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Я прокинулася, налила кави, глянула на ранкове сонце і зрозуміла, що я щаслива. Невідомий автор

Сорочинці–2011 – мить, у яку 
хочетьСя повернутиСя…

Чи були ви коли-небудь на Сорочинському Ярмарку, у славному 
селі Великі Сорочинці, що біля Миргорода? Чи смакували ви пол-
тавськими галушками та варениками? Чи дегустували справжню, 
настояну на запашних українських травах та ягодах медовуху? Чи 
доводилося вам неквапливо іти довжелезними рядами з усіляким 
крамом – виробами найкращих українських майстрів – з наміром 
щось купити або просто споглядаючи цю красу?

Якщо вам не вдалося цьо-
горіч відвідати найбільший 
ярмарок України, то не вагаю-
чись можете додати це у плани 
на наступний рік. Бо стільки 
вражень від споглядання, яр-
маркування, нових знайомств, 
енергетики, яку дарує сучасна 
та народна українська пісня, 
драйву від естрадних концер-
тів та безлічі атракціонів, ти-
хої ностальгії від перебування 
в гарному українському селі, 
що донині зберегло давні пол-
тавські традиції, важко зна-
йти десь-інде, поза Великими 
Сорочинцями.

Село Великі Сорочинці 
Миргородського району, на-
певне, й залишилося б, як і 
багато інших сіл Полтавщини, 
маловідомим, якби його не 
прославив великий земляк –  
український і російський 

письменник Микола Васильо-
вич Гоголь.

Цьогорічний ярмарок був  
ювілейним, адже минуло  
180 років від виходу повісті 
Миколи Гоголя “Сорочин-
ський ярмарок”. Сьогодні його 
знає і любить кожен укра-
їнець, відвідує цілий світ, 
він щороку стає кращим 
і змістовнішим, і це пере-
конує в тому, що ярмарко-
ва історія України буде ще 
дуже довгою.

Сорочинський ярмарок –  
це мить, у яку хочеться по-
вернутися… Кожен день 
там має свій колір, своє 
звучання і свій, наповне-
ний багатством української 
душі, зміст. 

Кавова фабрика “Гал-
ка”, яка вже багато років 
бере участь у Сорочин-

ському ярмарку, окрім Ди-
плома учасника, цьогоріч 
отримала Грамоту за пере-
могу у номінації “За високоя-
кісну смачну продукцію” На-
ціонального Сорочинського 
ярмарку-2011.

Найгарніший намет на Сорочинцях

Краса української душі у витворах її митців

Млин, котрий у радіорубку перекваліфікували...

Кожушок не поділили

Посуд на усілякий смак Грамоти на всі випадки життя!

Центральний вхід на Ярмарок.
Делегація від СП “Галка Лтд”



Похолодання на Початку 
серПня 2011 року не сПричинило 

Приморозків у бразильському 
кавовому Поясі,  

як Прогнозувалося раніше
У Бразилії триває суха погода, яка сприяє 

збиранню врожаю кави, а похолодання на по-
чатку серпня 2011 року не спричинило при-
морозків у бразильському кавовому поясі. 
Уряд країни оцінює обсяг поточного врожаю 
на рівні 43,54 млн. мішків по 60 кг, що мен-
ше за прогнози трейдерів, які вважають, що в 
Бразилії буде вироблено 45 млн. мішків кави 
по 60 кг.

виробництво кавового зерна  
в індії в 2011/12 році зросте  

на 7% Порівняно  
із ПоПереднім сезоном

Виробництво індійської кави в 2011/12 
році збільшиться на 7% порівняно із сезоном 
2010/11 року, – до рекордних 322 250 тонн 
(5,371 млн. мішків по 60 кг). Виробництво ро-
бусти в Індії збільшиться за цей же період на 
0,7%, до 217725 тонн, арабіку буде зібрано 
104525 тонн, що більше за врожай минулого 
сезону на 11,0%.

нікарагуа в очікуванні великого 
врожаю кави – 1,6 млн. мішків  

в сезоні 2011/12 року
У Нікарагуа сподіваються зібрати 1,6 млн. 

мішків кави в сезоні 2011/12 року, що на 23% 
більше, ніж було зібрано в 2010/11 році, коли 
врожай кавового зерна склав 1,3 млн. мішків. 
Це зростання пов’язане із тим, що наступ-
ний урожай припадає на високий цикл уро-
жайності, а також із покращенням догляду 
за плантаціями, що стало можливим завдяки 
високим цінам на каву.

виробництво та ексПорт кави 
із індонезії у Поточному році 

суттєво зменшаться
Експорт кави із Індонезії в 2011 році може 

зменшитися майже на третину – із 7,3 млн. 
у 2010 році до 5 млн. мішків. Це пов’язано 
із рекордно низькими залишками на складах. 
Наприкінці 2010 року вони становили 167000 
мішків, замість традиційних 1 млн. мішків. 
Окрім цього, зросло внутрішнє споживання 
кави із 3 млн. мішків у 2009 році – до 3,3 млн. 
в 2011 році. Виробництво кави в 2011 році 
також може знизитися на 30% і складе 9,17 
млн. мішків.

ексПортні Поставки  
Перуанської кави від Початку 
Поточного року Перевищили 

минулорічні Показники
Від початку поточного року експорт кави 

із Перу склав 893420 мішків, що на 10,9% 
більше, ніж за цей же період торік. Значне 
зростання ціни на каву порівняно із минулим 
роком сприяло тому, що сумарна виручка від 
кавового експорту зросла із $154 млн. у 2010 
році до $278 млн. у 2011 році. Очікується, що 
виробництво кави в 2011 році зросте до 4,45 
млн. мішків із 4,10 млн. у 2010 році.

гватемальські виробники 
сьогодні більше уваги відводять 

якості кавового зерна,  
а не його кількості

Із Гватемали на початку серпня 2011 
року було експортовано 315720 мішків 
кави, що на 10,5% більше, ніж за цей же 
період минулого року, коли експорт скла-
дав 285842 мішки. Сумарний експорт кави 
за перші десять місяців сезону 2010/11 
року склав 3,10 млн. мішків, що на 3% 
більше, ніж було експортовано за цей же 
період торішнього сезону (3,01 млн. міш-
ків). Експорт кави в сезоні 2009/10 року 
склав 3,4 млн. мішків. Очікується, що в се-
зоні 2010/11 року експорт залишиться на 
тому ж рівні, позаяк виробники більш зо-
середжені на якості, а не на кількості кави, 
що продукується.

Переклад з англ.
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В Адигеї виростили 
унікальний сорт чаю

Сåëåêц³îнåðè Аäèãåї 
ñâÿòêуюòь òð³уìф: âîнè âè-
ðîñòèëè ³ зàпàòåнòуâàëè нî-
âèй ñîðò нàйп³âн³чн³шîãî чàю 
у ñâ³ò³, пîâ³äîìëÿє РІА "Нî-
âèнè". "Нîâîнàðîäæåнèй" 
з'ÿâèâñÿ нà ñâ³ò унàñë³äêу 
ñåëåêц³ї îäнîãî ³з ñîðò³â êè-
òàйñьêîãî чàю ³ îòðèìàâ нà-
зâу "àäèãåйñьêèй". Чàй âæå 
âнåñëè äî фåäåðàëьнîãî ðå-
єñòðу ñîðò³â.

Окрім того, що чай має уні-
кальні властивості (вміст таніну 
у ньому сягає 16 відсотків, тоді 
як в інших сортах – всього лише 
9 відсотків), над його створен-
ням працювало не одне поко-
ління селекціонерів.

Над новим сортом вчені 
почали працювати ще в 1938 
році. 15 селекцій – саме стіль-
ки знадобилося для отримання 
бажаного результату – зайняли 
майже 70 років.

Поміж тим, першого врожаю 
нового сорту доведеться чекати 
ще сім років. За словами дирек-
тора адигейського філіалу Все-
російського науково-дослідного 
інституту квітникарства і субтро-
пічних культур Россільгоспака-
демії Е. Пчихачова, нині закла-
дено 500 нових саджанців чаю, 
а восени до них додатуть ще 
стільки ж. "Це саме той матері-
ал, на основі якого ми будемо 
створювати плантації", – сказав 
він. Директор філіалу також зау-
важив, що саме вплив кліматич-
ної зони надав новому сорту чаю 
особливих якостей, адже зви-
чайна зона вирощування чаю –  
субтропіки, до яких Адигея не 
належить.

До речі, в Адигеї до 2010 
року діяла республіканська ці-
льова програма розвитку чаївни-
цтва "Чай Адигеї". З'ясувалося, 
що 9 тисяч гектарів території 
республіки придатні для виро-
щування цієї культури. В НДІ за-
раз працюють над створенням 
бізнес-плану, аби мати можли-
вість отримувати державні суб-
сидії для нового проекту.

Stavropolye.tv

Росія посідає четверте 
місце у світі  

за споживанням чаю
94% ðîñ³ÿн ðåãуëÿðнî 

п'юòь чàй, у òîй чàñ, ÿê нà 
бàòьê³âщèн³ нàпîю, â Êèòàї, 
йîãî ñпîæèâàюòь ëèшå 74% 
нàñåëåннÿ.

За рівнем споживання чаю 
Росія поступається лише сві-
товій трійці лідерів ОАЕ (98%), 
Індонезії (96%) та Індії (95%), 
стверджують фахівці компанії 
Synovate Comcon. Вартий уваги 
той факт, що в США та Італії, які 
відомі своєю прихильністю до 
кави, рівень споживання чаю 
також є високим 76% і 90% від-
повідно.

Аналітики компанії зазнача-
ють, що впродовж останніх п'яти 
років споживання чаю в Росії 
стабільно тримається на рівні 
93-95%. При цьому смакові упо-
добання росіян за останні п'ять 
років зазнали змін. За опитуван-
ням, яке було проведене у пер-
шому кварталі 2011 року серед 
семи тисяч росіян у віці 16-55 
років, частка шанувальників чаю 
із наповнювачами, склала 66%, 
у той час, як у 2005 році таких 
людей було трохи більше 50%.

Щодо цін на каву у роздріб-
ній торгівлі, то вони постійно 
зростають. У період з 2006 по 
2010 рр. середні ціни на каву в 
країні зросли майже на 65% – із 
593 до 975 рублів за кілограм. 
Особливо швидко роздрібні ціни 
почали зростати в 2008-2009 рр.

Збільшення цін певним чи-
ном пов'язане із подорожчан-
ням імпортної сировини, але 
основний приріст цін забезпе-
чила роздрібна торгівля. Кава, 
разом із кондитерськими ви-
робами та спиртними напоями, 
давно стала для російських ма-
газинів категорією, на яку вони 
виставляють максимальну на-
цінку.

Marketing.rbc.ru

Урожай сезону 2010-2011 рр.  
для бразильських експорте-
рів кави став рекордним як за 
об’ємами продукції, так і за ціною.

Всього зарубіж було продано 34,9 
млн. стандартних 60-кг мішків, або 
на 17% більше, ніж у період 2009-2010 
років. При цьому вартість наданої на 
експорт кави зросла на 65% і склала 
7 млрд. 399 млн. доларів. Сільсько-
господарським роком у кавовій га-
лузі вважається період від червня до 
червня.

“Бразилія знайшла місткі ринки 
для збуту кави, і тому високі врожаї 
не призводять до падіння цін”, – під-
креслив у поширеному в країні не-
щодавньому комюніке генеральний 
директор Ради експортерів кави Бра-
зилії Гильєрмі Брага. Як зазначалося 
у цьому комюніке, у першому півріч-
чі поточного року найбільшими ім-
портерами бразильської кави стали 
США (3,2 млн. мішків), Німеччина 
(1,3 млн. мішків), Бельгія (1,2 млн. 
мішків), Японія (1,1 млн. мішків).

itar-tass.com

Ц³нè нà êàâу â Аз³ї ä³ñòàëè 
ì³цну п³äòðèìêу чåðåз ñуìн³âè 
òðåйäåð³â щîäî пîñòàâîê пðî-
äуêòу у нàйбëèæчèй чàñ.

Вартість арабіки, яка зросла 
торік на 60%, надалі продовжує 
додавати і нинішнього року, у той 
час, як робуста піднялася в ціні на 
2%. Аналітики вважають, що подо-
рожчання кави на азійських ринках 
було неминучим, незважаючи на 
тривалу бокову корекцію, що до-
мінувала на ринку кави останнім 
часом. Додатковий вплив мала і 
зміна споживчих настроїв у регіоні.

Значна частина всіх поставок 
кави, яка споживається в регіоні, 

насамперед, надходить із Індонезії 
і В’єтнаму. На думку аналітиків, по-
гана погода утримує ціни на доволі 
високому рівні, – до кінця серпня, 
або навіть до наступного збирання 
врожаю у В’єтнамі, що буде про-
ходити у вересні.

Додатковим каталізатором 
зростання цін на каву в Азії є збіль-
шення об’ємів споживання. Так, 
наприклад, компанія Starbucks 
планує відкрити в Китаї близько 
100 нових магазинів.

У цей же час у Лондоні очі-
кується зниження вартості 
ф’ючерсних контрактів на каву до 
10%.

Strauss Coffee B.V., яка 
належить ізраїльсько-
му виробнику продук-
тів харчування Strauss 
Group, уклала угоду про 
купівлю російського ви-
робника кави Ambassador 
та однойменного бренду.

Як пишуть інформа-
гентства, вартість угоди 
складає $10,4 млн. Із цієї 
суми $8 млн. буде ви-
трачено на купівлю 
бренду Ambassador.
Ізраїльська компанія 
профінансує покуп-
ку із власних джерел. 
Угода буде заверше-
на після того, як її 
схвалять російські 
регулятори.

Компанія Ambassador 
почала працювати в 1998 
році. Вона спеціалізуєть-
ся на виробництві меле-
ної, смаженої і швидко-
розчинної кави класу 
“преміум”. Компанія при-
сутня в РФ, Україні та ін-
ших країнах СНД. Її штат 
нараховує 70 осіб. Чиста 

виручка компанії в 2010 
році склала $10 млн.

Strauss Coffee – п’ята 
за величиною кавова 
компанія у світі. Strauss 
Coffee працює в країнах 
Центральної і Східної 
Європи, Бразилії та Ізра-
їлі. Штат працівників –  
близько 6 тис. людей. Ви-
ручка 2010 року склала 

$675 млн. Strauss Group 
володіє в РФ брендами 
Elite та Le Café.

Зауважимо, що в квіт-
ні 2011 року у зв’язку із 
скороченням світових за-
пасів кави, цей продукт 
подорожчав удвічі. Зрос-
тання цін на каву триває.

Rosbalt.ru.business

BusinesStat нåщîäàâнî пðåä-
ñòàâèëà “Анàë³з ðèнêу êàâè â Рî-
ñ³ї â 2006-2015 ðð.”, äå, зîêðå-
ìà, зàзнàчàєòьñÿ, щî з 2006 пî 
2010 ðð. пðîäàæ êàâè â РФ зð³ñ 
нà 57%, – ³з 55 äî 86 òèñÿч òîнн.

Зростання продажу відбувало-
ся як за рахунок щорічного збіль-
шення частки споживачів серед 
населення РФ, так через зростан-
ня середнього обсягу споживання 
кави на людину.

Загальною тенденцією ринку 
є збільшення частки натуральної 
кави стосовно до розчинної. Так, у 
2006 році частка натуральної кави 

в обсязі продажу кави складала 
42%, а в 2010 році частка нату-
ральної кави перевищила 50%.

В останні роки зростанню про-
дажу натуральної кави сприяло 
поширення кавових автоматів, а 
також розвиток індустрії швидко-
го харчування. У період з 2006 по 
2010 рр. виробництво кави в Ро-
сії збільшилося майже на 64%, із 
33 тис. тонн у 2006 році до 54 тис. 
тонн у 2010 році.

Починаючи із 2006 року, най-
більший обсяг кави в Росії на фе-
деральному рівні вироблявся у 
Краснодарському краї. ООО “Не-

сте Кубань”, зведене у листопаді 
2005 року, виробляє понад 99% 
всієї кави, яка продукується у 
Краснодарському краї та близько 
60% кави, що виробляється в Росії.

Coffeetea.ru

Експорт бразильської кави досяг рекордних позначок  
як за об’ємами, так і за ціною

v Новини біржі

Чому в Азії дорожчає кава?

v Новини компаній

компанія Strauss Coffee B.V. купує 
російського виробника кави

Пðî òå, щî êàâà 
îäн³єї ³ ò³єї æ ìàðêè 
³ âèðîбнèêà â Еñòîн³ї 
³ Ф³нëÿнä³ї є ð³знîю, 
ñпîæèâàч³ êàзàëè âæå 
äàâнî, îäнàê òåпåð 
âèðîбнèê Paulig п³ä-
òâåðäèâ, щî ц³ ñуì-
н³âè ìàюòь п³ä ñîбîю 
âñ³ п³äñòàâè, пèшå 
“Tarbija 24.”

Керів-
ник Paulig 
C o f f e e 
Т а м б е т 
Хоок по-
я с н и в , 
що, на-
приклад, 
P a u l i g 
President, 
який про-
дається в Естонії, дій-
сно є темнішим і дрібні-
шим, оскільки в Естонії 
інша жорсткість води, і 
якщо готувати тут каву 
із світлих зерен, це не 
дасть каві змоги ви-
явити свої найкращі 
смакові якості. Окрім 
цього, кави доведеться 

класти значно більше, 
ніж звичні сім грамів на 
чашку.

На питання, чи зби-
рається Paulig запропо-
нувати в Естонії який-
небудь дешевий сорт 
кави, Хоок відповів, що 
фірма зробила ставку 
на кампанію Classic.

Paulig продає в Ес-

тонії порівну Paulig 
President i Paulig Classic. 
У фінів найбільшою по-
пулярністю користуєть-
ся Paulig Juhla Мокка, 
продаж якої складає 
близько половини всьо-
го фінського кавового 
ринку.

Drd.ee

Естонська кава справді 
відрізняється від фінської

v Ринок кави РФ

з 2006 по 2010 рр. продаж кави в росії зріс на 57%, – із 55 до 86 тисяч тонн
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Ринкові ціни на зерно ара-
біки і робусти зазнали змін у 
період 1-5 серпня 2011 року.

У звітному періоді ціни на 
каву арабіка і робуста знизили-
ся. Так, арабіка з поставкою у 
вересні 2011 року в Нью-Йорку 
подешевшала на 1,2%, а робус-
та з поставкою у вересні 2011 
року в Лондоні впала в ціні на 
1,9%.

Розрахункова ціна закриття 
на зерно арабіки з поставкою у 
вересні 2011 року склала 235,05 
центів/фунт на нью-йоркській 
біржі NYBOT (ICE) 5 серпня 
2011 року.

Згідно зі звітними відомос-
тями стосовно позицій трей-
дерів із кавових ф’ючерсів на 
нью-йоркській біржі NYBOT 
(ICE) станом на 29 липня 2011 
року чиста довга позиція ве-
ликих інвестиційних фондів 
зменшилася до 6781 лота (-2016 

лотів за тиждень). Чиста корот-
ка позиція торгових домів впа-
ла до 7217 лотів (-3034 лоти за 
тиждень).

Чиста довга позиція дріб-
них торговців зменшилася до 
436 лотів (-1018 лотів за тиж-
день). Чиста довга позиція 
індекс-трейдерів зменшилася 
до 38192 лотів (-265 лотів за 
тиждень). Частка довгої по-
зиції індекс-трейдерів у комбі-
нованому відкритому інтере-
сі (разом із ф’ючерсами та 
опціонами) у звітному періоді 
склала 25,6%. Відкритий інте-
рес по ф’ючерсах зменшився 
до 107293 лотів (-1304 лоти за 
тиждень).

Сертифіковані запаси кави 
арабіка на нью-йоркській бір-
жі NYBOT станом на 5 серп-
ня 2011 року зменшилися до  
1 525 063 мішків по 60 кг (-13046 
мішків на 29 липня 2011 року).

Розрахункова ціна закриття 
на зерно робусти склала 2045 
$/т за вересневим ф’ючерсом 
лондонської біржі Euronext 
(LIFFE) 5 серпня 2011 року.

Coffееtea.ru

v Огляд ринку кави

Динаміка міжнародного ринку кави 
за період 1-5 серпня 2011 року

Дèнàì³êà ðîзðàхунêîâîї ц³нè зàêðèòòÿ  
нà êàâîâ³ ф’ючåðñè зà пåð³îä  

1-5 ñåðпнÿ 2011 ðîêу

v Світова економікаv Обмеження

Динаміка цін на каву робуста в Лондоні (вересень 2011 р.)

Динаміка цін на каву арабіка в Нью-Йорку (вересень 2011 р.)

v Дизайнерська новинка

Еñòîнñьêèй äèзàйнåð Мèêèòà 
Мîхèðåâ îòðèìàâ зà êîнцåпò ñâîãî 
³нòåëåêòуàëьнîãî чàйнîãî ãîðнÿò-
êà “Smile Cup” ñпåц³àëьнèй пðèз 
æуð³ нà êîнêуðñ³ “A Life with Future 
Computing”, ÿêèй îðãàн³зуâàëà 
êîìпàн³ÿ Fujitsu. Ун³âåðñàëьнèй 
бåзпðîâ³äнèй пðèñòð³й п³äн³ìå нà-
ñòð³й ³ ðîзпîâ³ñòь пðî âàñ б³ëьшå, 
н³æ âè ñàì³ знàєòå.

За горнятком чаю люди проводять 
одне з одним цілі години у кав’ярнях, 
ресторанах, барах або вдома на рід-
ній кухні. “Smile Cup” прикрасить це 
просте і буденне заняття. У корпус 
горнятка вбудований мобільний при-
стрій класу смартфону, а на зовнішні 

стінки виведено два синхронізовані 
екрани.

“Smile Cup” показує поточний час, 
працює в режимі будильника, відправляє 
і приймає миттєві повідомлення, а також 
дозволяє грати у прості мобільні ігри.

Можна вибрати і фіксований малю-
нок, смайлик, який відповідає вашому 
настрою. Для керування використову-
ється сенсорна поверхня ручки. При-
стрій легко синхронізується із мобіль-
никами, планшетами, комп’ютерами і 
навіть телевізорами по безпровідному 
каналу. Автор новинки пропонує вико-
ристовувати “Smile Cup” і для телего-
лосування.

Mobiledevice.ru

"Smile Cup" – інтелектуальне горнятко емоцій

із нью-йоркських 
кав’ярень Starbucks 
проженуть клієнтів 

із ноутбуками
Керівництво мережі кав’ярень 

Starbucks запровадило обмежен-
ня на доступ своїх клієнтів до 
електричних розеток, повідомляє 
Reuters.

У компанії заявили, що у такий 
спосіб кав’ярні будуть боротися із 
відвідувачами з ноутбуками, які 
тривалий час займають столики. 
“Про це нас просять клієнти”, – ка-
жуть представники Starbucks. – 
“Часто буває, що людина купила 
собі латте і тістечко, а сісти немає 
де”. Така ситуація, на думку керівни-
цтва мережі, негативно позначаєть-
ся на роботі кав’ярень.

Повідомляється, що рішення про 
блокування розеток буде приймати-
ся адміністрацією кожної окремої 
кав’ярні, залежно від ситуації – ви-
ходячи із кількості відвідувачів. У 
свою чергу, нововведення торкнеть-
ся найбільш популярних кав’ярень у 
центрі Нью-Йорка.

Американські кав’ярні облашто-
вані безпровідним доступом до Ін-
тернету, яким клієнти могли корис-
туватися безкоштовно. У зв’язку із 
цим кав’ярні часто перетворювалися 
на імпровізовані робочі місця для 
студентів і фрілансерів.

Lenta.ru

Зà ðîзпîâñюäæåннÿ нåпðàâäè-
âîї ³нфîðìàц³ї у ðåêëàìнèх ðîëè-
êàх îшòðàфîâàнà êèїâñьêà êîìпà-
н³ÿ “Інñòèòуò б³îпðåпàðàò³â”.

Розчинній каві цього постачальни-
ка приписувалися фантастичні мож-
ливості у плані боротьби із зайвою 
вагою. У рекламних роликах продукції 
“Інститут біопрепаратів” стверджува-

лося, що для зниження маси тіла на 
6 кілограмів необхідно лише вжи-
вати по дві чашки кави “Кафе Мінс” 
із вмістом екстракту зеленого чаю 
впродовж тижня.

Фахівці Київського тервідділення 
Антимонопольного комітету України 
вирішили перевірити “чудодійний” 
ефект незвичного засобу для схуд-

нення. Результат їх розчарував – талія 
меншою не зробилася. За це “Інсти-
тут біопрепаратів” був оштрафований 
на 14 тис. гривень. Окрім цього, по-
стачальника кави зобов’язали припи-
нити обманювати споживачів за до-
помогою реклами.

Finobzor.com.ua

За прогнозами фахівців 
Міжнародної Організації Кави 
(ІСО), кава, як і всі види пер-
винної сільськогосподарської 
продукції, може постраждати 
від різких змін погодних умов, 
що спричинить бурхливу не-
стабільність цін.

Кава є важливим товаром у 
світовій економіці. До недавньої 
міжнародної кавової кризи цей 
продукт був другим найбільш 
цінним товаром, що продавав-
ся, після нафти. У 2000-2001 рр. 
кави було продано на 5,6 млрд. 
доларів, що виявилося майже 
вдвічі менше, ніж продаж лише 
за декілька років до цього, який 
складав понад 12 млрд. доларів 
США.

Від 20 до 25 млн. сімей (пе-
реважно дрібних фермерів), у 
більше, ніж 50 країнах, які роз-
виваються, і більше, ніж 5 млн. 
селянських господарств вироб-
ляють і продають каву, що скла-
дає основну частку у загальному 
обсязі експорту за вартістю у 
низці країн, що розвиваються, 
особливо в Африці.

Загальне споживання кави 
у світі сьогодні становить по-
над 6 млн. тонн на рік. Одним із 
найбільших ринків споживання 
кави є Європа, за нею – США та 
Японія. За відомостями Міжна-
родної Організації Кави (ІСО), 
щорік у світі споживається  
110 млн. мішків кави по 60 кг. Як 
і всі види первинної сільськогос-

v Український формат

Антимонопольний комітет України викрив кавову аферу

На світовому ринку кави невдовзі 
відбудуться зміни

подарської продукції, кава може 
постраждати від різких коли-
вань погодних умов, що здатне 
спричинити бурхливу нестабіль-
ність цін.

За останні два десятиріччя 
бум цін спостерігався напри-
кінці 1980-х років через посуху 
в Бразилії, після спаду, коли сис-
тема квот ІСО впала. Далі наста-
ли приморозки в Бразилії у 1994 
році, що спричинило друге зрос-
тання цін, за яким йде зниження 
цін через надлишок виробни-
цтва в 1996 році.

Впродовж наступних років 
ціни повернулися назад і зрос-
ли до рекордного рівня. Однак, 
ціни на межі сторіч вражають 
своїми найнижчими цифрами у 
реальному вимірі впродовж по-
над 100 років.

Більшість міжнародних тор-
гових угод стосуються зеленої 
кави, яка поставляється у 60-кг 
мішках і, частково, у контейне-
рах. Зелена кава є доступною 
для покупців або безпосередньо 
від виробника, або через рин-
ки у США та Європі. Доміную-
чою моделлю для встановлення 
цін у кавовій промисловості 
є ціноутворення, яке склада-
ється на двох товарних біржах: 
Нью-Йоркській торговій па-
латі (NYBOT) і Лондонській 
міжнародній біржі фінансових 
ф’ючерсів та опціонів (LIFFE).

Masterforex-v.org/news
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Дочірні підприємства СП “Галка Лтд”

1 Львівська область ТОВ “ГАЛКА-МАРКЕТ” (032) 233-23-72

2 Івано-Франківська область ТОВ “Галка Івано-Франківськ” (0342) 77-96-99

3 Закарпатська область ТОВ “Галка-Мукачево” (03131) 499-71

4 Волинська область ТОВ “Галка-Луцьк” (03322) 76-23-7

5 Рівненська область ТОВ “Галка-Рівне” (0362) 63-59-88

6 Тернопільська область ТОВ “Галка-Микулинці” (03551) 51-99-2

7 Чернігівська область ТОВ “Галка-Чернігів” (0462) 22-63-83

8 Полтавська область ТОВ “Галка-Полтава” (0532) 61-35-94

9 Інші регіони ТД “Галка” (032) 245-04-87

Кав’ярні

1 м.Львів ТОВ “Галка-Плюс” (032) 297-81-04

2 м.Івано-Франківськ ТОВ “Галка-Івано-Франківськ” (0342) 77-96-99

3 м.Рівне ТОВ “Галка-Рівне” (0362) 63-59-88

4 м.Тернопіль ТОВ “Галка-Микулинці” (03551) 51-99-2

5 м.Мукачево ТОВ “Галка-Мукачево” (03131) 499-71

Êàâà – цå нå ò³ëь-
êè îäнà ³з âàæëèâèх 
ñêëàäîâèх н³ìåць-
êîãî ³ìпîðòу, àëå 
й уëюбëåнèй нàп³й 
ìåшêàнц³â ц³єї êðà-
їнè.

Капучіно, еспресо, 
лате-макіато – нім-
ці люблять каву у всіх 
її різновидах. Кожен 
мешканець країни у 
середньому випиває 
на день чотири гор-
нятка кави, тобто при-
близно 150 літрів на 
рік. Окрім цього, за 
інформацією німець-
кого союзу торговців 
кави, Німеччина із її 
щорічним споживан-
ням понад півмільйона тонн кавового зерна, 
посідає третє місце у світі серед найбільших 
кавових ринків.

Для німців кава стала вочевидь націо-
нальним напоєм, яким можна поласувати на 
кожному кроці. Не лише у кав’ярні чи ресто-
рані, але й у булочній, на ринку або на авто-
заправці.

Щоправда, останнім часом ціни на каву, 
насамперед на такі сорти, як арабіка та ро-
буста, зросли, особливо за останній рік. Екс-
перт гамбурзького інституту світової еконо-
міки Леон Лешус називає декілька причин 
цього здорожчання. По-перше, зменшилися 
поставки зерна. Зокрема, у Колумбії вже тре-
тій рік поспіль урожай видався меншим очіку-
ваного. По-друге, збільшився попит на цей 
продукт, особливо у країнах із перехідною 
економікою та у державах-постачальниках 
кави. І ще – посуха, повені і… біржові спе-
куляції.

Із січня 2010 року по січень 2011-го ціни 
на каву-сирець, за інформацією експерта, 
зросли на 66%. Проте не лише через посуху, 
повені і підвищення попиту кава стала такою 
дорогою, як ніколи за минулі 14 років. Винні 
у цьому і біржові спекулянти. “Центробанки 
наситили фінансові ринки коштами. Це при-
звело до того, що вкладники, намагаючись 
диверсифікувати свої портфоліо й убезпе-
чити себе на випадок інфляції, почали інвес-

тувати у сировину”, – 
пояснює Леон Лешус.

Бразилія була і за-
лишається основним 
постачальником кави-
сирця для Німеччини. 
Її частка на світовому 
кавовому ринку – 37%. 
Не варто забувати і 
про Колумбію, яка екс-
портує такий цінний 
сорт, як арабіка, каже 
експерт. Важливим є 
і в’єтнамський сорт 
робуста, який частіше 
за все використовують 
для виробництва роз-
чинної кави.

Про стрибок цін 
на каву-сирець каже 
й Брахим бен Хишам. 

Іммігрант із Марокко тримає у місті Ойскір-
хен, неподалік Бонна, невеличку кав’ярню, в 
якій власноруч обсмажує зерна кави. На ви-
бір має дев’ять сортів із різних країн світу, 
що розташовані поблизу екватора. В його 
меню, наприклад, є достатньо рідкісний сорт 
“індійський мусонний малабар”. Ці кавові 
зерна спочатку насипають у мішки, а потім 
залишають на деякий час під мусонним до-
щем. Це надає каві своєрідного характерно-
го смаку, робить її напоєм гурманів.

Бен Хишам купує товар у імпортерів, які 
відбирають каву на невеликих плантаціях. 
Останнім часом ціни зросли на 60-70% і, щоб 
не зазнавати збитків, господарю кав’ярні до-
водиться брати більше із відвіду вачів. Проте 
за вишуканий напій ті готові платити.

У звичайному мережевому німецькому 
супермаркеті кілограм кави коштує 8 євро, у 
Бен Хишама – 20. Але він не обсмажує зерна 
впродовж двох-трьох хвилин за температури 
50-70° і не оббризкує їх водою, щоб компен-
сувати втрату ваги, як це роблять на великих 
підприємствах.

Бен Хишам обсмажує зерна кави  
17-18-ти хвилин за температури не вище 
190°. За цей час, пояснює він, зерна поволі 
втрачають гіркоту і дубильні речовини, вна-
слідок чого краще засвоюється і кавова кис-
лота, яка і визначає смак напою.

Dw-world.de

Чимало людей люблять поєднувати декіль-
ка задоволень одночасно: наприклад, їсти і чи-
тати книгу, чи пити і купатися (хоча, це ско-
ріш небезпечна звичка). А чи можна водночас 
пити каву і слухати музику? Звісно, можна! Бо 
більше, це можна робити по-новому із незвич-
ним гаджетом Drinking The Music, який дозволяє 
побачити музику просто на поверхні кави, та 
ще й випити її!

Ідея поєднати в одному пристрої задоволення 
від музики і кави спала на думку корейському ди-
зайнеру Ку Кил Хану. Він розробив концепт ке-
рамічного кухля-програвача. На дні кухля вбудо-
ваний динамік, завдяки якому звукові коливання, 
які ми називаємо музикою, створюють малюнки 
концентрованих хвиль на поверхні кави (хоча, 
чай або інший напій теж підійдуть).

Кнопки керування кухлем-програвачем міс-
тяться збоку. Перебираючи пальцями по синій 
боковій смузі, користувач може керувати зву-
ком. “Блюдечко” від кухля із кавою – насправді 
є док-станцією. Окрім того, по мірі випивання 
вмісту кухля, музика дещо змінюється, дозволя-
ючи по-новому подивитися на звичні компози-
ції.

Поки що високотехнологічний кухоль, який 
поєднує каву і музику “в одному флаконі”, існує 
лише в проекті, що орієнтований на шведську 
компанію Electrolux. Якщо фірмі вдасться ство-
рити його досконалим, то такий кухоль відмінно 
впишеться до інтер’єру емоційного меломана і 
поповнить нашу колекцію найоригінальніших 
домашніх склянок.

Novate.ru

ціни на каву в німеччині є високими, як ніколи

v Кава для меломанів

Кава і музика – в одному горнятку!

Êàâà äîäàє бàäьîðîñò³
Якщо спортсмен-бігун перед змаган-

нями вип’є три-чотири горнятка кави (це 
близько 400 мг кофеїну), то зможе бігти 
на 20 хвилин довше від своїх суперни-
ків. А штангістам кава додасть не сили, 
а витривалості. Втім, навіть якщо ви не 
збираєтеся встановлювати нині світові 
рекорди, філіжанка кави за сніданком вас 
також підбадьорить.

Êàâà ñòèìуëює ðîбîòу 
êèшê³âнèêà

А й справді, проблеми у цій сфері тур-
бують багатьох городян, які сповідують 
малорухомий, сидячий спосіб життя. До 
речі, це ще одна причина, чому спортсме-
ни п’ють каву перед біговими кросами і 
заїздами, – у них зменшується вага.

Пийте каву на здоров’я!

Êëàñèчнå
Приготуйте звичайну каву 

еспресо, додайте цукор, заморозь-
те у морозильній камері. Заморо-
жений напій збийте міксером або 
подрібнювачем, налийте у склянку 
і подавайте зі збитими вершками. 
Такий напій – чудова ідея у літній 
день!

Тðàäèц³йнå
Змішайте та підігрійте 40 мл 

темної текіли та 10 мл кавового лі-
керу, перемішайте з подвійною ка-
вою еспресо. Додайте злегка збиті 
вершки. Насолоджуйтесь!

Шîêîëàäнå
Надзвичайно смачне поєднання 

міцної кави еспресо та шоколаду. 
Просто покладіть шматочок чорно-
го шоколаду у горнятко та налийте 
гарячу каву еспресо. Додайте трохи 
підігрітого молока, посипте какао-
порошком. Неперевершений шоко-
ладний смак!

Вèшуêàнå
Ця кава дійсно чудова, з п’янким 

ароматом рому. Кава Olimpia – це 
поєднання міцного еспрессо, двох 
шматочків цукру та рому (30 мл). 
Прикрашається збитими вершка-
ми, які викладаються у вигляді ка-
пелюшка, а це запобігає швидкому 
випаровуванню п’янкого аромату 
рому.

Смачного!

Еспресо на всі смаки
v Дегустаційний зал

Êàâà пîêðàщує пàì’ÿòь
Допомагаючи мозку зберігати пра-

цездатність, кава сприяє довготривалій 
пам’яті. Тож, завдяки каві ми не тільки 
встигаємо дочитати підручник перед іс-
питами, або доповідь перед виступом, 
але й багато чого запам’ятати.

Êàâà уñуâàє ñпàзìè бðîнх³â
Якщо вас час від часу турбують напа-

ди кашлю, зваріть каву і стане легше: ко-
феїн діє як слабкий бронхолітик. Однак, у 
разі астми у стані загострення, необхідна 
допомога лікаря. Кава – не панацея.

Êàâà ñпðèÿє ðîбîò³ нèðîê
Кава – діуретик, тобто має слабку се-

чогінну дію. Завдяки цій властивості, що-
денна чашка кави на 10% знижує ризик 
сечокам’яної хвороби.

Êàâà зàпîб³ãàє êàð³єñу
Кава позитивно впливає на зуби, за-

побігаючи карієсу. Арабіка і робуста ма-
ють бактерицидні властивості, які згубно 
діють на бактерію streptococcus mutans – 
головного збудника карієсу. Дантисти на-
віть рекомендують замінити процедуру 
вечірнього і ранкового чищення зубів на 
горнятко кави. Без молока і цукру, звісно!

За матеріалами інтернет-видань.


