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КАВОВІ ФЕРМЕРИ 
З ЦЕНТРАЛЬНОЇ АМЕРИКИ 

ВИМАГАЮТЬ СКАСУВАТИ МИТО ЄС
Öåíòðàëüíîàìåðèêàíñüê³ êàâîâ³ âèðîáíèêè 

ç Ãâàòåìàëè, Êîñòà-Ðèêè, Åëü Ñàëüâàäîðó ³ Ãîí-
äóðàñó ïîâ³äîìèëè, ùî õî÷óòü, àáè ¿õ ñìàæåíà 
³ ðîç÷èííà êàâè âõîäèëè ó ªâðîïåéñüêèé Ñîþç 
áåç îáêëàäàííÿ ìèòîì, ÿê ÷àñòèíà ìàéáóòí³õ 
òîðãîâèõ ïåðåãîâîð³â ì³æ äâîìà ðåã³îíàìè, ³í-
ôîðìóº Ðåéòåðñ. Çàðàç ìèòî êîëèâàºòüñÿ â³ä 7.5 
äî 11.5%. Çåëåíà êàâà ç ðåã³îíó âõîäèòü ó ªÑ áåç 
îáêëàäàííÿ ìèòîì, àëå ñìàæåíà ³ ðîç÷èííà êàâè, 
à òàêîæ ãîòîâ³ êàâîâ³ íàïî¿ ç ìîëîêîì ³ öóêðîì, 
ï³äëÿãàþòü îáêëàäàííþ ìèòîì. Öåíòðàëüíîàìå-
ðèêàíñüê³ êðà¿íè-âèðîáíèêè êàâè â³äâàíòàæóþòü 
ïðèáëèçíî 5 ìëí. 60-êã ì³øê³â êàâè â ªÑ êîæíîãî 
ðîêó ÷è 16% ¿õ çàãàëüíîãî åêñïîðòó.

БРАЗИЛЬСЬКИЙ КАВОВИЙ ЕКСПОРТЕР 
ОЦІНЮЄ ВРОЖАЙ 2008/09 РОКУ 

У 53 МЛН. МІШКІВ
Îäèí ³ç áðàçèëüñüêèõ íàéá³ëüøèõ åêñïîðòå-

ð³â êàâè, Tristao Ltd., ïîâ³äîìèâ, ùî êðà¿íà ïîâè-
ííà ç³áðàòè 53 ìëí. ì³øê³â êàâè â 2008/09 ðîö³. 
Îö³íþâàííÿ áàçóºòüñÿ íà åêñïîðòíèõ ïîêàçíè-
êàõ â³ä áðàçèëüñüêîãî òîðãîâîãî ì³í³ñòåðñòâà, 
ïîêàçíèêàõ ì³ñöåâîãî ñïîæèâàííÿ â³ä áðàçèëü-
ñüêî¿ ïðîìèñëîâî¿ Àñîö³àö³¿ êàâîâèõ îáñìàæó-
âàëüíèê³â ³ ì³í³ñòåðñòâà ñ/ã ùîäî äåðæàâíèõ 
çàïàñ³â êàâè. Íåùîäàâíî àãðàð³¿ ç Cooxupe îãî-
ëîñèëè, ùî óçãîäèëè ç Íàö³îíàëüíîþ êîðïîðàö³-
ºþ ç ïîñòàâêè òîâàð³â îö³íþâàííÿ òåïåð³øíüîãî 
âðîæàþ áëèçüêî 44 ìëí. ì³øê³â. Ïðè åêñïîðò³ 
ïðèáëèçíî 26 ìëí. ì³øê³â ³ ì³ñöåâèì ñïîæèâàí-
íÿì, îö³íåíèì ó 18 ìëí. ó 2008 ðîö³, Áðàçèë³¿ 
ïîòð³áíî ïðèíàéìí³ 44 ìëí. ì³øê³â, ùîá çàäî-
âîëüíèòè ïîïèò.

КАВОВИЙ ВРОЖАЙ 2007/08 РОКУ 
МЕНШИЙ НА 8% У КОЛУМБІЙСЬКІЙ 

ПРОВІНЦІЇ КАЛДАС
Çá³ð ñåðåäíüîãî âðîæàþ ó ïðîâ³íö³¿ Êàëäàñ, 

â öåíòð³ êîëóìá³éñüêîãî îñíîâíîãî ðåã³îíó âèðî-
ùóâàííÿ êàâè, çà îö³íêàìè áóäå ìåíøèì íà 8% 
â³ä ìèíóëîð³÷íîãî ÷åðåç íåñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ 
óìîâè, ïîâ³äîìèëà êîëóìá³éñüêà Íàö³îíàëüíà 
ôåäåðàö³ÿ êàâîâèõ ôåðìåð³â (Fedecafe). Àñîö³-
àö³ÿ î÷³êóº, ùî Êàëäàñ âèðîáèòü 326,000 ì³ø-
ê³â â ïåðø³é ïîëîâèí³ 2008 ðîêó, ùî ìåíøå í³æ 
354,000 â ïåðø³é ïîëîâèí³ 2007 ðîêó. Äîù³ â 
ïåð³îä öâ³ò³ííÿ ïðèçâåëè äî âèñîêèõ ð³âí³â âî-
ëîãîñò³ ó ´ðóíò³, ùî ïîçíà÷èëîñÿ íà çàãàëüíî-
ìó ³ áàãàòîìó öâ³ò³íí³. Êàëäàñ º êîëóìá³éñüêîþ 
òðåòüîþ íàéá³ëüøîþ ïðîâ³íö³ºþ ç âèðîùóâàííÿ 
êàâîâîãî çåðíà, ÿêà ìàº 89,137 ãà, ùî çàñàäæå-
í³ êàâîþ. Çá³ð âðîæàþ ñòàíîâèòü â ñåðåäíüîìó 
30% êàâîâîãî âèðîáíèöòâà ó Êàëäàñ ³ ïðîõîäèòü 
ó êâ³òí³ ³ òðàâí³.

ЕФІОПІЯ ВИГРАЛА В США ПРАВО 
НА ТОРГОВУ МАРКУ ДЛЯ СВОГО 

КАВОВОГО СОРТУ
Åô³îï³ÿ âèãðàëà ïðàâî íà òîðãîâó ìàðêó äëÿ 

ñâîº¿ êàâè ñïåö³àëüíî¿ Ñ³äàìî ó ÑØÀ, ïîâ³äî-
ìèëà ñëóæáà ç ïèòàíü ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. 
Êðà¿íà âåëà òðèâàëó áîðîòüáó ç³ Starbucks Corp. 
ùîäî âèêîðèñòàííÿ íàçâè ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ. 
Â³äòåïåð âîíà çàáåçïå÷èëà ñîá³ ïðàâî íà òîðãîâó 
ìàðêó êàâè ¯ðãàøåôå ó ÑØÀ. Åô³îï³ÿ ï³äïèñàëà 
óãîäè ç 70 ñâ³òîâèìè êîìïàí³ÿìè, ùîá ïðîñóâàòè 
ñâîþ êàâó. Ð³÷íå âèðîáíèöòâî êðà¿íè îö³íþºòüñÿ 
ó á³ëüøå í³æ 330,000 òîíí. Ïëàíóºòüñÿ îòðèìàòè 
$500 ìëí., åêñïîðòóþ÷è á³ëüøå í³æ 140,000 òîíí 
êàâè â 2008 ðîö³.
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 Íîâà ïðîäóêö³ÿ

 Óêðà¿íñüêèé ôîðìàò

Вигідне співвідношення ціни 
та якості – найважливіший фак-
тор, який визначає, де споживачі 
витратять свої гроші на покупку 
продовольчих товарів.

Сьогодні на ринку України де-
далі зростає кількість покупців, 
котрі надають перевагу супермар-
кетам, що можуть задовольнити 
їх смаки, запропонувати широкий 
вибір продуктів, а також високоя-
кісних брендів відомих виробників. 
Чимало споживачів беруть участь 
у регулярних промоушн-акціях, що 
проводяться в супермаркетах, зо-
крема, безкоштовних дегустаціях 
продовольчих товарів і напоїв. На 
одній із таких дегустацій у супер-
маркеті Львова наприкінці квітня 
відвідувачі із задоволенням кушту-
вали натуральну розчинну каву 
“Латте” торгової марки “Галка”, яка 
вироблена на Львівській кавовій 
фабриці.

На світлинах: Марина Вацик і 
Наталя Паньків під час дегустації 

у супермаркеті “Арсен”.

Українці – за широкий вибір 
продуктів харчування і напоїв

Ðåçóëüòàòîì óñï³øíî¿ ñï³âïðàö³ 
ÑÏ “Ãàëêà Ëòä” ç³ ñâî¿ìè ïàðòíå-
ðàìè ç êîìïàí³¿ “Áåíê îô Êîôô³ 
Þêðåéí” ñòàâ íåùîäàâí³é âèïóñê 
íîâîãî îðèã³íàëüíîãî ïðîäóêòó Kidi 
Cafe. Ç êâ³òíÿ íèí³øíüîãî ðîêó íî-
âèíêà âæå íàäõîäèòü íà óêðà¿íñüêèé 
ñïîæèâ÷èé ðèíîê. 

Kidi Cafe – öå ñìà÷íèé äèòÿ÷èé ðîç÷èííèé 
íàï³é íà îñíîâ³ êàêàî, ç àðîìàòîì âàí³ë³, ÿêèé 
ì³ñòèòü ò³ëüêè íàòóðàëüí³ ñêëàäíèêè ³ º íàä-
çâè÷àéíî ïîæèâíèì, êîðèñíèì òà íåçàì³ííèì 
ó ùîäåííîìó ðàö³îí³ äëÿ ñïðàâæí³õ ìàëåíü-
êèõ ëàñóí÷èê³â!

Ùîá ïðèãîòóâàòè ãîðíÿòêî ñâ³æîãî íà-
ïîþ äîñòàòíüî çàëèòè 2-3 ÷àéí³ ëîæêè ñóì³ø³ 
150 ìë ãàðÿ÷îãî ìîëîêà ÷è âîäè – ³ Âàø íàï³é 
ãîòîâèé. Íó æ áî, äî ñòîëó! Ñìà÷íîãî!

Ñïðîáóéòå í³æíèé ³ ñìà÷íèé Kidi Cafe, – 
âàì ³ âàøèì ä³òÿì â³í îáîâ’ÿçêîâî ñïîäîáà-
ºòüñÿ!

Ðåçóëüòàòîì óñï³øíî¿ ñï³âïðàö³ 



Але робити це треба не вве-
чері й обов’язково, додавши 
до кави молоко.

Можна запропонува-
ти дитині оздоровчі кавові 
розчинні напої, які не міс-
тять кофеїну, з молоком, 
вершками, полуницею, шо-
коладом та інш.

Т. Костів.
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B&D СПОДІВАЄТЬСЯ, 
ЩО BDFC BRAZIL ВІДНОВИТЬ 
ВИРОБНИЦТВО ДО ДРУГОГО 

КВАРТАЛУ 2008 РОКУ 
B&D Food Corporation îãîëîñèëà, ùî BDFC 

Brazil, ¿¿ áðàçèëüñüêå ï³äïðèºìñòâî ç îáðîáêè ðîç-
÷èííî¿ ³ ñìàæåíî¿ êàâè, ùî ðîçòàøîâàíå ó Êðóçåéðî 
Ñàí Ïàóëî, ïîñòóïîâî â³äíîâèòü âèðîáíèöòâî äî 
ïî÷àòêó äðóãîãî êâàðòàëó 2008 ðîêó ³ äîñÿãíå ñâîº¿ 
ïîâíî¿ âèðîáíè÷î¿ ïîòóæíîñò³ äî ÷åòâåðòîãî êâàð-
òàëó. Êîìïàí³ÿ ïîâ³äîìèëà, ùî ôàáðèêà çàçíàëà 
çíà÷íèõ âäîñêîíàëåíü îáëàäíàííÿ òà ³íôðàñòðóêòó-
ðè, ÿê³ ìîäåðí³çóâàëè ï³äïðèºìñòâî. Î÷³êóþòü, ùî 
ïðîòÿãîì ïåðøîãî åòàïó âîíî áóäå ïðàöþâàòè ÿê 
ïåðåðîáíèê äëÿ ñòîðîíí³õ êë³ºíò³â ç óñüîãî ñâ³òó. 
Ï³çí³øå êîìïàí³ÿ ñïîä³âàºòüñÿ â³äíîâèòè ñâî¿ ïî-
ïåðåäíüî óñï³øí³ íàçâè òîðãîâèõ ìàðîê. Ïðè ðîáîò³ 
íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü BDFC Brazil âèðîáëÿòèìå ðîç-
÷èííó êàâó, âèñóøåíó ìåòîäîì ðîçïèëþâàííÿ, ñìà-
æåíó êàâó òà ð³çí³ íàïî¿ êàïó÷÷³íî/øîêîëàä, ãîòîâ³ 
äî âæèâàííÿ.

УРЯД РОСІЇ 
ВСТАНОВИВ НОВІ ПРАВИЛА 

НА ІМПОРТ ІНДІЙСЬКОЇ КАВИ
Ðîñ³ÿ âñòàíîâèëà íîâ³ ³ìïîðòí³ ïîëîæåííÿ äëÿ 

êàâè íàñèïîì, ùî â³äâàíòàæóºòüñÿ ç ²íä³¿, ïîâ³äî-
ìèâ Ðàìåø Ðàéàõ, ïðåçèäåíò ³íä³éñüêî¿ Àñîö³àö³¿ 
åêñïîðòåð³â êàâè. Åêñïîðò ³íä³éñüêî¿ êàâè ïîâèíåí 
óïàêîâóâàòèñü ó áàãàòîòêàíí³ ì³øêè íà îäíó òîí-
íó ÷è êîíòåéíåðè äëÿ íàñèïó íà 21 òîííó çàì³ñòü 
60- êã äæãóòîâèõ ì³øê³â. Î÷³êóþòü, ùî öå äîäàñòü 
$ 100 äî âàðòîñò³ óïàêóâàííÿ ³ àâòîçàâàíòàæåííÿ 
êîíòåéíåðà. Íîâ³ ïðàâèëà âñòàíîâëåí³ ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê çíàéøëè çåðíîâîãî æó÷êà-øê³äíèêà ó âàíòàæ³ ³í-
ä³éñüêîãî íàñ³ííÿ êóíæóòó â ïîðòó ×îðíîãî ìîðÿ ó 
Íîâîðîñ³éñüêó. Ðîñ³ÿ º ³íä³éñüêèì äðóãèì íàéá³ëü-
øèì ³ìïîðòåðîì êàâè ï³ñëÿ ²òàë³¿, êóïóþ÷è áëèçüêî 
4,000 òîíí çåðåí çåëåíî¿ êàâè ³ äî 10,000 òîíí ðîç-
÷èííî¿ êàâè â ð³ê.

РАДА КАВИ ІНДІЇ ЗБІЛЬШИТЬ 
ВІТЧИЗНЯНЕ СПОЖИВАННЯ КАВИ 

НА 50% ДО 2012 PОКУ
ßê ïîâ³äîìèâ DJ, Ðàäà Êàâè ²íä³¿ âïðîâàäæóº 

ïëàí íà $2.2 ìëí. äëÿ çá³ëüøåííÿ â³ò÷èçíÿíîãî 
ñïîæèâàííÿ êàâè íà 50%, äî 120.000 òîíí äî 2012 
ðîêó. Ïðîïîçèö³ÿ, ùî º ÷àñòèíîþ 11-ãî ï’ÿòèð³÷íî-
ãî ïëàíó, ìàº íà ìåò³ çá³ëüøèòè ð³÷íå ñïîæèâàííÿ 
êàâè íà 8-10%, ïðîäàþ÷è êàâó â á³ëüø³é ê³ëüêîñò³ 
ì³ñöü ³ çàîõî÷óþ÷è ì³ñöåâèõ îáñìàæóâàëüíèê³â ïðî-
äàâàòè íàòóðàëüíó êàâó çàì³ñòü çàãàëüíî ïðèéíÿòî¿ 
ïðàêòèêè ðîáèòè êàâó ç öèêîð³þ. Ïðîòÿãîì îñòàí-
í³õ ï’ÿòè ðîê³â ñïîæèâàííÿ êàâè â êðà¿í³ çðîñòàëî 
ìàéæå íà 5.5% çà ð³ê. Ðàäà Êàâè ââàæàº, ùî çá³ëü-
øåííÿ íàÿâíîãî äîõîäó â êðà¿í³ ïðèâåäå äî ðîñòó 
ñïîæèâàííÿ, àëå ì³ñöåâ³ àíàë³òèêè êàæóòü, ùî ÷àé 
çàëèøàºòüñÿ äåøåâøîþ àëüòåðíàòèâîþ äëÿ á³ëü-
øîñò³ íàñåëåííÿ êðà¿íè.

ПЛОЩА ПІД В’ЄТНАМСЬКОЮ КАВОЮ 
РОЗШИРИТЬСЯ ДО ЛАОСУ

Âèðîáíèöòâî êàâè ó Â’ºòíàì³ â 2011 ðîö³ ìîæå 
çá³ëüøèòèñü äî 200.000 60-êã ì³øê³â êàâè, âèðîùå-
íî¿ â ï³âäåííîìó Ëàîñ³ çã³äíî ç³ ñï³ëüíèì ï³äïðèºì-
ñòâîì, ÿêå äîçâîëÿº Â’ºòíàìó âèðîùóâàòè êàâó íà 
6.000 ãà çåìë³ â óìîâàõ íåñòà÷³ ðîäþ÷èõ çåìåëü äëÿ 
ïîäàëüøîãî ðîçøèðåííÿ â êðà¿í³, ³íôîðìóº ïðåñà. 
Â’ºòíàìñüêî-Ëàîñüêå ñï³ëüíå êàâîâå ï³äïðèºìñòâî 
îòðèìàëî äîçâ³ë íà âèðîùóâàííÿ êàâè íà 1.000 ãà 
â ï³âäåíí³é ïðîâ³íö³¿ Ëàîñó ×àìïàññàê, ïîâ³äîìèëà 
Àñîö³àö³ÿ Êàâè ³ Êàêàî Â’ºòíàìó (Vicofa). Çà óãîäîþ 
ì³æ Vicofa, Dak Uy Coffee Co. ç ïðîâ³íö³¿ Êîí Òóì 
ó Â’ºòíàì³ ³ ïîñàäîâöÿìè â ×àìïàññàê ñï³ëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî îðåíäóâàòèìå 1.000 ãà çåìë³ íà âèðî-
ùóâàííÿ êàâè ç ìîæëèâèì ðîçøèðåííÿì äî 3.000-
5.000 ãà â ìàéáóòíüîìó.

NOBLE GROUP КОНТРОЛЮЄ 70% 
ПОСТАЧАННЯ КАВИ В ІНДОНЕЗІЇ
Êàâîâèé îðãàí Noble Group â ²íäîíåç³¿ êîíòð-

îëþº ïðèáëèçíî 70% âðîæàþ ðîáóñòè â êðà¿í³, ÿê 
ïîâ³äîìèâ DJ. Ïðàöþþ÷è ç ÐÒ Òr³ Ðàïñà, îäíèì ç 
íàéá³ëüøèõ â ²íäîíåç³¿ ïåðåâ³çíèê³â êàâè, Noble çà-
áåçïå÷óâàëà ïåðåâåçåííÿ á³ëüøî¿ ÷àñòèíè ðîáóñòè 
ç Ëàìïóíãó, îñíîâíîãî êàâîâèðîáíè÷îãî ðåã³îíó íà 
îñòðîâ³ Ñóìàòðà. Åíåðã³éíà êóï³âëÿ êàâè êîìïàí³ºþ 
Noble äîïîìîãëà ï³äòðèìàòè ì³ñöåâ³ ö³íè íà êàâó 
á³ëÿ âîð³ò ôåðì, íåçâàæàþ÷è íà çá³ëüøåíå ïîñòà-
÷àííÿ ï³ä ÷àñ ï³êó çáèðàííÿ âðîæàþ. Çàðåºñòðîâà-
íèé â Ñèíãàïóð³ òîðãîâåöü òîâàðîì ïîñòà÷àº êàâó 
äî âåëèêèõ îáñìàæóâàëüíèê³â, ÿê íàïðèêëàä Nestle 
Japan.

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

 Íîâ³ òåíäåíö³¿  Ñåêòîð ãàðÿ÷èõ íàïî¿â

Дитяче меню – це 
питання номер один 
серед батьків та 
лікарів-педіатрів. 
Що ж слід включа-
ти у щоденний раці-
он дитини і від чого 
відмовитись? Адже 
продукти і напої для 
дорослих не завжди 
корисні для малень-
ких членів сім’ї ...

Кава є напоєм 
“тільки для дорослих” 
і дитині, яка не дося-
гла підліткового віку, 
пити її не варто, – радять 
медики. Тонізуючі якості 
кофеїну можуть негативно 
вплинути на дитячий орга-
нізм.

Якщо малюк виявляє 
цікавість і хоче неодмін-
но скуштувати каву, що її 
п’ють дорослі, можна дати 
йому чайну ложечку кави. 

Сьогодні зростання 
продажу спостерігається 
у всіх секторах ринку гаря-
чих напоїв. Про це доклад-
ніше.

Продаж гарячих напоїв 
торік досяг 3,770 млрд. в’єт-
намських донгів, що на 11% 
більше, ніж в попередньому 
році. Чай приносить найви-
щі прибутки, його частка 
від загальної суми прибут-
ку складає близько 53%, 
частка кави дорівнює 30%. 
Водночас інші гарячі напої,- 
переважно ароматизовані 
порошкові, – мають менше 
18%.

Щодо зростання цін, то 
чай також опинився на пер-
шому місці, піднявшись на 
173 млрд. в’єтнамських дон-
гів, хоча кава та інші гарячі 
напої теж значно зросли 
в ціні (120 млрд. і 73 млрд. 
відповідно).

Багато в’єтнамської 
продукції йде на експорт. 
Відтак країна стала другим 
за величиною експортером 
кави и сьомим – за величи-
ною експортером чаю. Втім 

у самому В’єтнамі спожи-
вання чаю і кави значно 
менше об’ємів виробни-
цтва. Вітчизняні виробни-
ки переважно концентру-
ються на експорті, а не на 
розширенні внутрішнього 
ринку.

На кавовому ринку до-
мінують місцеві компанії, 
наприклад, Vinacafe, а на 
ринку чаю місцевих вироб-
ників потіснили такі корпо-
рації, як Unilever Vietnam, 
MJF Group та Qualitea Cey-
lon (PVT) Ltd.

2008 року на ринку га-
рячих напоїв очікується 
зростання цін приблизно на 
7% і об’ємів виробництва 
на 6%. Найбільший потен-
ціал зростання цін є у кави. 
Найціннішим, як і раніше, 
залишається свіжа кава. До 
2011 року її продаж досяг-
не 414 млрд. в’єтнамських 
донгів. А у чайному секторі 
пальма першості належить 
чорному чаю і спешиеліті 
– чаям.

За матеріалами 
Businesswire.com

Асоціація Чаю Дар-
джилинг (DTA) збирається 
значно збільшити об’єми 
виробництва органічного 
чаю.

Сьогодні приблизно 
37% урожаю, що вирощено 

на східних схилах Гимала-
їв, складає органічний чай. 
“Відтепер ми хочемо, щоб 
ще принаймні два сади, які 
дають 13% урожаю, культи-
вувались згідно з органіч-
ними нормами”,- повідоми-
ли в DTA.

Враховуючи, що щоріч-
ний урожай в Дарджилингу 
складає близько 9,5-10 млн. 
кг, Індія могла би постачати 
приблизно 5 млн. кг орга-
нічного чаю щорік. Однак, 
спершу врожай буде вдвічі 
менше, оскільки процес пе-

реоблаштування плантацій, 
який триватиме близько 
трьох років, суттєво змен-
шить кількість продукції.

Найбільші ринки екс-
порту органічного чаю 
Дарджилинг – це Японія і 
Німеччина. Ці країни по-
тім часто перепродують 
чай своїм європейським 
сусідам, наприклад, Нидер-
ландам або Швейцарії, хоча 
Великобританія та США 
також купують його доволі 
активно.

Hindu.com

²çðà¿ëüñüêèé âè-
ðîáíèê íàïî¿â Strauss 
Group, â³äîìèé â Ðîñ³¿ 
êàâîþ “Åë³ò”, êóïóº ó 
êîìïàí³¿ Cosant Ente-
rprises äâà ðîñ³éñüêèõ 
êàâîâèõ áðåíäè “×îðíà 
êàðòà” òà “Êàôôà”.

ßê ïîâ³äîìëÿº êîìïà-
í³ÿ, ñóìà óãîäè ñêëàäàº 
$93 ìëí. Îáèäâà áðåíäè 
áóäóòü ³íòåãðîâàí³ ó êàâî-
âèé á³çíåñ êîìïàí³¿.

Ìåðåæà êîëóìá³é-
ñüêèõ êàâîâèõ ìàãàçèí³â 
Juan Valdez Coffee Shop 
óêëàëà óãîäó ïðî â³ä-
êðèòòÿ 17 ìàãàçèí³â ó 
Åêâàäîð³ òà äèñòðèá’þ-
ö³¿ êàâîâèõ çåðåí äî 
êðà¿íè ÷åðåç ì³ñöåâó 
ìåðåæó ñóïåðìàðêåò³â 
National Federation of 
Coffee Growers (àáî Fe-
decafe).

Óãîäó áóëî äîñÿãíóòî 
ïîì³æ êîìïàí³ÿìè Ecua-
dor’s Latincafe group òà 
Procafecol S. A., ÿêà âîëî-
ä³º áðåíäîì Juan Valdez. 
Êîìïàí³¿ Fedecafe íàëå-
æàòü 83.9% àêö³é Procafe-
col, ðåøòà – äð³áíèì êî-
ëóìá³éñüêèì ôåðìåðàì.

Àìåðèêàíñüêèé õàð-
÷îâèé êîíöåðí ïëàíóº 
çíà÷íî çá³ëüøèòè âè-
ðîáíè÷³ ïîòóæíîñò³ ñâî-
º¿ êàâîâî¿ ôàáðèêè ó 

áîëãàðñüêîìó ì. Êîñ-
òèíáðîä³.

Çà ïîâ³äîìëåííÿìè 
áîëãàðñüêèõ ÇÌ², äëÿ ö³º¿ 
ìåòè Kraft âæå âèä³ëèëà 
$750.000. Êàâà, ùî áóäå 
âèðîáëÿòèñÿ íà ôàáðèö³ 
â Êîñòèíáðîä³, îêð³ì áåç-
ïîñåðåäíüî Áîëãàð³¿, ïî-
ñòà÷àòèìåòüñÿ äî Ðóìóí³¿ 
òà â Óêðà¿íó.

Ïëàíóºòüñÿ, ùî ñïî-
÷àòêó âèðîáíèöòâî çîñå-
ðåäèòüñÿ íà åêñïîðò³ êàâè 
Jacobs Monarch Classic ó 
250- ãðàìîâèõ óïàêîâêàõ. 
Ïðåäñòàâíèêè Kraft Foods 
âæå îãîëîñèëè ïðî íàì³ð 

Ãåíåðàëüíèé äèðåê-
òîð àñîö³àö³¿ “Ðîñ÷àéêà-
âà” Ðàìàç ×àíòóðèÿ ïî-
â³äîìèâ “²íòåðôàêñó”, ùî 
ç êóï³âëåþ öèõ áðåíä³â 
Strauss Group ñòàº îäíèì 
ç íàéá³ëüøèõ îïåðàòîð³â 
êàâîâîãî ðèíêó ÑÍÄ íà-
ð³âí³ ç òàêèìè òðàíñíà-
ö³îíàëüíèìè êîìïàí³ÿìè 
ÿê Nestle, Kraft Foods òà 
Tchibo.

²íòåðôàêñ

êîìïàí³¿ ïðîäîâæóâàòè 
íàðîùóâàòè ïîòóæíîñò³ 
êàâîâèðîáíèöòâà â Áîëãà-
ð³¿, à òàêîæ äåÿêèõ ³íøèõ 
êðà¿íàõ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ 
ªâðîïè.

Ó Áîëãàð³¿ Kraft ïðî-
äóêóº òðè ð³çíîâèäè Jaco-
bs. Öå Aroma, Espresso òà 
Monarch. Ñïåö³àëüíî äëÿ 
ì³ñöåâèõ ñïîæèâà÷³â êîì-
ïàí³ÿ çàïðîâàäèòü íîâó 
âàð³àö³þ Jacobs – Jacobs 
Monarch Intense. Kraft âî-
ëîä³º, îêð³ì öüîãî, ùå ³ 
ì³ñöåâèì âèîáíèêîì êàâè 
Nova Brasilia.

Foodnews.ru

Çà ñëîâàìè ãåíå-
ðàëüíîãî ìåíåäæåðà 
êîìïàí³¿ Fedecafe, êàâà 
º ñèìâîëîì äðóæáè ³ 
ïàðòíåðñòâà ì³æ Åêâà-
äîðîì ³ Êîëóìá³ºþ. Ïî-
ÿâà êàâîâèõ ìàãàçèí³â 
ìåðåæ³ Juan Valdez º 
÷àñòèíîþ ïëàíó êîìïàí³¿ 

ó ì³æíàðîä-
íîìó ðîçøè-
ðåíí³.

Ç ÷àñó 
ñâîãî âèíèê-
íåííÿ ó 2002 
ðîö³ ìåðåæà 
àêòèâíî ðîç-
âèâàëàñü. Íà 
ñüîãîäí³øí³é 
äåíü â³äêðè-
ëèñü 100 ìà-

ãàçèí³â ï³ä ìàðêîþ Juan 
Valdez ó Êîëóìá³¿, 11 – ó 
ÑØÀ, 7 – â ²ñïàí³¿, 1 – â 
×èë³. Êàâó ï³ä öèì òîðãî-
âèì çíàêîì ìîæíà ïîáà-
÷èòè â ìàãàçèíàõ Ïàíàìè, 
Êîñòà-Ðèêè, Ñàëüâàäîðó, 
Ìåêñèêè.

Tradngmarkets.com

Незабаром майже весь індійський чай 
Дарджилинг стане органічним

 Êàâîâèé á³çíåñ êîìïàí³é

Strauss Group купує два російських 
кавових бренди

Kraft Foods вдвічі збільшить обсяги 
виробництва кави у Болгарії

В Еквадорі з’являться кавові магазини 
Juan Valdez Coffee Chop

Êàâà âîëîä³º íàéá³ëüøèì 
ïîòåíö³àëîì ðîñòó íà 
â’ºòíàìñüêîìó ðèíêó 

ãàðÿ÷èõ íàïî¿â

 Äèòÿ÷å õàð÷óâàííÿ

×è âàðòî äàâàòè êàâó 
ä³òëàõàì?

 Âèñòàâêîâ³ íîâèíè

Міжнародна виставка у Син-
гапурі, яка відбулася вже в 16 
раз, знову підтвердила статус 
найбільшого продовольчого фо-
руму Східної та Південно-Схід-
ної Азії.

Понад 2,5 тис. компаній з 120 

країн світу заекспонували свої до-
сягнення в семи виставкових па-
вільйонах. Переважну більшість 
експонентів складали зарубіжні 
компанії. Серед відвідувачів (ви-
ставку за чотири дні, за оцінками 
організаторів, відвідали до 37000 

людей) були делегації Китаю, Гон-
конгу, Малайзії, Филіппін, Синга-
пуру, Тайваню).

Тематика сингапурської ви-
ставки містила декілька розді-
лів, – харчова індустрія, вина та 
алкогольні напої, кондитерські 

вироби, готельний бізнес. “Ори-
мі Трейд”, що експонувала марки 
сегменту – premium, чай Greenfie-
ld i TESS, каву Jardin, була єдиним 
представником від СНД на цьому 
продовольчому форумі.

Orimitrade.ru

Сингапурська міжнародна виставка продуктів харчування і гостинності (FHA-2008)
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 Ìð³ÿ êàâîìàíà

Ó Â’ºòíàì³ âñòàíîâëåíî íî-
âèé ñâ³òîâèé ðåêîðä ³ç ïðèãîòó-
âàííÿ íàéá³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ êàâè 
çà îäèí ðàç.

Ó â’ºòíàìñüêîìó ì³ñò³ Áèºíõîà 
çðîáëåíî íàéá³ëüøó â ñâ³ò³ ÷àøêó, â 
ÿê³é âì³ùóºòüñÿ 3,5 òîííè êàâè. Äî-
ñÿãíåííÿ áóëî çàðåºñòðîâàíî ïðåä-
ñòàâíèêàìè Êíèãè Ðåêîðä³â Ãèííåñ-
ñà, êîòð³ íàãîðîäèëè ðåêîðäñìåí³â 
â³äïîâ³äíîþ ãðàìîòîþ, ïîâ³äîìëÿº 
³íôîðìàãåíòñòâî “Íîâîñòè”.

Ñóïåð÷àøêà ìàº 1,53 ì çàââèø-
êè ïðè äèàìåòð³ 2,34 ì. Âîíà âèãî-
òîâëåíà ³ç äâîõ øàð³â íåðæàâ³þ÷î¿ 
ñòàë³. Ï³äñòàâêà äëÿ ö³º¿ êàâîâî¿ ïî-
ñóäèíè çäàòíà âèòðèìàòè íàâàíòà-
æåííÿ ó ø³ñòü òîíí.

Äëÿ âñòàíîâëåííÿ ðåêîðäó äî-
âåëîñÿ ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãàìè 160 
ëþäåé, ÿê³ ðîç÷èíèëè 818 êã êàâî-
âîãî ïîðîøêó â 4000 ë âîäè. Íàï³é 
ðîçì³øóâàëè 3-ìåòðîâîþ ëîæêîþ.

Çãîäîì ÷àøêà-ðåêîðäñìåí ïî-
ìàíäðóâàëà êèòàéñüêèìè ì³ñòàìè ³ 
ïðîâ³íö³ÿìè. Íà âàíòàæ³âö³ ãèãàíòñüêà 
ïîñóäèíà ïðèáóëà â Õàíîé, à çâ³äòè 
áóëà äîñòàâëåíà â ïðîâ³íö³þ Ôóòõî, 
äå âçÿëà ó÷àñòü ó íàö³îíàëüíîìó ñâÿò³ 
äî äíÿ ïîìèíàííÿ êîðîë³âñüêî¿ äè-
íàñò³¿ Õóíã, ïðåäñòàâíèêè ÿêî¿ ââàæà-
þòüñÿ çàñíîâíèêàìè Â’ºòíàìó.

Çà ìàòåð³àëàìè ³íòåðíåò-ñàéòó.

Кава здатна зменшити ризик 
виникнення деяких недуг мозку, за-
хищаючи організм від шкідливого 
впливу холестерину. Про це свід-
чать результати наукового дослі-
дження в США, повідомляє Бі-бі-сі.

Ще раніше вчені з’ясували, що 
кава може зменшити ризик роз-
витку хвороби Альцгеймера, коли 
погіршується пам’ять та інші інте-
лектуальні функції. Відтепер вони 
змогли пояснити механізм цього 
процесу.

Група американських дослідни-
ків із університету штату Північна 
Докота провела серію випробувань 
на кроликах. Впродовж трьох міся-
ців тваринкам давали їжву з висо-
ким вмістом насичених жирів. Така 

їжа призводить до збільшення кон-
центрації холестерину в крові, який 
послаблює життєво важливий гема-
тоенцефалічний бар’єр поміж моз-
ком і кровоносним руслом.

Як пояснюють вчені, це своєрід-
ний фільтр, що захищає централь-

ну нервову систему від потенційно 
шкідливих речовин, котрі розно-
сяться кров’ю по організму. Фа-
хівці, які вивчають хворобу Аль-
цгеймера, кажуть, що порушення 
цільного “кров’яного бар’єру” ро-
бить людський мозок більше ураз-
ливим, а це може спровокувати 
захворювання, посилити розвиток 
недуги.

Як вважає керівник досліду 
Джонатан Гейгер, – вочевидь, кофе-
їн блокує руйнівну дію холестерину. 
“Висока концентрація холестерину 
– фактор ризику, коли йдеться про 
хворобу Альцгеймера, напевно, че-
рез здатність холестерину порушу-
вати захисний характер кров’яного 
бар’єру”, – каже вчений.

Кофеїн – безпечні і до-
ступні ліки. Здатність кофе-
їну стабілізувати гематоен-
цефалічний бар’єр означає, 
що він відіграє важливу 
роль у профілактиці і ліку-
ванні неврологічних від-
хилень, – констатує дослід-
ник.

Британські вчені, які 
ознайомилися з працею 
своїх американських колег, 
назвали її результати “най-

кращим із підтверджень, що були 
отримані до сих пір” щодо корис-
них властивостей кави. Тепер вчені 
мають довести, чи здатен кофеїн по-
передити розвиток неврологічних 
захворювань у людей.

Інтернет-повідомлення.

Ринкові ціни на зер-
но арабіки і робусти 
знову зазнали змін у 
період 8-15 травня 
2008 року. Про це до-
кладніше.

У звітному періоді спо-
стерігалося підвищення 
цін на каву. Так, арабіка 
з поставкою у липні 2008 
року подорожчала на 4,4% 
у Нью-Йорку, а ціна робус-
ти з поставкою у липні 2008 
року підвищилася на 6% у 
Лондоні.

Розрахункова ціна за-
криття на зерно арабіки з 
поставкою в липні 2008 року 
склала 136,80 центів/фунт на 
нью-йоркській біржі NYBOT 
(ICE) 15 травня 2008 року.

За звітними відомостями 
стосовно позицій трейдерів 
з кавових ф’ючерсів на нью-
йоркській біржі NYBOT ста-
ном на 6 травня 2008 року 
чиста довга позиція у вели-
ких інвестиційних фондах 
скоротилася до 23081 лота  
(-2980 лотів за тиждень). Тор-
гові доми (хеджери) зменши-
ли свою чисту коротку по-
зицію до 26496 лотів (-2602 
лотів). Чиста довга позиція 
дрібних торговців збільши-
лася до 3415 лотів (378 лотів 
за тиждень). Загальний від-
критий інтерес скоротився 
до 148003 лотів (-3234 лотів 
за тиждень).

Як вважає президент гру-
пи Anacafe Кристиан Раш, у 
сезоні 2007/08 об’єм експорту 
зеленої кави з Гватемали скла-
датиме 3,68 млн. 60-кг мішків, 

що буде дещо менше очікува-
ного рівня. Раніше сподівали-
ся, що експорт дорівнювати-
ме 3,75 млн. мішків, але вітер 
і холодна погода на початку 
року завдали шкоди врожаю.

Гватемала є однією з 
найбільших у Центральній 
Америці виробників високо-
якісної кави-преміум. У стра-
тегічні плани групи Анакафе 
входить відмова від прив’яз-

ки вартості кави до біржевої 
ціни і перехід на контракти з 
фіксованою ціною. Гватема-
ла на довгостроковій осно-
ві продає близько 25% свого 
врожаю американській ме-
режі кав’ярень Starbucks. До 
планів експортерів входить 
збільшення експорту кави 
specialty до Австралії, Росії 
та в Азію.

За словами виконавчого 
директора ІСО Нестора Осо-
рио, світове виробництво 
кави в сезоні 2008/09 року 
складатиме близько 127 млн. 
60-кг мішків, що на 10,1 млн. 
мішків більше минулоріч-
ного рівня. Раніше Осорио 
прогнозував об’єм вироб-
ництва на рівні 123-126 млн. 
60-кг мішків, але частково 
переглянув свої цифри після 
отримання нових відомостей 
про врожай у Бразилії.

Бурундійська кавова рада 
(OCIBU) оголосила, що в се-
зоні 2008/09 року збільшить 
на 44% закупочну ціну на каву 
з метою зменшення негатив-
ного впливу зростання ін-
фляції. Так, за кілограм напів-
митої кави фермер отримає  
0,52$ (торік 0,36$), а за кіло-

Íå áàæàºòå, ÷à-
ñîì, âèïèòè ñèãà-
ðåòêó ÷àþ? ßêùî 
òàêå ïèòàííÿ âàñ 
çäèâóâàëî, òî âî÷å-
âèäü âè ùå í³÷îãî íå 
÷óëè ïðî ÷àéí³ ïà-
êåòèêè ó ñèãàðåòíèõ 
ïà÷êàõ ...

Ç ïåðøîãî ïîãëÿäó 
– öå çâè÷àéíà ïà÷êà ç³ 
çâè÷àéíèìè ñèãàðå-
òàìè. ² âñå æ òàêè âè 
äóæå çäèâóºòå îòî÷ó-
þ÷èõ, êîëè ä³ñòàíåòå 
ñèãàðåòó ³ çàíóðèòå ¿¿ 
äî ãîðíÿòêà ç îêðî-
ïîì.

Âñåðåäèí³ ñèãàðåòè 
çàì³ñòü òþòþíó çíàõî-
äèòüñÿ ÷àéíà çàâàðêà. 
À ô³ëüòð â³ä³ãðàº ðîëü 
ïîïëàâêà, – íèì ³ öó-
êîð âèì³øàòè ìîæíà, ³ 
÷àéíèé ïàêåòèê âèòÿã-
íóòè ç ãîðíÿòêà.

Unipack.ru

Íà Ôðóêòîâîìó ðèíêó â öåíòð³ 
Ïðàãè ä³º êàâ’ÿðíÿ “Òåìðÿâà”, 
äå â³äâ³äóâà÷³ íàñîëîäæóþòüñÿ 
êàâîþ “íàâïîìàöêè”.

Ó íåâåëè÷ê³é çàë³ êàâ’ÿðí³ ïàíóº 
ñóö³ëüíà ï³òüìà. Íåçàãàðòîâàíèì 
ñòàº ³íîä³ íàâ³òü ìîòîðîøíî, àëå 
àðîìàò êàâè â³äðàçó æ ¿õ çàñïîêîþº. 
Ó êàâ’ÿðí³ âñòàíîâëåíî ø³ñòü ñòîëè-
ê³â, òîìó â³äâ³äóâà÷àì äîâîäèòüñÿ 
÷åêàòè ñâîº¿ ÷åðãè. Ìåíþ ïðîñòå: 

îô³ö³àíò ïðîïîíóº ãîñòÿì íà âèá³ð 
êàâó, ÷àé, ì³íåðàëüíó âîäó. Âàð-
ò³ñòü êàâè ñêëàäàº 70 êðîí (áëèçü-
êî äâîõ ºâðî). Ô³ðìåííó ô³ë³æàíêó 
ãîñòÿì ïðîïîíóþòü çàëèøèòè ñîá³ 
íà çãàäêó.

Çà ñëîâàìè ïðàö³âíèê³â ïðàçü-
êî¿ êàâ’ÿðí³ “Òåìðÿâà”, ¿õí³ êë³ºíòè, 
ÿê³ ïîçáàâëåí³ ìîæëèâîñò³ áóäü-ùî 
áà÷èòè, ïîâîäÿòü ñåáå àáñîëþòíî 
ïî-ð³çíîìó, ³íîä³ äåùî êóìåäíî. 

Подальший розвиток чайного 
ринку в Україні залежатиме насам-
перед від його організованості. Сьо-
годні ринку не вистачає профільної 
організації, яка об’єднала б найбіль-
ших операторів ринку, переймала-
ся б його проблемами і відстоювала 
права виробників і дистриб’юторів. 
Таку думку висловив віце-президент 
і співвласник компанії “Ахмад Ти” 
(Лондон) Ебрахам Афшар для ЛІГА-
Бізнесінформ.

За словами Е. Афшара, нині ринок 
чаю в Україні дещо “неорганізований”. 
“Усі оператори й виробники діють 
самотужки, конкуруючи і не маю-
чи можливості відстоювати інтереси 
ринку в цілому, що призводить до 
посилення позицій субститутів чаю, 
кави, трав’яних зборів, напоїв тощо”, 
– підкреслив він.

У Британії функцію головного ор-
ганізатора ринку виконує Чайна Рада 
країни. Вона об’єднує британських ви-
робників чаю, які зареєстровані у Вели-
кобританії та мають в ній свої підпри-
ємства. Кожен член Ради дотримується 
певних стандартів якості, просуває не 
лише свої бренди, але й чай як товарну 
категорію. Ця організація також пред-

ставляє всіх британських виробників 
чаю у стосунках з державою, лобіює 
інтереси британської чайної промисло-
вості за кордоном. “Гадаю, що Україні 
на нинішньому етапі розвитку чайного 
ринку дуже потрібна подібна структу-
ра, аби ринок міг зростати та ефектив-
но розвиватися далі”,- підкреслив віце-
президент “Ахмад Ти”.

За даними Е. Афшара, ринок чаю 
у Великобританії є дуже консерва-
тивним. Багато в чому це зв’язане з 

британським менталітетом: 
якщо в Україні люди праг-
нуть скуштувати нові брен-
ди, продукцію різноманітних 
торгових марок, то в Об’єд-
наному Королівстві спожи-
вачі нерідко п’ють один і той 
самий купаж одного і того 
ж виробника із покоління 
в покоління. Перехід на ін-
ший купаж або до іншого 
виробника можливий лише 
в рідкісних випадках. Як 
правило, до пошуку чогось 

нового схильні молоді споживачі, ко-
трі, поміж тим, у підсумку все одно за-
лишаються лояльними до тих брендів, 
які купують їх батьки.

Нагадаємо, що торік ціна чаю на 
світовому ринку піднялася на 6% – до 
$1,95 за кілограм у порівнянні з $1,83 
у позаминулому році. Подібного роз-
витку подій варто очікувати і ниніш-
нього 2008 року. На думку багатьох 
аналітиків, головною причиною зрос-
тання цін є суттєве зменшення об’ємів 
світових поставок чаю, спричинене 
зменшенням його виробництва у аф-
риканських країнах, зокрема у Кенії, 
у зв’язку з військовими конфліктами, 
що тривають там.

News.Liga.net

 Íà ìåäè÷íó òåìó  Ðèíîê ÷àþ Óêðà¿íè

Êàâà ïðîòè õîëåñòåðèíó Новий кавовий рекорд Від чого залежить розвиток і подальше 
зростання українського чайного ринку?

 Ñóö³ëüíà ï³òüìà

У центрі Праги можна випити каву  
у темряві ...

À øàíóâàëüíèêè êàâè çàïåâíÿþòü, 
ùî ñìàê íàïîþ ó ï³òüì³ ñòàº äëÿ 
íèõ íàáàãàòî ïîâí³øèì ³ êðàùèì.

ARS.  Âèíàõîäè

Що робить чай у сигаретній пачці?

 Îãëÿä ðèíêó

Äèíàì³êà ì³æíàðîäíîãî ðèíêó êàâè  
çà ïåð³îä 8-15 òðàâíÿ 2008 ðîêó

Äèíàì³êà ðîçðàõóíêîâî¿ ö³íè çàêðèòòÿ  
íà êàâîâ³ ô’þ÷åðñè çà ïåð³îä  

8-15 òðàâíÿ 2008 ðîêó

грам кавових ягід – 0,12$, що 
на 2 центи вище ціни торік.

Сертифіковані запаси 
арабіки на нью-йоркській 
біржі NYBOT 14 травня 2008 
року склали 4,376,942 мішків 
по 60 кг (-1790 мішків до 7 
травня 2008 року). Розрахун-
кова ціна закриття на зерно 
робусти дорівнювала 2245$/т 
за липневим ф’ючерсом лон-
донської біржі Euronext (LIF-
FE) 15 травня 2008 року.

Експорт робусти з Кот-
Д’івуару в сезоні 2007/08 
року станом на 25 квітня 
2008 року складав 68823 тон-
ни, що менше минулорічного 
рівня на 9707 тонн. Середня 
ціна CIF дорівнювала 2,29$ 
за кг, що вище рівня торік 
майже на 25%.

За перші 5 місяців сезону 
2007/08 Камерун експортував 
9447 тонн робусти, що на 50% 
менше ніж за цей же період 
торішнього сезону. У квітні 
2008 року було експортовано 
3427 тонн, що на 15% мен-
ше минулорічних 4009 тонн. 
Офіційно сезон збирання 
врожаю робусти в Камеруні 
триває з грудня до листопаду.

За матеріалами Coffeetea.ru



Âî÷åâèäü, Æîâòèé 
Áóðáîí àðàá³êà íå ïðî-
õîäèâ ïðîöåäóðè ñåëåêö³¿ 
òà ñõðåùóâàííÿ ç ³íøèìè 
ñîðòàìè êàâè çà âñþ ³ñ-
òîð³þ ñâîãî ³ñíóâàííÿ. Â³í 
ä³éøîâ äî íàñ ó ãåíåòè÷íî 
÷èñòîìó âàð³àíò³ ïåðøèõ 
åô³îïñüêèõ ñîðò³â êàâè.

Êàâà áóëà ïðèâåçåíà 
íà îñòð³â Áóðáîí (Ôðàí-
öóçüêà Ãâèàíà) ³ç ªìåíó 
â 1715 ðîö³, çâ³äêè ³ ïî-
òðàïèëà äî Áðàçèë³¿. Ñüîãîäí³ 
öÿ êàâà âèðîùóºòüñÿ ò³ëüêè â 
Áðàçèë³¿, ó âèñîêîã³ðíèõ ðàéî-
íàõ ï³âäåííî-çàõ³äíîãî øòàòó 
Ìèíàñ – Æåðàéñ. Çð³ë³ ïëîäè 
êàâè ìàþòü íåçâè÷íèé æîâòèé 
êîë³ð. Öÿ îñîáëèâ³ñòü º é ó äå-
ê³ëüêîõ ³íøèõ ñîðò³â êàâè, ÿêó 
ïðîäàþòü ³íêîëè ï³ä âèãëÿäîì 
Æîâòîãî Áóðáîíó, ïðîòå í³÷î-
ãî ñï³ëüíîãî ç íèì ö³ ñîðòè íå 
ìàþòü.

Æîâòèé Áóðáîí àðàá³êà 
ïðîõîäèòü óí³êàëüíó îáðîáêó 
íàòóðàëüíèì ñïîñîáîì, çàâäÿ-
êè íàäçâè÷àéíî òîíê³é êîæóð³ ³ 
ìîæëèâîñò³ âèñóøóâàííÿ ÿã³ä 
ïðîñòî íà ã³ëêàõ. Æîâòèé Áóð-
áîí ìàº îñîáëèâ³ ñìàêîâ³ ïà-
ðàìåòðè, – íåçíà÷íà êèñëèíêà 
³ íàäçâè÷àéíî çáàëàíñîâàíèé, 
áàãàòèé ñìàê. Öå îäèí ç ð³äê³ñ-
íèõ ³ åêçîòè÷íèõ ñîðò³â êàâè ó 
ñâ³ò³.
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Ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà

Âèäàâåöü 
ÑÏ “Ãàëêà Ëòä”

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
ËÂ 369 â³ä 15 ñåðïíÿ 1997 ðîêó
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Òèðàæ 1000 ïðèì. 

 Ó Ñâ³ò³ Êàâè  Ô³ëîñîô³ÿ ìîäè

Íà â³äì³íó â³ä á³ëüøîñò³ ³í-
øèõ ³íäîíåç³éñüêèõ ñîðò³â êàâè, 
çåðíà ÿêèõ âèðîùóþòü íà äð³á-
íèõ ôåðìàõ ³ ÷àñòî ï³ääàþòü 
ïðèì³òèâí³é îáðîáö³, îðèã³íàëü-

Ãîâîðÿ÷è ïðî êàâîâ³ ñåðâ³çè, ñë³ä 
çàçíà÷èòè, ùî ³ñíóº âåëèêå ñòèëüîâå 
ð³çíîìàí³òòÿ ó ¿õ äèçàéí³ òà õóäîæíüî-
ìó îôîðìëåíí³.

Ñüîãîäí³ ó êðà¿íàõ Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ 
êàâîâèé ïîñóä ïðèêðàøàþòü ïåðåâàæíî 
ïðîñòèìè îðíàìåíòàìè ÿñêðàâèõ, ñîíÿ÷íèõ 
â³äò³íê³â. Ó Âåëèêîáðèòàí³¿, íàïðèêëàä, ÷àñ-
òî çîáðàæóþòü í³æí³ êâ³òè, à â Äàí³¿ – ë³ðè÷-
í³ ñåëÿíñüê³ ïåéçàæ³ òà ñöåíè ïîëþâàííÿ.

Ñó÷àñí³ âèðîáíèêè îçäîáëþþòü êàâîâ³ 
ñåðâ³çè àáñòðàêòíèì äåêîðîì, ïåðôîðà-
ö³ºþ (çâè÷àéí³ åëåìåíòè íà êøòàëò êðó-
æå÷ê³â, ðîìáèê³â òîùî, ÿê³ ïîâòîðþþòüñÿ), 
òèñíåííÿì (“îïóêëèé â³çåðóíîê”). Ïîñóä, ÿê 
ïðàâèëî, ìîíîõðîìíèé àáî äâîêîë³ðíèé. 
Òàê³ ñåðâ³çè äîáðå âïèñóþòüñÿ â ³íòåð’ºðè 
ó ñòèë³ õàé-òåê ³ ì³í³ìàë³çì.

Ó ìîëîä³æíîìó ñåðåäîâèù³ ïîïóëÿð-
íèìè çàçâè÷àé º êîìïëåêòè, îôîðìëåí³ â 
ºäèíîìó ñòèë³, ïðîòå êîæíà ÷àøêà ç áëþ-
äå÷êîì ïîâèííà ìàòè ñâ³é êîë³ð àáî â³äò³-
íîê.

Ïðàâèëà äîãëÿäó çà 
êàâîâî-÷àéíèìè ñåðâ³çàìè

В асортименті практично всіх вироб-
ників посуду зустрічаються комбіновані 
кавово-чайні сервізи, які є особливо популяр-
ними серед багатьох споживачів. Про те, як 
правильно доглядати за сервізним посудом, 
радять спеціалісти.

На внутрішніх стінках кавових і чайних 
сервізів, а також звичайних горняток, що ви-
користовуються у повсякденному побуті, час-
то виникають темні плями. Найкращий спосіб 
позбутися їх – це принаймні один раз на два 
тижні мити філіжанки і горнятка у посудоми-
ючій машині, при делікатному чи звичайному 
режимі миття. При цьому, звісно, не варто 
піддавати тривалій високотемпературній об-
робці коштовні порцелянові предмети. Тут 
слід застосувати ручний догляд: помити те-
плою водою у поєднанні із питною содою (1-2 
чайні ложечки на склянку води) або з оцтом 
(4-5 ложок на 1 л води). Дуже забруднений по-
суд протирають вологою серветкою із содою.

До речі, содовий та оцтовий розчин є ефек-
тивним при зовнішньому забрудненні. Він та-
кож гальмує процес природного потемніння 
порцеляни, яке все одно відбувається із часом.

При наявності на посуді позолоти, оброб-
ку цих частин не варто проводити. А ще фаян-
совий посуд добре мити гірчичним порошком, 
видаляючи наліт із порцелянових і фаянсових 
чашок за допомогою звичайного зубного по-
рошку. Помитий порцеляновий і фаянсовий 
сервіз слід до блиску протерти сухим чистим 
рушником.

Кавник треба використовувати лише для 
приготування кави і тримати його завжди 
у чистоті. Очистити кавник допоможе гаря-
ча вода зі шматочком лимону чи зі столовою 
ложкою питної соди. Особливого догляду по-

требує також носик 
кавника, де накопи-
чуються ефірні олії, 
які при окисленні, 
надають напою сто-
роннього присмаку.

За матеріалами 
інтернет-сайтів 

підготувала 
Юлія Цюпка.

Хоча в Європі кава і не ви-
рощується, утім, саме євро-
пейські країни декілька сто-
літь тому стали головними 
постачальниками цього екзо-
тичного продукту у ближні 
та найвіддаленіші куточки 
світу. І перше місце в цьому по-
сіли підприємливі голландські 
купці, які висаджували каву на 
своєму острові Ява в Індонезії, 
потім – на плантаціях Цейло-
на і, нарешті, в Індії. Згодом 
голландці завезли кавові де-
рева до Південної Америки, у 
володіння Сурінам (нідерланд-
ською – “Ґвиана”). Звідти кава 
вже поширилася і на тропічні 
землі Нового Світу, а також у 
ті регіони, які сьогодні є про-
відними світовими виробника-
ми кавового зерна.

Нині існуванням кави в 
будь-якій країні світу та при-
страстю людства до ароматного 
напою з неї мало кого здивуєш. 
І навіть інформацію про те, що 
в сучасному світі щороку випи-
вається до 750 млрд філіжанок 
кави, навряд чи можна вважати 
сенсацією. Але є і деякі цікаві 
моменти у цьому питанні. Ви-
являється, що вирощуванню, 

торгівлі і виробництву світової 
кави присвячена діяльність по-
над 20 млн людей. Товарообіг, 
пов’язаний із кавою, посідає у 
статистиці світової торгівлі дру-
ге місце після нафти.

В усьому світі за рік у се-
редньому збирається кавовий 
урожай, який складає близько 
100 млн мішків по 60 кг кожний. 
Лише Південна Америка поста-
чає на світовий ринок майже 

половину цього об’єму – 44 млн 
мішків.

Звісно ж, що добра кава за-
вжди була і залишається неде-
шевим товаром. Відтак дорожче 
оцінюються і її елітні сорти, які 

тепер можна купити хіба що 
за неймовірною ціною. На-
приклад, це стосується однієї 
із найкращих у світі, рідкіс-
ної і дорогої кави з Ямайки 
“Блю Маунтин” (“Блакитна 
скеля”). Зерна кави отримали 
свою назву через те, що ви-
зрівають на схилах блакит-
них скель острова і належать 
до елітних світових сортів.

“Блю Маунтин” був відо-
мий у Карибському басейні 
на Ямайці з початку XVIII 
століття. На висоті понад 2 
км над рівнем моря висо-
чить гірська гряда із найви-
щою маківкою, яка має назву 
“Блакитна скеля”. На її схилах 
лише на семи сертифікова-
них плантаціях вирощують 

знамениту на цілий світ каву.
Ямайська кава “Блакитна 

скеля” характеризується не-
звичним солодкуватим смаком 
із фруктовим нюансом, має зба-
лансований букет, тривалий і 

приємний післясмак, відмінну 
консистенцію у напої та інтен-
сивний аромат.

Вдале поєднання кліматич-
них умов: багаті ґрунти, прохо-
лодні тумани, добрий дренаж і 
висока вологість місцевості ра-
зом із суворим контролем та до-
глядом за кавою забезпечують 
саме ці унікальні смакові влас-
тивості зерна “Блакитна скеля”. 
А закупівля ямайської кави, як 
правило, відбувається з 5 листо-
пада по 5 грудня щороку.

Єдиною, що може нині по-
сперечатися смаком і добірніс-
тю із “Блакитною скелею”, є рід-
кісна колумбійська кава “Піко”. 
Її зерна вирощують на вулка-
нічному ґрунті під яскравим ла-
тиноамериканським сонцем, а 
експортують із древнього міста 
-легенди Картахена. Фунт кави 
“Піко” коштує не менше 500 
фунтів стерлінгів. Дещо дешев-
ше обходиться шанувальникам і 
колекціонерам фунт зерна “Копі 
Лувак” – 300 фунтів. Знамени-
ті ж колекції кави арабських 
шейхів, як не дивно, взагалі не 
мають ціни, тому що не прода-
ються.

Т. Костянтинів.

Європейські країни декілька століть тому стали головними 
постачальниками екзотичної кави у найвіддалені куточки світу

 Êîðèñí³ ïîðàäè Åêçîòè÷í³ ñîðòè êàâè

Кавовий сервіз у стилі 
хай-тек і не тільки...

Êàâîâèé ñîðò ßâà àðàá³êà 
(àíãë³éñüêîþ Java, Java Arabica) – 
åêçîòè÷íå çåðíî ç ²íäîíåç³¿

Êàâîâèé ñîðò Æîâòèé Áóðáîí àðàá³êà 
(àíãë³éñüêîþ Yellow Bourbon) – 

ð³äê³ñíèé ñîðò çåðíà ³ç Áðàçèë³¿

íèé ñîðò ßâà àðàá³êà îòðèìó-
þòü ó âåëèêèõ ãîñïîäàðñòâàõ, 
ïåðåâàæíî äåðæàâíèõ. Êàâà 
ïðîõîäèòü ñïåö³àëüíó âîëîãó 
îáðîáêó ñó÷àñíèìè ìåòîäàìè.

Êðàù³ ñîðòè êàâè ìàþòü 
ìåíø âèÿâëåí³ áàãàò³ õàðàê-
òåðèñòèêè, ùî ïðèòàìàíí³ 
äëÿ ñîðò³â êàâîâîãî çåðíà ç 
²íäîíåç³¿, àëå ïåðåâàæíî â³ä-
ð³çíÿþòüñÿ ìåíøîþ ù³ëüí³ñòþ 
íàïîþ ³ á³ëüøîþ êèñëîòí³ñòþ. 
Òàê, íàïðèêëàä, Îëä ßâà (Old 
Java), Îëä Ãàâåíìåíò (Old 
Governmment) òà Îëä Áðàóí 
(Old Brown) – ñîðòè êàâè, ùî 
¿õ ñêëàäàëè äëÿ ³ì³òàö³¿ õàðàê-
òåðèñòèê áóêåòó îðèã³íàëüíî¿ 
êàâè ç ßâè, ÿê³é äîâîäèëî-
ñÿ ïðîõîäèòè âèìóøåíó ïðî-
öåäóðó ñòàð³ííÿ ï³ä ÷àñ òðè-
âàëèõ ïåðåâåçåíü äî ªâðîïè 
íà òîðãîâèõ ÷îâíàõ ó XVIII i XIX 
ñòîë³òòÿõ.

 Ôåñòèâàë³ ÷àþ

Чашка чаю справді здатна зміц-
нити діловий та дружній союз. А 
тому за круглим столом і зібралися 
представники двох країн – Арменії і 
Грузії. Стіл переговорів – суто чайний 
і жодного десерту, ніщо не повинно за-
важати об’єктивному оцінюванню 
грузинських і армянських виробників 
чаю. Сторони переконані: активна 
співдружність в цій сфері дозволить і 
економіку поновити, і довіру поміж на-
родами зміцнити.

Традиційні сорти грузинського чаю 
відомі давно. В свій час саме в Грузії ви-
рощували 95% чаю, що вироблявся в ко-
лишньому Союзі. Сьогодні тут роблять 
ставку не на об’єми експорту, а на якість 
товару. “Ми приїхали до Арменії, щоб 
познайомитись з місцевими виробни-

ками трав’яного чаю. Хочемо на взаємо-
вигідних умовах постачати продукцію в 
цю країну, а також імпортувати армян-
ський чай”, – каже виконавчий директор 
Асоціації виробників чаю Грузії Тенгиз 
Сванидзе.

Щодо різновидів армянського чаю, 
то вони також широко відомі. Унікальні 
збори дикорослих гірських рослин до-
зволяють створювати освіжаючі та оздо-
ровчі чаї. Вони користуються попитом 
в Америці та Європі, але мало відомі у 
сусідній Грузії. За задумом організаторів, 
нинішній чайний фестиваль має випра-
вити положення. Щоб продукція скорі-
ше знайшла своє місце на прилавках ма-
газинів, із десяток сортів чаю від кожної 
країни були представлені на дегустацію.

Mirtv.ru

Індія має намір поновити втраче-
ні позиції на казахстанському ринку з 
експорту чаю.

В Алмати та Астані за допомогою 
посольства Індії відбулися фестивалі ін-
дійського чаю. Мешканці двох головних 
міст республіки змогли скуштувати різні 
сорти чаю, які походять із відомих чай-
них регіонів Індії, Дарджилинг, Ассам, 
Нилгирі. “Я щасливий, що хороший чай 
у Казахстані до сих пір асоціюється саме 
з індійським чаєм”,- говорить посол Ін-
дії в Казахстані Ашон Саджанхар.

За визнанням дипломата, Індія 
дещо втратила свої позиції на казах-
станському ринку, адже на початку 90-х 
років практично весь чай, що імпорту-
вався до країни був із Індії. Сьогодні 
його частка зменшилася до 65-70%.

“Основні труднощі, з якими сти-
калися індійські компанії, полягали у 
відсутності прямого доступу на ринок 
Казахстану. Раніше товари з Індії йшли 
через Пакистан та Афганістан. Тепер 
це важко через нестабільну ситуацію в 
країнах”, – каже Саджанхар.

В останні роки Індія вживає заходів, 
щоб поновити безперебійне постачання 
чаю до Центральної Азії. За офіційними 
даними, у 2006 році експорт чаю з Індії 
до Казахстану дорівнював 21 млн. до-
ларів. Торік ця сума складала 22,3 млн. 
доларів. Зростання, таким чином, дорів-
нювало 19%. 

Як резюмував посол: “Подібні фести-
валі дозволять індійському чаю стати ще 
популярнішим на теренах Казахстану.”

Capital.trendaz.com

Єреванський чайний фестиваль “За мир на Південному Кавказі” У Казахстані пройшли яскраві фестивалі індійського чаю


