-ïîì³æ íàéøâèäøå çðîñòàþ÷èõ 
êàâîâèõ ðèíê³â ³ç òåìïàìè ðîñòó 15 äî 20% 
çà ð³ê. Êîìïàí³ÿ ïåðåäáà÷àº, ùî ñïîæèâàííÿ 
êàâè â Óêðà¿í³, äå MacCoffee êîíòðîëþº ïî-
ëîâèíó ÷àñòêè íà ðèíêó, çðîñòå íà 22% äî 
2010ð., äî 39.000 òîíí çà ð³ê ç 32.000 òîíí 
â 2007ð.

ІНДОНЕЗІЯ ВПРОВАДИТЬ 
ПЛАН ВІДРОДЖЕННЯ КАВОВОЇ 

ІНДУСТРІЇ В 2008 р.
Óðÿä ²íäîíåç³¿ âïèñàâ êàâó â ïåðåë³ê òî-

âàð³â, ÿê³ áóäóòü àñèãíóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî 
áþäæåòó ç ìåòîþ ¿õ â³äðîäæåííÿ â íàñòóïíèé 
ô³íàíñîâèé ð³ê, ÿêèé ðîçïî÷íåòüñÿ â êâ³ò-
í³ 2008ð., ÿê ïîâ³äîìèâ DJ. Öå ïîâèííî ïî-
æâàâèòè ñåðåäí³é âðîæàé êàâè â ²íäîíåç³¿ ç 
7.0 òîíí/ãà íà ïðèíàéìí³ 1-1.2 òîííè/ãà ³ çà-
ãàëüíèé âèïóñê ìîæå äîñÿãòè 11.7 ìëí. 60-êã 
ì³øê³â äî 2013ð. Àñîö³àö³ÿ Åêñïîðòåð³â Êàâè 
²íäîíåç³¿ (ÀÅÊ²) îö³íþº ðàçîì âèðîáíèöòâî 
êàâè â 2006/07ð. â ìàéæå 6.3 ìëí. 60-êã ì³ø-
ê³â, íà 5% ìåíøå â³ä 6.7 ìëí. â ïîïåðåäíüîìó 
êàâîâîìó ðîö³. Ïåðåäáà÷àþòü, ùî â³ò÷èçíÿíå 
ñïîæèâàííÿ çðîñòå íà 25% äî 2.5 ìëí. ì³øê³â 
â 2007 êàëåíäàðíîìó ðîö³ ç 2 ìëí. â ïîïåðå-
äíüîìó.

УГАНДА ПОЧИНАЄ ПЕРЕСАДЖЕННЯ 
КАВИ У ПІВНІЧНОМУ РЕГІОНІ

Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ ç ðîçâèòêó êàâè 
Óãàíäè (UCDA) ðîçïî÷àëî ïðîãðàìó ³ç ïåðå-
ñàäæåííÿ êàâè ó ï³âí³÷íèõ ÷àñòèíàõ êðà¿íè, 
îñê³ëüêè âîíî íàìàãàºòüñÿ ðîçøèðèòè êàâî-
âå ôåðìåðñòâî ïîçà ìåæ³ òðàäèö³éíèõ ðåã³-
îí³â âèðîùóâàííÿ êàâè, ïîâ³äîìèâ çâ³ò DJ. 
Êàâîâèé îðãàí ïîâ³äîìèâ, ùî â³í ðîçïî÷àâ 
ïîøèðþâàòè åë³òí³ ð³çíîâèäè ðîáóñòè ñåðåä 
ôåðìåð³â ó ï³âí³÷í³é Óãàíä³, íàìàãàþ÷èñü 
óð³çíîìàí³òíèòè êàâîâå ôåðìåðñòâî íà òåðè-
òîð³ÿõ, ÿê³ í³êîëè íå çàçíàâàëè çàõâîðþâàííÿ 
êàâè. Äî 50,000 êàâîâèõ ñàäæàíö³â áóäå âè-
ñàäæåíî ó ðàéîíàõ Àïàê, Ê³òãàì, Ãóëó, Ë³ðà, 
Ïàäåð, Àìîðëàòà, Äîêîëî ³ Àìóðó äî 2015 
ðîêó, ùî êîøòóâàòèìå $100 ìëí.

ФЕРМЕРИ КЕНІЇ ВИРОЩУВАТИМУТЬ 
ОРГАНІЧНУ КАВУ

Âèðîùóâàííÿ îðãàí³÷íèõ ïðîäóêò³â çäî-
áóâàº âñå á³ëüøó ïîïóëÿðí³ñòü â Öåíòðàëüí³é 
Êåí³¿ âñë³ä çà ïîâ³äîìëåííÿìè ïðî òå, ùî îð-
ãàí³÷íà êàâà äàº ö³íè ç íàäáàâêàìè íà ðèí-
êó. Ðàäà Êàâè îêðåñëèëà äëÿ îðãàí³÷íî¿ êàâè 
âèìîãó í³ø³ íà ðèíêó, ÿêó êàâîâ³ âèðîáíèêè 
â Êåí³¿ ìîæóòü çàïîâíþâàòè ç ìåòîþ çá³ëü-
øåííÿ ñâî¿õ ïðèáóòê³â. Êð³ì ïîïóëÿðíîñò³ îð-
ãàí³÷íî¿ êàâè ç-ïîì³æ îð³ºíòîâàíèõ íà ÷èñòîòó 
ñåðåäîâèùà ñïîæèâà÷³â, ïðèá³÷íèêè îðãàí³÷-
íî¿ êàâè çàÿâëÿþòü, ùî âîíà äàº âèñîê³ âðî-
æà¿ ³ çàîùàäæóº ôåðìåðàì ãðîø³ íà êóï³âëþ 
äåøåâøèõ ìàòåð³àë³â äëÿ âèðîáíèöòâà.

В’єтнамська кава 
може знову вийти 
на світові ринки

Çà ïîâ³äîìëåííÿì ì³ñöåâèõ çàñî-
á³â ³íôîðìàö³¿ êàâîâà ³íäóñòð³ÿ Â’ºò-
íàìó ïîâí³ñòþ â³äíîâèëàñÿ â³ä íàñë³ä-
ê³â íåùîäàâí³õ äîù³â ³ òàéôóíó, ÿêèé 
çíèùèâ ïîíàä 10 % êàâîâîãî âðîæàþ 
êðà¿íè.

Ö³ ïðèðîäí³ êàòàêë³çìè, íà äóìêó åêñ-
ïåðò³â, ñòàëè íåãàòèâíîþ îáñòàâèíîþ äëÿ 
âèðîáíèê³â åë³òíèõ ñîðò³â êàâè ç ªâðîïè ³ 
ÑØÀ. Àäæå ïîÿâà íà ñâ³òîâèõ ðèíêàõ â³ä-
íîñíî äåøåâøîãî â’ºòíàìñüêîãî àíàëîãà 
ìîæå íåãàòèâíî â³äáèòèñÿ íà ¿õí³õ ïðèáóò-
êàõ.

Çíàìåíèòå çåðíî ðîáóñòè âæå ïîäå-
øåâøàëî íà Ëîíäîíñüê³é òîâàðí³é á³ðæ³ 
á³ëüøå í³æ íà 3,5 %, à íà ìîìåíò çàêðèò-
òÿ òîðã³â éîãî âàðò³ñòü çóïèíèëàñÿ íà ïî-
çíà÷ö³ $ 1,812 çà ôóíò, ùî çíà÷íî íèæ÷å ó 
ïîð³âíÿíí³ ³ç ïîïåðåäí³ìè ïîêàçíèêàìè.

Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèê³â â’ºòíàìñüêî¿ 
õàð÷îâî¿ ³íäóñòð³¿, íåçâàæàþ÷è íà âñ³ òðóä-
íîù³, î÷³êóâàíèé íà ïî÷àòêó 2008 ðîêó âðî-
æàé êàâîâîãî çåðíà âñå æ áóäå ç³áðàíèé.

Foodnewstime.ru

Øàíóâàëüíèêàì ìàðêè 
BMW ïðèºìíî áóäå ä³çíà-
òèñÿ, ùî öÿ êîìïàí³ÿ ðîç-
ðîáèëà äèçàéí ùå ³ äëÿ êà-
âîâàðêè – Starbucks Sirena 
Espresso Machine.

Ðàçîì ³ç ñâîºþ çîâí³ø-
íüîþ åëåãàíòí³ñòþ, êàâî-
àâòîìàò ìàº áàãàòî êîðèñ-
íèõ ÿêîñòåé, çîêðåìà, â³í 
óêîìïëåêòîâàíèé øâèäê³ñ-
íèì ïàðîâèì áîéëåðîì, 
ñïåö³àëüíèì ô³ëüòðîì òà 
çàïàòåíòîâàíèì àäàïòåðîì 

çâîðîòíîãî òèñêó, ÿêèé àâòî-
ìàòè÷íî ðåãóëþº ïîäàâàííÿ 
âîäè ³ çàáåçïå÷óº íîðìàëü-
íèé ïðîöåñ ïðèãîòóâàííÿ 
áîäüîðîãî íàïîþ.

Ùå îäí³ºþ ïåðåâàãîþ êà-
âîâàðêè â³ä BMW º ¿¿ â³äíîñíî 
íèçüêà ö³íà, â óñÿêîìó ðàç³, 
ÿêùî ïîð³âíÿòè ³ç êàâîâàðêà-
ìè ³íøèõ âèðîáíèê³â. Òàê, íà-
ïðèêëàä, 2007 ðîêó êîìïàí³ÿ 
Lamborghimi âèïóñòèëà îáìå-
æåíèì òèðàæåì êàâîìàøèíó 
ðó÷íîãî çáèðàííÿ – Tonino 

Lamborghimi coffee, âàðò³ñòü 
ÿêî¿ ñêëàëà $ 1750.

Äî ðå÷³, ì³æ öèìè äâîìà 
âç³ðöÿìè ðîçòàøóâàâñÿ ùå 
îäèí ñïðàâä³ ëþêñîñîâèé âà-
ð³àíò – êàâîâàðêà â³ä Bugatti. 
Öÿ êîìïàí³ÿ ïðåäñòàâèëà ñâîº 
áà÷åííÿ ³äåàëüíî¿ êàâîâî¿ ìà-
øèíè. Âèãîòîâëåíà âîíà ³ç 
âèñîêîÿê³ñíîãî àëþì³í³ÿ. Õðî-
ìîâàíà Diva Espresso Machi-
ne îá³éäåòüñÿ ïîö³íîâóâà÷àì 
êàâè ó $ 825.

²íòåðíåò-ïîâ³äîìëåííÿ.

Independent опубліку-
вав перелік кращих отелів, 
що розташовані на каво-
вих плантаціях світу.

Перше місце посів отель 
Lime Tree Farm, що у горах 
Ямайки. На фермі гостям 
готують ексклюзивну каву 
із зерен кращих сортів, а та-
кож пропонують страви на-
ціональної кухні. Ціна роз-
міщення – від $ 200 за ніч.

Друге місце виборов 
лодж Ndali в Уганді, який 
вишукано оздоблений у ко-
лоніальному стилі. Посто-
яльцям господарі люб’язно 
пропонують каву, чай, ба-
нани із власної плантації. 

Ціна розміщення – від $ 320 
за ніч.

На третьому місці роз-
ташувався гватемальський 
отель Tak”alik Maya, який 
знаходиться на старовин-
ній фермі кінця ХІХ ст. 
Гості можуть тут відвіда-
ти діючу кавову плантацію 
та власноруч зварити собі 
запашної кави. Ціна розмі-
щення – від $ 130 за ніч.

На четвертому місці 
– індонезійський отель Los-
ari, до складу якого входить 
32 розкішні віли. Окрім 
кавових дерев, на місцевій 
плантації вирощують фрук-
ти та овочі. Ціна розміщен-

ня – від $ 275 за ніч.
І п’яте місце посів коста-

риканський 
Xandari Re-
sort and Spa, 
у ресторані 
якого турис-
ти можуть 
скушт увати 
каву кращих 
м і с ц е в и х 
сортів. Ціна 
розміщення 
– від $ 192 за 
ніч.

За 
матеріалами 

інтернет-
сайту.

Ìèôó ïðî òå, ùî êîëóìá³éñüêà 
êàâà º êðàùîþ â ñâ³ò³ ÷è, ïðèíàéìí³, 
ó Íîâîìó Ñâ³ò³, çäàºòüñÿ íàäõîäèòü 
ê³íåöü.

Òðè ñîðòè êàâè ³ç Ïàíàìè ö³íóþòü-
ñÿ íèí³ âèùå â³ä óñ³õ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó 
é âèïåðåäèëè íàâ³òü íàéçóõâàë³øèõ êîí-
êóðåíò³â. Ïðî öå ç 
ãîðä³ñòþ ïîâ³äî-
ìèëè íåùîäàâíî 
ïàíàìñüê³ ì³ñöåâ³ 
âèðîáíèêè êàâîâî-
ãî çåðíà.

Ö³íà íà åë³òí³ 
ñîðòè ïàíàìñüêî¿ 
êàâè êîëèâàºòüñÿ ó 
ÑØÀ â³ä 130 äî 300 
$ / ôóíò (áëèçüêî 
450 ã). Âñ³ âîíè âè-
ðîùóþòüñÿ ó ïðè-
êîðäîíí³é ³ç Êîñòà-
Ðèêîþ ïðîâ³íö³¿ ×èðèêè. Ïîêè ö³ çåðíà, ùî 
ïðîäàþòüñÿ ï³ä ìàðêîþ “Ãàððèäî”, á³ëüøå 
â³äîì³ ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ, àëå ¿õ âèðîá-
íèêè ïîñòóïîâî âèõîäÿòü âæå ³ íà ºâðî-
ïåéñüê³ ðèíêè.

Âèñîê³ ö³íè íà êðàùó ïàíàìñüêó êàâó 
óòðèìóþòüñÿ ùå é òîìó, ùî îá’ºìè ¿¿ âè-

ðîáíèöòâà, ÿêå ïåðåáóâàº â ðóêàõ äð³áíèõ 
âëàñíèê³â, äîâîë³ íåçíà÷í³: â³ä 100 äî 500 
ôóíò³â.

Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî ðîçâèòêó Ïàíàìè Ãèëüåðìî Ñàëà-
ñàðà, – óðÿä êðà¿íè íàäàº ï³äòðèìêó öèì 
âèðîáíèêàì êàâè ó ðàìêàõ ñïåö³àëüíî¿ 

ïðîãðàìè, ÿêà ìàº 
íà ìåò³ ðîçøèðåí-
íÿ åêñïîðòíèõ ïî-
ñòàâîê. Ïàðàëåëüíî 
ïðîâîäèòüñÿ â³äá³ð 
êðàùîãî íàñ³ííÿ, à 
òàêîæ âåäóòüñÿ äî-
ñë³äæåííÿ ³ç ïîøóêó 
íàéåôåêòèâí³øîãî 
ñïîñîáó âèðîùó-
âàííÿ ñàäæàíö³â.

Ñüîãîäí³ ïî-
ëîâèíà ³ç 10 òèñ. 
ãåêòàð³â ïëàíòàö³é 

ó Ïàíàì³ íàëåæèòü åë³òíèì ñîðòàì êàâè. 
Ò³ëüêè çà 2007 ð³ê ê³ëüê³ñòü ãîñïîäàðñòâ, 
äå êóëüòèâóþòü ö³ ñîðòè, çá³ëüøèëàñü â³ä 
2 äî 67. ² öå ïðè òîìó, ùî òàê³ çåìåëü-
í³ óã³ääÿ ïîòðåáóþòü ³íâåñòèö³é ó ðîçì³ð³ 
áëèçüêî 15 òèñ. äîëàð³â íà êîæåí ãåêòàð.

Itar-tass.com

 Íîâèíè ðèíêó

Індійська кава з новим обличчям

 Ì³æíàðîäíèé àóêö³îí

Ðåêîðä áîë³â³éñüêî¿ 
êàâè íà àóêö³îí³

Сорти болівійської кави “Квітка кавово-
го дерева” і “Сан-Ігнасіо” сягнули рекордної 
суми продажу на міжнародному аукціоні, по-
відомила місцева преса.

На міжнародному аукціоні було представ-
лено 26 марок кави (переможців на третьому 
конкурсі в Болівії) 148 покупцям із 23 кра-
їн світу, які заплатили за кращі сорти кави у 
п’ять разів більше, ніж ці зерна продаються 
на міжнародному ринку. Середня ціна фунту 
кави склала $ 6,36, а на міжнародному ринку 
його ціна дорівнює 1,20-1,40 $ / фунт.

На аукціоні працювали 20 дегустаторів 
міжнародного класу, які надали перевагу кра-
щим маркам болівійської кави з кавових план-
тацій Юнгас.

Ruso.prensa-latina.cu

 Çà ñóì³ñíèöòâîì

Компанія BMW розробила сучасний дизайн для професійної кавової машини

 Ðèíîê äèêòóº ö³íè

Ïàíàìñüêà êàâà ö³íóºòüñÿ âèùå 
â³ä ³íøèõ ñîðò³â?

 Çà âåðñ³ºþ Independent

Êðàù³ îòåë³ íà êàâîâèõ ïëàíòàö³ÿõ 
çà âåðñ³ºþ Independent



Збирачі кавового зерна в 
Індонезії зараз продають си-
ровину місцевим обсмажу-
вальникам на острові Ява, які 
намагаються поповнити свої 
запаси.

Споживання кави в Індоне-
зії зросло і прогнозується, що у 
2008 році воно збільшиться на 
11 % до 20000 тонн. У січні-квіт-
ні 2008 року Індонезії скоріш 
за все доведеться імпортувати 
близько 60000 тонн кави, поза 
як внутрішнього виробництва 
кави бракує для покриття по-
питу. У 2007 році Індонезія ім-
портувала 80 000 – 100 000 тонн 
кави, – повідомляють представ-
ники Індонезійської Асоціації 
Експортерів Кави.

Індія також збільшує ім-
порт кави робуста: у В’єтнамі та 
Індонезії планується закупити 
7000 тонн низькоякісних сор-
тів кави робуста для поставки 
у грудні 2007 та січні 2008 ро-
ків. Індія виробляє в середньо-
му 300 000 тонн та експортує 
70 % свого врожаю.

За матеріалами Coffeetea.ru

 ²íôîðìíîâèíè

КАВОВИЙ Ф’ЮЧЕРСНИЙ 
РИНОК ІНДІЇ ДОПОМОЖЕ 

ВІДРОДИТИ СЕКТОР
Êàâîâ³ âèðîáíèêè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî íå-

äàâíî âèïóùåíèé ô’þ÷åðñíèé êîíòðàêò äî-
ïîìîæå ¿ì âèéòè ç ðîê³â íåäîñòàòíüîãî ³í-
âåñòóâàííÿ. Á³ðæà Íàö³îíàëüíîãî Òîâàðó 
³ Äåðèâàòèâ³â (NCDEX) âïðîâàäèëà êàâîâ³ 
ô’þ÷åðñè 10 âåðåñíÿ. Ïðîòå, äæåðåëà ³íäó-
ñòð³¿ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî îáñÿãè òîðã³âë³ çðîñ-
òàòèìóòü ëèøå â ñ³÷í³, êîëè íàäõîäèòü íîâèé 
âðîæàé êàâè íà ô³çè÷í³ ðèíêè. ²íä³ÿ ñïîæèâàº 
ìàéæå 20% âèðîáëåíî¿ â êðà¿í³ êàâè ³ ëèøå 
ðåøòà åêñïîðòóº. Çà äàíèìè NCDEX, 30-40% 
âèðîáíèê³â ³ åêñïîðòåð³â â³çüìóòü ó÷àñòü ó 
ô’þ÷åðñíîìó ðèíêó.

MITSUBISHI КУПИТЬ ПРОЦЕСИ 
ОБСМАЖУВАННЯ КАВИ 

ТА ПРОДАЖУ У ART 
Mitsubishi Corp. ïîâ³äîìèëà, ùî âîíà äî-

ìîâèëàñü ïðî êóï³âëþ çà 5 ìëðä. ÿïîíñüêèõ ºí 
($1=115.895 ÿïîíñüêèõ ºí) ïðîöåñ³â îáñìà-
æóâàííÿ êàâîâèõ çåðåí òà ïðîäàæó ó Art Co-
ffee, îïòîâîãî ïðîäàâöÿ â Òîê³î. Íàéá³ëüøèé 
òîðãîâèé ä³ì òàêîæ ïðèäáàº òîðãîâó ìàðêó 
Art Coffee. Óãîäà â³äáóäåòüñÿ ó ñ³÷í³, êîëè Art 
Coffee ïåðåäàñòü îïåðàö³¿ ç îáñìàæóâàííÿ ³ 
ïðîäàæó. Ï³ñëÿ ïðîäàæó Art Coffee çì³íèòü 
ñâîþ íàçâó ³ çîñåðåäèòü óâàãó íà óïðàâë³í-
í³ ñâîºþ ìåðåæåþ êàâ’ÿðåíü. Çàñíîâàíà â 
1934 ðîö³, Art Coffee ìàëà òîâàðîîá³ã ó 22.9 
ìëðä. ÿïîíñüêèõ ºí 2006/07 ðîö³ (êâ³òåíü/áå-
ðåçåíü). Îïåðàö³¿ ç îáñìàæóâàííÿ ³ ïðîäàæó 
ñêëàäàëè á³ëüøó ÷àñòèíó òîâàðîîá³ãó, à ñàìå 
20 ìëðä. ÿïîíñüêèõ ºí.

КАВОВІ ПЛАНТАЦІЇ В’ЄТНАМУ 
РОЗШИРЯТЬСЯ ДО ЛАОСУ

Âèðîáíèöòâî êàâè ó Â’ºòíàì³ â 2011ð. 
ìîæå çá³ëüøèòèñü äî 200.000 60-êã ì³øê³â 
êàâè, âèðîùåíî¿ â ï³âäåííîìó Ëàîñ³ çã³äíî 
ç³ ñï³ëüíèì ï³äïðèºìñòâîì, ÿêå äîçâîëÿº 
Â’ºòíàìó âèðîùóâàòè êàâó íà 6.000 ãà çåì-
ë³ â óìîâàõ íåñòà÷³ ðîäþ÷èõ çåìåëü äëÿ ïî-
äàëüøîãî ðîçøèðåííÿ ç êðà¿í³, ÿê ïîâ³äîìëÿº 
ïðåñà. Â’ºòíàìñüêî-Ëàîñüêå ñï³ëüíå êàâîâå 
ï³äïðèºìñòâî îòðèìàëî äîçâ³ë íà âèðîùó-
âàííÿ êàâè íà 1.000 ãà â ï³âäåíí³é ïðîâ³íö³¿ 
Ëàîñó ×àìïàññàê, ÿê ïîâ³äîìèëà Àñîö³àö³ÿ 
Êàâè ³ Êàêàî Â’ºòíàìó (Vicofa). Çà óãîäîþ ì³æ 
Vicofa, Dak Uy Coffee Co. ç ïðîâ³íö³¿ Êîí Òóì ó 
Â’ºòíàì³ ³ ïîñàäîâöÿìè â ×àìïàññàê ñï³ëüíå 
ï³äïðèºìñòâî îðåíäóâàòèìå 1.000 ãà çåìë³ 
íà âèðîùóâàííÿ êàâè ç ìîæëèâèì ðîçøèðåí-
íÿì äî 3.000-5.000 ãà â ìàéáóòíüîìó.

КАВОВІ ФЕРМЕРИ БУРУНДІ 
ПОСТАЧАЮТЬ КАНАДСЬКІ ФІРМИ
Îðãàí³çàö³ÿ áóðóíä³éñüêèõ êàâîâèõ ôåð-

ìåð³â ïîâ³äîìèëà, ùî âîíà ï³äïèñàëà êîí-
òðàêò ïðî ïîñòàâêó êàíàäñüêîìó ïîêóïöþ 144 
òîíí ñâ³æèõ çåðåí, öå ¿¿ äðóãèé ïðîäàæ ï³ñëÿ 
çàâåðøåííÿ ùîòèæíåâîãî êàâîâîãî àóêö³îíó, 
ïîâ³äîìèâ Ðåéòåðñ. Ôåðìåðè áóäóòü ïîñòà-
÷àòè êàâó êàíàäñüêîìó ïîêóïöþ Ken-Caf Inc. 
ïðîòÿãîì ïåð³îäó ï’ÿòè ì³ñÿö³â ç âåðåñíÿ 
äî ñ³÷íÿ 2008 ðîêó. Áóðóíä³éñüêå êàâîâå âè-
ðîáíèöòâî ó 2007/08 ðîö³ (êâ³òåíü/áåðåçåíü) 
çà ïðîãíîçàìè çìåíøèòüñÿ äî ïðèáëèçíî 
167,000 60-êã ì³øê³â ç 517,000 ì³øê³â ìèíó-
ëîãî ðîêó, ïîâ³äîìèâ Ocibu, â îñíîâíîìó âíà-
ñë³äîê ñòàð³ííÿ äåðåâ.

ІМПОРТ КАВИ В ІТАЛІЮ 
ЗБІЛЬШИТЬСЯ ВНАСЛІДОК 

РЕЕКСПОРТУ
²ìïîðò çåëåíî¿ êàâè â ²òàë³þ, îäíîãî 

ç íàéá³ëüøèõ ñâ³òîâèõ îáñìàæóâàëüíèê³â, 
çá³ëüøèòüñÿ â íàñòóïí³ ê³ëüêà ðîê³â âíàñë³äîê 
çðîñòàííÿ ðååêñïîðòó, ïîâ³äîìèâ Ìàðêî Ïà-
ëàä³í³, ïðåçèäåíò ³òàë³éñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî 
³íñòèòóòó åñïðåññî (INEI). ²òàë³ÿ êóïèëà ïðè-
áëèçíî 5.8 ìëí. 60-êã ì³øê³â çåëåíî¿ êàâè 
ìèíóëîãî ðîêó ó êðà¿í-âèðîáíèê³â êàâè ³ ïðî-
äàëà êðà¿íàì-ñïîæèâà÷àì 800,000-900,000 
ì³øê³â ñìàæåíî¿ êàâè. ²ìïîðò çðîñòàº, íåçâà-
æàþ÷è íà â’ÿëèé âíóòð³øí³é ïîïèò, îñê³ëüêè 
ñïîæèâàííÿ êàâè â ²òàë³¿ íàïåâíî çàëèøèòüñÿ 
ñòàá³ëüíèì â íàñòóïí³ ê³ëüêà ðîê³â ³ ñïîä³âàí-
íÿ íà çðîñòàííÿ ñòîñóþòüñÿ ìîëîäèõ ëþäåé, 
ÿê³ ï’þòü á³ëüøå êàâè çàðàç í³æ äî öüîãî, çà-
âäÿêè ¿¿ êðàùîìó ³ì³äæó.

Íàòàë³ÿ Êóäðèê, 
Îêñàíà ×îëà÷.

Ïåðåêëàä ç àíãë.
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Ãîëîâíîþ ìåòîþ 
ïðîâåäåííÿ âèñòàâêè 
“×àé ³ êàâà 2007” ñòà-
ëà ïðåçåíòàö³ÿ îñòàíí³õ 
äîñÿãíåíü â ñôåð³ âè-
ðîáíèöòâà ³ ïåðåðîáêè 
÷àþ ³ êàâè, à òàêîæ âè-
çíà÷åííÿ ñó÷àñíèõ ïåð-
ñïåêòèâ ðîçâèòêó ÷àé-
íî¿ ³ êàâîâî¿ ³íäóñòð³¿ 
Óçáåêèñòàíó.

Îô³ö³éíèì ñïîíñîðîì 
âèñòàâêè âèñòóïèëà ãðó-
ïà êîìïàí³é “Azersun Ho-
lding” (Àçåðáàéäæàí). Çà 
ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, 
â³äâ³äóâà÷³ çìîãëè îçíà-
éîìèòèñÿ ³ç ñïîñîáàìè 
ïðèãîòóâàííÿ ÷àþ â ð³çíèõ 
êðà¿íàõ, ïðîäåãóñòóâàòè 
òà îö³íèòè éîãî ñìàê.

Ó Òàøêåíò³ áóëè ïðåä-
ñòàâëåí³ áëèçüêî 20 ïðî-
â³äíèõ çàðóá³æíèõ ³ ì³ñöå-
âèõ êîìïàí³é – âèðîáíèê³â, 
³ìïîðòåð³â ³ äèñòðèá’þòå-
ð³â ÷àþ ³ êàâè. Ñåðåä íèõ 
Øâåéöàð³ÿ, ²òàë³ÿ, ßïîí³ÿ, 
Êèòàé, Îá’ºäíàí³ Àðàáñüê³ 
Åì³ðàòè, Øðè – Ëàíêà, Ðî-
ñ³ÿ, à òàêîæ Óçáåêèñòàí.

Âèñòàâêà ç³áðàëà øè-
ðîêå êîëî ôàõ³âö³â, åêñ-

ïåðò³â, ï³äïðèºìö³â ç³ 
ñôåðè âèðîáíèöòâà, ïå-
ðåðîáêè òà ðåàë³çàö³¿ ÷àþ 
³ êàâè. Åêñïîçèö³¿ áóëè 
ðîçì³ùåí³ çà òåìàòè÷íè-
ìè ðîçä³ëàìè “×àé ³ êàâà”, 
“×àéí³ ³ êàâîâ³ íàïî¿”, “Ô³-
òî÷àé òà ÷àé ³ç ð³çíîìàí³ò-
íèìè äîäàòêàìè”, “Ñèðî-
ïè äëÿ ÷àþ ³ êàâè”, “Êàâîâ³ 
ìëèíêè òà êàâîìàøèíè”, 
“×àéí³ ³ êàâîâ³ ñåðâ³çè, àê-
ñåñóàðè”.

Îðãàí³çàòîðè âèñòàâêè 
âèñëîâèëè âïåâíåí³ñòü ó 
òîìó, ùî âîíà çàïî÷àòêóº 
íîâ³ òðàäèö³¿ ÷àéíî-êàâî-
âèõ ðèòóàë³â, à òàêîæ ñòà-
íå ì³ñöåì á³çíåñ-çóñòð³-
÷åé ó÷àñíèê³â ðèíêó ÷àþ, 
êàâè ³ âñ³õ ñóïóòí³õ ãàëó-
çåé: ïàêóâàëüíî¿, ôàñó-
âàëüíî¿, êóë³íàðíî¿, êîí-
äèòåðñüêî¿ òà ³íø.

Business.uzreport.com

Кава-брейк 
під час робочої 

перерви

Ніщо так не «спалює» ро-
бочого часу, як спонтанні та 
тривалі перерви на каву. Адже 
хочеться і перепочити, і насо-
лодитися кавою, і поспілкува-
тися з колегами. 

Та спосіб контролювати до-
рогоцінні хвилини все ж таки 
є. Домовтеся з колегами та вла-
штуйте з ними кілька “кавових” 
п’ятихвилинок щодня, за годи-
ну-півтори до обідньої перерви 
та через деякий час після неї. По-
ставте свій таймер, годинник, і 
він “слідкуватиме” за вами від по-
чатку до завершення кавування. 
А от вже після дзвінка вас просто 
таки „потягне” за робочий стіл, 
– запевняють психологи, – адже 
працездатність різко підвищить-
ся, активі зується інтелектуальне 
мислення та збільшиться твор-
чий потенціал.

ARS.

 Êîðèñí³ ïîðàäè Âèñòàâêîâ³ íîâèíè

Друга Міжнародна спеціалізована виставка 
“Чай і кава 2007” у Ташкенті

 Îãëÿä ðèíêó

Ринкові ціни на зерно ара-
біки і робусти змінювалися 
рівнонаправленно у періоді 
30 листопада – 6 грудня по-
точного року. Про це доклад-
ніше.

Кава арабіка з поставкою 
в березні 2008 року зросла в 
ціні на 0,4 % у Нью-Йорку, а 
ціна робусти з поставкою в 
січні 2008 року впала на 4,2 % 
у Лондоні.

Розрахункова ціна закрит-
тя на каву арабіка з поставкою 
в березні 2008 року склала 
129,05 центів/фунт на нью-
йоркській біржі NYBOT (ICE) 
6 грудня 2007 року.

За звітними відомостями 
стосовно позицій трейдерів 
з кавових ф’ючерсів на нью-
йоркській біржі NYBOT на 
27 листопада 2007 року чиста 
довга позиція у великих інвес-
тиційних фондах зменшилася 
до 37012 лотів (- 1111 лотів за 
тиждень).

Торгові доми скоротили 
свою чисту коротку позицію 
до 39922 лотів (- 857 лотів). 
Чиста довга позиція дрібних 
торговців впала до 2910 ло-
тів (+ 254 лоти за тиждень). 
Загальний відкритий інтер-
ес знизився до 152293 лотів 
(- 1298 лотів за тиждень).

Сертифіковані запаси кави 
арабіка на нью-йоркській 
біржі NYBOT 6 грудня 2007 
року скоротилися до 4,526,566 
60-кг мішків (- 8938 мішків на 
29 листопада 2007 року).

* * *
Міжнародна Кавова Орга-

нізація переглянула свій про-
гноз світового виробництва 
кави в сезоні 2007/2008 у бік 

підвищення до 118 млн. 60-кг 
мішків на відміну від попере-
дніх оцінок у 114 млн. 60-кг 
мішків, через збільшення ви-
робництва кави у В’єтнамі. 
Проте, за даними МКО цього 
обсягу виробництва (118 млн. 
мішків) буде недостатньо для 
світового попиту на каву у 
розмірі 125 млн. мішків, який 
очікують у 2008 році.

Бразильські експортери 
оцінюють урожай бразиль-
ської кави в сезоні 2008/09 
у диапазоні 44-46 млн. 60-кг 
мішків, що спричинило до не-
щодавнього зростання коти-
ровок арабіки у Нью-Йорку. 
Раніше трейдери озвучували 
прогнози у 50-60 млн. 60-кг 
мішків. Бразильське інформа-
гентство Safras e Mercado опу-
блікувало свій звіт, за яким у 
країні в сезоні 2008/09 очіку-
ється врожай кави у 47.6 – 49.9 
млн. 60-кг мішків.

Розрахункова ціна закрит-
тя на каву робуста склала 
1749 $/т за січневим ф’ючер-
сом лондонської біржі Eurone-
xt (LIFFE) 6 грудня 2007 року.

Ціни на робусту в Індонезії 
знизилися до 15150-15600 ру-
пій/кг (1,64 – 1,69 $/кг) з 16200 
рупій/кг. Проте ціни на каву у 
В’єтнамі нижчі від Індонезії. 
Так, в’єтнамська кава пропо-
нувалася за мінус 150 $/т до 
березневого ф’ючерсу лон-
донської біржі на умовах ФОБ 
Хошимин, порівняно з ціною 
індонезійської кави зі зниж-
кою 100 $/фунт до березневого 
ф’ючерсу на каву лондонської 
біржі на умовах ФОБ індоне-
зійський порт.

Збирання кави нового вро-
жаю у В’єтнамі просувається 
повним ходом і вже на сьо-
годнішній день зібрано близь-
ко половини врожаю кави 
2007/08.

Вважається, що врожай 
сезону 2007/08 у В’єтнамі буде 
на 20 % менше від урожаю 
2006/07. Дилери повідомляють, 
що покупці зараз перейшли на 
в’єтнамську каву через те, що 
надходження індонезійської 
кави в індонезійський порт 
Лампунг скоротилися від 100 
тонн до 50.

Äèíàì³êà ì³æíàðîäíîãî ðèíêó êàâè 
çà ïåð³îä 30 ëèñòîïàäà – 6 ãðóäíÿ 

2007 ðîêó

Динаміка розрахункової ціни закриття на кавові ф’ючерси 
за період 30.11.2007 – 06.12.2007 рр.
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Лінія ароматів Латте
Із січня 2007 року на Львівському СП “Галка” запущено у виробництво 

нову лінію Латте. Сьогодні на підприємстві вже випускається Латте, кава 
натуральна розчинна «Галка», кава розчинна сублімована “Freeze-dried” в 
стіках.

   Зі смаком карамелі;

   Зі смаком крем-тофі;

   Зі смаком тірамісу;

   З вершками.

Класичне поєднання
Латте зі смаком карамелі. Класичне Латте з додаванням карамелі. Смак 

м’який, насичений, яскраво виражена карамель.
Латте зі смаком крем-тофі. Класичне Латте з додаванням крем-тофі. Смак 

м’який, насичений, нагадує смак крем-брюле.
Латте зі смаком тірамісу. Класичне Латте з додаванням тірамісу. Смак 

м’який, насичений. В цьому Латте можна вловити смакові нотки 
ніжного вершкового 
сиру в поєднанні з 
коньяком. Тіра-
місу – відомий 
італійський де-
серт, фактично 
візитна картка 
Італії.

Хроніка виробничих подій року 2007 СП “Галка Лтд"

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 неперевершеного 
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.

ESPRESSO CREMA
Для любителів ніжного 

незабутнього смаку. Кава 
здивує вас ароматом верш-
ків та довгим приємним піс-
лясмаком. Чудова піна, що 
щільно вкриває ваше екс-
прессо, збереже всю непо-
вторність відчуття.

Серія ESPRESSO 
від Торгової марки

Початок весни – хороший час для починань. 
Саме першого березня наші предки святкували 
Новий Рік, а, отже, невипадково, що саме цього мі-
сяця розпочато випуск нової продукції під торго-
вельною маркою “Цикоринка”, в якій поєднався до-
свід технологів та фармакологів, а також новітні 
технічні можливості підприємства. Це сприяло 
розширенню випуску унікальної за своїми власти-
востями харчової продукції найвищої якості.

Основними особливостями продуктів ТМ “Ци-
коринка” є їх 100% натуральність, відсутність кон-
сервантів та поєднання високих смакових якостей із 
користю, властивою спеціальним продуктам харчу-
вання.

НОВИНКА – “ЦИКОРИНКА”

Натуральна 
розчинна «Чорна 

кава» – 
особливий 
купаж ТМ 

«Імператорський 
стандарт»

Ще за часів імператорської Ро-
сії купець Першої Гильдії Афана-
сій Савин постачав до імператор-
ського двору особливу каву, яку 
складав із добірних зерен за влас-
ним рецептом. Напій настільки 
сподобався, що був навіть вида-
ний Указ про призначення купця 
Першим Постачальником Двору 
особливої кави, яка згідно Указу, 
отримала назву «Імператорський 
стандарт». Разом із тим, надійшло 
розпорядження пригощати цим 
напоєм виключно поважних гос-
тей Двору.

На щастя, секрет особливого 
рецепту Імператорської кави збе-
рігся донині, і нам вдалося від-
творити її істинний незвичайний 
смак. Ми сподіваємось, що насо-
лоджуючись кавою «Імператор-
ський стандарт», Ви відчуєте себе 
істинною Імператорською осо-
бою.

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

Без перебільшень можна 
стверджувати, що кава для ба-
гатьох із нас стала невід’ємною 
частиною повсякденного жит-
тя. Дехто цінує каву за те, що 
допомагає у потрібну мить зі-
братися і підбадьоритися, інші 
вважають, що кава позбавляє 
зайвої ваги, а хтось впевнений 
у тому, що вона неперевершена 
супутниця у товариському колі 
друзів. Зрештою, кожен новий 
день ми за звичкою розпочинає-
мо із філіжанки своєї улюбленої 
кави. Із задоволенням п’ємо її на 
роботі та насолоджуємося ніж-
ним, ледь гіркуватим смаком під 
час відпочинку.

Íàçâà «Ëàòòå» ïîõîäèòü ç ²òà-
ë³¿, ÿê ³ «Êàïó÷÷³íî». «Êàïó÷÷³íî» 
âèãîòîâëÿºòüñÿ ç êàâè ³ ñï³íåíîãî 
ãàðÿ÷èì ïàðîì ìîëîêà. Ïðè öüî-
ìó íà ïîâåðõí³ êàâè óòâîðþºòüñÿ 
øîâêîâèñòà ìîëî÷íà ï³íêà.

«Ëàòòå» ïðîäóêóºòüñÿ ³ç êàâè ³ 
âåðøê³â ìåòîäîì çâè÷àéíîãî ïå-
ðåì³øóâàííÿ. Ïðàêòè÷íî «Ëàòòå» 
– öå êàâà «3 â 1», – êàâà, âåðøêè 
³ öóêîð.

«Ëàòòå», âèðîáëåíå ôàõ³âöÿ-
ìè Ëüâ³âñüêîãî ÑÏ «Ãàëêà Ëòä», 
ìàº äóæå ïðèºìíèé ³ í³æíèé 
ñìàê. Ó éîãî ñêëàä³ ò³ëüêè íà-
òóðàëüí³ êîìïîíåíòè, çàâäÿêè 
ÿêèì ïðîäóêò ïåðåâàæàº êàâó 
êîíêóðåíò³â. Ïðè áàæàíí³, ìîæíà 
ðåãóëþâàòè êîíñèñòåíö³þ íàïîþ 
çà âëàñíèì ñìàêîì.

Ñ³÷åíü: Áåðåçåíü:

Êâ³òåíü:

Ëèïåíü:

Ëèïåíü:

Ëèñòîïàä:

×åðâåíü:
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В Україні дорожчає кава 
в автоматах

Íà äíÿõ ïîäîðîæ÷àëè êàâîâ³ íàïî¿ 
â àâòîìàòàõ êîìïàí³¿ “Íåñêàôå”, ÿê³ 
âñòàíîâëåí³ â êè¿âñüêèõ ñóïåðìàðêåòàõ 
òà á³ëÿ ñòàíö³é ñòîëè÷íîãî ìåòðî.

ßêùî ðàí³øå, ïðèì³ðîì, â àâòîìàò³, ùî 
â îäíîìó ç ïîïóëÿðíèõ ñòîëè÷íèõ ñóïåð-
ìàðêåò³â, çâè÷àéíà êàâà êîøòóâàëà 1,5 
ãðí., òî òåïåð – 2 ãðí. Ì³öíà êàâà äî ïîäî-
ðîæ÷àííÿ áóëà ïî 2 ãðí., à çàðàç – 2,5 ãðí. 
²íø³ íàïî¿, íàïðèêëàä, ìîêêà÷³íî ïîäîðîæ-
÷àâ íàéá³ëüøå – äî 3 ãðí.

Çàïèñêà íà êàâîàâòîìàò³ ïîÿñíþº: âñå 
ïîäîðîæ÷àëî ÷åðåç ï³äâèùåííÿ êóðñó 
ºâðî. Äëÿ òîãî, àáè íàäàë³ ãîòóâàòè ÿê³ñí³ 
íàïî¿ ³ç ³íãðåä³ºíò³â, ÿê³ çàâîçÿòü ³ç êðà¿í 
ªâðîïè, ô³ðìà çìóøåíà áóëà ï³äíÿòè ö³íè.

– ²íãðåä³ºíòè ïîäîðîæ÷àëè ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ó âñüîìó ñâ³ò³ çðîñëà ö³íà íà ñîíÿøíè-
êîâó îë³þ. Ñàìå ¿¿ ñâ³òîâ³ êîìïàí³¿ ³ âèêî-
ðèñòîâóþòü äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ñóì³øåé äëÿ 
êàâîàïàðàò³â. Íàøå ï³äïðèºìñòâî ³ íàäàë³ 
êóïóº âñ³ òîâàðè äëÿ àâòîìàò³â ó êðà¿íàõ 
ªâðîïè, çîêðåìà, Ôðàíö³¿, ²òàë³¿, Øâåéöà-
ð³¿, Ïîðòóãàë³¿ ³ Í³ìå÷÷èíè. Ìè íå õî÷åìî 
åêîíîìèòè íà ÿêîñò³ ³ êóïóâàòè íåÿê³ñí³ 
ïðîäóêòè. Ïîäîðîæ÷àâ áåíçèí, à öå âïëè-
íóëî íà âàðò³ñòü îáñëóãîâóâàííÿ. Òîìó ìè 
³ âèð³øèëè ïîÿñíèòè êë³ºíòàì ïðè÷èíè ïî-
äîðîæ÷àííÿ, – ãîâîðèòü ìîëîäèé ïðèâàò-
íèé ï³äïðèºìåöü, ÿêèé ìàº äåê³ëüêà äåñÿò-
ê³â êàâîâèõ àïàðàò³â ó ì³ñò³.

Ö³íè íà êàâó çðîñëè â óñüîìó Êèºâ³. 
Ùîïðàâäà, ÷îìó ãîðíÿòêî êàâè â ñòîëèö³ 
ñòàëî äîðîæ÷èì, ïîÿñíèâ ëèøå îäèí ï³ä-
ïðèºìåöü, à ðåøòà âäàëàñÿ äî âæå ïåðåâ³-
ðåíîãî ÷àñîì “no comment”...

Gpu.ua
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За підсумками проведеного загальноукраїнського конкурсу якості 2006-
2007 років, організатором якого є Держспоживстандарт України, 28 вересня 
2007 року оголошено переможців конкурсу “100 кращих товарів України”. 

Серед переможців спільне українсько-англійське підприємство «Галка 
Лтд» двічі визнано лауреатом цього конкурсу.

Дана відзнака є результатом активної підготовки переходу від вже іс-
нуючого на підприємстві міжнародного стандарту якості ISO:9001 до на-
ступного рівня стандарту ISO 22000:2005.

У жовтні 2007 року на СП «Гал-
ка Лтд» впроваджено у виробни-
цтво нову каву розчинну «Coffee 
Classic». Продукт є яскравим свід-
ченням змін стандартів якості під-
приємства.

У країнах Європейсько-
го Союзу стандарт ISO 22000:
2005 є одним з головних визна-
чальних інструментів забезпе-
чення високої довіри споживача 
до якості продукції виробника. 
Таким чином, він дає можливість 
гідно конкурувати з кращими сві-
товими виробниками, які пред-
ставлені на вітчизняному та між-
народному ринках.

Український продукт нату-
ральна розчинна “Галицька кава” 
Торгової Марки “Галка” 1 листо-
пада 2007 року стала перемож-
цем програми “Знак якості” на 
телеканалі “Інтер”. Генеральний 
партнер програми Держспожив-
стандарт України.

 Óâàãà! Àêö³ÿ!  Çà ïðîãíîçàìè åêñïåðò³â

Íà ñâ³òîâîìó ðèíêó 
êàâà ðîñòå ó ö³í³

Ціни на каво-
продукцію на сві-
тових ринках під-
нялися до найвищої 
за останні дев’ять 
років позначки. І 
знижуватися не 
будуть, прогнозу-
ють експерти.

Причина такої 
цінової ситуації у 
підвищеному спо-
живанні кави, окрім 
того і країни-вироб-
ники дещо зменши-
ли свої запаси. До 
слова, лише у Сполучених Штатах споживання 
кави за 2007 рік зросло на 9 %. А виробництво 
кави у цілому світі скоротилося майже на 8,5 %.

Світові ціни на каву збережуться і наступ-
ного 2008 року. Про це повідомив президент 
Міжнародної Асоціації Кавових Виробників 
п. Нестор Осорио. “Я гадаю, що вони збережуть-
ся на попередньому рівні, – наголосив п. Осорио 
на прес-конференції в Хо Ши Мині. – Незважаю-
чи на посуху в Бразилії, запланований збір уро-
жаю кавового зерна у Латинській Америці був 
повністю виконаний, тому немає жодних підстав 
стверджувати, що виробництву знаменитої ара-
біки може що-небудь загрожувати.”

У такому ж дусі пролунали і оцінки ринко-
вих експертів.

Водночас, п. Осорио зауважив, що виробни-
цтво робусти у деяких азіатських країнах, зокре-
ма, у В’єтнамі, – найбільшому її постачальнику 
на міжнародні ринки, – може суттєво зменшити-
ся через тривалий сезон дощів.

За матеріалами інтернет-сайту.

Стань професіоналом разом з “Bank of Coffee”!!!

Professional Coffee Company
ÅÑÏÐÅÑÑÎ... Ç òîãî ÷àñó, ÿê ³ñíóº öåé íàï³é, ëþäèíà íå ïåðåñòàº 

íàïðóæóâàòè ñâîþ óÿâó, ùîá çðîáèòè ñïîñîáè ãîòóâàííÿ êàâè ùå âèøóêà-
í³øèìè. Íå çàäîâîëüíÿþ÷èñü ïðîñòèì çàëèâàííÿì îêðîïîì ìåëåíî¿ êàâè 
ó ãîðíÿòêó, ñïðèòí³ âèíàõ³äíèêè óìóäðèëèñÿ ïðèäóìàòè áåçë³÷ ð³çíèõ 
ïðèñòîñóâàíü äëÿ âàð³ííÿ êàâè: êðàïåëüíèö³ é ô³ëüòðè, ïåðêîëÿòîðè é 
àïàðàòè, ó ÿêèõ êàâà âàðèòüñÿ ï³ä òèñêîì, òà áåçë³÷ ³íøèõ ïðèñòðî¿â...

Ïðîôåñ³îíàëè “Bank of Coffee” ïðîïîíóþòü Âàì ïðèãîòóâàòè ñïðàâæíº 
åñïðåññî â äîìàøí³õ óìîâàõ çà äîïîìîãîþ ôðåí÷-ïðåñó.

Êàâîâàðêà “ôðåí÷-ïðåñ” áóëà ðîçðîáëåíà ôðàíöóçüêîþ ô³ðìîþ 
“Ìåë³îð” â 1920 ðîö³. Ï³ñëÿ öüîãî âîíà îòðèìàëà çíà÷íå ïîøèðåííÿ â ²òàë³¿, 
à ï³ñëÿ äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè – ïðàêòè÷íî ó âñ³õ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ.

Ôðåí÷-ïðåñ ñêëàäàºòüñÿ ç ñêëÿíîãî æàðîñò³éêîãî öèë³íäðó, ó ÿêèé 
âñòàâëÿºòüñÿ ïîðøåíü ³ç ñ³ò÷àñòèì ô³ëüòðîì, ïðèïàñîâàíèì äî ñò³íîê 
êàâíèêà. Âåðõíÿ ÷àñòèíà ïîðøíÿ ïðîõîäèòü ÷åðåç êðèøêó òà, ÿê ïðàâèëî, 
çàâåðøóºòüñÿ êóëüêîþ.

Òåõíîëîã³ÿ ïðèãîòóâàííÿ êàâè ïðîñòà.

 1 2 3 4
Íàñèïàòè êàâó ó ôðåí÷-ïðåñ ç ðîçðàõóíêó: íà ñòàíäàðòíó êàâîâó ÷àøêó 

îäíà ì³ðíà ëîæêà (9 ã) åñïðåññî â³ä “Bank of Coffee”. Íàëèòè â êàâíèê 95 ìë 
ãàðÿ÷î¿ âîäè t=95° C (êèïëÿ÷à âîäà ðîçêëàäàº åô³ðí³ ìàñëà êàâè), íàêðèòè 
êàâíèê êðèøêîþ ç ï³äíÿòèì ïîðøíåì. Îïóñòèòè ïîðøåíü òàê, ùîá ñ³ò÷àñòèé 
ô³ëüòð òîðêàâñÿ ïîâåðõí³ êàâè. ×åðåç 2-3 õâèëèíè ïîâ³ëüíî, âèêîðèñòîâóþ÷è 
âàãó ðóêè, îïóñòèòè ïîðøåíü âíèç. Êàâà ïðîö³äæóºòüñÿ, ³ ãóùàâèíà 
çàëèøàºòüñÿ íà äí³. Òåïåð ãîòîâå åñïðåññî ìîæíà íàëèâàòè ó ãîðíÿòêî.

Âàæëèâî ïðàâèëüíî äîçóâàòè êàâó. Çàíàäòî âåëèêà ïîðö³ÿ íàäàñòü 
íåïðèºìíîãî ã³ðêîãî ñìàêó Âàøîìó àðîìàòíîìó íàïîþ, à çàíàäòî ìàëà 
çðîáèòü åñïðåññî ñëàáêèì òà íåñìà÷íèì.

ßêùî ó Âàñ ùå íåìàº ôðåí÷-ïðåñó ÷è ì³ðíî¿ êàâîâî¿ ëîæêè -
Âè ìîæåòå ñêîðèñòàòèñÿ íàãîäîþ ³ îòðèìàòè ¿õ ó ïîäàðóíîê â³ä

ïðîôåñ³îíàë³â “Bank of Coffee”

Çáèðàéòå áîíóñè òà îòðèìóéòå ïîäàðóíêè

 Âèð³æòå ç óïàêîâîê 
“Åñïðåññî êëàñ³ê” 75ã òà 250ã, 
“Åñïðåññî àïåëüñèí” 250ã, 
“Åñïðåññî êðåìà” 250ã, 
“Åñïðåññî ÃÎËÄ” 250ã ìàðêè 
ç â³äïîâ³äíîþ ê³ëüê³ñòþ áîíóñ³â;

 Çáåð³òü 50 áîíóñ³â äëÿ îòðèìàííÿ
ì³ðíî¿ êàâîâî¿ ëîæêè ³ç çàòèñêà÷åì äëÿ ïàêåòó,
àáî 100 áîíóñ³â äëÿ îòðèìàííÿ ôðåí÷-ïðåñó;

 Âêëàä³òü âèð³çàí³ ìàðêè ç áîíóñàìè ó êîíâåðò; 
 Äîäàéòå êîï³þ 1 -¿, 2-¿ òà 11 -¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà òà êîï³þ ³äåíòèô³êàö³é-

íîãî êîäó;

 Âêàæ³òü íà êîíâåðò³ ñâîº ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, çâîðîòíþ àäðåñó, 
 êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà ïîäàðóíîê, ÿêèé áàæàºòå îòðèìàòè; 
 Íàä³øë³òü êîíâåðò çà àäðåñîþ: Ëüâ³â-24, à/ñ “Bank of Coffee”; 
 Ïðîòÿãîì òðüîõ òèæí³â îòðèìàéòå âèáðàíèé ïîäàðóíîê íà ñâîºìó 
 ïîøòîâîìó â³ää³ëåíí³.

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà ä³çíàòèñü çà ãàðÿ÷îþ ë³í³ºþ 8-800-50-231-40
Îô³ö³éí³ ïðàâèëà àêö³¿ îïóáë³êîâàí³ ó òèæíåâèêó “Àðãóìåíòè ³ ôàêòè”

â³ä 29 ëèñòîïàäà 2007ð òà íà ñàéò³: www.bankofcoffee.com

Âåðåñåíü:

Æîâòåíü: Coffee Classic – новинка від 
Торгової марки "Галка"

Ëèñòîïàä: "Галицька кава" 
Торгової марки "Галка"

отримала 
телевізійний 
знак 
якості

Спільне 
українсько-англійське 

підприємство 
«Галка Лтд» визнано 

лауреатом Всеукраїнського 
конкурсу “100 кращих 

товарів України” 
за 2007 рік.

100
ÁÎÍÓÑ²Â

50
ÁÎÍÓÑ²Â
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 Òî÷êà çîðó

Л юбов до кави грошима 
не виміряєш. А от ка-
вове гурманство та 

естетство – уповні. Кавовар-
ка за $ 1000 – істинно гурман-
ська покупка, за $ 1500 – 2000 
– істинно естетська. Хоча чи-
мало людей з успіхом задоволь-
няються і звичайною туркою 
(джезвою) за 80-100 грн., а дех-
то п’є розчинну каву. На які ви-
трати здатні кавомани різних 
уподобань, з’ясуємо далі.

Íà ñìàê ³ êîë³ð
Хороша кава, як і якісне облад-

нання для її приготування, коштує 
доволі великих грошей. Але це зо-
всім не стримує справжніх поціно-
вувачів кави в Україні. І хоча віддати 
$ 2 тис. за кавоварку готові одиниці, 
армія шанувальників кавового на-
пою, котрі здатні заради своєї при-
страсті розлучитися із $ 500-1000, є 
дуже великою. Поза тим, абсолютна 
кількість українців спокійно насоло-
джуються розчинною кавою і зовсім 
від цього не страждають.

І все ж таки, кавові експерти і 
гурмани із дорогими еспрессо-каво-
варками одноголосно твердять, що 
справжня кава – це еспрессо, зроб-
лене на високоякісному обладнанні 
із правильним помелом зерна та за 
наявності ще купи інших нюансів. 
“Зі стовідсотковою впевненістю 
можна казати, що еталоном кави 
є еспрессо. Однак, задекларовано-
го світового стандарту немає. Хоча 
неофіційно він існує. Це – 7 г за-
кладки кави на порцію, правильний 
помел, 25-30 секунд екстракції, по-
давання гарячої води під дев’ятьма 
атмосферами тиску, 25-30 мл напою 
на виході і рівненька кавова пінка”, 
– говорить національний координа-
тор Європейської кавової асоціації 
С. Ремінний.

Усі ці премудрощі, за словами 
спеціалістів, дозволяють максималь-
но розкрити смак і аромат зерна та 
гарантувати мінімальне потраплян-
ня у напій інших супутніх речовин, 
які з’являються, коли каву готують 
інакше. Окрім цього, фахівці ще 
стверджують, що напій, який готу-
ють без участі кавомашини, – такий 
собі справжнісінький млосний “ка-
вовий компот”, а еспрессо, мовляв, 
робить “кавовий фреш”.

Але, щоб там не казали “про-
фі”, кава, безумовно, це справа сма-
ку, і людина може пити її так, як їй 
це заманеться. Як і те, що за більш 
смачні та якісні продукти і речі нам 
доводиться платити дорожче. Адже 
зазвичай ціна кави і кавового об-
ладнання визначає якість того, що 
опиниться у вашій чашці. Хоча, 
звісно, як це всюди буває, можна і 
на підробку потрапити, і за бренд 
переплатити. Так, скільки ж готові 
витратити кавомани на свою “амб-
розію”?

Åíåðãîçàëåæí³  
÷è “øâèäåíüêî –  

áàäüîðåíüêî”
Першими під нашу оцінку по-

трапили люди, які п’ють каву винят-
ково для того, аби почуватися бадьо-
ро. Одна – дві ложечки розчинної 
кави, що залиті окропом, це напій, 
який зранку вдома та/або кілька ра-
зів на роботі вони споживають як 
стимулятор. За додаткову енергію 
зазвичай розраховуються смаком і 
ароматом, особливо коли йдеться 
про дешеві сорти. Справа в тому, що 
потужний “енергозаряд” забезпечує 
робуста, в якій більше кофеїну і яка 
дешевша від арабіки.

В залежності від уподобань, 
100 г кави “енергозалежним” сим-
патикам обійдуться у 4-40 грн. Для 
заварювання вони користуються, 
як правило, будь-яким належним 
начинням – від склянки до кавової 
чашки. Відтак витрати на “тару” теж 
є мінімальними – 5-40 грн.

Øàíóâàëüíèêè 
íàòóðàëüíî¿ êàâè 
àáî “áóäü-ÿêî¿”
Друга категорія шанувальни-

ків надає перевагу натуральній каві 
– меленій чи в зернах. “Каву я лю-
блю і п’ю її дуже 
багато. Але тільки 
натуральну. Сор-
тами особливо не 
перебираю, але по 
можливості волію 
купувати ті, які 
ще не куштував. 
Люблю купувати 
каву в зернах і са-
мостійно готува-
ти, починаючи з 
помелу. Заварюю 
лише у мідній 
турці, яку подару-
вав друг. Скільки 
грошей витрачаю 
на каву, достемен-
но не підрахову-
вав, але гадаю, не 
більше 200 грн. 
щомісяця”, – роз-
повідає про своє 
ставлення до кави 
у п р а в л я ю ч и й 
юридичної ком-
панії Є. Шмаров.

Деколи ша-
нувальники на-
туральної кави 
спрощують її 
приготування і 
замість заварю-
вання на вогні в 
турці (кава “по-східному”), залива-
ють каву окропом відразу у чашці. І 
отримують каву “по-польськи”.

“Натуральним” кавоманам за 
своє уподобання доводиться плати-
ти на порядок більше, ніж тим, хто 
обмежується розчинною кавою. По-
перше, мелена кава або у зернах у 
півтора-два рази дорожча за грану-
льовану. По-друге, у цьому випадку 
для приготування кави вже потрібні 
кавовий млинок, турка і ємність для 
зберігання зерен або кавового по-
рошку. Адже лише розчинна кава 
може зберігатися тривалий час, а 
свіжа мелена, якщо її не вип’єш за 
тиждень, втрачає свої принади. Крім 
того, зварену у турці каву зі склян-
ки вже якось особливо і не поп’єш, 
тож доведеться купувати маленький 
сервізик.

Загалом, для повного екипиру-
вання кавовим спорядженням каво-
манам цієї категорії доведеться діс-
тати з кишені від 180 до 1000 грн. А 
ті, хто воліє купувати каву в зернах, 
повинні викласти ще 100-200 грн. на 
покупку звичайного кавового млин-
ка – автоматного чи ручного – єм-
кістю 50-200 г. Купувати дорогий 
кавовий млин із різними ступенями 
помелу немає сенсу: турка – прилад 
невибагливий, їй підходить будь-
який кавовий помел.

“Ãóðìàíè”  
àáî “Åñïðåññî  

äî ñòóä³¿!”
Принципова характеристика 

поціновувачів кавового зерна цієї 
групи у тому, що вони споживають 
не просту каву. Вони п’ють еспрес-
со. Найперше значення цього іта-

лійського слова – “відтиснута кава”, 
“кава, отримана під пресом”. Суть 
технології еспрессо полягає у тому, 
щоб “прогнати” крізь каву воду під 
тиском. Саме так пересічний спо-
живач розтлумачить суть процесу 
іншому пересічному споживачу. І 
запропонує скуштувати еспрессо, 
зроблений найпростішим шляхом у 
гейзерному кавнику. У нижню його 
частину наливається вода, яка піс-
ля закипання піднімається трубкою 
догори – у середню частину, куди 
засипано мелену каву. Потім вже 
у вигляді еспрессо вона потрапляє 
до верхньої частини кавоварки. 
Коштує “гейзер” від 50 до 150 грн. 
Але таку каву справжні гурмани 

не назвуть повноцінним еспрес-
со, адже тиск у “гейзері” дорівнює 
всього лише одній атмосфері, а для 
справжнього еспрессо потрібно 
дев’ять.

Справжній гурман не тільки на-
зве вам ще із десяток, а то й більше 
умов, які необхідні для приготу-
вання класичного еспрессо, але й 
розтлумачить, що готувати його 
слід лише за допомогою еспрессо-
автомата. Ці диво-машини бувають 
різних типів, зокрема, ручного ке-
рування, автоматичні та напівавто-
матичні. Відрізняються вони одна 
від одної способами закладки кави, 
наявністю вбудованого кавового 
млинка і ще тим, що зветься інтер-
фейсом.

Виготовляються ці машини із 
металу та різних сплавів. Ціни на 
найдорожчі сягають до $ 2 тис, а 
деколи і $ 3 тис. Але мороки з ними 
мінімум, – зерна насипав, кнопку 
натиснув, філіжанку підставив і... 
вуаля! А всіляких корисних функцій 
в автоматичних агрегатах і не пере-
рахуєш, – від контролю за міцністю 
кави і до програмування процесу 
приготування.

Напівавтомати і ручні кавовар-
ки в середньому дешевші. Ціни на 
них, як правило, від $ 500 до $ 1500. 
Головна відмінність ручних агрега-
тів – “ріжок”, який потрібно зніма-
ти власноруч, наповнювати кавою, 
вставляти до кавоварки, а потім це, 
звісно ж, мити. Кавових млинків та 
купи “потрібних” кнопочок вони 
теж не мають. Та як би там не було, 
якість кавового напою від цього не 
погіршується. Більше того, “гурман-
ські” кавоварки із ручним керуван-
ням можуть бути дорожчими на від-
міну від “найкрутіших” автоматів.

Напівавтомат – це “безрогі” ма-
шини, але з меншою кількістю функ-
цій, ніж у кавових комбайнів.

Виникає логічне запитання, на-
віщо потрібно витрачати таку купу 
грошей за кавовий млинок, якщо 
можна зекономити і купити вже ме-
лену каву у магазині? Виявляється, 
кожна кавоварка в своєму роді є уні-
кальною і для кожної існує свій “іде-
альний” помел. І зовсім не факт, що 
кава саме такого помелу виявиться в 
купленій вами упаковці. “При надто 
дрібному помелі кава буде гіркою, 
при грубшому помелі – рідкою і не-
насиченою. При дрібному помелі 
вода поволі протікатиме крізь ка-
вопорошок і надто довго діятиме 

на нього. У підсумку екстракція ви-
явиться надто міцною, і окрім сма-
ку та аромату, який ми отримаємо, 
до чашки “потрапить” гіркота. При 
грубшому помелі, відповідно навпа-
ки, аромат і смак кави не розкри-
ються”, – пояснює тонкощі кавової 
“практики” власник магазину “Світ 
кави у Києві” С. Спиридонов. Але, 
як не дивно, це далеко не всі капри-
зи справжніх гурманів.

Ìàøèííå 
çàäîâîëåííÿ

У світі кави є три види компа-
ній, які дарують людству радість 
готувати еспрессо. Перші роблять 
виключно професійні кавоварки і 
млинки. Жодних домашніх варіан-
тів у їхньому арсеналі немає. Серед 
них такі широко відомі імена як As-
toria, La Cimbali, Nuova Simonelli та 
інші. Другі – виробники професій-
ної техніки, але із ширшою цільовою 
аудиторією. Вони свого часу почали 
робити кавоварки і для дому. Їхні 
імена, – Spidem, Gaggia, Electra і т. д.  
Саме їх вироби прикрашають по-
мешкання завзятих еспрессоманів.

Третя “каста” – транснаціо-
нальні компанії, які продукують 
побутову техніку: DeLonghi, Bosch, 
Rowenta, Braun, Philips тощо. Та-
ким виробникам не мати у своєму 
асортименті кавоварок просто не-
можливо. Але далеко не всі з них, 
роблять продукцію, що здатна задо-
вольнити гурманські смаки поціно-
вувачів еспрессо. Адже у гонитві за 
доступністю часто на дешеві моделі 
ставлять пластикові деталі, а з ними 
смак кави вже не той...

До речі, із покупкою кавоавто-
матів сьогодні проблем немає. До-

статньо “забити” в інтернеті пошу-
кове слово “кавоварка”, як відразу 
ж з’являться контакти семи-десяти 
компаній – постачальників якісної 
кави і обладнання.

Çåðíà ðàäîñò³  
òà çàõîïëåííÿ

Ну, агрегати агрегатами, а от до 
високоякісної техніки потрібен і від-
повідний кавоматеріал. Ті, хто п’є 
еспрессо, дуже перебірливі у сортах 
кави. І будуть це зерна, мелена кава 
чи спеціальні таблетки для кавова-
рок, дешевше 25 грн. за 250 г вони 
навряд коштуватимуть. Найвиба-
гливіші кавофіли часом можуть собі 
дозволити й унікальну каву “Лювак” 
за ціною 400 грн. за 250 г. Її унікаль-
ність полягає в тому, що вона є про-
дуктом дефекації рідкісного звірят-
ка, яке харчується тільки стиглими 
кавовими бобами. Зерна лювак не 
перетравлює, дозволяючи таким чи-
ном “виробникам” збирати до 250 г 
сировини щороку. Тому кава і має 
таку високу ціну.

Щоб якомога довше зберегти всі 
смакові та ароматичні переваги кави 
– в зернах чи меленої – потрібні два 
важливих аксесуари. Це герметично 
закрита скляна банка (10-15 грн.) та 
морозильник. Каву – в банку, банку 
– в морозильник. У таких умовах 
мелена кава почуватиметься пре-
красно впродовж тижня. Зерна мо-
жуть пролежати і довше, від трьох 
до шести тижнів. При цьому, що-
правда, також має значення, скільки 
часу з моменту обсмажування зерно 
перебувало на складі чи в магазині.

Ãóðìàíàìè  
íå íàðîäæóþòüñÿ

Культура пити еспрессо в Украї-
ні ще нова. Однак процес йде, і попу-
лярність цього напою зростає. Хтось 
за кордоном скуштував справжнє 
еспрессо, хтось у гостях поласував 
чашечкою з хорошої кавомашини, а 
є щасливчики, яким еспрессо-авто-
мат дістався у подарунок.

“Каву я скуштував років 35 тому 
і назавжди покохав цей напій. Скіль-
ки літератури про каву я перечитав, 
скільки способів і рецептів спробу-
вав. Я, напевно, тільки м’ясо до кави 
не додавав. Вважав себе справжнім 
гурманом. Але нещодавно мені у 
подарунок дісталася дуже добра і 
недешева модель італійської каво-
варки Gaggia. Її ціна близько $ 1000. 
І от тоді, коли я скуштував цю каву, 
збагнув, що до цього пив зовсім не 
те”, – ділиться своїми враженнями 
художник, інструктор тайцзи-цю-
ань школи Ву О. Балакин.

Îäíà íà âñ³õ, 
à ö³íîþ íå 

ïåðåéìàºìîñü
Співробітники одного реклам-

ного агентства чисто випадково 
виявилися всі завзятими поцінову-
вачами доброго еспрессо. При чер-
говому мозковому штурмі виникла 
розмова про каву. Коли всезагальна 
пристрасть до кави відкрилася, ко-
леги по роботі, не довго вагаючись, 
зібрали гроші і купили собі каво-
машину за $ 1300. Відтоді заспаних 
співробітників у тому офісі ніхто не 
бачив. А клієнти, що приїжджали до 
них на перемовини, скуштувавши 
фірмової кави, ставали більш гнуч-
кими у питаннях бізнесу та з радіс-
тю поверталися до агентства в інших 
справах. Ось за такого правильного 
підходу кава може принести реаль-
ну користь бізнесу.

Dengi-ua.com 
(Скорочена версія)

Скільки коштує бути кавовим 
гурманом в Україні?
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ПРОДУКЦІЮ ТОРГОВОЇ МАРКИ “ГАЛКА” МОЖНА ПРИДБАТИ В МЕРЕЖІ ФІРМОВОЇ ТОРГІВЛІ 
ТА ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИЦТВАХ В УСІХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ЗА АДРЕСАМИ:

Центральний регіон
ТОВ “Агроконтракт-кий” (м.Київ) (044) 546-29-18
ПП С.Н.Е.К.– Сервіс (м.Київ) (044) 59-96-083
METRO Cash & Carry (м.Київ) (044) 492-100
ДП “Галка-Чернігів” (04622) 2-63-83
ТОВ Ларєв (м.Київ) (044) 391-03-51
ПП “ЛІМ-сервіс” (м.Черкаси) (0472) 64-47-22
ПП “ЛІМ-сервіс” (м.Кировоград) (0522) 29-40-56

Західний регіон (південь)
ТОВ Івано-Франківськ Галка (0342)77-96-99
ПП Галка Микулинці (Тернопільська обл.) (03551) 51-992
ТзОВ “Олбі – Рос” (м.Чернівці) (0372) 58-50-27
ТзОВ “Прикарп.торг.дім” (м.Івано-Франківськ) (03425) 5-90-75
ТОВ Галка Мукачево (803131) 4-99-71

Західний регіон (північ)
Альфа Трейд Сервіс (м.Вінниця) (0432) 52-34-91
ТзОВ “СКС” (м.Житомир) (0412) 41-88-99
ТОВ Торговий дім “Рута-С” (м.Житомир) (0412) 428-420
Галка-Рівне (0362) 63-59-88
ТОВ Галка Луцьк (0332) 249-460
Галатеа (м.Хмельницький) (0382) 72-89-15

Східний регіон
ПП “ХДФ” (м.Харків) (057) 73-33-568
Антарес (м.Харків) (0577) 585-206
ПФ “Кібела” (м.Харків) (0577) 12-01-19
ДП “Галка-Полтава” (0532) 61-35-94

Південно-східний регіон
ТД “Дніпро” (м.Дніпропетровськ) (0562) 31-99-15
ТОВ “Торговий дім “МаСіВ “ (м.Запоріжжя) (061) 286-15-82
ДП “Галка-Дніпропетровськ” (0562) 34-11-74
СПД Лісовий (м.Краматорськ) (062) 332-81-33
Вітел (м.Горлівка) (062) 42-52-357
ТОВ Лазурь (м.Маріуполь) (0629) 54-38-00
ТД Третьяков (м.Донецьк) (062) 385-17-47
Полонез (м.Луганськ) (0642) 34-70-92
ТОВ Хамстер Клаб Інтернешнл (м.Запоріжжя) (061) 224-42-08

Південний регіон
ПП БАКО (м. Одеса) (0482) 34-52-53
ПП “Верона” (м. Херсон) (0552) 41-07-29
ТзОВ “Скарлет” (м. Миколаїв) (0512) 44-31-51
ТзОВ “Ріордан” (м.Сімферополь) (0652) 51-07-30
ПП “Чекалкін” (м. Севастополь) (0692) 44-98-58
Торговий дім “Галка” (м. Львів, вул. Юнаківа, 18) (0322) 45-04-87
“ГАЛКА-МАРКЕТ” (м. Львів, вул. Юнаківа, 18) (0322) 45-03-82

Турецькі шанувальники 
кави стурбовані тим, що біль-
шість їхніх співвітчизників за-
бувають древні традиції своєї 
країни і все більше запозичу-
ють шаблонні західні звичаї, 
зокрема, це стосується і 
кавових ритуалів.

Насамперед, це позна-
чилося на популярності 
традиційної турецької 
кави. Міцна чорна кава, 
багатовіковий символ Ту-
реччини, тепер здебільшо-
го не в пошані. Адже турки 
відтепер надають пере-
вагу імпортним еспрессо, 
капуччіно, мокко, латте, 
мокаччіно. Багато хто п’є 
чай і вважає саме його іс-
тинною турецькою тради-
цією.

Консерватори вбача-
ють згубну вестернизацію 
суспільства. “Наші люди дедалі 
більше американизуються”, – із 
гіркотою зауважує Хамди Акан, 
кавоман і професор медицини в 
університеті Анкари. Щоб про-

тидіяти такій тенденції, він на-
віть створив інтернет-сайт у під-
тримку турецької кави.

За останні 45 років імпорт 
кави із Бразилії залишався ста-
більним і складав 9 тис. тонн 

щорічно. Однак, населення Ту-
реччини за цей час збільшилося 
удвічі. А це значить, що настіль-
ки ж втратив свою популярність 
традиційний кавовий напій. 
Його сьогодні споживають лише 
у випадках, пов’язаних із тра-
диційними ритуалами. Так, на-
приклад, під час заручин батьки 
нареченого, скуштувавши кави, 
висловлюють думку про май-
бутню невістку. Якщо кава, яку 
зварила дівчина, смакує, значить 
вибір сина вони схвалюють.

Впродовж століть кава була 
тим атрибутом, який об’єднував 
турецьке суспільство. Кава була 
символом гостинності, тому в 
старому прислів’ї і говориться: 
“Чашка кави – шлях до сорока 
літ дружби”.

Привезена до Стамбула у 
1555 році двома сирийськими 
торговцями, кава стала відома як 
“напій шахистів і мислителів”. У 
XVI ст. у турків виникла ідея про 
те, що кава – це не лише напій, а 
скоріш за все обов’язковий еле-

мент особливого способу жит-
тя, який називався арабським 
словом “кейф” (сучасне слово 
“кайф” виникло саме від нього).

Турецька кава була обов’яз-
ковим атрибутом дещо пороч-

ного й заможного життя разом 
із тютюном, вином, опиумом, 
сексом. У середині XVII ст. кава 
стала частиною складних цере-
моній у судах Османської імпе-
рії. При дворі султана існувала 
спеціальна посада людини, яка 
варила каву. За допомогою більш 
ніж сорока помічників цей каво-
вар готував найсмачнішу каву 
самому султану. Втім, кава вико-
ристовувалася і в якості знаряд-
дя таємної страти. Людину, що 
завинила або була не до вподо-
би, султан власноруч пригощав 
кавою, до якої насипав дрібно 
потовчений діамант. За тиждень 
приречений вмирав від внутріш-
ньої кровотечі.

Зазначимо, що в Європі кава 
з’явилася завдяки туркам. Міш-
ки із кавовими зернами були за-
лишені в 1683 році у Відні, коли 
турецька армія поспіхом поли-
шала місто. Відтоді європейці і 
навчилися варити каву по-сво-
єму.

News.24.ua

Ñòèëü fusion, ÿêèé çàñíî-
âàíî íà ³äå¿ íåñïîä³âàíèõ ïî-
ºäíàíü, ââàæàºòüñÿ àòðèáóòîì 
âèñîêî¿ êóë³íàð³¿ òà ³íòåð’ºðíî-
ãî äèçàéíó. Àëå, ñõîæå íà òå, 
ùî fusion ïðîíèê ³ äî ïðîçà¿÷-
íîãî ñâ³òó ãîñïòîâàð³â: ó ìàãà-
çèíàõ Íîâîñèá³ðñüêó ç’ÿâèâñÿ 
îñâ³æóâà÷ ïîâ³òðÿ çîâñ³ì ³ç íå-
ñïîä³âàíèì àðîìàòîì êàâè.

ßê â³äîìî, îñâ³æàþ÷³ àåðîçî-
ë³ ìàþòü ïåðåâàæíî êàíîí³÷íèé 

Нещодавно в рамках 
виставки “Restaurant Expo 
Ukraine 2007” відбувся 
черговий український Чем-
піонат кавових бариста. 
Його учасники – 19 кращих 

барменів України, яких 
представили кавові ком-
панії, ресторанні мережі 
та асоціації барменів.

Вперше в світі в рамках 
Чемпіонату кавових ба-
риста відбулося захоплю-
юче кавове свято, що його 
організувала Європейська 
Кавова Асоціація SCAE 
в Україні, – “Coffee Star of
Ukraine”, в якому наші ві-
тчизняні зірки змагалися у 
дегустації кавових напоїв.

Окрім київського во-
ротаря Михайла Михай-
лова, у шоу взяли участь 
відомі в Україні персони 
– театральний режисер, 
шоумен, професор, декан 
факультету психології та 
соціології Київського На-
ціонального Університету 
ім. Шевченка, редактор 
журналу “Психологія”, ди-
зайнер модного в столиці 
будинку одягу, співак.

У кожному з восьми 

кавових наборів наші зір-
ки повинні були визначи-
ти філіжанку кави іншого 
сорту за зовнішнім вигля-
дом, ароматом, смаком.

У конкурсі переміг 
футболіст Михайло Ми-
хайлов, який став волода-
рем титулу “Кавова Зірка 
України”. Переможець 
отримав кубок із золоти-
ми кавовими зернами і 
цінні кавові призи.

Obozrevatel.com

Íà äóìêó êóáèíñüêèõ äî-
ñë³äíèê³â, ïðîæèòè äîâãå 
æèòòÿ äîïîìàãàþòü êàâà, ñè-
ãàðè ³ çäîðîâèé ³íòåðåñ äî 
ñåêñó.

²òàë³éö³ ââàæàþòü, ùî ñïà-
ãåòò³, ïîì³äîðè, êàâà, ÷åðâîíå 
âèíî ³ ïåêó÷èé ÷åðâîíèé ïåðåöü 
äîïîìàãàþòü óíèêíóòè õâîðîá. 
À äîâãîæèòåë³ ç ßïîí³¿ â³ääàþòü 
ïåðåâàãó ìîðåïðîäóêòàì.

Ó ²òàë³¿ ñåðåäíÿ òðèâà-
ë³ñòü æèòòÿ ³òàë³éñüêèõ ÷îëîâ³-
ê³â ñêëàäàº 77,2 ðîêó, à æ³íîê 
– 82,8. Ç 1974 ïî 2003 ð³ê òðè-
âàë³ñòü æèòòÿ ó ÷îëîâ³÷îãî íà-
ñåëåííÿ âèðîñëà íà 7 ðîê³â, à 
ó æ³íî÷îãî – ìàéæå íà 8. ² öå 
òîä³, êîëè, ²òàë³ÿ ââàæàºòüñÿ 
îäí³ºþ ç êðà¿í ªâðîïè, äå íàé-
á³ëüøå êóðÿòü.

Ê³ëüêà ðîê³â òîìó àìåðè-
êàíñüê³ ó÷åí³, çàö³êàâèâøèñü 
íèçüêèì â³äñîòêîì ñåðöåâî-ñó-
äèííèõ ³ ðàêîâèõ çàõâîðþâàíü 
ñåðåä ìåøêàíö³â Àïåíí³í, ïðî-
âåëè äîñë³äæåííÿ ³ ïðèéøëè äî 
âèñíîâêó, ùî áàãàòüîì õâîðî-
áàì íå äàþòü ðîçâèâàòèñÿ ñïà-
ãåòò³, ïîì³äîðè, êàâà, ÷åðâîíå 
âèíî ³ ïåêó÷èé ÷åðâîíèé ïåðåöü 
(“ðåðårînñ³nî”), ÿê³ ³òàë³éö³ ëþá-
ëÿòü á³ëüøå âñüîãî íà ñâ³ò³ ³ ùî-
äíÿ ³ç çàäîâîëåííÿì ïîãëèíà-
þòü ó âåëèêèõ ê³ëüêîñòÿõ.

Òèì ÷àñîì, çà ³íôîðìàö³ºþ 
çàõ³äíèõ ÇÌ², íàéâèùà ñåðåä-
íÿ òðèâàë³ñòü æèòòÿ â ªâðîï³ -
á³ëüøå 79 ðîê³â – ðåºñòðóºòüñÿ 
â Øâåéöàð³¿. Çà íåþ éäóòü Øâå-
ö³ÿ, ²òàë³ÿ ³ Ôðàíö³ÿ.

ßêùî ãîâîðèòè ïðî íåºâðî-
ïåéñüê³ êðà¿íè, òî âåëèêèé â³ä-
ñîòîê äîâãîæèòåë³â ô³êñóºòüñÿ 
íà Êóá³. Ñåðåäí³é ïîêàçíèê òðè-
âàëîñò³ æèòòÿ òàì îäèí ç íàé-
âèùèõ â ñâ³ò³ – â³í äîð³âíþº 76 
ðîêàì. ² öå íå äèâëÿ÷èñü íà òå, 
ùî êðà¿íà ïåðåæèâàº íå íàéëåã-
ø³ ÷àñè.

Íà äóìêó êóáèíñüêèõ äîñë³ä-
íèê³â, ïðîæèòè äîâãå æèòòÿ äî-
ïîìàãàþòü êàâà, ñèãàðè ³ çäîðî-
âèé ³íòåðåñ äî ñåêñó. Á³ëüø³ñòü 
äîâãîæèòåë³â Êóáè äîòðèìóþòü-
ñÿ ñàìå öèõ ïðàâèë. Ðàö³îí õàð-
÷óâàííÿ äîâãîæèòåë³â âêëþ÷àº 
ðèáó, ÿéöÿ, ìîëîêî, á³ëå ì’ÿñî, 
îâî÷³. Ñïåö³ÿìè êóáèíö³ íå çëî-
âæèâàþòü.

Çà ïðîãíîçîì ÎÎÍ, äî 2025 
ðîêó êîæåí øîñòèé çåìëÿíèí 
áóäå ñòàðøèé 60 ðîê³â. Â òîé 
æå ÷àñ ßïîí³ÿ çàëèøèòüñÿ â ë³-
äåðàõ – ÎÎÍ ââàæàº, ùî â Êðà-
¿í³ Âðàí³øíüîãî Ñîíöÿ â 2050 
ðîö³ ëþäè ñòàíóòü äîæèâàòè â 
ñåðåäíüîìó äî 88 ðîê³â, à, íà-
ïðèêëàä, â Øâåö³¿ – äî 85.

À äîâøå çà âñ³õ â ñâ³ò³ æèâóòü 
ÿïîíö³. Òàê, çà äàíèìè Âñåñâ³ò-
íüî¿ îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, 
ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü æèòòÿ æèòåëÿ 
ßïîí³¿ – 82 ðîêè: ÷î-
ëîâ³ê³â – 79, à æ³íîê 
– 86. Ïðè÷îìó, ÿêùî 
ïàëüìó ïåðøîñò³ çà 
òðèâàë³ñòþ æèòòÿ 
ÿïîíñüê³ ÷îëîâ³êè ä³-
ëÿòü ç ïðåäñòàâíè-
êàìè ²ñëàíä³¿ ³ Ñàí-
Ìàð³íî, òî ÿïîíêè 
– áåççàñòåðåæí³ ë³-
äåðè â ñâ³ò³.

Ïðè÷èíà äîâãî-
æèòåëüñòâà ÿïîí-
ö³â, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, 
ïîâ’ÿçàíà ³ç ñïîñî-
áîì ¿õ æèòòÿ, à òà-
êîæ ç õàð÷óâàííÿì. 
Îñíîâí³ ñòðàâè òðà-
äèö³éíî¿ ÿïîíñüêî¿ 
êóõí³ – öå ðèáà ³ 
ìîðåïðîäóêòè. Òàê, 
ðèáó ÿïîíö³ ¿äÿòü 
á³ëüøå âñ³õ â ñâ³ò³ – 
ãðàì ïî 200 ùîäíÿ.

Itnews.com.ua

 Êàâîâå øîó

Легендарний воротар київського 
“Динамо” Михайло Михайлов 

став переможцем кавового шоу 
Coffee star of Ukraine

 Ãîñïîäàðñüêà íîâèíêà

Освіжувач повітря із... ароматом кави
ïåðåë³ê àðîìàò³â, – ìîðñüêèé 
áðèç, õâîÿ, ëèñòâà, îçîíîâèé àðî-
ìàò ë³òíüîãî äîùó, çàïàõè êâ³ò³â, 
ôðóêò³â, ÿã³ä.

Çàïðîïîíîâàíà íîâèíêà ãåòü 
âèïàäàº ³ç ðàìîê öüîãî óñòàëåíî-
ãî æàíðó ÷åðåç ñâîþ ï³äêðåñëåíó 
“¿ñò³âí³ñòü” àðîìàòó. Öå – êàâà ç 
âåðøêàìè ³ âàí³ëëþ. Â ïðèíöèï³, 
õàð÷îâà òåìà ñàìà ïî ñîá³ äëÿ 
îñâ³æóâà÷³â íå º íîâîþ, àäæå ïëî-
äîâîÿã³äíà ãàìà øèðîêî âèêîðèñ-

òîâóºòüñÿ á³ëüø³ñòþ âèðîáíèê³â. 
Àëå êàâà, âåðøêè ³ âàí³ëü – íîòêè 
äîñèòü íåñïîä³âàí³.

Äèçàéí óïàêîâêè º òàêîæ 
îðèã³íàëüíèì: êðåìîâî-øîêî-
ëàäíèé òîí òà îðíàìåíò ³ç êà-
âîâèõ çåðíÿòîê. Òàê³ ìîòèâè º 
á³ëüøå òèïîâèìè äëÿ áàíî÷îê ³ç 
êàâîþ, àí³æ àåðîçîëüíèõ áàëî-
í³â. Âò³ì, íîâèíêà ñïîæèâà÷àì 
ñïîäîáàëàñÿ.

Ria-sibir.ru

 Ñèìâîë ãîñòèííîñò³

Турецькі кавові традиції зазнають змінÙîá ïðîæèòè äîâãå æèòòÿ
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 Íîâîð³÷íå ñâÿòî

Новий Рік – саме той час, 
коли кожен очікує чудових і щас-
ливих змін у своєму житті. Цих 
змін ми сподівалися, і вони нео-
дмінно мають відбутися.

Бажаємо Вам, друзі, щоб 
світлі мрії Ваші здійснилися і 
ніщо не перешкоджало цьому. 
Рівно опівночі, 31 грудня, ми на-
завжди розпрощаємося зі ста-
рим і впевнено відкриємо двері у 
Нове. Нехай перший Новорічний 
день розпочнеть ся для кожного 
з нас вдало!

До речі, 2008 Рік – це Рік Зем-
ляного Щура за східним календа-
рем. Земляний Щур твердо стоїть 
на землі і тримається за свою ді-
лянку. Він прагматичний, спокій-
ний, не плекає пустих ілюзій і не 
прагне піднятися вище за всіх.

На Сході Щур є символом 
багатства, доброчесності і прак-
тичності. Астрологи навипередки 
передрікають всім хороший рік, 
стабільність у фінансах, кар’єрне 

зростання й успіх у всіх починах. 
Поживемо – побачимо!

Людина, що народилася в Рік 
Щура, в очах друзів і близьких, 
виглядає людиною симпатичною, 
товариською і веселою. Проте 
таке враження помилкове. За ча-
рівною зовнішністю і розкутіс-
тю характеру ховається тверда, а 
може і неспокійна натура. Недо-
лік цей Щур великим зусиллям 
волі всіляко прагне подавити. Він 
ретельно приховує від людей свої 
турботи, уміло зберігає особисті 
таємниці від сторонніх очей. 

У рік Щура народилися: Ві-
льям Шекспір, Лев Толстой, Еміль 
Золя, Жюль Верн, Петро І, Бомар-
ше, Лоуренс Аравійський, Воль-
фганг Амадей Моцарт, Луї Арм-
стронг, Марлон Брандо, Джордж 
Буш, Принц Чарльз, Королева-
мати Єлизавета, Х’ю Грант, Ів 
Сен Лоран, Папа Іоанн Павло ІІ, 
Кларк Гейбл, Франц Йозеф Гайдн, 
Андрій Туполєв.

Новий Рік – на поріг

 Íîâîð³÷í³ òðàäèö³¿

Щури бувають різні, в 
тому числі й астрологічні. 
Одній і тій же “тварині” 
може відповідати один із 
космічних елементів: Ме-
тал, Вода, Дерево, Вогонь, 
Земля. Вони змінюються 

циклічно як і тварини – господарі астрологічного року. 
Зустрічаючи 2008 Рік, поставте на стіл 12 або 5 

декоративних свічок. Вони можуть бути жовті, золо-
ті або срібні, а також пурпурні, бузкові або блакитні. 
Якщо свічки білі, то доповнити їх можуть тільки 
пурпурні або жовті свічки. В оздобленні кімнат і сто-
лу повинні бути речі з дерева: дерев’яний посуд, ложки 
тощо. На ялинку зробіть прикраси власноруч і зага-
дайте бажання.

Кольори, що пасують Щуру 
Кольори наступаючого 2008 Року – гіркий шоколад, 

кава і всі відтінки жовтого. Шоколадно-кавовий, сірий, 
теракотовий, всі відтінки бежевого, які плавно пере-
ходять в болотно-зелений будуть супроводжувати ваш 
успіх в наступаючому Році. До того ж навіть непомітні і 
неяскраві поєднання можуть бути вельми елегантними. 

Але якщо ви вважаєте, що виглядаєте «сірою миш-
кою», яка вам не личить, можете вдягнутися в пісочно-
жовте або золотисте вбрання: щурові до душі кольори 
стиглої пшениці, навіть якщо вони злегка кричущі.

Аксесуари теж краще обирати із золота, тому що 
«холодні» метали більше нагадують про капкани і ми-
шоловки, ніж про свято. Щурові пасують оригінальні 
тоненькі ремінці, браслети та ажурні ланцюжки, тож 
масивніші речі краще відкласти для іншого разу.

Щурячий бенкет
Щур – надзвичайно запасливий гурман. З одного 

боку, він не любить марнотратства (тому їжу, яка зали-
шилася після свят, краще пустити в справу – хоч би зго-
дувати песикам), а з іншого – дуже небайдужий до ла-
сощів (хто сумнівається, може подивитися мультфільм 
«Рататуй»). Тому і стіл повинен бути різноманітним і 
гарно сервірованим. 

Чим більше на столі незвичайних страв із вишука-
ним смаком (хай і невеликими порціями), тим вірогідні-
ше, що до вас загляне Новорічний Щур – ваш супутник у 
Новому Році. Обов’язково поставте на стіл горіхи, насін-
ня і сир. Можна, наприклад, зробити салат із волоських 
горіхів, шинки і сиру в однакових пропорціях: і Щурові 
приємно, і гостям смакуватиме. А можна пригадати, як 
наші бабусі прикрашали ялинку загорнутими у фольгу 
горіхами. Можна зробити і горіхове асорті. Не забудьте 
про чай з козинаками з насіння або горіховий смачний 
тортик.

Щур-мандрівник
Щури – визнані мандрівники. Вони долають про-

стори світового океану в трюмах, можуть забратися в 
чрево літака і навіть подорожують у потягах. Тому зу-
стрічати Рік Щура зовсім не обов’язково вдома. Можна 
відправитися в невелику подорож за місто, або у велику 
– в іншу країну. А можна влаштувати, наприклад, пере-
гони на повітряній кулі.

Щуряче сімейство
Щур рідко з’являється один, тому 2008 Рік повинен 

пройти під егідою колективності. І неважливо, де ви 
його зустрічатимете, – удома з родичами, на дачі з дру-
зями або в туристичній поїздці з незнайомими людьми. 
Головне, щоб вас було багато. 

Чим більше гостей за святковим столом, тим вда-
лішим та успішним буде наступаючий Рік, а новорічне 
свято – яскравим, незабутнім. Якщо ви вирішили зу-
стрічати його тет-а-тет з коханою людиною, то хоча б 
вийдіть до ялинки після бою курантів, щоб побути у 
колі веселих щурячих родин, яких неодмінно привітай-
те із Новим Роком.

Щурячі подарунки
Щур істота практична, тому всіляких дрібничок він 

не сприймає. Отже відкладіть до восьмого березня ту 
хутряну мишку, що ви купили заздалегідь, і мерщій за 
будь-чим корисним. Каструлею, наприклад. 

Найкращі подарунки в цьому Новому Році – це ку-
хонне начиння і побутова техніка. Ну і собі коханому 
(коханій), зрозуміло, не забудьте прикупити щось прак-
тичне до кухні, щоб здивувати в 2008 Році своїх друзів і 
близьких.

Щоб привернути успіх у Рік 
Земляного Щура, потрібно не 
так вже й багато. Щур не при-

мушує вас кукурікати опівночі або 
напиватися до поросячого верес-

ку. Достатньо розбити торішню 
свинку-скарбничку і зроби-

ти собі незвичайний ново-
річний подарунок, який 
не буде дуже коштовним, і 
надто практичним. А про-
сто – до душі!

2008 – Ð³ê 
Çåìëÿíîãî Ùóðà 

Ç íàñòàííÿì Íîâîãî Ðîêó 
ëþäè â óñüîìó ñâ³ò³ ïîâ’ÿçó-
þòü íàéêðàù³ íàä³¿ òà ñïî-
ä³âàííÿ, à îòæå çóñòð³÷àþòü 
éîãî âåñåëî é îðèã³íàëüíî.

Íàéá³ëüø ãàðÿ÷èé 
ïåð³îä ðîêó ïðèïà-
äàº íà Íîâèé Ð³ê â 
Àâñòðàë³¿. Ó ñâÿòêîâ³ 

äí³ âóëèö³ ³ ìàãàçèíè Àâñòðàë³¿ 
çàïîâíþþòüñÿ Ñàíòà-Êëàóñàìè. 
Âîíè ðîçíîñÿòü ïîäàðóíêè (çà-
ðîáëÿþ÷è, äî ðå÷³, 15 àâñòðà-
ë³éñüêèõ äîëàð³â çà ãîäèíó) ³ 
¿çäÿòü íå íà ñàíÿõ, à íà â³íäñåð-

ô³íãó.
Íàïåðåäîäí³ Íîâî-
ãî Ðîêó ó Áðàçèë³¿ 
íà ï³ñêó îêåàíñüêèõ 

ïëÿæ³â çàïàëþþòü òèñÿ÷³ ñâ³÷îê. 
Æ³íêè â äîâãèõ ñóêíÿõ çàõîäÿòü 
ó âîäó ³ êèäàþòü ïåëþñòêè êâ³ò³â 
ó õâèë³ îêåàíñüêîãî ïðèáîþ. Íà 
ñïóùåíèõ ç â³òðèëüíèê³â íåâå-
ëèêèõ äåðåâ’ÿíèõ ïëîòàõ çàïà-
ëþþòü áàãàòòÿ ³ òîâñò³ âîñêîâ³ 
ñâ³÷êè. Òóäè æ êëàäóòü ð³çíîìà-
í³òí³ íà¿äêè: ôðóêòè, ðèñ, ñîëî-
äîù³, à òàêîæ ïàðôóìè ³ ìèëî, 
ãðåá³íö³ ³ äçåðêàëüöÿ. Öå – ïî-
äàðóíêè ìîãóòí³é ²ºìàíæ³, ãð³ç-
í³é áîãèí³ ìîðÿ, ïîêðîâèòåëüö³ 
ìîðÿê³â ³ ïîäîðîæí³õ.

Ó Í³ìå÷÷èí³ íå-
â³ä’ºìíîþ ñòðàâîþ 
íîâîð³÷íîãî ñòîëó º 
– êîðîï. Ïðèãîòîâà-

íèé çà òðàäèö³éíèìè ðåöåïòà-
ìè, â³í êîðèñòóºòüñÿ íåçì³ííèì 
óñï³õîì ó ãóðìàí³â. Çã³äíî ç íà-
ðîäíèì ïîâ³ð’ÿì, ëóñêà êîðîïà, 
ïîêëàäåíà ó Íîâîð³÷íó í³÷ ó 
ãàìàíåöü, ãàðàíòóº äîñòàòîê ³ 
ùàñòÿ ó ìàéáóòíüîìó ðîö³.

Â ²òàë³¿ îáîâ’ÿçêî-
âèìè íà Íîâîð³÷-
íîìó ñòîë³ º ãîð³õè, 
÷å÷åâèöÿ ³ âèíîãðàä 

– ñèìâîë çäîðîâ’ÿ, äîâãîë³òòÿ 
òà áëàãîïîëó÷÷ÿ.

Íà Êóá³ ïåðåä Íî-
âèì Ðîêîì óñ³ íà-
ïîâíþþòü êåëèõè 
âîäîþ, à êîëè ãî-

äèííèê á’º äâàíàäöÿòü, âèõëþ-
ïóþòü ¿¿ ÷åðåç â³ä÷èíåí³ â³êíà íà 
âóëèöþ. Öå îçíà÷àº, ùî ñòàðèé 
Ð³ê ùàñëèâî çàê³í÷èâñÿ ³ êóáèí-

ö³ áàæàþòü îäíå îäíîìó, ùîá 
³ Íîâèé áóâ òàêèì æå ÿñíèì ³ 
÷èñòèì, ÿê âîäà.

Â³äì³íí³ñòü ñâÿòêó-
âàííÿ Íîâîãî Ðîêó 
ó Ñïîëó÷åíèõ Øòà-
òàõ Àìåðèêè â³ä 

óêðà¿íñüêèõ òðàäèö³é ïîëÿãàº 
çäåá³ëüøîãî ó òîìó, ùî çàì³ñòü 
ÿëèíêè àìåðèêàíö³ ñòàâëÿòü ó 
áóäèíêàõ “ð³çäâÿíå äåðåâî”. Öå 
ìîæå áóòè áóäü-ÿêå ³íøå ïðè-
êðàøåíå äåðåâî.

Â Óãîðùèí³ ï³ä 
Íîâèé Ð³ê ó ñåëàõ 
äîâãî ÷óòè ï³ñí³ ðÿ-
äæåíèõ. Þíàêè ó 

ñóò³íêàõ âëàøòîâóþòü æàðò³â-
ëèâ³ âèñòàâè ïåðåä õàòàìè, äå 
º ä³â÷àòà-íàðå÷åí³, à ä³â÷àòà 
– ïåðåä õàòàìè, äå ìåøêàþòü 
õëîïö³-æåíèõè. Á³ëÿ íàêðèòîãî 
ñâÿòêîâîãî ñòîëó ÷ëåíè ñ³ì’¿ 
òðàäèö³éíî äàðóþòü îäíå îäíî-
ìó ïîäàðóíêè: êíèæêó ÷è òåïë³ 
øêàðïåòêè ä³äóñåâ³, ñàí÷àòà 
îíóêîâ³.

Ó ×åõ³¿, òàê ñàìî ÿê 
³ â Ñëîâà÷÷èí³, óñ³ 
äàðóþòü îäíå îäíî-
ìó ïîäàðóíêè. Äî 

ðå÷³, òîé ïîäàðóíîê, ùî íå ñïî-
äîáàâñÿ, ó ïåðø³ ï³ñëÿñâÿòêîâ³ 
äí³ ìîæíà ïîâåðíóòè ó ìàãàçèí 
àáî îáì³íÿòè.

Íîâèé Ð³ê ââàæàºòü-
ñÿ íàéá³ëüøèì ñâÿ-
òîì â ßïîí³¿. Àäæå 
ñâÿòî òðèâàº àæ 7 

äí³â! Íà öåé ÷àñ á³ëüø³ñòü ï³ä-
ïðèºìñòâ âçàãàë³ çà÷èíÿþòüñÿ. 
Íîâèé Ð³ê çóñòð³÷àþòü íå îï³â-
íî÷³, à ç³ ñõîäîì ñîíöÿ. Äçâîíè 
áóää³éñüêèõ õðàì³â â³äáèâàþòü 
108 óäàð³â, ïðîãîëîøóþ÷è íà-
ðîäæåííÿ Íîâîãî Ðîêó. Öèôðà 
öÿ íå âèïàäêîâà: ÿïîíö³ ââà-
æàòü, ùî ó ëþäèíè áóâàº ø³ñòü 
âàä (æàä³áí³ñòü, çë³ñòü, äóð³ñòü, 
ëåãêîâàæí³ñòü, íåð³øó÷³ñòü ³ 
õòèâ³ñòü). Êîæíà ç íèõ ìàº 18 
ð³çíèõ â³äò³íê³â, à äçâîíè â³ä-
áèâàþòü ïîñòóïîâå î÷èùåí-
íÿ â³ä âàä. Ç îñòàíí³ì óäàðîì 
íàëåæèòü ëÿãàòè ñïàòè, ùîáè 
âñòàòè ïåðåä ñâ³òàíêîì, âèéòè 
íà âóëèöþ ³ çóñòð³òè Íîâèé Ð³ê ç 
ïðîìåíÿìè ñîíöÿ, ùî ñõîäèòü.

Як зустрічають Новий Рік у світі?


