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

Ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà ÑÏ “Ãàëêà Ëòä”

ÊÀÂÎÂÀ ËÜÂ²Â
 ÔÀÁÐÈÊÀ

 ²íôîðìíîâèíè

АСОЦІАЦІЯ КАВОВОЇ ІНДУСТРІЇ 
БРАЗИЛІЇ ПРОГНОЗУЄ ПОДАЛЬШЕ 
ЗРОСТАННЯ СПОЖИВАННЯ КАВИ
Àñîö³àö³ÿ êàâîâî¿ ³íäóñòð³¿ Áðàçèë³¿ (ABIC) äëÿ 

2008ð. ïåðåäáà÷àº, ùî ñïîæèâàííÿ êàâè çðîñòå äî 
18.1 ìëí. ì³øê³â ³ òàêîæ ï³äòðèìóº ñâîþ îö³íêó, ùî 
íàö³îíàëüíå ñïîæèâàííÿ äîñÿãíå 21 ìëí. ì³øê³â â 
2010ð. Àñîö³àö³ÿ çàÿâèëà, ùî ñïîä³âàºòüñÿ íà âðî-
æàé â 2008/09ð. ì³æ 46 ìëí. ³ 48 ìëí. ì³øê³â, ç ÿêèõ 
ïðèáëèçíî 28 ìëí. ï³äóòü íà åêñïîðò. Äîäàþ÷è äî 
åêñïîðòó â³ò÷èçíÿíå ñïîæèâàííÿ, áà÷èìî, ùî ðàçîì 
ïîïèò íà íàñòóïíèé âðîæàé ñòàíîâèòèìå 46 ìëí. 
ì³øê³â ³ çàëèøèòüñÿ ëèøå ì³í³ìàëüíà ê³ëüê³ñòü íà ïî-
íîâëåííÿ çàïàñ³â äëÿ íåïðîäóêòèâíîãî ðîêó â äâî-
ð³÷íîìó âèðîáíè÷îìó öèêë³ íà ìàéáóòí³é ð³ê.

ЕКСПОРТ КАВИ В УГАНДІ ДОСЯГНЕ 
4 МЛН. МІШКІВ ДО 2012 РОКУ

Ñïîä³âàþòüñÿ, ùî äî 2012ð. åêñïîðò êàâè â 
Óãàíä³ äîñÿãíå 4 ìëí. 60-êã ì³øê³â çàâäÿêè ñó÷àñíèì 
ïëàíàì ùîäî çá³ëüøåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³, çà ïîâ³-
äîìëåííÿì çâ³òó DJ. Íà äóìêó Ê. Äðþ, ãåíåðàëüíî-
ãî äèðåêòîðà àìåðèêàíñüêî¿ àãåíö³¿ ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó USAID, çàâäÿêè ïðîãðàì³ ï³äâèùåííÿ ïðî-
äóêòèâíîñò³ ñ/ã ïðîäóêò³â, ÿêó ôîíäóº USAID, êðà¿íà 
ìàº ìîæëèâ³ñòü äîñÿãòè 100% çá³ëüøåííÿ îáñÿãó ³ 
âàðòîñò³, ÿêùî óðÿä ³íâåñòóº â ðîçðîáêè ³ çàáåçïå-
÷èòü ôåðìåð³â äîòàö³ÿìè äëÿ âèòðàò ó âèðîáíèöòâî. 
USAID çàïóñòèëà ñâîþ êàìïàí³þ â ñåðåäèí³ ñ³÷íÿ â 
ðàéîí³ Ìóêîíî, ïðîâ³äíîìó âèðîáíèêîâ³ êàâè â öåí-
òðàëüíîìó ðåã³îí³ Óãàíäè, ¿¿ ï³äòðèìóþòü äåðæàâíà 
Ñëóæáà ðîçâèòêó êàâè Óãàíäè (UCDA), Öåíòð äîñë³-
äæåííÿ êàâè ³ åêñïîðòåðè êàâè. Â ìèíóëîìó ðîö³ ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð UCDA ïîâ³äîìèâ, ùî ðîáëÿòüñÿ 
çóñèëëÿ äëÿ çá³ëüøåííÿ êàâîâèõ âðîæà¿â äî 0.75 òîíí 
ç äåðåâà íà â³äì³íó â³ä òåïåð¿øí³õ 0.25 òîíí. UCDA 
òåïåð êåðóº íàö³îíàëüíîþ ïðîãðàìîþ ïîâòîðíîãî 
íàñàäæåííÿ äåðåâ, ùîá çá³ëüøèòè âèðîáíèöòâî äî 
4.5 ìëí. 60-êã ì³øê³â äî 2015ð.

КОЛУМБІЯ СТВОРИЛА ДОТАЦІЙНИЙ 
ФОНД ДЛЯ КАВОВИРОБНИКІВ 

У 20 МЛН. ДОЛАРІВ
Êîëóìá³ÿ ïîñòðàæäàëà â³ä ì³öíîñò³ â³ò÷èçíÿíî¿ 

âàëþòè ïðîòè àìåðèêàíñüêîãî äîëàðà. Âèðîáíèêè 
ïîâèíí³ îïëà÷óâàòè âèòðàòè çà âèðîáíèöòâî â ïåñî ³ 
îòðèìóâàòè ñëàáøèé äîëàð çà ¿õ ïðîäàæ, à öå ñïðè-
÷èíÿº ïðîáëåìè. Ùîá ïîäîëàòè ¿õ, Êîëóìá³ÿ ñòâî-
ðèëà äîòàö³éíèé ôîíä â ðàìêàõ $20 ìëí. áþäæåòó, 
äàþ÷è ôåðìåðàì â³ä $5 äî $10 çà 125 êã êàâè. Ïðî-
òÿãîì ðîêó Êîëóìá³ÿ ï³äïèñàëà óãîäó ç Coca-Cola íà 
ïðîäàæ ì³í³ìóì 500 000 ì³øê³â îáðîáëåíî¿ êàâè ÷å-
ðåç ¿¿ ïóíêòè ðîçïîä³ëó äî 425 000 ðåñòîðàí³â â ÑØÀ. 
Óãîäà éäå âñë³ä çà òàêîþ ñàìîþ óãîäîþ ç ßïîí³ºþ, 
ÿêó ï³äïèñàëè ê³ëüêà ðîê³â òîìó.

ПОСУХА В ТАНЗАНІЇ МОЖЕ 
ПОШКОДИТИ ВРОЖАЙ КАВИ 2008/09 р.

Îñíîâí³ êàâîâèðîáíè÷³ ðåã³îíè Òàíçàí³¿ íà ï³â-
íî÷³ ³ â öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ òà íàâêîëî ãîðè Ê³ë³-
ìàíäæàðî çàçíàëè ïîñóõè â ïåðø³é ÷âåðò³ 2008ð., 
çà ïîâ³äîìëåííÿì Ìåòåîðîëîã³÷íî¿ ñëóæáè êðà¿íè. 
Á³ëüøà ÷àñòèíà ðåã³îí³â îòðèìàëà ìåíøå íîðìàëü-
íîãî ð³âíÿ äîù³â. Ñèòóàö³þ ïîÿñíèëè ôåíîìåíîì 
Åëü Í³íî, ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñóõèìè ïåð³îäàìè. 
Îðãàí³çàö³ÿ ì³ñöåâèõ ôåðìåð³â Karagwe Cooperative 
Ltd. ïîâ³äîìèëà, ùî ôåðìåðè ìîæóòü óíèêíóòè âïëè-
â³â æîðñòêî¿ ïîñóõè çàñòîñóâàííÿì ïîë³ïøåíèõ ìå-
òîä³â ãîñïîäàðþâàííÿ íà ôåðì³, ùî ì³í³ì³çóº âòðàòó 
âîëîãè. Çáèðàííÿ îñíîâíîãî âðîæàþ â Òàíçàí³¿ çà 
2008/09ð. (ëèïåíü/÷åðâåíü) ðîçïî÷èíàºòüñÿ â êâ³òí³. 
Âèðîáíèöòâî êàâè â 2007/08ð. çðîñëî äî 867 000 
60-êã ì³øê³â ç ïðèáëèçíî 750 000 â ïîïåðåäíüîìó 
ñåçîí³. Òåïåð³øí³é ñóõèé ïåð³îä, íà äóìêó áàãàòüîõ, 
çàâäàñòü øêîäè ñó÷àñí³é ïðîãðàì³ ïîâòîðíîãî íàñà-
äæåííÿ äåðåâ, ÿêà ïîâèííà çá³ëüøèòè ð³÷íå âèðîá-
íèöòâî äî 1 167 ìëí. ì³øê³â äî 2010ð.
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Зі Святом Світлого 
Христового Воскресіння!

У Світлий День Христового Воскресіння прийміть 
щирі вітання і побажання здоров’я, щастя, духовного 
оновлення, добробуту, миру і Божої Благодаті.

Нехай Великдень щедро наповнить Ваші помисли 
і почуття радістю, оновить життєві сили, додасть 
невичерпної енергії, щедро обдарує здобутками та 
натхненням до нових звершень.

Радісних Вам Великодніх Свят та Світлого 
Христового Воскресіння!

Директорат СП "Галка Лтд".

Напередодні Радісних Великодніх свят ми відчуваємо осо-
бливу втіху від легких і світлих думок, а ще – від щемливого, за-
вжди загадкового аромату кави “Галка”, що лине вулицями вес-
няного міста.

“Галка” – це приємний і урочистий ритуал нашого буття, вона 
– на всі смаки й уподобання, гарне доповнення до святкового Ве-
ликоднього столу в кожній домівці, в кожній родині.

Весняний подих
ніжний і святковий,

Це “Галки” аромат,
що лине Львовом.

Несе він радість
в кожен дім.

Великдень Світлий
зустрічаймо з ним!

гарне доповнення до святкового 
Великоднього столу
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ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ З 
КАВОВИРОБНИЦТВА ДЕМОНСТРУЮТЬ 

ГВАТЕМАЛА І ГОНДУРАС
Íàéá³ëüø³ äâà âèðîáíèêè â Öåíòðàëüí³é 

Àìåðèö³ Ãâàòåìàëà ³ Ãîíäóðàñ äàþòü á³ëüøå ïî-
ëîâèíè âñ³º¿ âèðîáëåíî¿ â ðåã³îí³ êàâè (7.8 ìëí. 
ì³øê³â) ³ îáèäâà ïðàãíóòü ïîêðàùèòè ïîêàçíèê. 
Îô³ö³éí³ îö³íêè ïîêàçóþòü 4%-ð³ñò â åêñïîðò³ 
â 2007/08ð., äî 3.95 ìëí. ì³øê³â â Ãâàòåìàë³, 
ÿêà ìàº çá³ëüøèòè ñâîþ ÷àñòêó íà ðèíêàõ Ðî-
ñ³¿ ³ Êèòàþ, òîä³ ÿê Ãîíäóðàñ ïëàíóº çá³ëüøèòè 
ïîíàä äâà ðàçè ñâ³é åêñïîðò äî 2011/12 ðîê³â, 
äî 7 ìëí. ì³øê³â ç 3.4 ìëí., ïåðåäáà÷åíèõ â 
2007/08ð. Â³í òàêîæ ïëàíóº çàñàäèòè ïîëîâèíó 
ç³ ñâî¿õ 250 000 ãà ï³ä êàâîþ íîâèìè äåðåâàìè 
â íàñòóïí³ äâà ðîêè. Ãâàòåìàëà òàêîæ ïðàãíå ïî-
æâàâèòè âèðîáíèöòâî çàì³íîþ ñòàð³þ÷èõ äåðåâ.

КЕНІЙСЬКІ ФЕРМЕРИ 
ВИРОЩУВАТИМУТЬ ОРГАНІЧНУ КАВУ 

ДЛЯ СВІТОВИХ РИНКІВ
Âèðîùóâàííÿ îðãàí³÷íèõ ïðîäóêò³â çäîáóâàº 

âñå á³ëüøî¿ ïîïóëÿðíîñò³ â Öåíòðàëüí³é Êåí³¿ 
âñë³ä çà ïîâ³äîìëåííÿìè ïðî òå, ùî îðãàí³÷íà 
êàâà äàº ö³íè ç íàäáàâêàìè íà ðèíêó. Ðàäà Êàâè 
îêðåñëèëà äëÿ îðãàí³÷íî¿ êàâè âèìîãó í³ø³ íà 
ðèíêó, ÿêó êàâîâ³ âèðîáíèêè â Êåí³¿ ìîæóòü çà-
ïîâíþâàòè ç ìåòîþ çá³ëüøåííÿ ñâî¿õ ïðèáóòê³â. 
Êð³ì ïîïóëÿðíîñò³ îðãàí³÷íî¿ êàâè ç-ïîì³æ îð³-
ºíòîâàíèõ íà ÷èñòîòó ñåðåäîâèùà ñïîæèâà÷³â, 
ïðèá³÷íèêè îðãàí³÷íî¿ êàâè çàÿâëÿþòü, ùî âîíà 
äàº âèñîê³ âðîæà¿ ³ çàîùàäæóº ôåðìåðàì ãðîø³ 
íà êóï³âëþ äåøåâøèõ ìàòåð³àë³â äëÿ âèðîáíè-
öòâà.

ПОПИТ НА КАВУ В ІНДОНЕЗІЇ 
ЗРОСТАТИМЕ НА 4.1% ЩОРІЧНО 

ДО 2011 РОКУ
Ïëàíóþòü, ùî ñïîæèâàííÿ êàâè â ²íäîíå-

ç³¿ çðîñòå çà ñêëàäåíèì ð³÷íèì òåìïîì ðîñòó 
íà 4.1% çà íàñòóïí³ ÷îòèðè ðîêè, âäâ³÷³ á³ëü-
øå â³ä ñêëàäåíîãî òåìïó ðîñòó 1.8% ïðîòÿãîì 
ìèíóëèõ øåñòè ðîê³â, çà äàíèìè Euromonitor 
International. Òàê³ ÷èííèêè, ÿê ì³öíå åêîíîì³÷-
íå çðîñòàííÿ, çá³ëüøåííÿ íàñåëåííÿ â ì³ñòàõ, 
ïîêðàùåííÿ ìàòåð³àëüíîãî äîáðîáóòó ëþäåé 
³ á³ëüøèé àñîðòèìåíò ïðîäóêòó éìîâ³ðíî ïî-
æâàâëÿòü ñïîæèâàííÿ â ÷åòâåðò³é çà ê³ëüê³ñòþ 
íàñåëåííÿ êðà¿í³ ñâ³òó, ç ìàéæå 250 ìëí. ëþ-
äåé. Ðîçäð³áíà âàðò³ñòü êàâîâî¿ ïðîäóêö³¿ â êðà-
¿í³ ñòðèáíå íà 31% ³ äîñÿãíå ïðèáëèçíî $310 
ìëí. â 2011 ð. â³ä îö³íåíî¿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ 
$237 ìëí. â 2007ð. Çàïðîåêòîâàíèé òåìï ðîñòó 
ñïîæèâàííÿ êàâè â ²íäîíåç³¿ íà íàñòóïí³ ÷îòèðè 
ðîêè ïåðåâèùóº çàïëàíîâàíèé òåìï ðîñòó â Àç³¿ 
/óçáåðåææÿ Òèõîãî Îêåàíó/ íà 4% ùîð³÷íî ³ º 
âèùèì â³ä ñêëàäåíîãî ñâ³òîâîãî òåìïó ðîñòó íà 
1.7% äî 2011 ð.

VICOFA ПЛАНУЄ ЗБІЛЬШИТИ ВРОЖАЇ 
НА 40% ДО 2010 РОКУ

Â’ºòíàì ïëàíóº çá³ëüøèòè ïðîäóêòèâí³ñòü 
êàâè ç ãà íà 40% äî 2010ð., ÿê ïîâ³äîìèëà Àñî-
ö³àö³ÿ Êàâè ³ Êàêàî Â’ºòíàìó Vicofa. Íåçâàæàþ-
÷è íà ïëàí çìåíøèòè ïëîùó ï³ä êàâîþ íà 10% 
äî 2010ð. äî 450.000 ãà, âèù³ âðîæà¿ äàäóòü äî 
18.0 ìëí. ì³øê³â. Óðÿä âèáðàâ ÷îòèðè ïðîâ³íö³¿ 
â Öåíòðàëüíèõ Íàã³ð’ÿõ – Äàê Ëàê, Ëàì Äîíã, 
Ãà¿ Ëà¿ ³ Äàê Íîíã, ùîá çä³éñíèòè êîíòðîëüíèé 
ïðîåêò ùîäî çá³ëüøåííÿ âðîæà¿â êàâè. Êîæåí 
ð³ê äî 2010ð. áóäå âèòðà÷åíî $4.5 ìëí. äëÿ â³ä-
íîâëåííÿ öèõ ïëîù ÷åðåç êðàùó òåõíîëîã³þ ³ 
íàâ÷àííÿ.

СВІТОВИЙ ПОПИТ НА СЕРТИФІКОВАНІ 
ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ КАВИ ПОСТІЙНО 

ЗРОСТАЄ
Êàâà, ÿêà ìàº ñîö³àëüíó ñåðòèô³êàö³þ òà 

ñåðòèô³êàö³þ ïðî íåøê³äëèâ³ñòü íàâêîëèøíüî-
ìó ñåðåäîâèùó, çàðàç ñêëàäàº äî 10% êàâè, 
ùî ïðîäàºòüñÿ ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ, öå äîïî-
ìàãàº çá³ëüøóâàòè ¿õ äèôåðåíö³àëè, ïîâ³äîìèâ 
êîíñóëüòàíò Ñâ³òîâîãî áàíêó Äàí³åëü Äæîâàíó-
÷³. Â³í äîäàâ, ùî ñïîæèâ÷³ òåíäåíö³¿ â îñòàíí³ 
äâà ðîêè ïîêàçàëè, ùî ëþáèòåë³ êàâè âñå á³ëü-
øå çâåðòàþòü óâàãó íà ÿðëèêè. Äî òèõ, çà ÿêèìè 
øóêàþòü, â³äíîñÿòüñÿ êàâè îðãàí³÷íà, â³ëüíî¿ 
òîðã³âë³ ³ íå øê³äëèâà äëÿ íàâêîëèøíüîãî ñå-
ðåäîâèùà. Äåÿê³ êàâè ìîæóòü ìàòè á³ëüøå í³æ 
îäíó ç öèõ ñåðòèô³êàö³é. Ó òîé ÷àñ ÿê ñâ³òîâå 
ñïîæèâàííÿ êàâè â êðà¿íàõ íåâèðîáíèêàõ çá³ëü-
øèëîñü ìåíøå í³æ íà 2% â îá’ºìíèõ ïîêàçíèêàõ 
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ðîê³â, ïðîäàæ ñåðòè-
ô³êîâàíèõ êàâ çá³ëüøóâàâñÿ ç íàáàãàòî âèùèì 
òåìïîì. Ñïîæèâàííÿ îðãàí³÷íî¿ êàâè áóëî ì³æ 
13 ³ 17% â çàãàëüíîìó ìàñøòàá³ ³ 35% ó Ñïî-
ëó÷åíèõ Øòàòàõ.

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

 Åêñïîðò êàâè  Òåíäåíö³¿ åêîíîì³êè

Прибуток від екс-
порту кавового зерна 
в Уганді помітно впав. 
Він склав невелику суму 
в 63 млрд. шилингів, що 
на 3,8 млрд. нижче, ніж 
на початку року.

У звіті про ситуацію 
на кавовому ринку вказу-
ється, що й обсяги кави, 
яка продається, знизили-
ся на 11,7 % (хоча вони 
на 43 % вищі, ніж були 
торік).

Експерти пов’язують 
цей економічний спад у 
країні із нестабільністю 
у сусідній Кенії, через що 
експортний маршрут че-

рез Момбасу був закри-
тий і товар накопичував-
ся на складах.

На початку року, у 
лютому, було експорто-
вано лише 318346 мішків 
кави, у той час, як попе-
реднього місяця цифра 
складала 360785 мішків.

Сьогодні прикор-
донне співробітництво 
поміж двома країнами 
знову відновлено. Очі-
кується також, що но-
вий врожай кави буде 
кращим від нинішнього, 
поза як у регіоні почали-
ся дощі.

Coffeetea.ru

Компанія Starbucks 
перейняла досвід Dell, 
компанії із розробки і ви-
робництва комп’ютер-
них систем, яка спілку-
ється зі споживачами за 
допомогою сайту і вже 
зібрала колекцію із понад 
8 тисяч пропозицій щодо 
своєї роботи і якості про-
дукції та відкрила власну 
інтернет-скарбничку.

Кожен відвідувач но-
вого сайту Starbucks може 
відтепер запропонувати 
свою ідею і бачення змін 
в діяльності компанії, 
розмістивши пропози-
цію в одній із категорій: 
кава та інші напої; музи-
ка; ідеї нових продуктів 

тощо. Потім активізу-
ється принцип кавової 
демократії – користувачі 
голосуватимуть за внесе-
ні зміни. Пропозиції, які 
отримають максималь-
ну кількість голосів, ме-
неджмент Starbucks обі-
цяє “взяти на розгляд”.

Сьогодні найбільшу 
популярність дістала 
ідея пропонувати відвід-

увачам Starbucks безко-
штовний напій на вибір, 
за умови, що будуть зро-
блені замовлення декіль-
кох назв напоїв відразу. 
Надається також і без-
коштовний Wi – Fi в усіх 
закладах Starbucks.

Brandnews.ua

Ì³æíàðîäíå æóð³ ÷åòâåðòî-
ãî êàâîâîãî ÷åìï³îíàòó Åñòîí³¿ 
“Áàðèñòà 2008” îäíîñòàéíî âè-
çíàëî ïåðåìîæíèöåþ ïðåäñòàâ-
íèöþ Òàëë³ííó Íåëå Ìàíã Óëèñ. 
Çà îö³íêîþ ÷ëåí³â æóð³, ñüîãîäí³ 
Åñòîí³ÿ º îäí³ºþ ³ç íåáàãàòüîõ 
êðà¿í, äå ìèñòåöòâî ïðèãîòóâàí-
íÿ êàâè ïåðåáóâàº íà âèñîêîìó 
ð³âí³, ïåðåäàþòü novosti.etv24.

Â Åñòîí³¿, ÿê ³ â óñüîìó ñâ³ò³, 
ñòð³ìêî çðîñòàº çàãàëüíèé îáñÿã 
ñïîæèâàííÿ íàòóðàëüíî¿ êàâè. ßê 
â³äçíà÷àþòü åêñïåðòè, ÿêùî ðàí³øå 

ïîáàæàííÿ äî êàâè áóëè ì³í³ìàëüíè-
ìè, òî òåïåð äî íå¿ âèñóâàþòü íàé-
âèù³ âèìîãè.

Åñòîíñüê³ áàðèñòà ââàæàþòü, ùî 
ìèñòåöòâî ïðèãîòóâàííÿ êàâè ñòàº 
äåäàë³ ïîïóëÿðí³øèì â êðà¿í³, õî÷à 
ñïðàâæí³õ ïðîôåñ³îíàë³â ó íèõ íå 
òàê âæå é áàãàòî. Ïîçà òèì çàðóá³æ-
í³ ñóää³ ÷åìï³îíàòó ïðèòðèìóþòüñÿ 
³íøî¿ äóìêè. “ß ãàäàþ, ùî åñòîíñüê³ 
áàðèñòà ÷èìàëî çíàþòü ïðî êàâó. ß 
áóâ âðàæåíèé, êîëè â òàê³é õîëîäí³é 
êðà¿í³, ðîçòàøîâàí³é äàëåêî â³ä òå-
ïëèõ êðà¿â, º ñò³ëüêè ï³äãîòîâëåíèõ 
áàðèñòà”, – êàæå ãîëîâíèé ñóääÿ 
÷åìï³îíàòó Õîñå Àððåîëà ç Ìåêñè-
êè.

Çàçíà÷èìî, ùî ó íèí³øí³õ êàâî-
âèõ ïåðåãîíàõ êîíêóðñàíòè ìàëè çà 
15 õâèëèí ïðèãîòóâàòè ³ ïîäàòè ñóä-
äÿì 4 åñïðåññî, 4 êàïó÷÷³íî, 4 àâ-
òîðñüêèõ íàïî¿ íà îñíîâ³ êàâè. Êðà-
ùîþ âèÿâèëàñÿ æ³íêà-áàðèñòà Íåëå 
Ìàíã Óëèñ. Ïåðåìîãà íà åñòîíñüêî-
ìó òóðí³ð³ “Áàðèñòà 2008” äàº ¿é 
ïðàâî ó÷àñò³ ó ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó, ÿêèé 
â³äáóäåòüñÿ öüîãî ðîêó âë³òêó â Êî-
ïåíãàãåí³. Îêð³ì íå¿ íà ÷åìï³îíàò 
ïî¿äóòü òàêîæ ³ ïåðåìîæö³ çìàãàíü ³ç 
êàï-òåñòèíãó, ìèñòåöòâà ìàëþâàííÿ 
ìîëîêîì íà êàâîâ³é ï³íö³.

Rus.delfi.ee

Çðîñòàííÿ êà-
âîâèõ ô’þ÷åðñ³â 
º äîñòàòíüî âåëè-
êèì ³ íå äîçâîëÿº 
êîìïåíñóâàòè âè-
ðîáíè÷³ âèòðàòè 
çà ðàõóíîê âèðîá-
íèê³â”, – êàæå âè-
êîíàâ÷èé äèðåê-
òîð ÀÊÂ Õîëüãåð 
Ïðàéáèø. Îòîæ, 
í³ìöÿì íå çàëèøà-
ºòüñÿ âèáîðó, êð³ì 
ï³äíÿòòÿ ðîçäð³áíèõ 
ö³í.

Ëîíäîíñüê³ ô’þ÷åð-
ñè ðîáóñòè íàïðèê³íö³ 
ïåðøî¿ äåêàäè áåðåç-
íÿ ñÿãíóëè ðåêîðäíèõ 
çà îñòàíí³ 12,5 ðîê³â 
ïîêàçíèê³â. Àíàëîã³÷íà 
ñèòóàö³ÿ ñïîñòåð³ãà-
ºòüñÿ ³ â Íüþ-Éîðêó, 
äå âàðò³ñòü àðàá³êè ïî-
áèëà ðåêîðäè äåñÿòè-
ð³÷íî¿ äàâíèíè.

Ïîäîðîæ÷àííÿ, ùî 
íàäàë³ òðèâàº, çóìîâ-
ëåíå êðèçîþ íà ñâ³òî-
âèõ ôîíäîâèõ ðèíêàõ; 
ïîñëàáëåííÿì äîëàðó. 
Çì³öíåííÿ ºâðî ùîäî 
àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè, 
ÿêå âèêëèêàëî çíèæåí-
íÿ âàðòîñò³ êàâîâîãî 
³ìïîðòó, âèÿâèëîñü íå-
äîñòàòí³ì äëÿ êîìïåí-
ñàö³¿ âèñîêîãî ð³âíÿ 

äåíîì³íîâàíèõ êàâî-
âèõ ô’þ÷åðñ³â.

À òèì ÷àñîì, á³ëü-
ø³ñòü í³ìåöüêèõ òðåé-
äåð³â êàâè âæå ïîïå-
ðåäèëè ïðî ïî÷àòîê 
ï³äíÿòòÿ ö³í. “Äîìîâ-
ëåí³ñòü âèðîáíèê³â ³ç 
ðèòåéëåðàìè ùîäî 
ïåðøî¿ õâèë³ êàâîâî¿ 
³íôëÿö³¿ âæå äîñÿãíó-
òà, – ïîâ³äîìèâ îäèí ³ç 
í³ìåöüêèõ òðåéäåð³â. 
Â³äòàê ïîäàëüøå çðîñ-
òàííÿ ö³í çàëåæàòè-
ìå â³ä ñòàíó ðèíêîâèõ 
ô’þ÷åðñ³â.

Îñòàíí³é ðàç ö³íè íà 
êàâó â Í³ìå÷÷èí³ ï³äí³-
ìàëèñÿ òîð³ê, ó ãðóäí³, 
êîëè äåê³ëüêà âåëèêèõ 
ãðàâö³â êàâîâîãî ðèíêó 
íàìàãàëèñÿ ñòâîðèòè 
êàðòåëü.

Foodnewstime.ru

²íä³éñüêèé ÷àé 
íåâäîâç³ ìàòèìå 

ãåîãðàô³÷íèé 
³íäèêàòîð

Давнішня ідея про 
появу географічного ін-
дикатора для чаю, який 
вирощується в Нилгири 
(Індія), нарешті перетво-
рюється на реальність.

Індикатор буде надано 
цільнолистовому індій-
ському чаю вже за декіль-
ка місяців. Завдяки появі 
цього спеціального лого-
типу, вартість продукції 
має суттєво зрости.

Coffeetea.ru

В індійському Дар-
джилингу відновлює 
свою роботу “Чайна 

плантація Happy Val-
ley”, яка простоювала 
останні три роки.

Відтепер на території 
плантації площею понад 
435 акрів розташується 
музей індійського чаю. 
Один із представників 
ради директорів компа-
нії Ambotia Tea Group, 
яка володіє плантацією, 
каже, що музей має на 
меті пропагувати серед 
туристів і відвідувачів 
виробництво індійсько-
го чаю й у такий спосіб 
сприяти його продажу. 
Місцеве населення із ен-
тузіазмом сприйняло по-
яву музею.

Coffetea.ru

Обсяги кавового експорту в Уганді 
зменшуються через кризу в Кенії

 “Áàðèñòà-2008”

У Таллінні відбувся четвертий 
кавовий чемпіонат

 ×àéíèé ëîãîòèï

Ó Äàðäæèëèíãó 
â³äêðèâàºòüñÿ ìóçåé 

÷àþ

Êàâà ó Í³ìå÷÷èí³ ìîæå 
âòðàòèòè ñâîþ ïîïóëÿðí³ñòü

Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ íåïîïóëÿðíîñò³ êàâè 
â Í³ìå÷÷èí³ ìîæå ñòàòè ñòð³ìêî çðîñòàþ÷à 
âàðò³ñòü ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ ïðîïîçèö³é, 
ùî çóìîâëåíå íåóïèííèì çá³ëüøåííÿì âè-
ðîáíè÷èõ âèòðàò òà íåñòàá³ëüí³ñòþ ó ñâ³òîâ³é 
åêîíîì³ö³, – òàêî¿ äóìêè äîòðèìóºòüñÿ ãî-
ëîâà ì³ñöåâî¿ Àñîö³àö³¿ Êàâîâèõ Âèðîáíèê³â 
(ÀÊÂ) êðà¿íè.

 Íîâàö³¿

Starbucks 
наслідує приклад Dell



Êàâà îòðèìàëà 
îô³ö³éíèé 
ñòàòóñ ë³ê³â

Âïðîäîâæ äåê³ëüêîõ 
ñòîë³òü, â³äòîä³, ÿê êàâî-
â³ çåðíà áóëè çàâåçåí³ 
äî ªâðîïè, ñåðåä íàó-
êîâö³â òî÷àòüñÿ ñóïåðå-
÷êè ùîäî âïëèâó êàâè 
íà îðãàí³çì ëþäèíè.

Ïîêè îäí³ â÷åí³ ³ç çà-
ïàëîì äîâîäÿòü áåçïå-
ðå÷íó êîðèñòü êàâè, ³íø³ 
ç íå ìåíøèìè åìîö³ÿìè 
ñïðîñòîâóþòü ö³ òâåð-
äæåííÿ. Ñüîãîäí³, çàâäÿêè 
íàóêîâî-òåõí³÷íîìó ïðî-
ãðåñó, ñòàëî ìîæëèâèì 
ïðîâåäåííÿ áàãàòüîõ äî-
ñë³äæåíü, ÿê³ ïîçíà÷åí³ 
òî÷íèìè ðåçóëüòàòàìè, 
ÿê³ äîâîë³ ñêëàäíî ï³ääàòè 
áóäü-ÿêèì ñóìí³âàì. Ïîçà 
ÿê â÷åí³ çìîãëè îá’ºêòèâ-
íî îö³íèòè ðèçèê ðîçâèòêó 
ñåðöåâî-ñóäèííèõ çàõâî-
ðþâàíü ó ëþäåé ð³çíèõ â³-
êîâèõ ãðóï ³ ñòàòåâî¿ ïðè-
íàëåæíîñò³, êîòð³ ñåðåä 
³íøèõ íàïî¿â íàäàþòü ïå-
ðåâàãó êàâ³.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ïî-
ì³ðíå ñïîæèâàííÿ êàâè 
íå ìîæå ââàæàòèñÿ ïðè-
÷èíîþ ï³äâèùåííÿ òèñêó, 
à òàêîæ âèêëèêàòè íåäóãè 
ñåðöÿ ³ ñóäèí. Êàâà òàêîæ 
çàïîá³ãàº ðóéíóâàííþ ïå-
÷³íêè ó ëþäåé, õâîðèõ íà 
öóêðîâèé ä³àáåò àáî òèõ, 
õòî çëîâæèâàº àëêîãîëåì. 
Òåïåð äåÿê³ ë³êàð³ íàâ³òü 
ðàäÿòü ñâî¿ì ïàö³ºíòàì 
êàâó â ÿêîñò³ çì³öíþþ÷îãî 
ïðåïàðàòó.

Medafarm.ru

Âîíè ãàëüìóþòü ïðîöåñè 
ñòàð³ííÿ, à òàêîæ çíèæó-
þòü ðèçèê îíêîçàõâîðþ-
âàíü, çàïîá³ãàþòü ðîç-
âèòêó ñåðöåâî-ñóäèííèõ 
çàõâîðþâàíü.

Çà ï³äðàõóíêàìè ôàõ³â-
ö³â, ³òàë³éö³, ÿê³ º ñïðàâ-

æí³ìè ôàíàòàìè êàâè, 
âèïèâàþòü ¿¿ ùîäíÿ äî 70 
ìëí. ô³ë³æàíîê.

Zhelezyaka.com

3 êâ³òåíü 2008

 Îãëÿä ðèíêó

 Íà ìåäè÷íó òåìó Äèçàéíåðñüêà ðîçðîáêà

Íèí³øíÿ ìîäà íà êà-
âîâå äåðåâî â ïîìåø-
êàííÿõ ìåíø ïîøèðåíà, 
í³æ áóëà ðàí³øå. Âò³ì, 
ïåâíèé ³íòåðåñ äî íüîãî 
âñå æ çáåð³ãàºòüñÿ.

Ðîñëèíà ÿâëÿº ñîáîþ 
ãàðíî¿ ôîðìè êóù, ùî 
ðÿñíî âêðèòèé ãëÿíöåâèì 
òåìíî-çåëåíèì ëèñòÿì. 
Â³í öâ³òå á³ëèìè, ïàõó÷è-
ìè êâ³òêàìè, íà ì³ñö³ ÿêèõ 
çãîäîì ç’ÿâëÿþòüñÿ êðóãë³ 
ïëîäè. Âñåðåäèí³ ïëîä³â 
ì³ñòÿòüñÿ çåðíèíè êàâè. 
Â³ä äîðîñëî¿ ðîñëèíè â 
äîìàøí³õ óìîâàõ ìîæíà 
îòðèìàòè äî 300—500 ã 
êàâîâîãî çåðíà çà ð³ê.

ßêùî, ñêàæ³ìî, ³ç çåð-
íèí ïðèãîòóâàòè êàâó, òî 
íàï³é çà ñâî¿ì àðîìàòîì 
áóäå ñóòòºâî â³äð³çíÿòèñÿ 
â³ä êàâè, ùî âèðîñëà íà 
ã³ðñüêèõ ïëàíòàö³ÿõ. Äëÿ 
òîãî, ùîá çåðíà ìàëè õà-

ðàêòåðíèé í³æíèé àðîìàò, 
êàâîâå äåðåâöå ïîâèííî 
çíàõîäèòèñÿ ó â³äïîâ³äíèõ 
óìîâàõ òðîï³÷íîãî êë³ìà-
òó. Âäîìà æ, íàéêðàùè-
ìè äëÿ íüîãî º â³êíà, ùî 
ðîçòàøîâàí³ íà çàõ³ä ³ ñõ³ä 
ñîíöÿ. Êàâà ïîòðåáóº òà-

êîæ ïðîñòîðó ³ ñâ³æîãî ïî-
â³òðÿ. Âîíà ïîãàíî ïåðå-
íîñèòü ñóñ³äñòâî ç ³íøèìè 
ê³ìíàòíèìè ðîñëèíàìè òà 
÷èñëåííèìè é ãàëàñëèâè-
ìè ãîñïîäàðÿìè ïîìåø-
êàííÿ.

ARS.

Американські винахід-
ники розробили кавове гор-
нятко, яке вміє визначати 
температуру напою, що 
міститься в ньому.

Секрет горнятка полягає 
в тому, що воно вкри-
те спеціальною фар-
бою, яка змінює колір 
залежно від темпера-
тури. Хімічний склад 
рідини принципової 
ролі не відіграє: мож-
на наливати і каву, 
і чай. Але, як тільки 
горнятко добре про-
гріється, чорна фарба 
на ньому світлішає і 
збоку виникає напис 

“ON”. Коли горнятко охоло-
не (по мірі того, як п’ється, 
кава або вистигає), фарба 
знову набуває темного ко-
льору, а напис “ON” зміню-
ється на “OFF”. 

Ну скажіть, будь-лас-
ка, що може бути краще 
від чашечки свіжої, щойно 
звареної кави? Звісно що, 
– миттєво зроблена ча-
шечка кави! А ложка від 
дизайнера Hye–Yeon Choi 
дозволить вам дуже швид-
ко приготувати каву.

Розробка дизайнера – це 
ложечка та упаковка кави 
+ цукор/вершки в одному. 
Пакетик з кавою має підви-
щену жорсткість, що дозво-
ляє використовувати його 

в якості ложечки (!). Відтак 
просто висипаємо вміст 
пакетика до чашки, додає-
мо гарячу переварену воду, 
розмішуємо пакетиком і ... 
п’ємо.

Сьогодні такі порцій-
ні пакети з кавою (стіки) 
широко розповсюджені в 
усьому світі. Завдяки по-
силеній щільності стіки з 
успіхом можна викорис-
товувати в якості кавової 
ложечки.

Unipack.ru

20 річниця повернення 
Єгипту містечка Таба 
– останнього оплоту Із-
раїлю на окупованому в 
1967 році Синайському 
півострові – буде увікові-
чена записом у Книзі Ре-
кордів Гиннесса. У зв’яз-
ку із знаменною датою 
відомий єгипетський 
шеф-кухар Айман Хасан 
провів презентацію виго-
товленого ним власноруч 
найбільшого у світі зава-
рочного чайника.

Замість слова “ви-
готовлений” шеф-кухар 
Айман Хасан вжив інше 
слово: “побудований” і 
це невипадково. Адже 
чайник являє собою кон-

струкцію із нержавіючої 
сталі заввишки майже 2 
метри і вагою у ненапо-
вненому вигляді близько 
300 кг.

У чайнику можна за-
варювати більш ніж двох 
кубометрів чаю. Оскільки 
маса наповненого чайни-
ка-гиганта складає 2,5 т,  
наливати гарячий чай 
та піднімати його дово-
лі проблематично. Від-
так чай наливатиметься у 
чашки крізь спеціальний 
отвір із засувним клапа-
ном. Попити смачного 
чаю із рекордного чайни-
ка зможуть за один раз від 
10 до 15 тис. людей.

Izvestia.ru

Äîñë³äíèêè ³ç Ðèì-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ëà 
Ñàïèºíöà ñòâåðäæóþòü, 
ùî êàâîâèé ôóñ ìîæ-
íà âèêîðèñòîâóâàòè íå 
ëèøå äëÿ âîðîæáè, àëå 
é â ÿêîñò³ ïàëèâà, ïîâ³-
äîìëÿº ANSA.

“Êàâîâèé ôóñ º ³äåàëü-
íèì ïàëèâîì äëÿ ïå÷åé ³ 
êîòë³â”,- êàæóòü ôàõ³âö³ 
Ðèìñüêîãî óí³âåðñèòåòó 
Ðîáåðòî Ëàâå÷èà òà Àíòî-
í³î Çóîððî. – “Êð³ì òîãî, 
îñàä ï³ñëÿ ñïîæèâàííÿ 
êàâè ìîæíà çàñòîñîâóâà-
òè äëÿ âèäàëåííÿ âàæêèõ 
ìåòàë³â”.

Ñêîðèñòàâøèñü ðîç-
÷èííèêîì, ÿêèé âèãîòîâ-
ëåíèé ³ç âîäè òà åòàíîëó, 
â÷åí³ çìîãëè îòðèìàòè  
95 % ïîë³ôåíîë³â, ùî ì³ñ-
òÿòüñÿ ó êàâîâ³é ãóùèí³. 
Ïîë³ôåíîëè º ïîòóæíèìè 
àíòèîêñèäàíòàìè, ÿê³ ö³-
íóþòüñÿ ³ â êîñìåòîëîã³¿. 

За перші три місяці по-
точного року світові ціни 
на каву піднялись до небу-
валих висот, проте в остан-
ні два тижні знизилися при-
близно на $ 0,40. Сьогодні 
світові кавовиробники за-
вмерли в очікуванні новин 
із Бразилії, де незабаром 
розпочнеться збирання 
врожаю какао-бобів, від об-
сягів якого багато в чому 
залежатиме ситуація на ка-
вових ринках у найближчі 
декілька місяців.

Як пише видання “Food-
newsweek”, резидент одного 
з найбільших північноаме-
риканських кавових вироб-
ників “Becharas Broters Coff-
ee Co” Ник Бечарас вважає, 
що ринок починає потро-
ху приходити до тями, але 
впевненості у тому, що буде 
у наступні місяці так і нада-
лі немає.

Сьогодні на американ-
ських ф’ючерсах 1 фунт 
кави продається за $ 1,30. У 
числі головних причин кри-
зи сучасної кавової індустрії 
називають різко збільшений 

попит на сировину, обмеже-
ність поставок, нестабіль-
ність економіки США, ак-
тивність фондів хеджування 
та інвесторів з Уолл-Стрит, 
що дуже зросли. “Нинішні 

ціни значно нижчі від цін 
місячної давнини, поза тим 
вони не до порівняння вище 
за минулорічні”, – відзначає 
Н. Бечарас.

Тим часом, паніка, що 
панує на світових кавових 
ринках, напряму відбиваєть-
ся на споживачах. Так, пред-
ставники “Procter & Gamble 
Co”, яка володіє одним з най-
популярніших північноаме-
риканських кавових брендів 
“Folgers”, повідомили, що в 
2008 році менеджмент був 
змушений піти на подвійне 
збільшення цін фірмового 
кавового асортименту. Інші, 
не менш відомі виробники 
– “Starbucks” та “Panera Bread 
Co” – не планують підняття 
цін переважно через довго-
термінові контракти на по-
стачання кавової сировини.

За повідомленням 
інтернет-сайту.

²ííîâàö³éíà óïàêîâêà êàâè:  
ëîæå÷êà á³ëüøå  
íå ïîòð³áíà!

Ñåêðåò ðîçóìíîãî ãîðíÿòêà êàâè
Ціна горнятка $ 25 – не 

така вже й висока, аби від-
тепер шанувальники більше 
не обпікалися улюбленою 
кавою чи чаєм.

Coffeetime.ru

 Ìîäí³ òåíäåíö³¿

Кавове деревце в домашньому 
інтер’єрі

 Ïðåçåíòàö³ÿ íîâèíêè

Найбільший у світі 
чайник–гигант 

виготовлено в Єгипті

Êàâà âñòàíîâëþº  
ö³íîâ³ ðåêîðäè

Останнім часом понадвисокі світові ціни на каву, які побили рекор-
ди 10-річної давнини, поступово знижуються.

 Á³îïàëèâî

Êàâîâó ãóùèíó (ôóñ) ³òàë³éö³ 
çáèðàþòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè  

â ÿêîñò³ ïàëèâà
Äèíàì³êà ðîçðàõóíêîâî¿ ö³íè çàêðèòòÿ  

íà êàâîâ³ ô’þ÷åðñè çà ïåð³îä  
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 Õðîíîñïåêòèâà  Êàâà ³ ðåë³ã³ÿ

 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
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

 Êîðèñí³ ïîðàäè  ×àéîâ³ ïî-àìåðèêàíñüêè

Творіння власних рук
Åñïðåññî Êîí-Ïàííà àáî êàâà ïî-â³-

äåíñüêè... Ùå îäíà íàçâà öüîãî íàïîþ 
– Cafe Vienna.

Ïîáóòóº òàêà äóìêà, ùî öÿ êàâà ìàº ùå 
äàâí³øó ³ñòîð³þ íà â³äì³íó â³ä óñ³õ çíàìåíè-
òèõ Ëàòòå ³ Êàïó÷÷³íî. À â îðèã³íàë³ êàâà ïî-
â³äåíñüêè ãîòóâàëàñÿ íà îñíîâ³ çâè÷àéíèõ 
çáèòèõ âåðøê³â. Îäíàê, â³äíîñíî íåäàâíî 
îäíà ³ç íàéá³ëüøèõ êàâîâèõ êîðïîðàö³é âíå-
ñëà íàï³é Åñïðåññî Êîí-Ïàííà äî ñâîº¿ êà-
âîâî¿ êàðòè, äîäàâøè äî íå¿ ïóõê³ àåðîçîëüí³ 
âåðøêè. Çâè÷àéíî æ, öå áóâ ïðîðèâ – øâèä-
êî, çðó÷íî, ñìà÷íî.

Ñüîãîäí³ ïðàêòè÷íî êîæíà êàâ’ÿðíÿ êî-
ðèñòóºòüñÿ êîìåðö³éíèì óñï³õîì ö³º¿ êàâè. 
Òàêèé ôàêò, âî÷åâèäü, º ÿñêðàâèì ïðèêëà-
äîì ïðîäóìàíîãî êîìåðö³éíîãî ï³äõîäó äî 
ñêëàäàííÿ ñâîº¿ êàâîâî¿ êàðòè é, âîäíî÷àñ, 
êðåàòèâíîãî ï³äõîäó äî âèíàõîäó âëàñíèõ íà-
ïî¿â íà îñíîâ³ Åñïðåññî.

Åñïðåññî Êîí-Ïàííà íàäçâè÷àéíî ïðî-
ñòèé ó ïðèãîòóâàíí³. Öå Åñïðåññî ³ çáèò³ 
âåðøêè. À äëÿ òèõ, õòî çàõîïëþºòüñÿ Åñïðåñ-
ñî ó äîìàøí³õ óìîâàõ – íàéêðàùèé ñïîñ³á 
ïîò³øèòè ñåáå, ð³äíèõ ³ äðóç³â. Ðàçîì ³ç òèì, 
ñë³ä ââàæàòè íà òå, ùî íå âñ³ øàíóâàëüíèêè 
êàâè ìàþòü ñüîãîäí³ âäîìà åñïðåññî-àâòî-
ìàòè. Òîìó â äîìàøí³õ óìîâàõ äîö³ëüíî çà-
ì³íèòè Åñïðåññî íà êàâó, çàâàðåíó ó ôðåí÷-
ïðåñ³. À íàçâàòè öå òâîð³ííÿ âëàñíèõ ðóê, 
çâè÷àéíî æ, ìîæíà ³ “Â³äåíñüêîþ êàâîþ”.

Þë³ÿ Öþïêà.

Ó íîòàòíèê êàâîìàíà
 Після трапези, страви якої містили, напри-

клад, цибулю або часник, можна з успіхом 
відновити свій свіжий подих, пожувавши 
обсмажені зерна кави.

 Для того, щоб швидко зупинити кров, тре-
ба нанести на ранку чи поріз чорну мелену 
каву.

 Під час іспитів чашечка кави або декілька 
кавових зерняток, які ви з’їсте, покращують 
концентрацію та пам’ять на певний період 
часу.

 Якщо упаковка кави вже відкрита вами – 
тримайте її в холодильнику. Це кращий спо-
сіб зберегти каву впродовж тривалого часу.

 Чорна мелена кава насичена речовинами, які 
гальмують процес старіння шкіри (частина 
косметичних препаратів містить саме ці ко-
рисні речовини, які отримують із кавових 
зерен). Відтак у домашніх умовах теж мож-
на зробити косметичну маску для обличчя, 
основою її слугуватиме чорна мелена кава.

Юлія Цюпка.

 Äëÿ ãóðìàí³â

850 р. – Усім відома історія від-
криття ягід кави. Легенда 
про спостережливого ефі-
опського пастуха Калди і 
його кіз говорить: Калди 
помітив, що після того, як 
його кози з’їдять червоні 
ягоди з якогось куща, вони 
стають більш рухливими й 
енергійними. Допитливий 
пастух почав експеримен-
тувати самостійно і відчув 
себе після споживання 
ягід більш щасливим.

1100 – Перші кавові дере-
ва вирощені на Ара-
війському півост-
рові. Араби почали 
обсмажувати зерна і 
варити напій qahwa.

1475 – У Константинополі 
відкривається пер-
ший у світі магазин 
кави. У 1554 році по-
будовано перші дві 
кав’ярні.

1600 – Кава через Венецію 
потрапляє в Європу. 
Перша кав’ярня в Італії 
відкривається в 1654 році.

1607 – Кава представлена Ново-
му Світу капітаном Джо-
ном Смітом, засновником 
Вірджинії в Джеймстауні.

1652 – Відкриваються перші 
кав’ярні в Англії. Їх тут 
називають “університета-
ми пенні” (пенні беруть і 
за вхід, і за чашку кави). 
У1688 році Едвард Ллойд 
відкриває свою кав’ярню. 
Так почався бізнес нині 
всесвітньо відомої страхо-
вої компанії.

1672 – Відкриття першого Па-

ризького кафе, що подає 
каву. У 1713 році король 
Луї XIV ознайомлений із 
живим деревом кави.

1683 – Перша кав’ярня відкри-
вається у Відні. Турки, 
переможені у війні, зали-
шають після себе мішки 
кави.

1690 – Голландська мова стала 
першою, на якій “загово-
рила” кавова комерція. 
Кава завезена контрабан-
дою з арабського порту 

Мокко і транспортується 
до острова Цейлон і Ост-
Індії для культивування.

1721 – Перша кав’ярня відкри-
вається у Берліні.

1723 – Дерева кави завезені в 
Америку для культиву-
вання. Габріель де Клієв, 
французький військово-
морський офіцер, тран-
спортує розсаду в Мар-
тиніку. До 1777 року на 
острові вирощено 1920 
млн. дерев.

1727 – У Бразилії з’являється 
кавова промисловість, яка 
бере початок від розсади, 

завезеної контрабандою з 
Парижа.

1750 – Один із перших кавових 
будинків Європи відкри ває 
в Римі кафе Greco. До 1763 
року у Венеції вже більше 
2000 магазинів кави.

1822 – У Франції створений 
перший зразок еспрессо-
машини.

1885 – Процес використання 
природного газу і гарячо-
го повітря стає найбільш 
популярним методом об-
смажування кави.

1900 – У Німеччині стає по-
пулярною Kaffeeklatsch 
– кава опівдні. 

1905  – В Італії виготовлена пер-
ша комерційна еспрессо-
машина. 

1908  – Mellita Bentz виготовляє 
фільтр, в якому викорис-
товує папір. 

1933  – Доктор Ернест Іллі впро-
ваджує першу автоматич-
ну еспрессо-машину. 

1938  – Компанією Nestle винай-
дена перша розчинна кава 
Nescafe. Це допомагає бра-
зильському уряду виріши-
ти проблему надлишків 
кави.

1945 – Ачиллес Гаггія створює 
еспрессо-машину з порш-
нем, що використовує ви-
сокий тиск для надання 
товстого шару збитим 
вершкам.

1995 – Кава стає найпопулярні-
шим напоєм у світі. Більш 
ніж 400 млрд чашок ви-
пивається щорічно. В світі 
кава як товар поступаєть-
ся лише нафті.

Íåùîäàâíî â³äî-
ìèé àìåðèêàíñüêèé 
àêòîð Ìåòò Äåé-
ìîí áóâ íàçâàíèé 
íàéñåêñóàëüí³øèì 
÷îëîâ³êîì ó ñâ³ò³. 
Ñüîãîäí³ ç’ÿñóâàâ-
ñÿ ùå îäèí ôàêò ³ç 
éîãî á³îãðàô³¿. Âè-
ÿâëÿºòüñÿ ùåäð³ñòü 
Äåéìîíà í³÷èì íå 
ïîñòóïàºòüñÿ éîãî 
ïðèâàáëèâîñò³, ïîâ³-
äîìëÿº Ôàêò News.

Ç³ðêà ñòð³÷êè “Óëü-
òèìàòóì Áîðíà” âðà-
çèâ ïåðñîíàë ðåñòî-
ðàíó “Àgo” â Ìàéàì³, 
êîëè çàëèøèâ íà ñòî-
ëèêó çà ÷àøêó âèïèòî¿ 
íèì êàâè 1000 äîëà-
ð³â ÷àéîâèõ. “Öå áóëî ïðî-
ñòî íåéìîâ³ðíî, îô³ö³àíòè 
íå ìîãëè îãîâòàòèñü. ² õî÷ 
“Ago” º äîáðèì ðåñòîðàíîì 
³ç â³äîìîþ òà áàãàòîþ êë³ºí-
òóðîþ, àëå òàêèõ ôàíòàñòè÷-
íèõ ÷àéîâèõ òàì ùå í³õòî íå 
äàâàâ”, – ïîâ³äîìëÿþòü ì³ñ-
öåâ³ äæåðåëà.

37-ð³÷íèé àìåðèêàí-
ñüêèé àêòîð Ìåòò Äåéìîí, 
ÿêèé ìåøêàº â ïðåñòèæíîìó 
ïåðåäì³ñò³ Ìàéàì³ ç³ ñâî-

ºþ ñ³ì’ºþ, ìàº ðåïóòàö³þ 
ñêðîìíî¿ ³ ïðèâ³òíî¿ ëþäèíè. 
Äî ðåñòîðàíó â³í íàâ³äàâñÿ 
ÿêîñü âðàíö³, àáè âèïèòè ÷à-
øå÷êó êàâè, âäÿãíóòèé áóâ ó 
çâè÷àéíó ìàéêó ³ áåéñáîë-
êó. ² õî÷à àêòîð â³äìîâèâñÿ 
ñôîòîãðàôóâàòèñÿ ç îäíèì 
³ç îô³ö³àíò³â, ïðîòå çàì³ñòü 
çâè÷íèõ 10% ÷àéîâèõ çà êàâó 
âàðò³ñòþ 5 äîëàð³â, Äåéìîí 
çàëèøèâ 20 000 %.
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Віденський архиєпископ вважає 
дуже доречними кавові столики 

біля храмів
Àðõèºïèñêîï Àâñòðèéñüêèé 

êàðäèíàë Êðèñòîô Øåíáîðí çà-
êëèêàº ïàñòâó ñâîº¿ àðõèºïàðõ³¿ 
âäîñêîíàëþâàòè ìåòîäè ºâàí-
ãåë³çàö³¿. ßê ïðèêëàä, Øåíáîðí 
íàâîäèòü äîñâ³ä îäíîãî ç ïðè-
õîä³â, ÷ëåíè ÿêîãî ï³ñëÿ ñëóæáè 
Áîæî¿ âëàøòîâóþòü êîëåêòèâíó 
êàâîâó öåðåìîí³þ.

Ç³áðàííÿ ³ êàâóâàííÿ ï³ñëÿ 
ìåñè, ÿê ïðàâèëî, â³äáóâàþòüñÿ 
ó òåïë³é ³ äðóæí³é àòìîñôåð³, àëå 
âñå æ òàêè ìàþòü äåùî çàêðèòèé 
õàðàêòåð äëÿ ñòîðîíí³õ îñ³á, êîòð³ 
íå º ÷ëåíàìè îáùèíè,- çàóâàæèâ 
êàðäèíàë Êðèñòîô Øåíáîðí ó 
ñâîºìó âèñòóï³ ïåðåä ó÷àñíèêàìè 
êîíãðåñó â Ðèì³, ùî áóâ ïðèñâÿ-
÷åíèé ºâàíãåë³çàö³¿.

Ó ÿêîñò³ âäàëîãî ïðèêëàäó ïî-
äîëàííÿ òàêî¿ ñêóòîñò³ ³ â³äñòîðî-
íåíîñò³ ïðèõîæàí êàðäèíàë íàâ³â 
äîñâ³ä îäíîãî ³ç ïðèõîä³â, ÷ëåíè 
ÿêîãî êîëèñü âèíåñëè ñòîëè ïðî-
ñòî íåáà íà âóëèöþ é ó òàêèé ñïî-
ñ³á äîâåëè ñâîþ çäàòí³ñòü “ñï³ë-
êóâàòèñÿ ³ç óñ³ìà ïåðåõîæèìè òà 
ãîñòèííî çàïðîøóâàòè ¿õ äî ñåáå 
íà êàâó”.

“Âïåðøå ïðèõîæàíè îòðèìà-
ëè ñïðàâæí³é äîñâ³ä ì³ñ³¿,- ðîç-
ìîâëÿòè ç ëþäüìè, çàïðîøóâàòè, 
³ íåõàé íàâ³òü ðîçìîâà çà êàâîþ 
³ç ñàìîãî ïî÷àòêó çîâñ³ì íå òîð-
êàëàñÿ ªâàíãåë³ÿ”,- ï³äêðåñëèâ 
ó ñâî¿é äîïîâ³ä³ àðõèºïèñêîï Ê. 
Øåíáîðí.
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Кава: як усе починалося?

Ç³ðêà ñòð³÷êè “Óëüòèìàòóì 
Áîðíà” Ìåòò Äåéìîí îö³íèâ 
÷àøêó êàâè ó 1000 äîëàð³â


