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v Інформновини

У Бразилії триває  
зБирання врожаю кави

Наприкінці квітня в Бразилії розпочало-
ся збирання врожаю кавового зерна, і час-
тина цієї кави вже пропонується на ринку. 
Кількість кави у цьому сезоні не є пробле-
мою. Виробники натомість стурбовані її якіс-
тю. Через значні опади у період квітнення ви-
зрівання кавових ягід відбувалося нерівно-
мірно. Внаслідок цього у каві нового врожаю 
очікують чимало недозрілих зерен, що при-
зведе до загального зниження її якості. У той 
час, як фермери, котрі застосовуючи меха-
нізоване збирання врожаю, мають можли-
вість залишати недозрілі ягоди на деревах, 
на плантаціях із ручним збиранням кави, на-
впаки,- змушені збирати всі ягоди аби опла-
чувати працю найманих робітників.

за повідомленням Управління 
розвиткУ кави Уганди, експорт 

зерна в країні зменшився на 15%
Як заявлено в Управлінні розвитку кави 

Уганди (UCDA), експорт кави в квітні 2010 
року знизився на 15% порівняно з аналогіч-
ним періодом торік, і склав 2 17809 мішків по 
60 кг. За перші 6 місяців сезону 2009/10 рр. 
експорт робусти зменшився на 19% із 1,34 
млн. мішків минулого сезону до 1,08 млн. 
Таке зниження стало наслідком посушливої 
погоди, що встановилася в період визрівання 
кавових ягід. За цей же період експорт ара-
біки склав 369711 мішків, що на 20% більше, 
ніж у минулому сезоні. Сумарний експорт 
кави із Уганди склав 1,45 млн. мішків загаль-
ною вартістю $ 140 млн., що менше, ніж було 
експортовано за цей же період минулого се-
зону, коли експорт склав 1,65 млн. мішків 
вартістю $ 163 млн. У квітні UCDA спрогнозу-
вало зниження експорту на 10,6%, із 205725 
мішків у квітні 2009 року до 184000 мішків 
нині. Причиною цього стали потужні дощі, які 
негативно вплинули на визрівання кави і зби-
рання врожаю.

асоціація гондУраських 
експортерів кави прогнозУє 

зменшення експортУ кавового 
зерна У сезоні 2009/10 рокУ

У Гондурасі через незвично холодну по-
году і сильні вітри, що були у грудні і січні, а 
через нестачу дощів, обсяги виробітку кави 
в країні в сезоні 2009/10 року можуть впас-
ти порівняно із попередніми оцінками. Ра-
ніше організація Incafe вважала, що врожай 
2009/10 року складе 3527 млн. 60-кг мішків, 
що на 12% більше врожаю торішнього сезо-
ну. Оновленого прогнозу incafe поки що не-
має, втім Асоціація гондураських експортерів 
кави Adecafeh прогнозує, що експорт кави в 
сезоні 2009/10 року знизиться до 2,9 млн. 
мішків по 60 кг проти експорту 3,021 млн. 
мішків сезону 2008/09 року.

торгівля на ринкУ поставок 
зерна до мексики, перУ, 
центральної америки  

ведеться досить мляво
Торгівля на ринку фізичної поставки кави 

до Мексики, Перу і Центральної Америки все 
ще ведеться мляво через те, що майже весь 
урожай кави 2009/10 року вже проданий. Ціна 
гондураської кави SHG складала +28/+30 
центів/фунт щодо нью-йоркської біржі.
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Дзвінки безкоштовні.

v Продукція СП "Галка Лтд"

v Глобальне потепління

Кавове зерно може 
справді зникнути з при-
лавків через світове гло-
бальне потепління, яке 
вже вдарило по виробни-
ках кави. Відтак зрос-
тання температури 
змушує їх шукати нові 
місця для плантацій.

Заяву про те, що по-
тепління шкодить ка-
вовому бізнесу, зробив 
Нестор Осоріо, голова 
об’єднуючої представни-
ків 77 країн Міжнарод-
ної Кавової Організації 
(ІСО). Власне, ті півгра-
дуса, на які і підвищила-
ся температура на плане-
ті за останні 25 років, ви-
явилися критичними для 
плантацій, де вирощують 
найдорожчі сорти кави.

Стратегічний 
ресурс

Кава приносить солід-
ний капітал таким кра-
їнам, як Бразилія, Індо-
незія і Коста-Ріка. Тіль-
ки в одній Бразилії щорік 
вирощують понад двох 
мільйонів тонн кавового 
зерна: за обсягом це при-
близно відповідає 1 тис. 
залізничних потягів. Втім, 
як і в будь-якому іншо-
му сільськогосподарсько-
му виробництві, у виро-
щуванні кави є істотний 
елемент ризику. Так, у Ла-
тинській Америці каво-
виробники опинилися, за 
даними ІСО, у складному 
становищі через погодні 
умови, – у 2009 році вро-
жай був зібраний у мен-

шому обсязі, ніж плану-
валося.

Плантації Коста-Ріки 
і Сальвадору також до 
цього часу не можуть по-
вністю оговтатися від за-
тягнувшогося неврожаю 
2000-2005 рр., а в Колумбії 
обсяги зібраного кавово-
го зерна торік впали май-
же на третину.

Зміни клімату на пла-
неті, які спричиняють не-
типові дощі, зсуви грунту, 
землетруси, цунамі, ви-
верження вулканів і посу-
хи, зменшують кількість 
і якість кавового зерна. 
Внаслідок цього господа-
рі плантацій кави мають 
серйозні проблеми, не-
звжаючи навіть на зрос-
тання цін, яке вже ви-
йшло за рамки інфляції. 
Позаяк у 2010 році очі-
кувати збільшення вро-
жаю на латиноамерикан-
ських кавових плантаціях 
не варто, ІСО прогнозує 
його 28% зниження.

Віднайти більш про-
холодні землі для виро-
щування кави не так про-
сто. У тропічних країнах 
для цього слід піднімати-
ся на високогір’я та ще й 
обирати спеціальні май-
данчики. Оскільки поді-
бних ділянок небагато, то 
і вартують вони дорож-
че, ніж землі на рівнинах. 
Окрім цього, освоєння 
нових кавових плантацій 
також потребує значних 
коштів. Тож, як у підсумку 
це відіб’ється на покупцях 
кави, відповісти складно 
із кількісної (скільки обі-

йдеться банка кави) точ-
ки зору, але загальна тен-
денція невтішна – зрос-
тання цін неминуче.

Глобальне 
потепління

За раніше опубліко-
ваними даними Європей-
ського центру прогнозів 
погоди на середні стро-
ки, Латинська Америка 
не вся стала жертвою гло-
бального потепління. У 
деяких її районах темпе-
ратурні показники навіть 
дещо знизилися. Втім, для 
виробників кави це слаб-
ка втіха, оскільки в цілому 
на материку стало відчут-
но тепліше.

Така зміна клімату 
може вплинути не тільки 
на кількість опадів і со-
нячних днів, але й на ймо-
вірність руйнівних буре-
віїв. Метеорологам і фа-
хівцям з фізики атмосфе-
ри відомий такий фено-
мен, як Ель-Ниньо – ста-
більна температурна ано-
малія. Із частотою один 
раз на декілька років води 
Тихого океану починають 
нагріватися, а потім нагрі-
та “пляма” просувається 
до американського узбе-
режжя. Вона приносить 
із собою підвищену кіль-
кість опадів на материк, 
деколи – руйнівні павод-
ки. Теоретично глобаль-
не потепління на плане-
ті може також вплинути 
на цей процес, і не факт, 
що благотворним чином з 
точки зору людства.

За матеріалами Gzt.ru

Чи вплинуть зміни клімату на планеті  
на кавовий врожай?

Кавове драже в шоколадіКавове драже в шоколаді

Унікальний продукт, 
виготовлений з кращих 
сортів кави арабіка у 
шоколадній глазурі

Унікальний продукт, 
виготовлений з кращих 
сортів кави арабіка у 
шоколадній глазурі



ціни на азійськУ кавУ  
дещо знизилися, оскільки  

на ринок надходить новий 
врожай індонезійського зерна

Ціни на каву в Азії знизилися, поза як на 
ринок став надходити новий врожай із Ін-
донезії. Падіння цін у В’єтнамі знову галь-
мує торгівлю, оскільки фермери не бажа-
ють продавати каву за низькими цінами. За 
оцінками трейдерів, у фермерів є 16-17% 
кавового зерна минулого врожаю 2008/09 
року. Ціна в’єтнамської кави на внутрішньо-
му ринку складала 23700-24000 донгів/кг.

експорт в’єтнамської кави  
зріс У квітні 2010 рокУ

Експорт кавового зерна із В’єтнаму в 
квітні 2010 року збільшився на 4,8% порів-
няно до квітня минулого року і склав 2,17 
млн. мішків по 60 кг. Загальний накопиче-
ний експорт в’єтнамської кави за перші сім 
місяців сезону 2009/10 року (з жовтня по 
квітень) знизився на 4,6% до аналогічного 
періоду 2008/09 року і склав 1254 млн. 60-
кг мішків.

вироБництво кави в танзанії  
У сезоні 2010/11 рокУ зросте

Виробництво кави в Танзанії у сезоні 
2010/11 року, як очікується, збільшиться до 
916700 мішків по 60 кг (+38% у порівнянні із 
сезоном 2009/10 року).

У центральній америці  
різко посилилися диференціали 

на митУ араБікУ
У Центральній Америці різко посилили-

ся диференціали на миту арабіку, зокрема, 
коста-аріканська кава SHB торгувалася з 
премією +57/58 центів/фунт, гватемальська 
кава SHB продається за ціною +51/55 цен-
тів/фунт до нью-йоркської біржі.

вироБіток колУмБійської кави  
У Березні 2010 рокУ на 18%  

менше від сезонУ 2009 рокУ
Колумбія виробила у березні 2010 року 

629000 мішків по 60 кг, що на 18% мен-
ше обсягів виробництва кавового зерна у 
березні 2009 року. Загальний накопичений 
обсяг виробництва кави в сезоні 2009/10 
року (з жовтня по березень) склав 3917 
млн. мішків по 60 кг, що на 28,6% менше 
врожаю подібного періоду “провального” 
сезону 2008/09 року. Експорт кави в бе-
резні 2010 року зменшився до 544000 міш-
ків по 60 кг, із 817000 у березні минуло-
го року.

запаси експортерів кави  
в Бразилії зменшаться  

У травні нинішнього рокУ
Запаси експортерів кавового зерна в 

Бразилії знизяться у травні поточного року 
до 1,5 млн. мішків по 60 кг (найнижчий по-
казник за п’ять років). Поза тим урядові за-
паси кави зростуть до 2.5 млн. мішків за-
вдяки державній програмі закупівлі кави 
для підтримки ринку. Точних даних про те, 
скільки бразильський уряд вже купив, поки 
немає, але за попередніми твердженнями 
бразильська урядова агенція CONAB при-
дбає не більше, як 3.0 млн. мішків по 60 кг.

У в’єтнамі встУпила  
в дію програма закУпівлі  

і складУвання кави
У В’єтнамі розпочалося виконання про-

грами закупівлі і складування 3.3 млн. міш-
ків кави по 60 кг терміном на півроку, для 
підтримки ціни на світовому ринку робусти. 
За цією програмою кава буде купуватися 
за ціною 25 млн. донгів/тонна, що є вищою 
від середньоринкової ціни 24.4 млн. донгів/
тонна. Вже стало відомо про включення до 
програми в якості закупівельників компаній 
Intimex i Simexco. Згодом до програми буде 
включено ще 10 в’єтнамських компаній.

Переклад з англ.

травень 2010 2
v Інформновини v Тенденції ринку v Пожежа

Незважаючи на початок зби-
рання врожаю торгівля кавою в 
Колумбії продовжує залишатися 
малоактивною.

Поза тим учасники ринку очі-
кують більш розлогої інформації 
про розмір колумбійського вро-
жаю. В останні два роки несприят-
ливі погодні умови в країні призве-
ли до того, що зібраний врожай був 
найменшим за більш як три десят-
ки років.

Поставки нового врожаю колум-
бійської кави розпочнуться в сере-

дині травня біжучого року. Оскіль-
ки обсмажувальники і покупці ми-
нулого сезону постраждали через 
різке зростання цін, що було спри-
чинене низькою врожайністю каво-
вого зерна, відтепер чимало людей 
очікують докладної інфрмації про 
розміри врожаю, що збирається.

Кава сорту UGQ пропонуєть-
ся зараз із диференціалом +54... + 
58, що дещо нижче, ніж було рані-
ше, коли ця кава пропонувалася за 
+57... + 61 центів/фунт.

Coffeetea.ru

Êàâà àðàб³êà ìîæëèâî 
зðîñòå â ц³н³ нà 8%, îñê³ëьêè 
зàãðîзà пðèìîðîзê³â â Бðàзè-
ë³ї – ñâ³òîâîìу ë³äåðу з êàâî-
âèðîбнèцòâà – ìîæå зìåншè-
òè âðîæàйн³ñòь, пîâ³äîìëÿє 
àãåнц³ÿ Bloomberg ³з пîñè-
ëàннÿì нà пðîãнîз ÿпîнñьêîї 
êîìпàн³ї Key Coffee Inc., ÿêà 
ñпåц³àë³зуєòьñÿ нà îбñìàæу-
âàнн³ òà пåðåпðîäàæу êàâîâî-
ãî зåðнà.

Кавові ф’ючерси на торгах у 
Нью-Йорку можуть подорожча-
ти до $ 1,45 за фунт у період із 
червня по серпень біжучого року, 

стверджує один з керівників Key 
Coffee Hобуо Сакамото. Потім 
ціни впадуть, оскільки наступний 
етап буде більш продуктивним, 
додав він.

На початку березня метеоро-
логічні служби країни попереди-
ли про те, що головні сільсько-
господарські райони Бразилії, 
де розташовані найбільші каво-
ві плантації ймовірно постражда-
ють через приморозки вперше за 
10 років. Цьогоріч, як очікується, 
врожай бразильської кави складе 
48 млн. мішків (2,88 млн. тонн).

Finmarket.ru

Російський ринок готової кави 
в банках, незважаючи на свою не-
велику ємність, викликав пильний 
інтерес одразу декількох інозем-
них компаній.

Як стало відомо РБК daily, ком-
панія Nescafe згортає сьогодні про-
даж холодного Nescafe, а її місце 
вже намагаються посісти два пів-
деннокорейські виробника – Lotte 
Chilsung i Koya. Останній відомий 
своєю локшиною “Доширак”. 

На відміну від європейського 
концерну, азіати прагнуть будь-що 
прищепити росіянам звичку пити з 
банок гарячу каву, що їм вже і вда-
лося зробити на Далекому Сході. 
Поза тим, Центральна Росія є ближ-
чою до європейської культури і на-
вряд чи віддасть свої симпатії ба-
ночній каві на противагу звичним 
традиційним пластиковим стакан-
чикам.

Rbcdaily.ru

Поза тим, за словами менедже-
ра із зв’язків з пресою і громад-
ськістю McDonald’s Стефані Сорен-
сен, безкоштовна кава (вже третя 
за останні 12 місяців) не мала жод-
ного стосунку до конкурентів, а ви-
словлювала ставлення її компа-
нії до успішного завершення ван-
куверської Олімпіади, хоча ця акція 
співпала за часом із іншою акцією 
конкуретів по кавовому бізнесу.

Чимало олії у вогонь додала і 
мережа кав’ярень Country Style, де 
відвідувачів щосереди зранку при-
гощали все тією же безкоштовною 
кавою. Чи можна купити клієнта 
“халявною” кавою? Асоціація Кави 
Канади не дала однозначної відпо-
віді на це питання.

З одного боку, за даними Coffee 
Association of Canada, в країні, де 
громадяни випивають 15 млрд. фі-

ліжанок кави, 40% з них надають 
перевагу торговій марці, під якою 
продається кава; 30% – якості кави 
і лише 25% зважають на ціну.

З іншого боку, при тому, що 
67% канадців споживають каву 
щодня і зазвичай тричі на день, а 
52% населення – до початку обі-
дньої пори, економія у $ 1.50 за по-
рцію, тобто, $ 4.50 на день, мож-
на заощадити до $ 45, відвідуючи 
McDonald’s впродовж двох тижнів.

Відтак за даними цієї фірми, 
після проведення двох подібних 
акцій торік, продаж кави збільшив-
ся на 30%!

Tim Hortons сьогодні “тримає” 
близько 76% ринку продажів кави 
і випічки в Канаді. Загальна част-
ка цієї компанії на 14-мільярдному 
ринку фаст-фуду складає 22%.

Torontovka.com

Чåðåз нåñòàчу ìèòîї àðàб³êè 
â Цåнòðàëьн³й Аìåðèц³ ì³æнà-
ðîäн³ òðåйäåðè â³äòåпåð зâåð-
нуëè ñâ³й пðèñê³пëèâèй пîãëÿä 
нà бðàзèëьñьêèй ðèнîê.

Якісна бразильська арабіка про-
давалася на ціновому рівні 290 бра-
зильських реалів (163 долари) за мі-
шок 60 кг кілька тижнів тому. Торгів-

ля негайної поставки на колумбій-
ському ринку була негативною че-
рез низьке, ніж зазвичай, виробни-
цтво кави під час урожаю “митака”.

Наприкінці березня опади у ко-
лумбійських кавових районах також 
були незначними, у деяких місцях 
на 40-70% менше середніх рівнів. 
Як відомо, у першому кварталі роз-

починається посушливий період, 
проте цьогоріч і без того погода 
була більш спекотною, ніж зазви-
чай через метеорологічний фено-
мен Ель Ниньо. Ціна колумбійської 
арабіки сорту Ексельсо наприкінці 
квітня складала +72 цента до нью-
йоркської біржі.

Coffeеtea.ru

У Грузії згоріла 
чайна плантація

У Цàëåнäæèхñьêîìу ðà-
йîн³ нà зàхîä³ Ãðуз³ї нåщî-
äàâнî âнàñë³äîê пîæåæ³ âè-
ãîð³ëî бëèзьêî 100 ãåêòàð³â 
чàйнèх пëàнòàц³й ³ ë³ñîâî-
ãî ìàñèâу. Пðî цå пîâ³äîìè-
ëè пðåäñòàâнèêè àäì³н³ñòðà-
ц³ї ðàйîну.

Пожежа виникла ввечері на 
плантаціях чаю і перекинулася 
на ближній лісовий масив. Про-
типожежні бригади всю ніч на-
магалися локалізувати вогонь, 
але цьому перешкоджав потуж-
ний вітер і важкодоступність лі-
сової місцини, яка була охопле-
на вогнем. Згодом пожежу було 
локалізовано, повідомляють 
місцеві ЗМІ.

Ictv.ua

Один із найбільших виробни-
ків продуктів харчування в Колум-
бії компанія Nacional de Chocolates 
прогнозує збільшення експорту 
кави в 2010 році принаймні на 45%. 
Компанія розширила ринки збуту 
за рахунок країн Близького Сходу і 
сподівається продати обробленої і 
розчинної кави у нинішньому році 
на $ 135 млн.

За словами глави Nacional de 
Chocolates Карлоса Енріко Пьєдра-
хіте, його компанія має намір та-
кож вийти на нові ринки, зокрема, 
Саудівської Аравії, Кувейту, Ката-
ру, ОАЕ та низки країн карибського 
басейну. “З 2007 року ми збільшили 
експорт у 2,5 раза після того, як роз-
ширили перелік наших зарубіжних 
клієнтів”.

Якщо у 2007 році об’єм експор-
ту складав $ 37,5 млн., то в 2009 році 
із виходом на ринки Нової Зелан-
дії, Австралії та Південної Африки, 
компанія реалізувала продукції вже 
на $ 93 млн. Також існують плани ін-
вестувати $ 75млн. у збільшення по-
тужностей підприємств, що нале-
жать Nacional de Chocolates. Торік з 
цією метою було витрачено $ 76,3 
млн., – пише видання Flexnews.

У Колумбії компанії належить 
23 підприємства, які займаються 
переробкою м’яса, виробництвом 
кави, морозива і печива. Nacional de 
Chocolates є одним із провідних ре-
алізаторів кави на місцевому ринку, 
частка якого сягає понад 50%. Ми-
нулого року об’єми продажів кави 
в Колумбії склали $ 318,22 млн. У 
2010 році компанія планує збільши-
ти цей показник завдяки заходам 
із просування кави серед місцевих 
споживачів.

Foodmonitor.ru

Поставки колумбійської кави нового 
врожаю розпочнуться в середині травня

v Ринкові ціни

Бразильська арабіка може подорожчати на 8%

v Ринок диктує свої умови

Міжнародні трейдери через нестачу митої арабіки в Центральній 
Америці звернули свою увагу на бразильський ринок 

v Російський формат

Місце Nescafe  
на російському ринку 

намагаються посісти 
корейські компанії

v Новини компаній

McDonald’s провів нову акцію  
із залучення клієнтів

Зà äèâнèì зб³ãîì, äâîòèæнåâà àêц³ÿ McDonald’s, п³ä чàñ ÿêîї â³ä-
â³äуâàчàì бåзêîшòîâнî ³ бåз îбîâ’ÿзêîâîї пîêупêè буäь-ÿêîї ³ншîї 
ñòðàâè нàäàâàëàñÿ ñêëÿнêà êàâè, ñп³âпàëà зà чàñîì ³з 24-ю àêц³єю 
êàнàäñьêîї ìåðåæ³ êàâ’ÿðåнь Tim Hortons’ Roll Up the Rim to Win’.

v Новини компаній

Колумбійська компанія 
Nacional de Chocolates 
розширює ринки збуту 

за рахунок країн 
Близького Сходу



Мельнбурнському за-
кладу, відкриття якого від-
будеться 31 грудня напри-
кінці року, потрібен інвес-
тор із $ 227 тисячами.

Учасники рок-групи Kiss 
повідомили про свої плани 
відкрити в австралійському 
місті Мельбурн тематичний 
заклад із назвою Kiss Coffee 
House, в якому можна буде 
випити кави у дружній для 
шанувальників групи обста-
новці.

Відкриття закладу за-
плановано на 31 грудня 2010 
року, а поки що представник 
Kiss в Австралії підшукує 
для цього проекту інвестора, 
який би зголосився вкласти 
у кофейню $ 227 тисяч.

Музиканти тим часом го-
туються до туру Sonic Boom 
Over Europe, який розпо-
чнеться 1 травня в Англії, 
триватиме впродовж двох 

місяців і завершиться вели-
ким концертом у бельгій-
ському місті Десселі 27 черв-
ня.

Rbcdaily.ru

Ун³êàëьнèй зàñ³б пå-
ðåñуâàннÿ âèнàйшëè àâ-
òîðè нàуêîâî-пîпуëÿðнîї 
пåðåäàч³ пåðшîãî êàнàëу 
òåëåêîìпàн³ї ВВС. Мåòà 
åêñпåðèìåнòу – äîâåñ-
òè, щî у ÿêîñò³ пàëèâà 
ìîæуòь буòè âèêîðèñòàн³ 
нå ëèшå пîх³äн³ â³ä нà-
фòè, àëå й ³нш³ îðãàн³ч-
н³ ìàòåð³àëè.

А в т о м о б і л ь 
обладнаний на 
базі “Volkswagen 
Scirocco” 1988 року 
випуску (купле-
ний за 400 фунтів). 
Машині дали на-
зву “Кар-пуччіно”, 
що від англійського 
слова “кар” – авто-
мобіль та італійської 
назви кави з молоч-

ною піною – “капуччіно”.
Незабаром кавове авто 

разом зі своїми розробни-
ками візьме участь у авто-
пробігу із Лондона до Ман-
честера. Дистанція мара-
фону складає близько 330 
км. У Манчестері “Кар-
пуччіно” буде представле-
ний на виставці-ярмарку 
наукових досягнень.

Принцип роботи автів-
ки такий: у багажнику вста-
новлений циліндр, де суха 
мелена кава нагрівається 
на пальнику. У результаті 
згорання кави утворюєть-
ся чадний газ. По трубах і 
крізь фільтри він надходить 
у двигун, там газ згорає. 
У такий спосіб автомобіль 
рухається.

“Кар-пучч іно” 
може долати при-
близно п’ять кіло-
метрів на кілогра-
мі кавового палива. 
На кожен кілометр 
шляху йде така кіль-
кість меленої кави, 
з якої можна було 
б зварити 35 порцій 
еспрессо.

Pravda.ru

Кава для нас радше друг, аніж ворог.  
Продовження безкінечної дискусії

Гарячі дебати на тему користі чи 
шкоди, яку приносить кава, трива-
ють не одне десятиріччя.

На нещодавньому черговому за-
сіданні американської асоціації по 
боротьбі із захворюваннями серця 
(American Heart Association – AHA) 
була представлена доповідь, яка, воче-
видь, покращить настрій шанувальни-
ків кави, які впродовж дня полюбля-
ють тішити себе напоєм бадьорості. 
Кава не провокує атеросклероз, у чому 
її раніше звинувачували, вона здат-
на попередити розвиток діабету дру-
гого типу у жінок. Проте, кава може 
дещо підвищити артеріальний тиск, 
– у всьому слід мати почуття міри. Од-
разу зазначимо, що тут йдеться не про 
розчинну каву та її похідні, а про нату-
ральну із мелених зерен зварену у ка-
воварках різного типу.

На черговому засіданні АНА допо-
відачі розглядали вплив кави на люд-
ський організм. Зокрема, в одному із 
досліджень стверджувалось, що регу-
лярне споживання кави зменшує ви-
никнення порушень серцевого рит-
му на 18% порівняно з тими, хто не п’є 
кави взагалі. Однак, автор цього до-
слідження і доповідач кардіолог Ар-
тур Клатскі зауважує водночас: “Я не 
думаю, що ми можемо рекомендувати 
каву в якості запобіжного засобу пору-
шень серцевого ритму”.

В іншому дослідженні, в якому ме-
дики спостерігали за 3000 людей впро-
довж 20 років, не було встановлено 
будь-якого зв’язку між споживанням 
кави і атеросклерозом. З іншого боку, 
не виявлено і здатності популярного 
напою попереджати розвиток цієї сер-
йозної недуги.

Ще в одній із доповідей повідо-
млялося про те, що кава здатна на 56% 
зменшити ризик розвитку діабету дру-
гого типу в жінок.

Нарешті, в четвертій доповіді 
йшлося про дослідження професора 
Лівей Чен, який зробив аналіз і дійшов 
висновку, що кава може все ж таки ста-
ти фактором для розвитку артеріаль-
ної гіпертензії, хоча й ризику помірно-
го.

Health – ua.org

3 травень 2010

Ринкові ціни на зерно ара-
біки і робусти зазнали змін у 
період 3-9 травня 2010 року. 
Про це докладніше.

У звітному періоді ціни на 
каву арабіка і робуста змінюва-
лися різнонаправлено. Так, ара-
біка з поставкою у липні 2010 
року в Нью-Йорку подорожча-
ла на 2,4%, а робуста в Лондоні 
подешевшала на 0,7%.

Розрахункова ціна закриття 
на зерно арабіки з поставкою у 
липні 2010 року склала 134,60 
центів/фунт на нью-йоркській 
біржі NYBOT (ICE) 9 травня 
2010 року.

За звітними відомостями 
стосовно позицій трейдерів 
із кавових ф’ючерсів на нью-
йоркській біржі NYBOT ста-
ном на 30 квітня 2010 року чис-
та довга позиція великих ін-
вестиційних фондів зменши-
лася до 7510 лотів (-8069 лотів 

за тиждень). Чиста коротка по-
зиція торгових домів скороти-
лася до 8334 лотів (-9763 лотів 
за тиждень). Чиста довга пози-
ція дрібних торговців зменши-
лася до 824 лотів (-1694 лотів за 
тиждень). Чиста довга позиція 
індекс-трейдерів зменшилася 
до 53691 лотів (-2712 лотів за 
тиждень).

Частка довгої позиції 
індекс-трейдерів у комбінова-
ному відкритому інтересі (ра-
зом із ф’ючерсами і опціонами) 
у звітному періоді скоротилася 
до 35,3%. Відкритий інтерес по 
ф’ючерсах зріс до 133901 лотів 
(+958 лотів за тиждень).

Сертифіковані запаси кави 
арабіка на нью-йоркській бір-
жі NYBOT станом на 9 трав-
ня 2010 року зменшилися до 
2411273 мішків по 60 кг (-31008 
мішків на 2 травня 2010 року).

Розрахункова ціна закрит-
тя на зерно робусти склала  
1322 $/т за липневим ф’ючерсом 
лондонської біржі Euronext 
(LIFFE) 9 травня 2010 року. 

Coffeеtea.ru

v Огляд ринку кави

Динаміка міжнародного ринку кави  
за період 3–9 травня 2010 року

Дèнàì³êà ðîзðàхунêîâîї ц³нè зàêðèòòÿ  
нà êàâîâ³ ф’ючåðñè зà пåð³îä  

3–9 òðàâнÿ 2010 ðîêу

v Винаходи v Насолода за розрахункомv Здоров’я

Вèÿâëÿєòьñÿ, цуêîð äîпîìàãàє îð-
ãàн³зìу êðàщå зàñâîюâàòè àнòèîêñè-
äàнòè, ÿê³ ì³ñòÿòьñÿ â чàї – êàòåх³нè, 
щî зàхèщàюòь â³ä ðàêу, ä³àбåòу, ³н-
ñуëьòу ³ ñåðцåâèх зàхâîðюâàнь.

Раніше вважалося, що додавання цу-
кру до зеленого чаю значно знижує ко-
рисні властивості напою. Втім, під час 
нових дослідів вчені виявили абсолютно 
протилежний ефект: “шкідливий” цукор у 

комплексі з зеленим чаєм стає корисним, 
пише worldnews.org.ua.

Чай, в який додано цукор, втричі збіль-
шує інтенсивність всмоктування катехінів, 
що містяться в ньому. Дієтологи також ра-
дять всіляко “насичувати” зелений чай, зо-
крема, окрім цукру, додавати до нього ли-
мон або інші фрукти, з тим, щоб засвою-
вання катехінів відбувалося інтенсивніше.

Obozrevatel.com

Розробляючи алгоритм, 
психологи намагались враху-
вати всі ті параметри, завдя-
ки яким чашечка кави пови-
нна принести тільки користь і 
зарядити людину енергією для 
подальшої праці або навчання.

Цікавим є те, що, роблячи 
свої підрахунки, вчені дійшли 
висновку, – ідеальний час для 
кавування – це 11 година дня, 
коли людина перебуває на піку 
своєї активності. При цьому 
найбільш прийнятним є добре 
освітлене приміщення або со-
нячний сквер, а процес пиття 
кави повинен відбуватися під 
музичний супровід – від іта-
лійської опери до – Маріанни 
Фейтфул з її низьким хриплим 
голосом.

Кава, від якої ви отримає-
те максимум задоволення, по-
винна бути не тільки гарячою 
і міцною, але ще й ароматною. 
Примножити позитивну дію 
усіх названих чинників допо-
може компанія друзів або при-
ємних співбесідників: пити 
каву на самоті не рекоменду-
ється.

Творці формули кавової на-
солоди твердять що, дотриму-
ючись усіх перечислених умов, 
кавоман гарантовано отри-
має максимум задоволення від 
улюбленого напою бадьорості. 
А от дослідження, що його про-
вели вчені, дає можливість пе-
ретворити перерву в роботі на 
приємний ритуал, а також до-
зволяє краще зрозуміти вплив 
умов зовнішнього середовища 
на смакове сприйняття.

Цікаво, що відомий британ-
ський психолог Грег Такер теж 
не витрачав часу марно і прак-
тично водночас зі своїми креа-
тивними колегами з Оксфорду 
надав власне бачення на ідеаль-

не споживання кави. Його по-
ради, зроблені на замовлення 
мережі кав’ярень Costa Coffee, 
виглядають так: кава, зроблена 
у відповідний спосіб та обрана 
у правильну годину дня, нала-
штує вас на потрібний лад.

Зокрема, у робочі години, з 
9.00 до 17.00, Такер радить де-
кілька варіантів кави, кожен 
з яких кавоману варто відда-
ти перевагу залежно від його 
настрою і мети. Так, прийти 
до норми після робочих стре-
сів повинен допомогти латте 
– енергетично насичений, що 
має заспокійливу дію завдяки 
молоку. Якщо ж робоча обста-
новка, навпаки, потребує заря-
дитися силами і впевненістю, 
то краще від інших підійде аме-
ріканно. Його чистий, але не-
різкий смак надає енергії, ро-
бить людину бадьорою і життє-
радісною.

Для тих, хто перебуває у 
відмінному настрої, хоче подо-
вжити і зберегти цей стан душі 
на весь робочий день, най-
краща кава в період з 11.00 до 
12.00 – це карамеллато (еспрес-
со і гаряче молоко під шаром 
пухких вершків, що вкриті ка-
рамельним соусом). Нарешті, 
якщо робота валиться з рук, за-
ряджайтеся кавою маккіато, в 
якій є бадьора гірчинка еспрес-
со і делікатність краплинки мо-
лока.

Формула кавової насолоди:
М = 0,5 х F + 0,5 x E + 0,3 x P + 0,15 x 
C + 0,05 x T, де
М – час ідеальної кави-брейк
F – відмінний аромат кави
Е – обраний вид кави
Р – об’єм чашки
С – з ким ви п’єте каву
Т – час, коли ви зазвичай влаштову-
єте каву-брейк.

Rbcdaily.ru

Êîìпàн³ÿ Digital Touch 
пðåäñòàâèëà нîâу ìîäåëь 
êàâ’ÿðåнêîâîãî ñòîëèêà, 
ÿêèй äîзâîëèòь пîц³нîâу-
âàчàì ñп³ëêуâàннÿ â ³нòåð-
нåò³ пîчуâàòèñÿ êîìфîðòнî 
нàâ³òь нà â³äñòàн³ â³ä ñâîãî 
уëюбëåнîãî êîìп’юòåðà.

Кав’яренковий сто-
лик ТЗ-В має вбудований 
26-дюймовий монітор, легко 

виходить у Мережу за допо-
могою WI-Fi-з’єднання і до-
зволяє продивлятися веб-
сторінки та спілкуватися че-
рез інтернет без відриву від 
своєї чашечки кави, і це здо-
рово! Просто справжнє вті-
лення ідеї інтернет-кав’ярні в 
життя.

До столика можна 
під’єднати принтер чеків, 

пристрій для зчитуван-
ня кредитних карток, 
ТВ-тюнер, що робить 
цю модель практично 
незамінною для числен-
них ресторанів і готелів, 
які більше не бажають 
відставати від сучасної 
моди на корисні елек-
тронні пристрої.

Luxemag.ru

Британці винайшли “Кар-пуччіно”

v Здоров’я

Зелений чай корисніше пити з цукром

v Тематичний заклад

Учàñнèêè ðîê-ãðупè KIss  
â³äêðèâàюòь êàâ’ÿðню â Аâñòðàë³ї

Формула  
ідеальної кави-брейк

Команда фахівців з експериментальної психології під ке-
рівництвом професора Чарльза Спенса із Оксфордського уні-
верситету розробила формулу ідеальної кави-брейк. Дослі-
дження було замовлене мережею кав’ярень Starbucks, яка є заці-
кавленою у створені найсприятливіших умов для посиденьок 
у кав’ярні.

v Винаходи

кав’яренковий столик допоможе 
вам вийти в інтернет
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v У Світі Кави

Географія походження сортів зерна,  
з яких виготовляється кава торгової марки “Галка”

v “Відкриття – 2010”

Високоякісна кавопро дук ція 
торгової марки “Галка” виго-
товляється із добірного зерна 
арабіки і робусти, що надхо-
дить на виробництво більш 
ніж із двадцяти кра їн світу. 
Саме ці екзотичні країни і пода-
рували людству ароматну каву. 
Смакуємо її із насолодою і ми, 
хоча не завжди знаємо, звідки 
похо дить зерно, які має особли-
вості та характеристики.

Сьогодні ми познайомимося 
з одним із кращих сортів кави 
– мадагаскарською робустою 
(Madagascar, Yrade 1).

Країна мадагаскар розташо-
вана в південно-східній частині 
Індійського океану, біля східно-
го узбережжя Африки. Її терито-
рія займає острів Мадагаскар та 
ряд невеликих прилеглих до ньо-
го островів. Мадагаскар є четвер-
тим за величиною островом на 
земній кулі після Гренландії, Но-
вої Гвінеї і Калимантану.
Площа країни – 596 тис. км2 
Населення – 14,3 млн. мешканців. 
Столиця – Антананаріву.

Острів знаходиться в актив-
ній тектонічній зоні. Обширні 
поля застиглої базальтової лави 
найчастіше зустрічаються в цен-
тральній і північно-західній час-
тині острова.

Особливості клімату Мада-
гаскару визначені його острів-
ним положенням в тропічних 
широтах. Більша частина тери-
торії розташована в тропічно-
му поясі, де знаходиться Цен-
тральне узгір'я. Тут, на гірських 

мадагаскарська робуста (Madagascar, Yrade 1)
терасах, розкинулися плантації 
кавових дерев. Північні райо-
ни лежать в субекваторіально-
му поясі.

Перші зерна кави були заве-
зені на острів в 1896 році, коли 
Мадагаскар став французькою 
колонією. Кавові саджанці діс-
тали широкого поширення і по-
чали культивуватися на планта-
ціях переважно в гірській місце-
вості.

Зараз на острові під кавові 
дерева зайнято близько 200 тис. 
га родючих земель Центрального 
узгір'я. Більша частина врожаю 
(80-85%) збирається в невелич-
ких селянських господарствах 
місцевим населенням.

Сезон збирання кавового 
зерна робусти починається на 
острові в травні й триває до осе-

ні. Останній збір проходить у 
жовтні.

Напій з мадагаскарської ро-
бусти вирізняється особливо 
міцним смаком і стійким арома-
том. Кава користується популяр-
ністю серед численних прихиль-
ників і добре відома на світово-
му ринку. Округлі, інтенсивного 
забарвлення, досконалі зернини 
мадагаскарської робусти, містять 
багато кофеїну. Зерно є чудовою 

сировиною до кави "Капуччіно".
Щорічне виробництво кави 

на острові становить близько 80 
тис. тонн. Урядом країни впрова-
джуються заходи до подальшо-
го збільшення врожаїв кавово-
го зерна, розширення плантацій 
кавових дерев та культивації но-
вих, врожайних сортів.

ARS.

v Дегустаційний зал

Кав’ярня RBC Coffee, яку відкри-
ли цієї зими в нью-йоркському районі 
Tribeca (США), швидко стала одним із 
найулюбленіших місць відпочинку для 
місцевих жителів і туристів. Не мину-
ло й місяця по її відкритті, а RBC Coffee 
вже одразу була номінована в категорії 
“Відкриття – 2010” на премію журналу 
Time Out.

Захоплена реакція публіки є зрозу-
мілою. Адже еспрессо у кав’ярні готують 
за допомогою кавомашини Slayer (вар-
тість – $ 18 тис.) – єдиної у своєму роді на 
всьому східному узбережжі. Кав’ярня за-
купає якісне кавове зерно в San Antonio’s 
The Brown Coffee Co 
та Queens-based Dallis 
Coffee, які володіють 
кавовими плантаціями 
в Бразилії. Їжу до за-
кладу постачають лише 
нью-йоркські компанії. 
Так, свіжа здоба тут із 
Bouchon Bakery, сендві-
чі – із Zabar’s, а смачне 
печиво – із Downtown 
Cookie Co, – повідо-
мляє Travel Leisure.

Директор кав’ярні 
Кора Ламберт розроби-
ла свою авторську вер-
сію фірмової кави, яка 

складається із згущеного молока, еспрес-
со і пухкого капелюшка вершків. На ви-
нос цю каву не продають. Нею можна на-
солодитися лише, сидячи у м’якому кріс-
лі в кав’ярні.

Окрім чималої колекції маленьких 
кав’яренкових столиків і крісел, у центрі 
зали стоїть великий обідній стіл. Біля ві-
кон вмонтовані стійки із високими бар-
ними табуретами. Кав’ярня чудово пасує 
для приємних зустрічей з друзями, а та-
кож спостереження за строкатим життям 
вулиці чи просто для відпочинку відвіду-
вачів під чашечку вишуканої кави.

Travel.ru

У Дубàї â³äбуâñÿ 3-й Ãëîбàëь-
нèй Чàйнèй Фîðуì – Global Dubai 
Tea Forum 2010. Дåâ³з зуñòð³ч³: 
“Уâåñь ñâ³ò зуñòð³чàєòьñÿ зà чàш-
êîю чàю!”

Зі вступним словом на відкритті 
Форуму виступив Санджей Сеті, ди-
ректор Дубайського центру чайної 
торгівлі (ДТТС), який є ініціатором 
цього заходу.

Тематика Форуму була присвя-
чена таким питанням, як можливос-
ті Дубайського центру чайної торгів-
лі, стану чайної галузі в Індії, Кенії, 
Шрі-Ланці.

За чотири роки внесок ДТТС 
у розвиток світової чайної торгів-
лі став доволі відчутним. Дубай на 
сьогодні є другим найбільшим пере-
валочним пунктом для цейлонсько-
го та індійського чаю і п’ятим – для 
африканського чаю. У 2006 році че-
рез Дубай пройшло 105,49 млн. кг 
чаю, в 2007 – 144,6 млн. кг, в 2008 
– 146,6 млн. кг. За попередніми під-
рахунками, в 2009 році зростання 

об’ємів перевезень продовжилося.
У 2010 році відсоткове співвід-

ношення учасників Форуму проде-
монструвало ступінь зацікавленос-
ті різних країн у подальших контак-
тів: Близький і Середній Схід – 33%, 
Індія, Китай та інші країни регіону 
– 25%, Європа і Росія – 22%, Афри-
ка – 10%, Азійсько-тихоокеанський 
регіон – 7%, Америка – 3%.

Coffеetea.ru

Наймодніша кав’ярня Нью-Йорка

v Чайний Форум

Увесь світ зустрічається за чашкою чаю!

v З історії бренду

Espresso granita
Приготуйте звичайну каву еспрессо, до-

дайте цукор, заморозьте у морозильній ка-
мері. Заморожений напій збийте міксером 
або подрібнювачем, налийте у склянку і по-
давайте із збитими вершками. Такий напій – 
чудова ідея у спекотний день!

Hot Coffee
Змішайте та підігрійте 40 мл темної текі-

ли та 10 мл кавового лікеру, перемішайте з 
подвійною кавою еспрессо. Додайте злегка 
збиті вершки. Насолоджуйтесь!

Marocchino
Надзвичайно смачне поєднання міцної 

кави еспрессо та шоколаду. Просто покла-
діть шматочок чорного шоколаду у чашку та 
налийте гарячу каву еспрессо. Додайте трохи 
підігрітого молока, посипте какао-порошком. 
Неперевершений шоколадний смак!

Olimpia
Ця кава дійсно чудова, з 

п’янким ароматом рому. Кава 
Olimpia – це поєднання міцного 
еспрессо, двох шматочків цукру 
та рому (30 мл). Прикрашається 
збитими вершками, які виклада-
ються у вигляді капелюшка, а це 
запобігає швидкому випарову-
ванню п’янкого аромату рому.

Смачного!

У Турині на 79 році пішов 
із життя “батько іта-
лійської кави”, президент 
одного з найбільших мо-
нобрендових виробників 
кави Lavazza, Еміліо Ла-
вацца.

Саме при Еміліо Лавац-
ца кава Lavazza ста-

ла одним із провід-
них та найбіль-
ших італійських 
брендів із част-
кою внутрішнього 

ринку 48%. Сьогод-
ні обіг Lavazza сягає 1,1  

млрд. євро.
З ім’ям Еміліо Лавацца 

пов’язана вся історія просу-
вання цього бренду. Лавацца 

був одним із перших італійських підпри-
ємців, хто повірив у силу телевізійної ре-
клами. Наприкінці 1950-х років він разом 
з Армандо Тестой, – головою старійшо-
го в Італії рекламного агентства Armando 
Testa Group,- вигадав такого собі персо-
нажа Кабаллеро, пригоди котрого стали 
основою для просування торгової марки 
на TV. У рекламних роликах кави Lavazza 
знімалися Лучано Паваротті, Ніно Манф-
реді, Джордж Клуні та інші.

Найбільша компанія, що виробляє 
каву Lavazza в Італії, була заснована ді-
дом Еміліо – Луїджі Лавацца. Еміліо при-
єднався до бізнесу компанії в 1955 році. 
Після смерті батька в 1971 році він став 
генеральним директором компанії, а в 
1980 році Еміліо Лавацца посів пост пре-
зидента і обіймав його до кінця життя.

Sostav.ru

Еспрессо з новим вишуканим смаком З ім’ям Еміліо Лавацца пов’язана вся історія 
італійського кавового бренду Lavazza


