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28 áåðåçíÿ íèí³øíüîãî ðîêó 
ðîç÷èíí³ êàâîíàïî¿ “Êàïó÷è-
íî âàí³ëüíå”, “Êàïó÷èíî ãîð³-
õîâå” òîðãîâî¿ ìàðêè “Ãàëêà” 
ñòàëè ïåðåìîæöÿìè ïðîãðàìè 
“Çíàê ÿêîñò³” íà òåëåêàíàë³ 
“²íòåð”. Ãåíåðàëüíèé ïàðòíåð 
ïðîãðàìè – Äåðæñïîæèâñòàí-
äàðò Óêðà¿íè.

Íàãàäàºìî ÷èòà÷àì, ùî 
ïåðøó ñâîþ íàãîðîäó ó ðàìêàõ 
ö³º¿ òåëåâ³ç³éíî¿ ïðîãðàìè çà 
ï³äñóìêàìè ïðîâåäåíîãî çà-
ãàëüíîóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó 
ÿêîñò³, ÑÏ “Ãàëêà Ëòä” îòðè-
ìàëî ùå 1 ëèñòîïàäà 2007 
ðîêó çà íàòóðàëüíó ðîç÷èííó 
“Ãàëèöüêó êàâó”.

Â ³ ò à º ì î !

Êàâà “Ãàëêà” – ã³ðêà òà ñîëîäêà, ÿê ñàìå æèòòÿ

Ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà ÑÏ “Ãàëêà Ëòä”

ÊÀÂÎÂÀ ËÜÂ²Â
 ÔÀÁÐÈÊÀ

 ²íôîðìíîâèíè

СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КАВИ ІСО 
ПЕРЕДБАЧАЄ ВРОЖАЙ КАВИ 2008/09 р. 

НА 123-126 МЛН. 60-КГ МІШКІВ
Ñâ³òîâà Îðãàí³çàö³ÿ Êàâè ²ÑÎ âèçíà÷èëà 

âðîæàé êàâè 2008/09ð. ì³æ 123 ³ 126 ìëí. 60-
êã ì³øê³â â ñâîºìó ïåðøîìó ïðîãíîç³ íà íà-
ñòóïíèé ñåçîí, ïîð³âíÿíî ç ìàéæå 116 ìëí. 
â 2007/08ð. Îö³íþâàííÿ çðîáëåíî íà ï³äñòàâ³ 
ïåðøî¿ îö³íêè óðÿäó Áðàçèë³¿ âðîæàþ êðà¿íè 
2008/09ð. ì³æ 41.3 ³ 44.2 ìëí. ì³øê³â. ²ÑÎ äî-
äàëà, ùî ñâ³òîâå ñïîæèâàííÿ êàâè çðîñòå ç³ 
123 ìëí. ì³øê³â â 2007ð. äî ïîíàä 125 ìëí. 
â 2008ð., ÿêùî çáåðåæåòüñÿ òåìï íåäàâíüîãî 
ð³÷íîãî ðîñòó íà 1.5% – 2%.

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, 
ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ МАРКУВАННЯ 

ДЛЯ ВЗАЄМОВИГІДНОЇ ТОРГІВЛІ (FLO), 
ПІДНІМАЮТЬ ЦІНИ НА КАВУ 

З 1 ЧЕРВНЯ 2008 р.
FLO îãîëîñèëà ïðî ñâ³òîâå çá³ëüøåííÿ 

ãàðàíòîâàíî¿ ì³í³ìàëüíî¿ ö³íè íà ìèòó àðàá³-
êó äî $1.25/ôóíò, ÿêå ïî÷íåòüñÿ ç 1 ÷åðâíÿ 
2008ð. Ðåãóëþâàííÿ ö³íè íà êàâó, ÿêå ïîëÿ-
ãàº ó çá³ëüøåíí³ â ñåðåäíüîìó íà 5% çà ôóíò, 
äàñòü êîðèñòü ïîíàä 250 îðãàí³çàö³ÿì âèðîá-
íèê³â â êðà¿íàõ Àç³¿, Àôðèêè ³ Ëàòèíñüêî¿ Àìå-
ðèêè, ÿê³ ðåïðåçåíòóþòü ìàéæå 1 ìëí. äð³áíèõ 
ôåðìåð³â ³ ¿õ ñ³ì’¿, ùî â³äïîâ³äàþòü ñîö³àëü-
íèì ³ åêîëîã³÷íèì êðèòåð³ÿì.

CONAB ОЦІНЮЄ ВРОЖАЙ КАВИ 
В 2008/09 р. В 41.3 – 44.2 МЛН. МІШКІВ

Áðàçèëüñüêà íàö³îíàëüíà êîðïîðàö³ÿ ïî-
ñòà÷àííÿ òîâàð³â (Conab) îö³íèëà âðîæàé êàâè 
â êðà¿í³ â 2008/09ð. ì³æ 41.3 ìëí. ³ 44.2 ìëí. 
ì³øê³â, íåñïîä³âàíî á³ëüøå â³ä 33.74 ìëí., âè-
ðîáëåíèõ â 2007/08ð. Òàêå çá³ëüøåííÿ âðîæàþ 
êàâè â Áðàçèë³¿ â³äîáðàæàº òèïîâèé äâîð³÷íèé 
öèêë ì³ñöåâèõ äåðåâ, ÿêèé âîíè ïðîõîäÿòü, äà-
þ÷è ÷åðåç ð³ê ðÿñíèé âðîæàé ï³ñëÿ â³äïî÷èíêó. 
Â ñâî¿é ïåðø³é îö³íö³ íîâîãî âðîæàþ Conab 
çàÿâèëà, ùî àðàá³êà äàñòü âåëè÷åçíèé âðîæàé 
ì³æ 31.5 ìëí. ³ 33.7 ìëí. ì³øê³â, òîä³ ÿê ðîáóñ-
òà äîñÿãíå 9.8 – 10.5 ìëí. ì³øê³â. Ïîêàçíèêè 
çàëåæàòèìóòü â³ä ïîãîäè ï³ä ÷àñ ïåð³îäó çáè-
ðàííÿ âðîæàþ ì³æ òðàâíåì ³ ñåðïíåì. Conab 
òàêîæ ïîâ³äîìèëà, ùî ïëîùà ï³ä êàâîþ çðîñëà 
íà 2.9% çà ð³ê, äî 2.13 ìëí. ãà ç 2.07 ìëí., 
à ÷èñëî ïëîäîíîñíèõ äåðåâ íàâ³òü çðîñëî íà 
3.7% çà ð³ê, äî 5.82 ìëí. ç 5.62 ìëí. çàâäÿêè 
á³ëüø³é ãóñòèí³ íàñàäæåíü. Ïåðåäáà÷àþòü, ùî 
â 2008ð. êðà¿íà åêñïîðòóº 28.57 ìëí. ì³øê³â, ç 
ÿêèõ 25 ìëí. áóäå êàâà çåëåíà ³ â³äâàíòàæèòü 
3.4 ìëí. â åêâ³âàëåíò³ ðîç÷èííî¿ êàâè ³ 174 000 
ì³øê³â â åêâ³âàëåíò³ ñìàæåíî¿ êàâè.

ВИРОБНИЦТВО КОЛУМБІЙСЬКОЇ 
КАВИ МАЄ ЗРОСТИ ДО 16.5 МЛН. 

МІШКІВ ДО 2013 р.
Âèðîáíèöòâî êàâè â Êîëóìá³¿ ìîæå çðîñòè 

äî 16.5 ìëí. 60-êã ì³øê³â äî 2013ð. ç 12.6 ìëí. â 
2007ð., ïîâ³äîìëÿº Fedecafe. Òðåò³é çà âåëè÷è-
íîþ âèðîáíèê êàâè â ñâ³ò³ ï³ñëÿ Áðàçèë³¿ ³ Â’ºòíà-
ìó ïîïåðåäíüî ïîâ³äîìèâ, ùî ïëàíóº ïîæâàâèòè 
âèïóñê äî 16 ìëí. ì³øê³â äî 2015ð., ùîá çàðîáè-
òè êàï³òàë íà âåëèêîìó ñâ³òîâîìó ïîïèò³. Ùå äî-
äàâ, ùî ðîñòó âèðîáíèöòâà äîñÿãíå øâèäøå ÷å-
ðåç ïîë³ïøåííÿ âðîæà¿â êàâè, í³æ çàâäÿêè íîâèì 
íàñàäæåííÿì. Åêñïîðòí³ ïîñòàâêè êàâè â 2008ð. 
íàïåâíî ïåðåâèùàòü 12 ìëí. ì³øê³â, á³ëüøå â³ä 
11.5 ìëí. â 2007ð. Òîð³ê Êîëóìá³ÿ åêñïîðòóâàëà 
êàâè íà $1.9 áëí., íàéá³ëüøå çà îñòàíí³ äåñÿòü 
ðîê³â, çàîõî÷åíà âèùèìè ö³íàìè ³ â³ò÷èçíÿíèì 
âèðîáíèöòâîì, ïîâ³äîìèëà Fedecafe.

 Ïð³îðèòåòè ðîçâèòêó

Березень
2008 рік
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Про те, що кавова аура є духовно бага-
тою, здатною дарувати нам чудову мить 
натхнення, дружнього спілкування, люд-
ського тепла і щирості, відомо багатьом 
шанувальникам кави. І особливо тим, хто 
впродовж вже не одного десятиліття надає 
незмінну перевагу традиційно вишуканому 
й улюбленому смаку кави торгової марки 
«Галка».

Багатьом із нас не раз доводилося чути 
про те, що у кави «Галка», мовляв, є своя 
особлива таємниця, і зрозуміла вона лише 
справжнім поціновувачам, які щоразу, беру-
чи в долоні маленьку білу філіжанку з кавою, 
відчувають до неї якусь шанобливу довіру, як, 
скажімо, до антикварного виробу чи витвору 
мистецтва старих майстрів. З цим тверджен-
ням важко не погодитися. Адже сьогодні кава 
«Галка» справді знана серед мільйонів спожи-
вачів.

Кава торгової марки «Галка» – продукт де-
лікатний і смачний, недбалого поводження не 
подарує. Цю істину добре усвідомили фахівці 
– кавовари СП «Галка Лтд». Підприємство є 
одним із сучасних флагманів кавопереробної 
індустрії України, яке розвивається у страте-
гічно визначеному напрямку. Цей напрямок 
– продукування високоякісної кави, яка має 
добрий попит не лише на вітчизняному рин-
ку, а й світовому.

На підприємстві створені умови, щоб 
зберегти унікальні смакові властивості зерна 
та подарувати людям досконалий смак, який 
має потужну життєдайну силу і підходить 
усім, починаючи від тих, хто сповідує актив-
ний спосіб життя, так і тим, хто на дієті, а 
також дітям і старшій віковій групі, для яких 
«Галка» розробила серію напоїв без кофеїну 
та оздоровчими властивостями.

У своєму бажанні створити винятково 
якісну каву фахівці підприємства ретельно 
контролюють весь виробничий ланцюг – від 
закупівлі екологічно чистої сировини до су-

ворого контролю на кожному етапі виробни-
чо-технологічного процесу.

На сьогоднішній день в активі СП «Галка 
Лтд» чимало видів і сортів натуральної роз-
чинної, меленої та кави у зернах. Суттєво роз-
ширився асортимент зеленої зернової кави, 
яка надходить на підприємство із двадцяти 
однієї країни світу.

Увага до всіх без винятку виробничих ас-
пектів, врахування найменших деталей – це 
не лише вдалий комплексний маркетинговий 
підхід фахівців підприємства, а й характерна 
особливість роботи всієї компанії, яка зро-
била вагому заявку на успіх та визнання на 
ринку виробників кави.

Щодо ринкової стратегії СП «Галка Лтд», 
то вона вдосконалюється з року в рік, відпо-
відно до вимог сучасності та світових стан-
дартів якості й безпеки продукції ISO: 9001, 
ISO 22000:2005, які впроваджені та актив-
но діють на виробництві. Тому збільшення 
обсягів кавовиробництва, вдосконалення 
якості продукції та її контроль, формуван-
ня асортименту є пріоритетним напрямком, 
який полягає у максимальному задоволенні 
споживчого попиту покупців.

Власна інформація.

Çðîñòàííÿ äîáðîáóòó òà 
êóï³âåëüíî¿ ñïðîìîæíîñò³ 
íàñåëåííÿ ñïðèÿº ï³äâèùåí-
íþ êóëüòóðè ñïîæèâàííÿ. 
Íèçüêîñîðòí³ ÷à¿, êîíöåíòðà-
òè ³ ñóìí³âíî¿ ÿêîñò³ ãàçîâàíà 
âîäà ñüîãîäí³ äåäàë³ á³ëüøå 
ïîñòóïàþòüñÿ ì³ñöåì íàòó-
ðàëüíèì ñîêàì, ì³íåðàë³çî-
âàí³é âîä³, âèñîêîÿê³ñíèì êà-
âîâèì íàïîÿì, ÿê³ çðîáëåí³ 
íà ñïåö³àëüíîìó ïðîôåñ³é-
íîìó îáëàäíàíí³.

Ñüîãîäí³ âñå á³ëüøå ñïî-
æèâà÷³â ìîæóòü äîçâîëèòè ñîá³ 
ïðèäáàòè ñïåö³àë³çîâàí³ àâòî-
ìàòè÷í³ êàâî-ìàøèíè äëÿ ïðè-
ãîòóâàííÿ êàâè âèñîêî¿ ÿêîñò³. 
Ðàçîì ³ç òèì, ðèíîê ³íòåðíåò-
òîðã³âë³ òàêîæ íàáèðàº îáåðò³â. 
Çà îö³íêàìè ïðåäñòàâíèê³â Íà-
ö³îíàëüíî¿ àñîö³àö³¿ ó÷àñíèê³â 
åëåêòðîííî¿ òîðã³âë³, çàãàëüíà 

ê³ëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â ³íòåðíå-
òó íèí³ ñÿãàº â ñåðåäíüîìó 24,3 
ìëí. îñ³á. Ïðèáëèçíî 84% ç íèõ, 
àáî áëèçüêî 20,4 ìëí., êîëè-íå-
áóäü â³äâ³äóâàëè ³íòåðíåò-ìàãà-
çèíè, à 57% – ðîáèëè ïîêóïêè 
on-line. Â³äòàê ñåãìåíò ïðîäàæó 
êàâî-ìàøèí ó åëåêòðîííèõ ìà-
ãàçèíàõ ñòàº îäíèì ç íàéá³ëüø 
ïåðñïåêòèâíèõ, äå çàô³êñîâàíà 
íàéâèùà ê³ëüê³ñòü ïîêóïö³â, ÿê³ 
çâåðíóëèñÿ çà ïîñëóãàìè äî 
åëåêòðîííèõ ïðîäàâö³â.

Ë³äåðîì çà ê³ëüê³ñòþ ìîäå-
ëåé êàâîâîãî îáëàäíàííÿ, ùî 
áóëè ïðèäáàí³ ïîêóïöÿìè, º 
ñïåö³àë³çîâàíèé ³íòåðíåò-ìàãà-
çèí “Êàâà – êàâà”, â ÿêîìó ðå-
àë³çóþòüñÿ òîðãîâ³ ìàðêè íàé-
á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ âèðîáíèê³â 
– 17. Â ñåðåäíüîìó îäèí ³íòåð-
íåò-ìàãàçèí ïðåäñòàâëÿº êàâî-
âå îáëàäíàííÿ 6-7 âèðîáíèê³â. 

Ðàçîì ç òèì, º 6 ìàãàçèí³â, â 
àñîðòèìåíò³ ÿêèõ ïðèñóòíº êà-
âîâå îáëàäíàííÿ 13 ³ á³ëüøå âè-
ðîáíèê³â. Ö³êàâèé òîé ôàêò, ùî 
á³ëüø³ñòü ç öèõ ïðîäàâö³â – íå-
ñïåö³àë³çîâàí³ ³íòåðíåò-ìàãàçè-
íè, ùî ðåàë³çóþòü ïîâíèé êîìï-
ëåêñ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Òàêà 
òåíäåíö³ÿ õàðàêòåðíà íå ëèøå 
ç ïîçèö³é ôîðìóâàííÿ ìàðî÷íî-
ãî ïîðòôåëÿ, àëå é ç îãëÿäó íà 
ê³ëüê³ñòü ìîäåëåé ïðåäñòàâëå-
íîãî àñîðòèìåíòíîãî ðÿäó.

Òàê, çà îö³íêîþ åêñïåðò³â, 
îáñÿã ðèíêó ³íòåðíåò-òîðã³âë³ 
çà 2006 ð³ê îö³íþºòüñÿ íà ð³âí³ 
42%. Øâèäøå çà âñ³õ çá³ëüøó-
âàâñÿ êîðïîðàòèâíèé ñåãìåíò 
– ïîíàä 4,5 ðàçè. Çðîñòàííÿ 
äâîõ ³íøèõ ñåãìåíò³â ñêëàëè: 
22% – äåðæàâíèé ³ 48% – ñïî-
æèâ÷èé.

Marketing.rbc.ru

 Åëåêòðîííà òîðã³âëÿ

Інтернет-торгівля 
розвиває ринок кавового обладнання

  
більше, ніж просто кава

 ÒÁ-íàãîðîäà
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STARBUCKS  ЗАБЕРЕ  ОРГАНІЧНЕ 
МОЛОКО  З  МЕНЮ

Starbucks Corp. íå ïðîäàâàòèìå á³ëü-
øå îðãàí³÷íå ìîëîêî, ÿê ïîâ³äîìèâ çâ³ò DJ. 
Êàâîâèé ã³ãàíò ç Ñ³åòëó ïðîäàâàâ îðãàí³÷íå 
ìîëîêî â ìàãàçèíàõ ÑØÀ ç 2001ð. Ïðåäñòàâ-
íèê â³ä êîìïàí³¿ ï. Áîðìàí çàÿâèâ, ùî ïî-
÷àòêîâîþ ïðè÷èíîþ ïðîäàæó òàêîãî ìîëîêà 
áóëî çàäîâîëüíèòè âèìîãè êë³ºíò³â, ÿê³ õîò³ëè 
ìîëîêà â³ä êîð³â, ÿêèì íå äàâàëè ðåêîìá³íî-
âàíèé êîðîâ’ÿ÷èé ãîðìîí ðîñòó. Â ñ³÷í³ Star-
bucks îñòàòî÷íî ïåðåéøëà äî ïðîäàæó ìîëî-
êà ëèøå â³ä êîð³â, ÿêèì íå äàâàëè øòó÷íèé 
ãîðìîí ðîñòó, ùî äîïîìàãàº çá³ëüøèòè âè-
ðîáíèöòâî ìîëîêà. Ùå êîìïàí³ÿ çàÿâèëà, ùî 
òàêà çì³íà íå ñòîñóºòüñÿ ïëàíó òîâàðîîá³ãó. 
Starbucks ï³äâèùèëà ö³íè íà íàïî¿ ç îðãàí³÷-
íèì ìîëîêîì, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ìåíøå 1% ïðî-
äàæó íàïî¿â êîìïàí³¿.

COSTA COFFEE ВКЛАДЕ 1.5 МЛН. ЄВРО 
В НОВІ КАФЕ У БОЛГАРІЇ

Áðèòàíñüêà Costa Coffee, ÿêà ïðàöþº â 
Áîëãàð³¿ ç ê³íöÿ 2006ð., ³íâåñòóº 1.5 ìëí. ºâðî 
($1=0.67264 Euro) â äåñÿòü íîâèõ ìàãàçèí³â â 
2008ð., ïîâ³äîìèâ Àíäæåë Áàëàáàíîâ, ìåíå-
äæåð ç á³çíåñó â³ä Coffee Life Ltd. Êîìïàí³ÿ º 
ôðàíøèçíèì ïàðòíåðîì áðèòàíñüêî¿ êîìïà-
í³¿ â Áîëãàð³¿. Ïåðøèé êíèæêîâèé ìàãàçèí ç 
êàâ’ÿðíåþ â³äêðèòî â Áîëãàð³¿ â ïðèáåðåæíî-
ìó ì³ñò³ Âàðíà â áåðåçí³ ³ ïîä³áíèé ïëàí îá-
ì³ðêîâóþòü â Ñîô³¿. Òàêîæ êîìïàí³ÿ ìàº â³ä-
êðèòè íîâ³ êàôå â Ïëîâä³â³ ³ ì. Ñòàðà Çàãîðà.

В’ЄТНАМСЬКИЙ КАВОВИРОБНИК 
КУПУЄ ДАТСЬКУ ЛІНІЮ РОЗЧИННОЇ 

КАВИ
Â’ºòíàìñüêèé âèðîáíèê ³ åêñïîðòåð êàâè 

Thai Hoa Corporation ï³äïèñàâ $14.9-ìëí. 
êîíòðàêò íà êóï³âëþ âèðîáíè÷î¿ ë³í³¿ ðîç-
÷èííî¿ êàâè GEA Niro A/S äëÿ ñâîº¿ êàâîâî¿ 
äðîáàðêè â ïðîâ³íö³¿ Ëàì Äîíã, ÿê ïîâ³äîìè-
ëà ì³ñöåâà ïðåñà. Êîìïàí³ÿ ñïîä³âàºòüñÿ çà-
ïóñòèòè ôàáðèêó ó âèðîáíèöòâî ÷åðåç ð³ê. Öå 
íàéá³ëüøà óãîäà ì³æ Â’ºòíàìîì òà Äàí³ºþ i º 
ñïîä³âàííÿ, ùî âîíà ïîë³ïøèòü ÿê³ñòü ³ ðèíêî-
âó ÷àñòêó â’ºòíàìñüêî¿ ðîç÷èííî¿ êàâè íà ñâ³-
òîâîìó ðèíêó. Â’ºòíàì çàðîáèâ $1.8 áëí. â³ä 
åêñïîðòó êàâè â 2007ð., àëå ðîç÷èííà êàâà 
äàëà ëèøå 4%. Ó Â’ºòíàì³ º ò³ëüêè òðè âèðîá-
íèêè ðîç÷èííî¿ êàâè: Trung Nguyen Coffee, 
Vinacafe i Thai Hoa. Vinamilk òàêîæ ïëàíóº óâ³-
éòè íà öåé ðèíîê. Îäíî÷àñíî Thai Hoa ïðî-
äàëà 9.6% ñâî¿õ àêö³é â An Giang Coffee Com-
pany êîìïàí³¿ Thang Long Securities.

ЗЛИТТЯ ГРУП-ТОРГОВЦІВ КАВОЮ 
В ОБ’ЄДНАНОМУ КОРОЛІВСТВІ 

ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
Äâ³ áðèòàíñüê³ ãðóïè, ÿê³ òîðãóþòü êàâîþ, 

British Coffee Association (Áðèòàíñüêà Àñîö³à-
ö³ÿ Êàâè) (ÂÑÀ) ³ Coffee Trade Federation (Òîð-
ãîâà ôåäåðàö³ÿ êàâè) ïîãîäèëèñü îá’ºäíàòè 
çóñèëëÿ, ïîâ³äîìèëà ÂÑÀ. Ïî÷èíàþ÷è ç 1 ñ³÷íÿ 
2008ð. âîíè ïðàöþþòü ï³ä íàçâîþ British Cof-
fee Association (Áðèòàíñüêà Àñîö³àö³ÿ Êàâè) ³ º 
ñòðóêòóðîþ ç ïèòàíü êàâîâî¿ òîðã³âë³ ³ ³íäóñòð³¿ 
ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿. Àñîö³àö³ÿ ÂÑÀ íàäàâàòè-
ìå ïðåäñòàâíèöüêèé ãîëîñ äëÿ âñ³º¿ êàâîâî¿ 
òîðã³âë³ ³ ³íäóñòð³¿ êðà¿íè ³ áóäå äîïîìàãàòè 
òà ãàðàíòóâàòè ³íòåðåñè ÷ëåí³â â óñ³õ ñïðàâàõ 
ñòîñîâíî çðîñòàííÿ, ï³äãîòîâêè, â³äâàíòàæåí-
íÿ, çáåð³ãàííÿ íà ñêëàäàõ, òðàíñïîðòóâàííÿ, 
âèãîòîâëåííÿ, ðîçïîä³ëó ³ ñïîæèâàííÿ êàâè.

КОМПАНІЯ ХМ ПРИПИНЯЄ ДОГОВІР 
ПРО ПРОДАЖ ЗІ STARBUCKS

ÕÌ Satellite Radio Holdings Inc. ïðèïèíè-
ëà ñâî¿ çâ’ÿçêè ç³ Starbucks Corp., çàê³í÷èâøè 
äîãîâ³ð ïðî ïðîäàæ, ÿêèé ì³ñòèâ â ñîá³ ìó-
çè÷í³ ïðîãðàìè â ìàãàçèíàõ êàâîâî¿ ìåðåæ³ 
³ êîìïàêò-äèñêè ïðî ìàðêè êîìïàí³¿, ³íôîð-
ìóº DJ. ÕÌ çàÿâèëà, ùî .ïðîäîâæèòü ðàä³î-
ìîâëåííÿ íà êàíàë³, äå áóäå ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
ìàðêó Starbucks, àëå ëèøå â îáìåæåíèé ÷àñ. 
Â çâè÷àéí³é îáðîáö³ ÕÌ âèïóñòèâ ïðèáëèç-
íî 1.85 ìëí. àêö³é íà ñóìó ìàéæå $22 ìëí. 
äëÿ ðîçäð³áíîãî òîðãîâöÿ ç Ñ³åòëó. Starbucks 
ìàº ïðàâî ïðîäàòè ò³ àêö³¿, ÿê³ ðåïðåçåíòóþòü 
ìåíøå 1% âñ³õ 314.2 ìëí. àêö³é ÕÌ, íåðåàë³-
çîâàíèõ äî ê³íöÿ âåðåñíÿ 2007ð. ßêùî Starb-
ucks íå ðåàë³çóº $22 ìëí. ç ïðîäàæó çàïàñó, 
ÕÌ áóäå çìóøåíà ùå âèïóñòèòè àêö³¿ äëÿ Sta-
rbucks ÷è çàïëàòèòè ð³çíèöþ â ö³í³.

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

 Ô³íàíñîâå ³íâåñòóâàííÿ

Гватемала 
на шляху 

до покращенння 
якості своєї кави

Àñîö³àö³ÿ äð³áíèõ êàâî-
âèõ ïëàíòàòîð³â Ãâàòåìàëè 
çàïðîâàäæóº íîâó åêîíî-
ì³÷íó ïðîãðàìó, ÿêà ìàº íà 
ìåò³ ïîêðàùèòè ÿê³ñòü êàâè 
³ çá³ëüøèòè ïðèáóòêè âèðîá-
íèê³â.

Êàâîâèé ïëàíòàòîð Ïàáëî 
Ïåðåç êàæå, ùî ðàí³øå â³í ³ éîãî 
òîâàðèø³ – ôåðìåðè íå çíàëè, 
ùî îçíà÷àº ïðîñóâàòè êàâó íà 
ðèíêó àáî âèçíà÷àòè, õòî áóäå 
êóïóâàòè ¿õíþ êàâó â ³íøèõ êðà-
¿íàõ. Ïàáëî Ïåðåç ïðåäñòàâëÿº 
ñüîãîäí³ ì³ñöåâó êàâîâó àñîö³-
àö³þ äð³áíèõ ïëàíòàòîð³â ó ï³â-
í³÷íî-çàõ³äíîìó äåïàðòàìåíò³ 
êðà¿íè. Çàðàç òàì àêòèâíî ðîç-
âèíóòà íîâà åêîíîì³÷íà ïðî-
ãðàìà, ÿêà ïîâèííà äîïîìîã-
òè ïîêðàùèòè ÿê³ñòü êàâîâîãî 
çåðíà òà ñïðèÿòèìå çðîñòàííþ 
ïðèáóòê³â êàâîâèðîáíèê³â. Çà-
âäÿêè öüîìó ïðîåêòó ïëàíòàòî-
ðàì ñòàíå ëåãøå îð³ºíòóâàòèñÿ 
ó ö³íàõ, àäæå ðàí³øå á³ëüøà 
÷àñòèíà ¿õí³õ êîøò³â äîñòàâàëà-
ñÿ ïîñåðåäíèêàì.

Ïðîãðàìà áóëà çàïî÷àòêî-
âàíà ùå òîð³ê, ó âåðåñí³. Ô³-
íàíñóºòüñÿ âîíà ³òàë³éñüêèì 
Ì³í³ñòåðñòâîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ 
òà Ì³æíàðîäíîþ Îðãàí³çàö³ºþ 
Êàâè (²ÑÎ).

Ñüîãîäí³ ñåðåäíÿ ö³íà çà 
êâèíòàë (áëèçüêî 46 êã) êàâè 
ñêëàäàº â³ä 4,60 äî 5,30 äîëà-
ð³â, à 4-5 ðîê³â òîìó âîíà äîð³â-
íþâàëà 2,60-3,30 äîëàðàì.

Âïðîäîâæ äâîõ ðîê³â íîâà 
åêîíîì³÷íà ïðîãðàìà äîïîìà-
ãàòèìå ãîñïîäàðþâàòè äð³áíèì 
êàâîâèì ôåðìåðàì ó Êîñòà-
Ðèö³, Ñàëüâàäîð³, Ãâàòåìàë³, 
Ãîíäóðàñ³, Íèêàðàãóà òà Äîìè-
í³êàíñüê³é Ðåñïóáë³ö³. Âäàñòüñÿ 
òàêîæ çàëó÷èòè òóðèñò³â ó ðàéî-
íè âèðîùóâàííÿ êàâè.

Ipsnews.net

На тлі взаємних пивних непоро-
зумінь поміж Heineken, Carlsberg та 
Scottish & Newcastle відбувається ще 
не менш цікава кавова баталія, на-
віть дві: Folgers проти Maxwell Hou-
se i Maxwell House проти Folgers.

Ось, як все відбувалося. Спочатку 
компанія Р & G подала позов до фе-
дарального суду Сан-Франциско про 
те, що нова пластикова упаковка кави 
Maxwell House (бренд Kraft Foods) по-
рушує ключові патенти Procter & Gam-
ble, що пов’язані з кавою Folgers. Тоді 

компанія почала ви-
магати від Kraft Foods 
зупинити порушення 
патентів і відшкодувати 
спричинені нею збитки. 
Йшлося про упаковку 
Folgers, яка з’явилася на 
ринку ще у 2003 році. За 
даними компанії, вона 
суттєво вплинула на 

розвиток кавового бренду.
“Значні інвестиції компанії у тех-

нічні розробки дозволили зробити 
упаковку водночас і більш легкою, 
і більш стійкою, аби вона могла ви-
тримати всі навантаження, які вини-
кають на шляху від фабрики до кухні 
споживача”, – сказав тоді Джим Джон-
сон, представник Procter & Gamble. 
– “Чимало із цих інновацій захищені 
патентним правом, і ми повинні захи-
щати свою інтелектуальну власність”.

Згодом компанія P & G спробу-

 Çà íîâèì ïðîåêòîì

У Сан-Франциско 
судяться кавовиробники

вала прискорити приняття рішення 
і звернулася до суду із проханням 
про “попередню заборону”. В ньому 
йшлося про те, що Folgers завдано ве-
ликих збитків, адже Kraft продовжує 
використовувати ту саму упаковку і 
порушує патенти P & G.

Вже наприкінці жовтня 2007 року 
подала позов Kraft Foods i практич-
но із аналогічним формулюванням: 
“упаковка Folgers порушує патенти 
Kraft для бренду Maxwell House” і по-
чала вимагати від компанії P & G при-
пинити продаж Folgers у цій упаковці. 
P & G відповів зустрічним позовом у 
тому ж суді Вісконсини за кілька днів 
згодом.

І тепер після обміну позовами, 
сторони очікують розгляду справи, 
але Procter & Gamble уповні може 
здивувати Kraft, представивши новий 
вид своєї пластикової бляшанки...

За матеріалами Brandnews.ua

Сьогодні Індія особливо перейма-
ється якістю кави, чаю і спецій, які 
виробляються в країні та експор-

туються на світові 
ринки.

Уряд країни має 
намір надати понад 
7,3 млрд. рупій (181 
млн. дол.) на розви-
ток своїх чайних і 
кавових плантацій. 
За даними місцевих 
ЗМІ, 2,30 млрд. рупій 
буде скеровано на 
покращення якості 
індійського чаю, 3,10 
млрд. рупій – на роз-
виток кавової галузі 

та 1,92 млрд. інвестується у виробни-
цтво спецій.

“Головною метою фінансових вне-

сків є прагнення підтримати та зміц-
нити високий авторитет індійських 
виробників на міжнародних ринках 
шляхом покращення якості їхньої 
продукції, що активно постачається в 
усі куточки світу”, – говориться в офі-
ційному прес-релізі уряду країни.

Сьогодні Індія є другим за вели-
чиною світовим виробником чаю. 
Проте жорстка конкуренція з Кенією 
та Шри-Ланкою в останні роки спри-
чинила скорочення чайного експорту. 
Додаткове фінансове інвестування, за 
задумом влади, повинне покращити 
продуктивність національних фер-
мерів, створити умови для активної 
участі країни у міжнародній торгівлі.

Foodnewstime.ru

×è ïîòð³áíî êëîíóâàòè êàâó?
Аби кава завжди поєднувала в собі і смак, і аромат, 

треба її просто клонувати, – вважають деякі фран-
цузькі генетики.

Вчені з Франції билися над цим завданням двадцять 
років. Відтепер у їхніх лабораторіях ростуть клонова-
ні кавові дерева. Ідея проста: на жодній плантації світу 
ніколи не отримували двох однакових рослин, адже не 
буває однакового насіння. Поза тим, за допомогою ген-
ної інженерії, з клітин одного листка можна виростити 
до 250 саджанців, які нічим не відрізнятимуться одне від 
одного.

За витратами поки що виходить трішки дорожче, ніж 
вирощувати звичайну каву, та вчені не втрачають надії.

1tv.ru

Перша партія 
венесуельської кави 

незабаром надійде до Білорусі
Ïðåäñòàâíèêè Âåíå-

ñóåëüñüêî¿ ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêî¿ êîðïîðàö³¿ 
àêòèâíî ñï³âïðàöþþòü 
³ç á³ëîðóñüêèìè ôàõ³â-
öÿìè ó ð³çíèõ ãàëóçÿõ 
ãîñïîäàðñüêî¿ òà òîð-
ãîâî-åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. ×èìàëî ïèòàíü ó 
ñòîñóíêàõ äâîõ êðà¿í 
ïðèñâÿ÷åíî âèðîáíè-
öòâó ³ ïåðåðîáö³ êàâè.

Çàðóá³æí³ ãîñò³ ç Âåíåñóåëè â³äâ³äóþòü ï³äïðèºì-
ñòâà Áðåñòó òà ³íøèõ ðåã³îí³â êðà¿íè, âèâ÷àþ÷è ìîæ-
ëèâîñò³ Á³ëîðóñ³ ó ñòâîðåíí³ ó ñåáå â êðà¿í³ ñï³ëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà ç âèðîáíèöòâà åíåðãîçáåð³ãàþ÷îãî îá-
ëàäíàííÿ. Íà ïåðñïåêòèâó çàïëàíîâàíî òàêîæ çàêó-
ï³âëÿ á³ëîðóñüêîãî íàâ³ñíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî 
îáëàäíàííÿ äî âæå ïîñòàâëåíèõ ó Âåíåñóåëó òðàêòîð³â 
Ì³íñüêîãî òðàêòîðíîãî çàâîäó.

Ó ñåðåäèí³ áåðåçíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ó Ì³íñüêó âå-
íåñóåëüñüêà êîìïàí³ÿ Cafe Venezuela ç âèðîáíèöòâà 
³ ïåðåðîáêè êàâè ï³äïèñàëà êîíòðàêò íà ïîñòàâêó äî 
Á³ëîðóñ³ ïåðøî¿ ïàðò³¿ 20 òîíí âåíåñóåëüñüêîãî êàâî-
âîãî çåðíà.

Naviny.by

Ìàòå, â³äîìèé òàêîæ ÿê ïà-
ðàãâàéñüêèé ÷àé, òåïåð ïîñòàâ 
ó ìåòàë³. Ïðîòå, íå â Ïàðàãâà¿, 
à â Óðóãâà¿. ² öüîìó º ëîã³÷íå 
ïîÿñíåííÿ. Àäæå ñàìå öÿ êðà¿-
íà ïîñ³äàº ïåðøå ì³ñöå ó ñâ³ò³ 
ó ñïîæèâàíí³ ìàòå,- íàï³é ï’º 
85% íàñåëåííÿ.

Ïàì’ÿòíèê íàïîþ, ùî ìàº âå-
ëèêó ïîïóëÿðí³ñòü â êðà¿í³, ç’ÿâèâñÿ 
â óðóãâàéñüêîìó ì³ñò³ Ñàí-Õîñå, ó 
90 êì íà ï³âíè÷íèé çàõ³ä â³ä ñòîëè-
ö³ Ìîíòåâ³äåî. Â³í áóâ ñòâîðåíèé 
ì³ñöåâèì õóäîæíèêîì ³ àðõèòåêòî-
ðîì Ãîíñàëî Ìåñîþ ³ â³äêðèòèé ó 

ðîçïàë Íàö³îíàëüíîãî ôåñòèâàëþ 
ìàòå, ÿêèé ïðîâîäèòüñÿ òóò âæå 
ï’ÿòèé ð³ê ïîñï³ëü. Ôåñòèâàëü öåé 
ïðèïàäàº íà Äåíü ãàó÷î (ñêîòàð³, 
ùî ìåøêàëè ó XVIII ñò. â Àðãåíòèí³, 
Óðóãâà¿, Áðàçèë³¿).

Ñêóëüïòóðà, çàââèøêè 4,7 ì ³ 
øèðèíîþ 2,5 ì, ÿâëÿº ñîáîþ äî-
ëîíü, ÿêà òðèìàº êàëàáàñó (ïîñóäè-
íó ç ãàðáóçà, äå çàâàðþþòü íàï³é) ç 
áîìá³ë³ºþ – ñîëîìèíêîþ, çà äîïî-
ìîãîþ ÿêî¿ ï’þòü íàï³é. 

Äîâêîëà ñêóëüïòóðíî¿ êîìïîçè-
ö³¿ íà òðîòóàð³ ðîçì³ñòèëèñÿ çîáðà-
æåííÿ íåâ³ä’ºìíèõ àòðèáóò³â öå-

ðåìîí³¿ ìàòå – ÷àéíèêà ³ òåðìîñà. 
Àäæå óðóãâàéö³ òà àðãåíòèíö³ ï’þòü 
ìàòå íå ò³ëüêè ³ íå ñò³ëüêè âäîìà, 
à ñêîð³ø íà ïðîãóëÿíö³ àáî â àâòî, 
ï³ä ÷àñ ïîäîðîæåé, òîìó òåðìîñ ¿ì 
âêðàé íåîáõ³äíèé. Ïîðó÷ ³ç ìîíó-
ìåíòîì âèñàäæåí³ êóù³ ìàòå.

Â³äêðèòòþ ïàì’ÿòíèêà ïåðåäó-
âàâ ³ âåñåëèé ïàðàä ãàó÷î (ñêîòà-
ð³â), ï³ñëÿ ÷îãî óñ³ éîãî ó÷àñíèêè 
ìîãëè ñêóøòóâàòè àïåòèòíó òðàäè-
ö³éíó ñòðàâó – óðóãâàéñüêå ì’ÿñî, 
ï³äñìàæåíå íà ñïåö³àëüí³é ðåø³òö³ 
– ïàððèë’¿.

www.itar-tass.com

Уряд Індії інвестує кошти у розвиток 
чайно-кавових плантацій

 Òîðãîâî-åêîíîì³÷íèé êîíòðàêò  Äîñë³äæåííÿ ãåíåòèê³â

 Ñóäîâ³ ïîçîâè êîìïàí³é

 Íàö³îíàëüí³ íàïî¿

Â Óðóãâà¿ â³äêðèòî ïàì’ÿòíèê íàö³îíàëüíîìó íàïîþ êðà¿íè – ìàòå
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 Îãëÿä ðèíêó

Íà ðèíêó á³îïàëü-
íîãî ç’ÿâèâñÿ éîãî íî-
âèé âèä, òàê çâàíà íîâà 
ôîðìà á³îìàñè äëÿ 
îòðèìàííÿ åíåðã³¿ ç âè-
êîðèñòàííÿì êàâîâèõ 
îáîëîíîê â ÿêîñò³ ñèðî-
âèíè. Àâòîðîì ö³º¿ ³äå¿ 
º Îðãàí³çàö³ÿ ç ðîçâè-
òêó Solidaridad and Dut-
ch êîìïàí³ÿ Essent.

Êàâîâ³ îáîëîíêè º ïðî-
äóêòîì ïåðåðîáêè ó ïðî-
öåñ³ êóëüòèâàö³¿ êàâè ó 
Áðàçèë³¿ ³ ìîæóòü áóòè âè-
êîðèñòàí³, ÿê çàì³ííèê âó-
ã³ëëÿ ÷è êàì’ÿíîãî âóã³ëëÿ 
äëÿ âèðîáíèöòâà åëåêòðî-
åíåðã³¿ íà äåÿêèõ åëåêòðî-
ñòàíö³ÿõ Essent.

²äåÿ âèêîðèñòàííÿ 
êàâîâèõ îáîëîíîê, ÿê 
ïàëüíîãî äëÿ îòðèìàííÿ 
åëåêòðîåíåðã³¿, º íàðàç³ 
ïåðøîþ ó ñâ³ò³, ÿê ñòâåð-
äæóþòü ïðåäñòàâíèêè 
êîìïàí³¿.

Çà ïîïåðåäí³ìè ï³ä-
ðàõóíêàìè âèðîáíè÷î¿ ïî-
òóæíîñò³ Essent, âèêîðèñ-

òàííÿ êàâîâèõ îáîëîíîê 
äàñòü ìîæëèâ³ñòü çíèçèòè 
âèêèäè CO

2
 áëèçüêî íà  

90 % ó ïîð³âíÿíí³ ç³ çâè-
÷àéíîþ òåïëîåëåêòðîñ-
òàíö³ºþ.

Íàïðèê³íö³ 2007 ðîêó 
êîìïàí³ÿ Essent â ÿêîñò³ 
åêñïåðèìåíòó çàïóñòèëà 
äëÿ âèðîáíèöòâà åëåêòðî-
åíåðã³¿ íà ñâî¿é åëåêòðî-
ñòàíö³¿ ó Ã³ðòðóäåíáóðãó 
áëèçüêî 5 òèñÿ÷ òîíí êà-
âîâèõ îáîëîíîê, ñïðåñî-
âàíèõ ó ãðàíóëè. Ó ðàç³ 
óñï³õó ö³º¿ òåõíîëîã³¿ íà-
ñòóïíà ïàðò³ÿ ñèðîâèíè 
ñòàíîâèòèìå âæå 20 òèñÿ÷ 
òîíí ³ áóäå âèêîðèñòàíà 
òàê ñàìî.

Çà ðîçðàõóíêàìè ôà-
õ³âö³â, Áðàçèë³ÿ ìîæå ùî-
ð³÷íî ïîñòàâëÿòè áëèçüêî 
150-200 òèñÿ÷ òîíí êà-
âîâèõ îáîëîíîê, ÿêèõ âè-
ñòà÷èòü äëÿ çàáåçïå÷åí-
íÿ åëåêòðîåíåðã³ºþ 100 
òèñÿ÷ ïðèâàòíèõ ãîñïî-
äàðñòâ íà ð³ê.
Ï³äãîòóâàëà Þë³ÿ Öþïêà.

Фахівці швейцар-
ського дослідного центру 
компанії Nestle у Лозанні 
розробили нову методи-
ку інструментального 
визначення смаку кави за 
допомогою методу мас-
спектрометрії із реакці-
єю перенесення протону 
(PMR-MS). Отримані ре-
зультати опубліковані в 
журналі Analytical Chemi-
stry Американського хіміч-
ного товариства.

Під час роботи до-
слідники подолали чима-
ло труднощів. Зокрема, їм 
слід було створити модель 
опрацювання даних, що 
відтворювали особливос-
ті людського сприйняття, 
яке найбільше реагувати-
ме на різницю між двома 
смаками, а не на абсолютні 
величини фізичних дій, що 
залежать від концен-
трації компонентів. 
Спектометр власне і 
визначає саме ці аб-
солютні концентра-
ції складових смаку.

Для калібровки 
моделі були вико-
ристані одинадцять 
взірців еспрессо, які 
оцінювалися за допо-
могою приладів і гру-
пою із десяти дегус-
таторів, котрі мали 
з’ясувати значення 
відтінків смаку кави 
за 10-бальною шка-
лою.

Для перевірки моделі 
дегустатори і мас-спектро-
метр перевірили на смак ще 
вісім порцій еспрессо, п’ять 
з яких відрізнялися від калі-
брованих взірців тільки ро-
ком збирання врожаю. При 
цьому вдалося отримати 
добру корреляцію між оцін-
ками смаку дегустаторів та 
інструментальним методом 
для всіх взірців, у тому числі 
сортів, які не використову-
валися для калібровки.

Робота, що її провели 
фахівці, навряд чи знайде 
швидке і широке застосу-
вання, поза тим, вона без 
сумніву, сприятиме розви-
тку “машинних” методів 
аналізу таких суб’єктивних 
характеристик людського 
сприйняття як смак, або 
аромат.

Science.compulenta.ru

Наші невибагливі спів-
вітчизники витрачають 
на “швидку каву” понад 700 
млн. доларів щороку. Дорос-
лий українець в рік випиває 
1,2 кг кави,- підрахували у 
Міжнародній кавовій ор-
ганізації ІСО. За європей-
ськими мірками це, справді, 
небагато, адже поляк або 
чех щорічно споживають 3 
або 3,5 кг кави. У традицій-
но кавовій Італії на одного 
мешканця, приміром, при-
падає 5 кг, а фінни на рік 
випивають по 12,5 кг кави. 
Поза тим, за даними екс-
пертів, обсяг українського 
ринку кави зростає з року в 
рік і вимірюється він млрд. 
доларів у роздрібних цінах: 
2006 рік – 1,1 млрд. доларів, 
2007 рік – 1,55 млн. дола-
рів, 2008 рік (за прогнозом) 
– 1,95 – 2 млрд. доларів.

Українці щороку випи-
вають до 12 млрд. філіжанок 
кави, з яких 1 млрд. – кава з 
молоком і вершками. Опе-
ратори ринку разом з тим 
не заперечують також відхід 
постачання у тіньові схеми, 
що кілька років тому стало 
притаманне деяким імпор-
тозалежним продовольчим 
ринкам України, хоча фактор 
зменшення офіційних поста-
вок кави не в останню чергу 
пояснюється і зростанням 
цін на первинну сировину на 
світовому ринку.

Разом із тим, експерти 
прогнозують, що у найближ-
чі три роки український ри-
нок кави сягне свого піку. 
Зростати він буде щонаймен-
ше на 25%, що частково до-
водить й збільшення прямих 
іноземних інвестицій в укра-
їнський кавовий бізнес. Так, 
лише позаминулого року 
у харчовій промисловості 
найвищі темпи зростання 
прямих іноземних інвести-
цій були притаманні саме 
сектору переробки кави. 
При цьому, як вказується, на 
перші позиції буде виходити 
натуральна кава, хоча зна-
чення розчинної кави також 
буде достатньо вагомим.

У нинішньому зовніш-
ньоторговельному обігу 
кави і кавових напоїв Укра-
їни динамічно зростаючим 

залишається тільки сегмент 
кавових міксів, що поясню-
ється його відносною моло-
дістю у кавовій індустрії в 
цілому, а також ненасиче-
ністю цього ринку в Україні 
зокрема.

Сьогодні весь україн-
ський ринок кави поділяєть-
ся на два сегменти: каву на-
туральну – мелену і в зернах, 
каву розчинну – сублімовану 
і порошкову, а також кавові 
мікси.

Щодо порівняння обсягів 
продажу поміж розчинною 
і натуральною кавою, то у 
2006 році натуральної кави 
було продано в Україні на 
суму 397 86 млн. доларів (за 
ціною 34 $ / кг), а розчинної 
відповідно на суму 701,63 
млн. доларів (за ціною 21,4 
$ / кг). Рік 2007 позначився 
суттєвим зростанням об-

сягів продажу кави. Так, за 
даними операторів, українці 
купили натуральної кави на 
суму 649,28 млн. доларів (за 
ціною 38,8 $ / кг), а розчин-
ної відповідно на 908,46 млн. 
доларів (за ціною 23,7 $ / кг).

У 2007 році натуральна 
кава збільшилася у ціні на 
7%, розчинна – на 11%. Че-
рез високу інфляцію рік 2008 
приніс нове подорожчання 
кави в середньому на 5%.

За матеріалами  
інтернет-сайтів.

Ðèíêîâ³ ö³íè íà çåðíî àðàá³êè 
³ ðîáóñòè çíîâó çàçíàëè çì³í ó 
ïåð³îä 14-20 áåðåçíÿ 2008 ðîêó. 
Ïðî öå äîêëàäí³øå.

Ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ ïî÷àëîñÿ çíè-
æåííÿ ö³í íà êàâó. Òàê, àðàá³êà ç ïî-
ñòàâêîþ ó òðàâí³ 2008 ðîêó ïîäåøåâ-
øàëà íà 17,1% ó Íüþ-Éîðêó, à ö³íà 
ðîáóñòè ç ïîñòàâêîþ â òðàâí³ 2008 
ðîêó çíèçèëàñÿ íà 16,8% ó Ëîíäîí³.

Ðîçðàõóíêîâà ö³íà çàêðèò-
òÿ íà çåðíî àðàá³êè ç ïîñòàâêîþ 
ó òðàâí³ 2008 ðîêó ñêëàëà 130,90  
öåíò³â/ôóíò íà íüþ-éîðêñüê³é á³ðæ³ 
NYBOT 20 áåðåçíÿ 2008 ðîêó.

Çà çâ³òíèìè â³äîìîñòÿìè ñòî-
ñîâíî ïîçèö³é òðåéäåð³â ç êàâîâèõ 
ô’þ÷åðñ³â íà íüþ-éîðêñüê³é á³ðæ³ 
NYBOT íà 11 áåðåçíÿ 2008 ðîêó 
÷èñòà äîâãà ïîçèö³ÿ ó âåëèêèõ ³í-
âåñòèö³éíèõ ôîíäàõ 
çíà÷íî ñêîðîòèëàñÿ 
äî 47 389 ëîò³â (-7610 
ëîò³â çà òèæäåíü). Òîð-
ãîâ³ äîìè ñêîðîòèëè 
ñâîþ ÷èñòó êîðîòêó 
ïîçèö³þ äî 53625 ëî-
ò³â (-8 141 ëîò). ×èñòà 
äîâãà ïîçèö³ÿ äð³áíèõ 
òîðãîâö³â ñêîðîòèëàñÿ 
äî 6236 ëîò³â (-531 ëîò 
çà òèæäåíü). Çàãàëü-
íèé â³äêðèòèé ³íòåðåñ 
çìåíøèâñÿ äî 187 900 
ëîò³â (-4188 ëîò³â çà 
òèæäåíü).

ßê ïîâ³äîìèëè àíàë³òèêè ç Safras 
e Mercado, äî 29 ëþòîãî áðàçèëü-
ñüê³ êàâîâèðîáíèêè ïðîäàëè 83% 
óðîæàþ 2007/08 ðîêó. Äëÿ ïîð³â-
íÿííÿ, â àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíó-
ëîãî ðîêó áóëî ïðîäàíî 72% óðî-
æàþ êàâè.

Ó ëþòîìó åêñïîðò êàâè ³ç Íèêà-
ðàãóà çð³ñ íà 66% ³ ñÿãíóâ 123661 
ì³øê³â ïî 60 êã. Çà âåñü ïåð³îä ïðî-
äàæó âðîæàþ 2007/08 ðîêó (æîâ-
òåíü – ëþòèé) åêñïîðò çá³ëüøèâñÿ 
íà 34% ç 352 997 äî 472 092 ì³ø-
ê³â.

Çðîñòàííÿ ö³í íà ðèíêó â ïîïå-
ðåäí³ çâ³òí³ ïåð³îäè áóëî ñïðè÷èíå-
íå ñïåêóëÿíòàìè, ïðîòå ïðîãíîçè ³ç 
âðîæàþ êàâè ó Áðàçèë³¿ çóïèíèëè öå 
çðîñòàííÿ. Íèí³ î÷³êóºòüñÿ çàâåð-
øåííÿ ë³êâ³äàö³¿ ôîíä³â ³ âèò³ê êà-

ï³òàëó ç òîâàðíèõ ðèíê³â. Ó ïîäàëü-
øîìó ìîæíà î÷³êóâàòè ï³äíÿòòÿ ö³í 
íà êàâîâå çåðíî, ïîçà ÿê, íà äóìêó 
òðåéäåð³â, ñïðàâåäëèâîþ ö³íîþ íà 
àðàá³êó º 1,37 äîë./ôóíò.

Âèðîáíèöòâî êàâè ó Êîëóìá³¿ 
òîð³ê çá³ëüøèëîñÿ íà 9% ³ ñÿãíóëî 
13,14 ìëí. ì³øê³â. Çà öåé æå ïåð³îä 
åêñïîðò çð³ñ íà 5,3%.

Âïðîäîâæ çà çíèæåííÿì ö³í íà 
ñâ³òîâèõ ðèíêàõ íà çâ³òíèé ïåð³îä 
âïàëè ö³íè íà êàâîâèõ àóêö³îíàõ ó 
Êåí³¿. Öüîãî ðîêó î÷³êóºòüñÿ çìåí-
øåííÿ âðîæàþ àðàá³êè â Êåí³¿ äî  
42 000 òîíí. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: òîð³ê 
â³í ñêëàâ 54 340 òîíí, ùî ñïðè÷èíå-
íî çàõâîðþâàííÿì êàâîâèõ ÿã³ä.

Ùîäî ñåðòèô³êîâàíèõ çàïà-
ñ³â àðàá³êè íà íüþ-éîðêñüê³é á³ðæ³ 
NYBOT 20 áåðåçíÿ 2008 ðîêó âîíè 
ñòàíîâèëè 4 394 858 ì³øê³â ïî  
60 êã (+ 37 379 ì³øê³â íà 13 áåðåçíÿ 
2008 ðîêó).

Ðîçðàõóíêîâà ö³íà çàêðèòòÿ íà 
ðîáóñòó çìåíøèëàñÿ äî 2294 äîë./ò 
çà òðàâíåâèì ô’þ÷åðñîì ëîíäîí-
ñüêî¿ á³ðæ³ Euronext (LIFFE) 20 áå-
ðåçíÿ 2008 ðîêó.

Çà äàíèìè ÂÂÑ, ó ñåçîí³ 2007/08 
ðîêó Êîò-Ä’²âóàð åêñïîðòóâàâ 52601  
òîííó ðîáóñòè. Çà öåé æå ïåð³îä 
òîð³ê åêñïîðò ñêëàâ 49081 òîííó 
çåðíà. Ïðè öüîìó ñåðåäíÿ ö³íà CIF 
çà ð³ê çðîñëà ç 1,91 äîë./êã äî 2,32 
äîë./êã.

Coffeetea.ru.

 Óêðà¿íñüêèé ôîðìàò Âèíàõîäè  Ðèíîê á³îïàëüíîãî

Ðèíîê êàâè â Óêðà¿í³  
ó 2008 ðîö³  

îö³íþºòüñÿ åêñïåðòàìè  
â 2 ìëðä. äîëàð³â

Швейцарські вчені створили 
прилад для автоматичної 

дегустації кави

Кавові оболонки  
в якості сировини

Äèíàì³êà ì³æíàðîäíîãî ðèíêó êàâè  
çà ïåð³îä 14-20 áåðåçíÿ 2008 ðîêó

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

çà ïåð³îä 14-20 áåðåçíÿ 2007 ðîêó



4 áåðåçåíü 2008

Ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà

Âèäàâåöü 
ÑÏ “Ãàëêà Ëòä”

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
ËÂ 369 â³ä 15 ñåðïíÿ 1997 ðîêó

Ðåäàêòîð 
Îëåêñàíäð ÑÅÃÅÄ²É 

Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ 
íà ãàçåòó “Ãàëèöüêà êàâà” 

îáîâ’ÿçêîâå
© Óñ³ ïðàâà çàñòåðåæåíî

Àäðåñà ðåäàêö³¿: 
Ëüâ³â, âóë. Ìåëüíè÷óêà, 12, 

òåë. (0322) 40-91-63
Å-mail: info@galca.ua
WEB: www.galca.ua

Â³ääðóêîâàíî
ó äðóêàðí³ “Ïðîñò³ð-Ì”

ì. Ëüâ³â, âóë. ×àéêîâñüêîãî, 27
1 äðóê.àðê. 

Òèðàæ 1000 ïðèì. 

 Ô³ëîñîô³ÿ ìîäè  ×àéíà öåðåìîí³ÿ

 ²íôîðìàö³ÿ äëÿ ä³ëîâèõ ëþäåé

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

 Òðàäèö³¿ ³ çâè÷êè Íà ìåäè÷íó òåìó

Індійське чаювання 
для Книги рекордів 

Гиннесса
Ïîíàä 30 òèñÿ÷ ëþäåé ç 

³íä³éñüêîãî ì³ñòà ²íäóàð, ùî 
ó øòàò³ Ìàäõ’ÿ – Ïðàäåø, ïî-
ñòàâèëè íîâèé ðåêîðä ³ç íàé-
á³ëüøî¿ ÷àéíî¿ öåðåìîí³¿, ÿêà 
êîëè-íåáóäü â³äáóâàëàñÿ ó 
ñâ³ò³.

Ä³éñòâî ïðîõîäèëî íà ì³ñöå-
âîìó ñòàä³îí³, äå âæå çà ãîäèíó 
äî ïî÷àòêó âñ³ ì³ñöÿ áóëè çà-
éíÿò³. Ï³ñëÿ óðî÷èñòîãî âèñòóïó 
ó÷àñíèê³â õîðó âîðîòà ñòàä³îíó 
áóëè çà÷èíåí³ é ó÷àñíèêàì çìà-
ãàíü ïî÷àëè ðîçëèâàòè ÷àé ó 
ñóâåí³ðí³ ÷àøêè, ÿê³ ïîò³ì ïîäà-
ðóâàëè ïðèñóòí³ì. Óæå çà 20 õâè-
ëèí íîâèé ñâ³òîâèé ðåêîðä áóëî 
çàô³êñîâàíî.

Ïðåäñòàâíèê Êíèãè Ðåêîðä³â 
Ãèííåññà îãîëîñèâ, ùî ²íäóàð 
ñòàâ ì³ñöåì ïðîâåäåííÿ íàéá³ëü-
øî¿ ÷àéíî¿ öåðåìîí³¿ çà ó÷àñòþ 
ïîíàä 30 òèñÿ÷ ó÷àñíèê³â. Â³äòàê 
áóëî ïîáèòî ìèíóëèé ñâ³òîâèé 
ðåêîðä çà ó÷àñòþ 14718 øàíó-
âàëüíèê³â ÷àþ â ÿïîíñüêîìó ì³ñò³ 
Íèõàî ó 2006 ðîö³.

Ïîä³ÿ, ùî áóëà îðãàí³çîâàíà 
³íä³éñüêîþ ãàçåòîþ “Dainik Bhas-
kar”, äàëà ôîíäó ðîçâèòêó ì³ñòà 
50 ìëí. ðóïèé. Ìåð ì³ñòà ³ ïðåä-
ñòàâíèê ãàçåòè îòðèìàëè ñâ³äî-
öòâî ç ðóê óïîâíîâàæåíîãî Êíèãè 
Ðåêîðä³â Ãèííåññà ï³ä ÷àñ ÿñêðà-
âîãî âîãíÿíîãî øîó íà ÷åñòü ïå-
ðåìîæö³â.

Tatar-inform.ru

Молитва 
за філіжанкою кави

Помолитися – ось, принаймні, 
все, що вимагається, аби розрахува-
тися за чашечку кави і чаю, яку ви 
скуштуєте в одній із кав’ярень Jedro, 
котру нещодавно відкрили у загреб-
ському районі Jarun.

Скільки часу треба витратити на 
читання молитви,- залежить від на-
пою. Так, найдорожчий із них – Coca-
Cola – п’ять молитв до Богородиці, а за 
чашечку капуччіно доведеться чотири 
рази прочитати “Отче наш”.

Спочатку загребська кав’ярня мала 
лише п’ять столиків для відвідувачів, 
але заклад став настільки популярним, 
що сьогодні офіціанти обслуговують 
вже двадцять столиків. Число наших 
відвідувачів постійно зростає,- каже 
один із працівників кав’ярні, яка фі-
нансується місцевою адміністрацією. 
А ось алкоголь у закладі не продаєть-
ся, напевно тому, що клієнтам за нього 
не вдалося б розплатитися.

Restorus.com

Êàâîâ³ çåðíà 
ì³ñòÿòü êîìïî-
íåíò, ÿêèé çäàòåí 
äîïîìîãòè â çàïî-
á³ãàíí³ é ë³êóâàí-
í³ ñëàáîóìñòâà, 
çîêðåìà, õâîðî-
áè Àëüöãåéìåðà. 
Äîñë³äíèêè Óí³-
âåðñèòåòó Öóêóáà 
(ßïîí³ÿ) âèÿâèëè, 
ùî õëîðîãåíî-
âà êèñëîòà, ÿêà 
âõîäèòü äî ñêëà-
äó êàâè, îáåð³ãàº 
êë³òèíè ãîëîâíîãî 
ìîçêó â³ä ðóéíóâàííÿ.

Ó õîä³ åêñïåðèìåíò³â íàä ìè-
øàìè â÷åí³ ç’ÿñóâàëè, ùî öåé 
åô³ð ñïðèÿº â³äíîâëåííþ ïàì’ÿò³. 
Ãðèçóí³â, ó ÿêèõ áóëà ïîðóøåíà 
ïàì’ÿòü ³ çäàòí³ñòü îð³ºíòóâàòè-
ñÿ â ïðîñòîð³, êèäàëè â áàñåéí, 
ùîá âîíè ñàì³ çíàõîäèëè ì³ñöå 
äëÿ âèõîäó ç âîäè. Íåçâàæàþ÷è 
íà áàãàòîðàçîâå ïîâòîðåííÿ ö³º¿ 
ïðîöåäóðè, ìèø³ íå ìîãëè çà-
ïàì’ÿòàòè êîðîòêèé øëÿõ äî ïî-
ðÿòóíêó. Ï³ñëÿ öüîãî òâàðèíêàì 
ðàçîì ç ð³äèíîþ ñòàëè äàâàòè 
õëîðîãåíîâó êèñëîòó, ³ ÷åðåç 7 
äí³â ó íèõ ç’ÿâèëèñÿ îçíàêè ïî-
ë³ïøåííÿ. Íà 30 äåíü âîíè âè-
ïëèâàëè ç áàñåéíó íàð³âí³ ç³ çäî-
ðîâèìè ìèøàìè.

Õâîðîáà Àëüöãåéìåðà – îäèí 
ç íàéïîøèðåí³øèõ âèä³â ïðîãðå-
ñóþ÷îãî ñëàáîóìñòâà, ùî ïî÷è-
íàºòüñÿ ó ëþäåé ïîõèëîãî â³êó. 
Õâîðîáà ïðîÿâëÿºòüñÿ â ïîñòóïî-
âîìó ðîçëàä³ ïñèõ³êè ÷åðåç ðóé-
íóâàííÿ êë³òèí ãîëîâíîãî ìîçêó, 
ó ÿêèõ íàêîïè÷óºòüñÿ ïàòîëîã³÷íà 
ôîðìà á³ëêà – áåòà-àì³ëî¿äà. Çà 
ñëîâàìè ÿïîíñüêèõ â÷åíèõ, õëî-
ðîãåíîâà êèñëîòà äîçâîëÿº êë³-
òèíàì äîâøå ïðîòèñòîÿòè öüîìó 
ïðîòå¿íó.

Õëîðîãåíîâà êèñëîòà º ëèøå 
ó ñâ³æèõ êàâîâèõ çåðíàõ. Ïðè îá-
ñìàæóâàíí³ âîíà çíèêàº. Öÿ ðå-
÷îâèíà òàêîæ ì³ñòèòüñÿ â êàðòî-
ïë³ òà ìîðêâ³.

Ï³äãîòóâàëà Þë³ÿ Öþïêà.

Були часи, коли у Версалі, при 
дворі французьких королів, сидячи 
за столом, гості наливали гаря-
чу каву із великих чашок у глибокі 
блюдечка і потрохи сьорбали з них. 
Звичайно ж, сучасну людину такий 
спосіб пиття кави дуже би здиву-
вав і навіть обурив. Але ж, мода ли-
шається модою. І коли йдеться про 
такий тонкий предмет, як чашка, 
то вона мала увібрати в себе усі 
капризи в історії моди. Саме так і 
сталося...

Коли на початку ХVII століття 
дістався берегів Голландії перший 
морський транспорт із чаєм, навіть 
у королівських палацах не було ще 
порцелянового посуду, в якому мож-
на було б подавати цей ароматний 
напій. На батьківщині чаю, в Китаї, 
його пили у той час із керамічних 
пиал, доволі глибоких і об’ємних. 
Тримали їх знизу за денце, що для 
шанувальників сильно гарячого чаю 
було справою дуже непростою. 

Помірковані в усьому голланд-
ські купці разом із мішками дуже 
дорогих у той час сушених листочків 
привезли також чайники і чарочки 
із підставками, що мали колір інтен-
сивно обпеченої глини. Чарочки за-
ввишки 6-8 см звужувались до низу. 
Згодом до них почали кріпити вуш-
ко. Відтак вони і перетворились на 
чашки. В Європі такий посуд впер-
ше виготовили голландські вироб-
ники фаянсу, а потім і англійці, які 
стали фанатичними прихильниками 
напою із екзотичного Сходу.

Можливо, чашки не дістали би 
такого поширення і різноманіття 
форм, якщо б європейцям не вдалося 
розгадати одну із найбільших таєм-
ниць китайських майстрів – секрет 
виготовлення порцеляни. Сталося 
це в 1708 році. Саме відтоді і почи-

нається доба кавових і 
чайних сервізів.

Фантазія перших 
майстрів, які виго-
товляли порцелянові 
чашки, просто вражає. 
На блюдечках, напри-
клад, робили погли-
блення, що відповіда-
ли дну чашки. Саме 
для того, аби зручніше 
було подавати чай чи 
каву у ліжко. Деколи 
чашка нагадувала ма-
леньку супову вазу і 
мала накривку, щоб 
напій не вистигав над-
то швидко.

Сервізи складали-
ся із чайника, глечика 
для вершків (деколи із 
накривкою), ємкості 
для сухої заварки, яка 
щільно закривалася, 
глечика для окропу, 
цукернички, чашок із 
блюдечками та мисоч-
ки для полоскання. Нерідко чайний 
сервіз виготовлявся разом із каво-
вим. Тоді додавалися ще кавник і 
кавові філіжанки,- дещо менших 
розмірів.

У ХІХ столітті, коли пишність та 
убранство столу досягли вершини 
вишуканості, чашки для чаю і кави 
розрізнялись вже не лише своїми 
розмірами. Чайні чашки робилися 
дедалі більш пласкими, із широкими 
вінцями, що дозволяло милуватися 
прозорістю і кольором завареного 
чаю.

Англійці, втім, надавали перева-
гу чашкам нешироким, циліндричної 
форми, так званим “літронам”, тому 
що саме в них чай довший час не 
охолоджувався. З’явилися тоді і спе-

ціальні чашки для вранішнього чаю 
– “breakfast cup”, особливо великі, що 
вміщували до 0,3 л напою. Виготов-
ляли їх із тендітного фаянсу, яким 
уславилася в усій Європі мануфакту-
ра “Wedgwood”. Інші ж чашки, дорого 
оздоблені рельєфними візерунками і 
позолотою, були призначені для по-
ширених в Англії післяполуденних 
чаювань, особливо модних в часи 
правління королеви Вікторії.

А от шанувальники кави заварю-
вали її все міцнішою, тому й кавові 
чашки ставали дрібнішими і наре-
шті перетворилися на маленькі філі-
жанки не більше, як на два ковтки. 
Саме у такому мініатюрному посуді 
каву подають і нині в країнах, де її 
прийнято заварювати дуже міцною.

Практичне ХХ століття уніфі-
кувало різноманіття форм, вироби-
ло певний стандарт, і тепер кожна 
більш-менш відома фірма пропонує 
сталий вид порцелянової чашки: не 
надто масивної (0,18 л), в якій можна 
подавати і чай, і каву. З’явилися і ве-
личезні чашки джамбо для тих, хто 
за сніданком або під час роботи лю-
бить попивати вже трохи вистигший 
напій. Але справжні поціновувачі, 
які не визнають сучасної уніфікації і 
прохолодно-недбалого ставлення до 
чаювання, все ще за старою звичкою 
зберігають у надрах старовинних 
буфетів спеціальні чашки для чаю з 
лимоном. Вони слугують водночас і 
для вишуканого сорту “Darjeelina” 
– тоненькі, у формі перевернутої 
груші, а ще – особливі чашки, пра-
вильної циліндричної форми – для 
чаю “Assam”; та із традиційним біло-
синім китайським рисунком для 
сорту “Lapsang Souchong”.

Спеціальний посуд має і попу-
лярний капуччіно. Це філіжанка, що 
за формою нагадує чарку, яка зву-
жується у денця, але розширюється 
згори, аби можна було оцінити всю 
красу і апетитність пухкої і ніжної 
пінки.

Що ж можна сказати тим, хто 
надає перевагу прозорому посуду? 
Дешеві чашки зі скла підкреслюють 
колір напою, але водночас позбав-
ляють можливості відчути істиний 
смак чаю. Порцеляна пом’якшує 
температуру свіжозавареного чаю й 
таким чином надає змогу уповні оці-
нити смак напою. Втім, як стверджу-
ють знавці історії чайного етикету, 
в старі, добрі часи у дворянських 
родинах лише жінки пили чай із по-
рцеляни, чоловіки ж обмежувались 
склянками із підсклянниками.

Н. Мищина.

Такий тонкий предмет як чашка, 
увібрала в себе усі капризи в історії моди

Ó êàâîâèõ çåðíàõ âèÿâëåí³ 
ë³êè â³ä õâîðîáè Àëüöãåéìåðà


