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НОВІ НАСАДЖЕННЯ 
МАЮТЬ ЗБІЛЬШИТИ ОБСЯГИ 

МЕКСИКАНСЬКОЇ КАВИ
Ìåêñèêà îíîâëþº çàñòàð³ë³ êàâîâ³ ôåðìè, 

ùîá çá³ëüøèòè âèðîáíèöòâî òà îòðèìàòè ðå-
ïóòàö³þ âèðîáíèêà âèñîêîÿê³ñíî¿ êàâè, ïîâ³-
äîìèâ ãîëîâà Àñîö³àö³¿ åêñïîðòåð³â. Çà óìî-
âè â³äïîâ³äíîãî êîíñóëüòóâàííÿ ùîäî òîãî, 
ÿê íàéêðàùå äîãëÿäàòè çà íîâèìè äåðåâàìè, 
Ìåêñèêà çìîæå âèðîáëÿòè á³ëüøå, í³æ 5 ìëí. 
ì³øê³â êàâè ùîð³÷íî, òîáòî äîñÿãíóòè ð³âíÿ, 
ÿêîãî íå ìîãëà äîñÿãíóòè ç ïî÷àòêó 1990-õ. 
Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ìåòîäè òàêîæ ìîæóòü 
ïîêðàùèòè ÿê³ñòü ìåêñèêàíñüêî¿ êàâè, îñê³ëü-
êè ñîðòè æîðñòêèõ çåðåí, êîòð³ ïðèíîñÿòü 
íàéá³ëüø³ ïðèáóòêè çàâäÿêè ³íîçåìíèì ïî-
êóïöÿì, çàðàç ñòàíîâëÿòü ëèøå íåçíà÷íó ÷àñ-
òèíó çàãàëüíîãî îá’ºìó âðîæàþ.

ПРОБЛЕМИ БРАЗИЛЬСЬКИХ ФЕРМЕРІВ 
ПОСИЛЮЮТЬСЯ

Áðàçèëüñüê³ ôåðìåðè ñòðàæäàþòü ÷åðåç 
íåðåíòàáåëüí³ñòü âèðîáíèöòâà, ÿêà º íàñë³ä-
êîì çðîñòàííÿ ö³í íà âèðîáíèöòâî ³ ìàëèìè 
ïðèáóòêàìè â³ä åêñïîðò³â êàâè ÷åðåç ïîñò³é-
íå çðîñòàííÿ âàðòîñò³ ì³ñöåâî¿ âàëþòè. Âîíè 
ïîïåðåäèëè, ùî âðîæà¿ ìîæóòü çìåíøèòèñÿ 
ó ïðèéäåøí³ ðîêè, îñê³ëüêè ôåðìåðè åêî-
íîìëÿòü íà êàë³¿ òà í³òðàòàõ â ïåð³îä öâ³ò³ííÿ 
äåðåâ, ÷åðåç çðîñòàííÿ ö³í íà äîáðèâà, õî÷à 
îñíîâí³ êàâîâ³ ðåã³îíè ó Áðàçèë³¿ ìàþòü äîñèòü 
á³äí³ ´ðóíòè ³ ïîòðåáóþòü áàãàòî äîáðèâ.

КАВОВИРОБНИКИ В’ЄТНАМУ 
ЗМУШЕНІ ДЕДАЛІ РОЗШИРЮВАТИ 

СВОЇ ПЛАНТАЦІЇ
Õî÷à óðÿä Â’ºòíàìó ïðàãíå óòðèìóâàòè òå-

ðèòîð³¿, â³äâåäåí³ ï³ä êàâó íà ñòàá³ëüíîìó ð³âí³ 
áëèçüêî 500000 ãà, áàãàòî êàâîâèõ ôåðìåð³â 
íà öåíòðàëüíèõ âèñîêîã³ð’ÿõ êðà¿íè çáèðàþòü-
ñÿ ïîñàäèòè á³ëüøå äåðåâ ÷åðåç âèñîê³ ö³íè. 
Ì³í³ñòåðñòâî ðîçâèòêó ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà íåùîäàâíî âèäàëî äèðåêòèâó ç ïðîõàí-
íÿì äî ì³ñöåâèõ âëàä çàïîá³ãòè ïîäàëüøîìó 
ðîçøèðåííþ ôåðìåðñüêèõ êàâîâèõ óã³äü äî 
2010 ðîêó. Äëÿ òîãî, ùîá óòðèìàòè îáñÿãè 
âðîæà¿â íà âèñîêîìó ð³âí³, óðÿä Â’ºòíàìó ïî-
ðàäèâ ôåðìåðàì çàì³íèòè áëèçüêî 150000 
ãà êàâîâèõ íàñàäæåíü, êîòðèì óæå á³ëüøå 25 
ðîê³â â ïåð³îä äî 2010 p., àëå àñîö³àö³ÿ çàñòå-
ðåãëà ôåðìåð³â â³ä ñòð³ìêî¿ åêñïàíñ³¿. Îäíàê, 
ôåðìåðè íà öåíòðàëüíèõ âèñîêîã³ð’ÿõ, äå âè-
ðîùóþòü 80% â’ºòíàìñüêî¿ êàâè, ìîæóòü ðîç-
øèðèòè ñâî¿ ôåðìè äî 30000 ãà. Ïðîìèñëîâ³ 
äæåðåëà ïîâ³äîìëÿþòü, ùî óòðèìàòè ôåðìå-
ð³â â³ä íàäì³ðíî¿ åêñïàíñ³¿ äóæå âàæêî ÷åðåç 
â³äñóòí³ñòü ïðàâîâîãî ìåõàí³çìó.

FEDECAFE КОЛУМБІЇ ДОКЛАДАЄ 
ЗУСИЛЬ ДО ПІДВИЩЕННЯ 

СПОЖИВАННЯ КАВИ В КРАЇНІ
Ì³ñöåâå ñïîæèâàííÿ êàâè â Êîëóìá³¿ 

ïðàêòè÷íî íå ðóõàºòüñÿ ç ì³ñöÿ, ïåðåáóâàº 
íà ð³âí³ 1,2 ìëí. ì³øê³â òà íå âñòèãàº çà äè-
íàì³êîþ âèðîáíèöòâà êàâè. Íàö³îíàëüíà Ôå-
äåðàö³ÿ Âèðîáíèê³â Êàâè (Fedecafe) ïðîïàãóº 
ì³ñöåâå ï³äâèùåííÿ ñïîæèâàííÿ íà îñîáó, 
ÿêå ñòàíîâèòü áëèçüêî 2 êã/ð³ê, ùî º íàáàãà-
òî ìåíøå, í³æ àíàëîã³÷íèé ïîêàçíèê ó Áðàçè-
ë³¿ òà ³íøèõ êðà¿íàõ ðåã³îíó. Îäí³ºþ ³ç ö³ëåé 
Fedecafe º áóä³âíèöòâî íîâèõ ìàãàçèí³â Juan 
Valdez, ùîá ï³äâèùèòè ñïîæèâàííÿ êàâè ñå-
ðåä ñåðåäíüîãî òà âèùîãî êëàñó. Öÿ êàìïàí³ÿ 
òàêîæ âêëþ÷àº ââåäåííÿ íîâèõ ñìàê³â êàâè ó 
ñóïåðìàðêåòè Êîëóìá³¿.

Січень–
лютий
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 Ô³íàíñîâà íåñòàá³ëüí³ñòü

Як зазначають оператори 
ринку, вперше за останні 10 
років у нашій країні зафіксо-
вано зменшення попиту на 
каву. Загальний попит на цей 
продукт за кілька зимових мі-
сяців скоротився на 15-20%.

Насамперед, зменшення 
попиту відчули компанії-дис-
триб’ютори натуральної кави, 
які співпрацювали з рестора-
нами і корпоративним сек-
тором. Виробники розчинної 
кави у меншій мірі зазнали на 
собі вплив кризи. Вдома люди 
ще не готові відмовити собі у 
філіжанці кави.

За результатами перших 
дев’яти місяців минулого 
року ринок демонстрував 
стійке зростання. Згідно да-
них дослідних центрів, торік 
за дев’ять місяців український 
ринок зріс на 34% у грошовому 
еквиваленті і на 10,6% – у кіль-
кісному. Продаж натуральної 
меленої кави в січні-вересні 
минулого року зріс у грошо-
вому еквиваленті на 37,2%, а у 

кількісному – на 12,9%. Однак, 
такі показники були досягнуті 
переважно завдяки продажу 
у першому півріччі. Нинішня 
криза звела нанівець ці пози-
тивні тенденції для операторів 
ринку кави.

Сьогодні виручка рестора-
нів зменшилася на 20-30%. Не 
найкращі часи настали і для 
кав’ярень, адже їхня цільова 
аудиторія – це середній клас, 
а він потерпає найбільше від 
усіх. Саме ці фактори і впли-
нули на зниження попиту на 
каву.

До кризи найбільш ди-
намічно розвивався сегмент 
споживання кави поза домом 
– на роботі, в кав’ярнях, рес-
торанах. Тепер чимало із цих 
невеличких закладів зачинені, 
бо не змогли втриматися на 
ринку в умовах фінансової не-
стабільності.

У найскладнішій ситуації 
опинилися і ті дистриб’ютори, 
котрі співпрацювали з корпо-
ративним сектором. В умовах 

кризи чимало 
компаній вирі-
шили скасува-
ти витрати на 
каву для своїх 
співробітників, 
відтак припи-
нили купувати 
або зменшили 
об’єми закупів-
лі кави.

С и т у а ц і я , 
що склалася, 
імовірно, при-
зведе до роз-
поділу ринку 
кави поміж 
великими по-
стачальниками. 
Подорожчання 
долара щодо 
націона льної 
валюти позна-
чилося на грив-
невих цінах для 
дистриб’юторів 
і остаточних 
покупців. У середньому по 
ринку зростання роздрібних 
цін поки що склало 10-15%. 
Звісно ж, що компанії певний 
час будуть мінімізувати зрос-
тання цін, аби утримати спо-
живачів. Однак, постачаль-
никам доведеться все одно 
привести ціни у відповідність 
до курсу долара.

Оскільки кава є продук-
том, що імпортується до Укра-
їни, рано чи пізно, більшість 
компаній змушені будуть від-
пустити ціни та підняти їх до 
відповідного рівня. Дехто з ве-
ликих виробників розчинної 
кави каже, що нинішні кри-
зові явища поки що не позна-
чилися на зменшенні об’ємів 
купівлі кави у роздріб, хоча по 
інших категоріях товарів такі 
тенденції дуже помітні.

Не помітили суттєвого ско-
рочення продажу і виробники 
кавових міксів, адже придбан-

ня пакетика кави не потребує 
серйозного рішення щодо по-
купки, – він недорогий.

Для того, щоб зменши-
ти негативні наслідки кризи, 
вітчизняні виробники кави 
вважають за потрібне пере-
орієнтуватися в бік дешев-
ших сегментів продукції. Це, 
насамперед, позначиться і на 
преміальному сегменті. Поза 
тим не варто все ж таки очіку-
вати, що українські споживачі 
відмовляться від натуральної 
кави на користь розчинної. 
Адже, на відміну від загально-
світових тенденцій (80% сві-
тового споживання припадає 
на натуральну каву), на укра-
їнському ринку домінує роз-
чинна кава. Щоправда, кожно-
го наступного року її частка у 
загальному обсязі споживан-
ня зменшується.

Economic-ua.com 
(у скороченні).

Ñâ³òîâå ñïîæèâàííÿ 
êàâè áóäå âèïåðåäæàòè ¿¿ 
âèðîáíèöòâî, òàêèé ïðî-
ãíîç ïîäàº Ì³æíàðîäíà 
Êàâîâà Îðãàí³çàö³ÿ (²ÑÎ).

Ñâ³òîâå ñïîæèâàííÿ êà-
âîâîãî çåðíà âèïåðåäèòü 
âèðîáíèöòâî íà 8 ì³ëüéîí³â 

60-êã ì³øê³â ó 2009/10 ðî-
êàõ ÷åðåç ìåíøèé âðîæàé ó 
Áðàçèë³¿. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ó 
ì. Õîøèìèí³ (Â’ºòíàì) Âèêî-
íàâ÷èé äèðåêòîð Ì³æíàðîä-
íî¿ Êàâîâî¿ Îðãàí³çàö³¿ (²ÑÎ) 
Íåñòîð Îñîðèî.

Bloomberg.com

Як вплине світова економічна криза 
на споживання кави в Україні?

 Ñâ³òîâèé ïðîãíîç

Дефіцит кави 
настане в 2009-2010 роках...

Сьогодні Україна, як і весь світ, переживає не най-
кращі часи. У своїх нинішніх намаганнях зекономити 
наші співвітчизники готові економити на всьому і 
навіть на каві...



мало визнання ООН, втім 
Індія, Шри-Ланка та інші 
країни докладають до цього 
всіх зусиль.

dailynews.lk
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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÷àñ-
íèì ïëàíàì ùîäî çá³ëüøåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³, çà 
ïîâ³äîìëåííÿì çâ³òó DJ. Íà äóìêó Ê. Äðþ, ãåíåðàëü-
íîãî 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 çàáåç-
ïå÷èòü ôåðìåð³â äîòàö³ÿìè äëÿ âèòðàò ó âèðîáíè-
öòâî. USAID çàïóñòèëà ñâîþ êàìïàí³þ â ñåðåäèí³ 
ñ³÷íÿ â ðàéîí³ Ìóêîíî, ïðîâ³äíîìó âèðîáíèêîâ³ êàâè 
â öåíòðàëüíîìó ðåã³îí³ Óãàíäè, ¿¿ ï³äòðèìóþòü äåð-
æàâíà Ñëóæáà ðîçâèòêó êàâè Óãàíäè (UCDA), Öåíòð 
äîñë³äæåííÿ êàâè ³ åêñïîðòåðè êàâè. Â ìèíóëîìó 
ðîö³ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð UCDA ïîâ³äîìèâ, ùî 
ðîáëÿòüñÿ çóñèëëÿ äëÿ çá³ëüøåííÿ êàâîâèõ âðîæà¿â 
äî 0.75 òîíí ç äåðåâà íà â³äì³íó â³ä òåïåð³øí³õ 0.25 
òîíí. UCDA òåïåð êåðóº íàö³îíàëüíîþ ïðîãðàìîþ 
ïîâòîðíîãî íàñàäæåííÿ äåðåâ, ùîá çá³ëüøèòè âè-
ðîáíèöòâî äî 4.5 ìëí. 60-êã ì³øê³â äî 2015ð.

КЕНІЙСЬКІ ФЕРМЕРИ 
ВИРОЩУВАТИМУТЬ ОРГАНІЧНУ КАВУ 

ДЛЯ СВІТОВИХ РИНКІВ
Âèðîùóâàííÿ îðãàí³÷íèõ ïðîäóêò³â çäîáóâàº âñå 

á³ëüøî¿ ïîïóëÿðíîñò³ â Öåíòðàëüí³é Êåí³¿ âñë³ä çà ïî-
â³äîìëåííÿìè ïðî òå, ùî îðãàí³÷íà êàâà äàº ö³íè ç 
íàäáàâêàìè íà ðèíêó. Ðàäà Êàâè îêðåñëèëà äëÿ îð-
ãàí³÷íî¿ êàâè âèìîãó í³ø³ íà ðèíêó, ÿêó êàâîâ³ âèðîá-
íèêè â Êåí³¿ ìîæóòü çàïîâíþâàòè ç ìåòîþ çá³ëüøåí-
íÿ ñâî¿õ ïðèáóòê³â. Êð³ì ïîïóëÿðíîñò³ îðãàí³÷íî¿ êàâè 
ç-ïîì³æ îð³ºíòîâàíèõ íà ÷èñòîòó ñåðåäîâèùà ñïî-
æèâà÷³â, ïðèá³÷íèêè îðãàí³÷íî¿ êàâè çàÿâëÿþòü, ùî 
âîíà äàº âèñîê³ âðîæà¿ ³ çàîùàäæóº ôåðìåðàì ãðîø³ 
íà êóï³âëþ äåøåâøèõ ìàòåð³àë³â äëÿ âèðîáíèöòâà.

ПОПИТ НА КАВУ В ІНДОНЕЗІЇ 
ЗРОСТАТИМЕ НА 4.1% ЩОРІЧНО 

ДО 2011 РОКУ
Ïëàíóþòü, ùî ñïîæèâàííÿ êàâè â ²íäîíåç³¿ çðîñ-

òå çà ñêëàäåíèì ð³÷íèì òåìïîì ðîñòó íà 4.1% çà 
íàñòóïí³ ÷îòèðè ðîêè, âäâ³÷³ á³ëüøå â³ä ñêëàäåíîãî 
òåìïó ðîñòó 1.8% ïðîòÿãîì ìèíóëèõ øåñòè ðîê³â, 
çà äàíèìè Euromonitor International. Òàê³ ÷èííèêè, ÿê 
ì³öíå åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ, çá³ëüøåííÿ íàñåëåí-
íÿ â ì³ñòàõ, ïîêðàùåííÿ ìàòåð³àëüíîãî äîáðîáóòó 
ëþäåé ³ á³ëüøèé àñîðòèìåíò ïðîäóêòó éìîâ³ðíî ïî-
æâàâëÿòü ñïîæèâàííÿ â ÷åòâåðò³é çà ê³ëüê³ñòþ íà-
ñåëåííÿ êðà¿í³ ñâ³òó, ç ìàéæå 250 ìëí. ëþäåé. Ðîç-
äð³áíà âàðò³ñòü êàâîâî¿ ïðîäóêö³¿ â êðà¿í³ ñòðèáíå íà 
31% ³ äîñÿãíå ïðèáëèçíî $310 ìëí. â 2011 ð. Çàïðî-
åêòîâàíèé 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 Àñîö³àö³ÿ Êàâè 
³ Êàêàî Â’ºòíàìó Vicofa. Íåçâàæàþ÷è íà ïëàí çìåí-
øèòè ïëîùó ï³ä êàâîþ íà 10% äî 2010ð. äî 450.000 
ãà, âèù³ âðîæà¿ äàäóòü äî 18.0 ìëí. ì³øê³â. Óðÿä âè-
áðàâ ÷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 
â³äíîâëåííÿ öèõ ïëîù ÷åðåç êðàùó òåõíîëîã³þ ³ íà-
â÷àííÿ.

СВІТОВИЙ ПОПИТ 
НА СЕРТИФІКОВАНІ ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТІ КАВИ ПОСТІЙНО ЗРОСТАЄ
Êàâà, ÿêà ìàº ñîö³àëüíó ñåðòèô³êàö³þ òà ñåðòè-

ô³êàö³þ ïðî íåøê³äëèâ³ñòü íàâêîëèøíüîìó ñåðåä-
îâèùó, çàðàç ñêëàäàº äî 10% êàâè, ùî ïðîäàºòüñÿ 
ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ, öå äîïîìàãàº 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 á³ëüøå çâåðòàþòü óâàãó íà ÿðëèêè. Äî òèõ, 
çà ÿêèìè øóêàþòü, â³äíîñÿòüñÿ êàâè îðãàí³÷íà, â³ëü-
íî¿ òîðã³âë³ ³ íå øê³äëèâà äëÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåä-
îâèùà. Äåÿê³ êàâè ìîæóòü ìàòè á³ëüøå í³æ îäíó ç 
öèõ ñåðòèô³êàö³é. Ó òîé ÷àñ ÿê ñâ³òîâå ñïîæèâàííÿ 
êàâè â êðà¿íàõ íåâèðîáíèêàõ çá³ëüøèëîñü ìåíøå 
í³æ íà 2% â îá’ºìíèõ ïîêàçíèêàõ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 
òðüîõ ðîê³â, ïðîäàæ ñåðòèô³êîâàíèõ êàâ çá³ëüøóâàâ-
ñÿ ç íàáàãàòî âèùèì òåìïîì. Ñïîæèâàííÿ îðãàí³÷-
íî¿ êàâè áóëî ì³æ 13 ³ 17% â çàãàëüíîìó ìàñøòàá³ ³ 
35% ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ.

Ïåðåêëàä ç àíãë.

 Êàâîâèé ðèíîê

 Á³ðæîâ³ íîâèíè Ñåðòèô³êàö³ÿ ïîõîäæåííÿ

Ефіопія, яка є одним 
із найбільших вироб-
ників кави в Африці, 
почала торгувати на 
товарній біржі країни. 
Про це повідомляє ВВС 
News.

За ініціативою уря-
ду, ефіопські фермери 
отримали можливість 
вести торги кавою на-
пряму, без посередни-

ків, за ринковими ціна-
ми.

Товарна біржа Ефіо-
пії почала вести торгові 
операції у 2008 році. Тут 
продаються кукурудза, 
пшениця, кунжут, ква-
соля, кава тощо. Третина 
експортних доходів краї-
ни припадає на торгівлю 
кавовим зерном. У 20-
07/08 році експорт кави 

приніс Ефіопії 525 млн. 
доларів. Водночас ця 
країна залишається одні-
єю з найбідніших у світі. 
За індексом суспільного 
розвитку (Human De-
velopment Index – HDI), 
розробленому ООН, 
Ефіопія посідає 170 міс-
це у світі із загального 
числа 177.

Lenta. ru 

Відтепер Індонезія 
буде надавати географічне 
маркування на деякі сорти 
своєї арабіки.

Йдеться, зокрема, про 
зерно арабіки із регіону 
Кинтамані на пвіночі остро-
ва Балі. Міністерство сіль-
ського господарства країни 
пропонує також маркувати 
каву із інших регіонів Індо-
незії. У тому числі, такі сор-
ти як Тораджа, Флорес, Копі 

Лювак.
Метою сертифікації 

походження кави є, на-
самперед, визначення гео-
графічної ідентифікації 
зерна, а також зміцнення 
конкурентоспроможності 
індонезійських сортів на 
ринку. Частка кави арабіка 
у загальному обсязі вироб-
ництва кавового зерна в Ін-
донезії складає 15%.

Coffeetea.ru

Ïðèçíà÷åííÿ íî-
âî¿ á³ðæè – çðîáè-
òè ö³íîóòâîðåííÿ íà 
ì³ñöåâîìó êàâîâî-
ìó ðèíêó ïðîçîðèì ³ 
ñïðàâåäëèâèì.

Íà ñêëàäàõ íîâî¿ 
êàâîâî¿ á³ðæ³ ó Â`ºòíà-
ì³ ìîæíà çáåð³ãàòè äî 
40000 òîíí êàâîâîãî 
çåðíà. Á³ðæà äîçâî-
ëèòü ôåðìåðàì çðî-

áèòè ö³íè íà êàâîâîìó 
ðèíêó âèçíà÷åíèìè ³ 
ñïðàâåäëèâèìè.

Ó ïîòî÷íîìó âðîæà¿ 
ñåçîíó 2008/09 ðîêó 
î÷³êóºòüñÿ, ùî Â`ºò-
íàì âèðîáèòü 17 ìëí. 
ì³øê³â êàâè ïî 60 êã â 
êîæíîìó. Öåé ïðîãíîç 
ïîäàº Â`ºòíàìñüêà Êà-
âîâà Àñîö³àö³ÿ.

Coffeetea.ru

ßê ïîâ³äîìëÿº àãåí-
ö³ÿ Reuters, í³ìåöüêà 
êàâîâà êîìïàí³ÿ Tchi-
bo çãîðòàº ñâ³é á³çíåñ 
ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿.

Tchibo çàêðèâàº ñâî¿ 
ô³ðìîâ³ â³ää³ëè ó ñó-
ïåðìàðêåòàõ Somerfield 
òà J. Sainsbury, â ÿêèõ 
ðîçòàøîâàíî 100 àâòî-

íîìíèõ òîðãîâèõ òî÷îê. 
Í³ìö³ òàêîæ ðîçãëÿäàþòü 
ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ 
50 âëàñíèõ ô³ë³é, ïåðå-
âàæíî, â ï³âäåííèõ ðà-
éîíàõ Àíãë³¿.

Ïðè÷èíîþ òàêîãî ð³-
øåííÿ ïðåäñòàâíèêè Tc-
hibo íàçèâàþòü íèí³øí³é 
íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí áðè-
òàíñüêî¿ åêîíîì³êè.

Î÷³êóºòüñÿ, ùî âîä-
íî÷àñ ³ç Áðèòàí³ºþ 
çãîðòàííÿ àêòèâíîñò³ 
â³äáóäåòüñÿ ó Ôðàíö³¿ é 
Í³äåðëàíäàõ. Âèâ³ëüíå-
í³ êîøòè, ñêîð³ø çà âñå, 
ñêåðóþòü íà ñõ³ä ªâðî-
ïè.

Reuters.com

Між компаніями Mc Donald’s i St-
arbucks розпочалася справжня “каво-
ва війна”, яка отримала своє продо-
вження в зовнішній рекламі по всіх 
Сполучених Штатах.

Так, компанія Mc Donald’s розміс-
тила в місті Сиетл (штат Вашингтон) 
близько 140 рекламних щитів із напи-
сом “four bucks is dumb” (“чотири бак-
си – це тупість”), а трохи нижче слова 
“тепер продаємо еспрессо”, повідоми-
ла Lenta. ru з посиланням на CNN.

У Сиетлі розташована штаб-квар-
тира компанії Starbucks, одна з най-
більших кавових мереж у світі. Слоган 
“four bucks is dumb” для американсько-
го вуха легко римується із “Starbucks is 
dumb”. У Mc Donald’s заявили, що це 
“веселий” підхід до просування брен-
ду компанії, проте повідомили, що не 
планують запускати цю рекламу по 
всій країні.

Варто зазначити, що в Сиетлі по-
рція кави в Starbucks коштує тільки 
$ 1,40, а це всього лише на цент більше 
ціни на каву в Mc Donald’s. 

Companion ua.

Це свято відзначають 
у всіх країнах-виробни-
ках чаю мільйони людей, 
які працюють на чайних 
плантаціях.

Свято було оголошене 
і започатковане зовсім не-
давно – 15 грудня 2005 року 
на чайній конференції в 
Нью-Делі. Його мета,- під-
креслити важливість чай-
ної індустрії у всьому світі, 
звернути увагу на проблеми 
чайного виробництва, ви-
явити солідарність із пра-
цівниками цієї галузі, про-
пагувати правила чесної 
торгівлі у світовій чайній 
індустрії.

Свято поки що не отри-

Ç 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó 
÷àéí³ òåðèòîð³¿ ³íä³é-
ñüêîãî Äàðäæèëèíãà 
âæå ìàòèìóòü ñòàòóñ 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ 
åêñïîðòíî¿ çîíè.

Òàê, ç ïî÷àòêó íîâîãî 
2009 ðîêó, áëèçüêî 87 ³í-
ä³éñüêèõ ÷àéíèõ ô³ëüâàðê³â 
ó Äàðäæèëèíãó îòðèìàëè 
íîâèé ñòàòóñ ñ³ëüñüêî-

ãîñïîäàðñüêî¿ åêñïîðòíî¿ 
çîíè. Öå äîçâîëèòü ôåð-
ìåðàì ìàòè äîñòóï äî 
ðåã³îíàëüíèõ òà öåíòðàëü-
íèõ äåðæàâíèõ ïðîãðàì 
êðà¿íè, ÿê³ íàïðàâëåí³ íà 
ñòèìóëþâàííÿ ïðîäóêòèâ-
íîñò³ ³ ðîçøèðåííÿ ÷àéíèõ 
åêñïîðòíèõ äîõîä³â.

Economictimes.indiatimes.com

Експорт в`єтнам-
ської кави в 2009 році у 
фізичному обсязі, ско-
ріш за все, зменшиться, 
– прогнозують аналіти-
ки.

Експорт кавового зер-
на в країні впаде на 18,4 % 
і збільшиться у грошово-
му обсязі на 5,8%.

Такий прогноз на 
2009 рік подає Державне 
статистичне управління 
В`єтнаму. За даними ДСУ 
країни буде експортова-
но 16,7 млн. мішків кави 
по 60 кг на загальну суму 
$ 2,02 млрд.

За матеріалами 
Marketwatck.com

Ефіопія виводить каву 
на свою товарну біржу

Ãåîãðàô³÷íå ìàðêóâàííÿ äëÿ 
³íäîíåç³éñüêî¿ àðàá³êè

 Íîâèíè êîìïàí³é

Tchibo полишає Великобританію

“Êàâîâà â³éíà” ïîì³æ Mc Donald’s 
òà Starbucks ïåðåêèíóëàñÿ 

³ íà çîâí³øíþ ðåêëàìó öèõ êîìïàí³é

У В`єтнамі почала діяти 
місцева кавова біржа

 Ñâÿòî ÷àþ

Ì³æíàðîäíèé Äåíü ×àþ

 Çà íîâèì ñòàòóñîì

Дарджилинг готовий 
до нового статусу

 Åêñïîðò êàâè

В`єтнамський експорт кави 
знижується



3 ñ³÷åíü–ëþòèé 2009

Ринкові ціни на зерно ара-
біки і робусти зазнали змін у 
період 30 січня – 5 лютого 2009 
року. Про це докладніше.

У звітному періоді ціни на 
каву підвищилися. Так, арабі-
ка з поставкою в березні 2009 
року подорожчала в Нью-Йор-
ку на 1,77%. А ціна робусти з 
поставкою в березні 2009 року 
в Лондоні зросла на 0,82%.

Розрахункова ціна закриття 
на зерно арабіки з поставкою у 
березні 2009 року склала 121,50 
центів/фунт на нью-йоркській 
біржі NYBOT (ICE) 30 січня 
2009 року.

За звітними відомостями 
стосовно позицій трейдерів 
із кавових ф’ючерсів на нью-
йоркській біржі NYBOT ста-
ном на 30 січня 2009 року чиста 
довга позиція у великих інвес-
тиційних фондах збільшилася 
до 3158 лотів (+2055 лотів за 
тиждень).

Чиста коротка позиція тор-
гових домів зросла до 4714 лотів 
(+3360 лотів за тиждень). Чис-
та довга позиція дрібних тор-
говців піднялася до 1556 лотів 

(+1305 лотів за тиждень). Чиста 
довга позиція індекс-трейде-
рів зменшилася до 31398 лотів 
(-940 лотів за тиждень). Частка 
довгої позиції індекс-трейдерів 
у комбінованому відкритому 
інтересі (разом з ф’ючерсами та 
опціонами) у звітному періоді 
складала 21,5%. Відкритий ін-
терес по ф’ючерсах збільшився 
до 128222 лотів (+1060 лотів). 
Сертифіковані запаси арабіки 
на нью-йоркській біржі NY-
BOT станом на 5 лютого 2009 
року зменшилися до 4,274,239 
мішків по 60 кг (-48364 мішків 
до 29 січня 2009 року).

У Колумбії об’єми торгів зе-
леною кавою були невеликими 
на минулому тижні, оскільки 
поставки врожаю 2008/09 року 
все ще обмежені, а диференці-
али цін колумбійської кави до 
біржових котувань дуже високі 
(+24/+25 центів/фунт за умо-

вами ФОБ). За даними асоціа-
ції експортерів кавового зерна 
Колумбії через дефіцит кави у 
найближчий час великі експор-
тери змушені будуть відкласти 
відвантаження за вже укладе-
ними контрактами.

Подібна ситуація склада-
ється і в країнах Центральної 
Америки, де ціни також зрос-
ли через неурожай у Колумбії. 
Премії до цін костариканської 
і гватемальської кави від різд-
вяних свят збільшилися на 20 
центів/фунт, а диференціали 
на комерційні сорти зросли на 
5-10 центів/фунт. Гондураська 
кава highgrown продавалася 
на минулому тижні за попере-
дніми диференціалами до бір-
жових цін на рівні +2/+3 цен-
тів/фунт. Через нестачу митої 
арабіки в Центральній Америці 
і Колумбії деякі трейдери на-
магаються покрити дефіцит 
поставками зерна із Руанди, 
Уганди, Бурунді.

Біржа ІСЕ відклала початок 
торгів контрактами swap з 30 
січня 2009 року на 23 лютого 
2009-го. Новий контракт swap 

 Îãëÿä ðèíêó

Äèíàì³êà ì³æíàðîäíîãî ðèíêó êàâè 
çà ïåð³îä 30 ñ³÷íÿ – 5 ëþòîãî 2009 ðîêó

Äèíàì³êà ðîçðàõóíêîâî¿ ö³íè çàêðèòòÿ 
íà êàâîâ³ ô’þ÷åðñè çà ïåð³îä 
30 ñ³÷íÿ – 5 ëþòîãî 2009 ðîêó на каву буде позабіржовою уго-

дою, яка має надати ринку біль-
шої прозорості.

Розрахункова ціна закриття 
на зерно робусти склала 1722 
$/т за березневим ф’ючерсом 
лондонської біржі Euronext (LI-
FFE) 5 лютого 2009 року.

Впродовж тижня ціна азій-
ської кави збільшилася через не-
значні обсяги пропозицій, у зв’яз-
ку зі святкуванням Нового року у 
В’єтнамі, а також через зростання 
біржових котувань. Знижки (ди-
ференціали) на в’єтнамське зер-
но до біржових цін були стабіль-
ними і складали мінус 130-150 $/т 
на умовах ФОБ Хошимин. А ціни 
на робусту “черрі АБ” в Індії ми-
нулого тижня збільшилися з 1750 
до 1800 $/т.

За матеріалами Coffeetea.ru

Кавовий таймер

Щоденне чаювання на роботі, ви-
трачання дорогоцінної електроенергії 
на приготування чаю – все це марно-
тратство і розкіш у нинішніх складних 
фінансово-економічних умовах. Так, на-
приклад, вважає консультативна орга-
нізація з питань екології “Envirowise”, 
яку фінансує британський уряд.

Британські фахівці пропонують за-
провадити жорсткий режим економії 
води та електрики при готуванні тради-
ційного англійського чаю, а також ство-
рити спеціальну комісію, яка б відповіда-
ла за це.

Мешканці Сполученого Королівства 
вважаються одними із найбільших ша-
нувальників чаю у світі. Підраховано, 
що щодня у країні споживають до 165 
млн. горняток цього напою. Тобто, 70% 
британців п’ють його регулярно, а кожен 
британець за день випиває свої тради-
ційні три чашки чаю. Проте, “Envirowise” 
зауважила одну особливість. Аби приго-
тувати чай британці зазвичай кип’ятять 
воду вдвічі більше, ніж споживають. Від-
так щороку вони “запасаються” окропом 
для 300 млн. чашок чаю, а випивають 
його вдвічі менше. Тож, на вітер викида-
ється і цінна питна вода, і дорога елек-
троенергія.

Щоб зекономити на ресурсах, британ-
ські експерти вимагають від роботодав-
ців запровадити для всіх своїх праців-
ників правило кип’ятити воду тільки у 
чайниках і скасувати традицію заварюва-
ти чай у своєму посуді, на що йде більше 
води. А малому бізнесу краще за все вза-
галі перейти на двокамерні екочайники, 
в яких можна підігрівати воду на одне за-
парювання чаю.

За словами директора “Envirowise” 
Мері Леонард, такі заходи дозволять меш-
канцям Великої Британії за рік економи-
ти стільки електроенергії і води, скільки 
потрібно було б для приготування по-
над 30 млн. горняток чаю. Саме стільки, 
скільки їх британці так у підсумку і не 

випили. При цьому людям радять брати 
приклад з жителів Індії,- кожен з них при 
величезній кількості чаю в країні спожи-
ває його всього лише 700 г на рік.

За матеріалами Izvestia.ru

Як вважаєте ви, із чого ви-
робляють цю елітну і найдо-
рожчу у світі каву? З якогось 
рідкісного, особливого сорту? 
Та ні, – її продукують із пере-
травлених у кишківнику ма-
ленького звірятка – виверр – і 
отриманих “природними шля-
хами” кавових зерен.

Йдеться про знаменитий 
сорт кави Kopi Luwak, якому не-
має рівних за рідкістю та ціною 
– $ 1000 за кілограм. Походить 
ця кава з Індонезії, де її збира-
ють на островах Ява, Суматра, 
Сулавесі. “Kopi” індонезійською 
означає “кава”, а “Luwak” – це 
назва звірятка, різновид цивет-
ти (родина виверрових).

Лювак мешкає на деревах і 
є звичайним маленьким, хоча і 
симпатичним, хижаком. Він по-
любляє ласувати зернами кави 
і обирає серед них лише стиглі і 
ароматні. Цього “шанувальни-
ка” кави вважали шкідником 
до тих пір, поки не здогадали-
ся заробляти на ньому великі 
гроші.

Вся справа в тім, що лювак 
з’їдає набагато більше кавових 
зернин, ніж здатен перетра-
вити. Неперетравлені зерна, 
які проходять крізь кишково-
травну систему лювака, підля-
гають дії його ензимів, а потім 
виходять із нього “природним 
шляхом”. Унаслідок смак зерен 
докорінно змінюється.

Місцеві жителі старанно 
збирають не перетравлені зві-
рятком зерна, з яких і виготов-
ляють найдорожчу у світі каву. 
Ось так і з’являється на світ 
Kopi Luwak. 

Незважаю-
чи на дуже сво-
єрідне похо-
дження цього 
напою, вироб-
ники присяга-
ються, що він 
з а дов ольняє 
усім найвищим 
с т а н д а р т а м 
якості! Кава 
цього сорту 
має чудовий 
карамельний 
відтінок і ніж-
ний аромат 
шоколаду.

На думку вчених, мало-
ймовірно, що цю вишукану 
каву можна буде у майбут-
ньому відтворити штучним 
шляхом.

Дослідник із Гвелфського 
університету (провінція Онта-
ріо, Канада) Массимо Марконе 
зацікавився, чи не можна часом 
відтворити такий ефект, якого 
надають каві циветти. У своїх 
пошуках вчений опинився на 
батьківщині кави, – Ефиопії, 
– де є і кава, і циветти.

У журналі Food Research 
International канадець Масси-
мо Марконе розповів, як він 
готував каву із зерен, особисто 
відібраних ним із помету афри-
канської циветти, і порівнював 
каву із Kopi Luwak.

Вчений виявив, що в обох 
випадках травна діяльність ци-
ветт розкладала протеїни, що 
містилися у кавових зернах. За-
вдяки цьому при обсмажуванні 
смак та аромат кави ще більше 
посилювався. Деякі протеїни 

повністю 
вимива-
ються із 
зернин, тому кава, отримана із 
них, менше гірчить.

Проте каву Kopi Luwak 
не так легко скопіювати, як 
на це сподівався М. Марконе: 
кишківник індонезійських кі-
шок набагато ретельніше роз-
щеплює білки, ніж це робить 
травна система ефиопських 
циветт. А повільна обробка 
бактеріями та ензимами у киш-
ківнику циветт схожа на метод 
ферментації, відомий як “воло-
га” обробка. Навіть речовина 
при цьому використовується 
одна й та сама – молочнокислі 
бактерії.

Переважна більшість Kopi 
Luwak традиційно відправля-
ється до Японії. Хоча на каво-
вому ринку США та деяких 
інших країн Європи цей сорт 
кави користується незмінно 
високим попитом.

Т. Костів.

Íåùîäàâíî çàâåðøèâ 
ñâîþ ðîáîòó ãàñòðîíîì³÷-
íèé ìîñêîâñüêèé ôåñòè-
âàëü Food Show, ÿêèé ó çà-
ñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
îõðåñòèëè “ìåêêîþ ãóðìà-
í³â”.

Ôåñòèâàëü ñòàâ ì³ñöåì 
çóñòð³÷³ ìåòð³â êóë³íàð³¿, ïðî-
ôåñ³îíàë³â-êîíäèòåð³â, ñî-
ìåëüº, áàðèñòà, øåô-êóõàð³â 

êðàùèõ ðåñòîðàí³â, áàð³â ³ 
ïðîñòî ïîö³íîâóâà÷³â âèøó-
êàíî¿ êóõí³. Çà îö³íêîþ îðãà-
í³çàòîð³â, Food Show â³äâ³äà-
ëè ïîíàä 70 òèñ.ëþäåé.

Ó÷àñíèêè Food Chow âçÿ-
ëè ó÷àñòü ó ôèºñò³ ìëèíö³â, 
ìàéñòåð-êëàñàõ áàðèñòà, êà-
âîâèõ äåãóñòàö³ÿõ, ÿº÷íîìó 
ïàò³, ñàëàò-øîó, â³äêðèëè äëÿ 
ñåáå ñåêðåòè êîíäèòåðñüêî-

ãî ìèñòåöòâà òà îñîáëèâîñò³ 
íàö³îíàëüíèõ êóõîíü òîùî.

Êð³ì ïîñò³éíèõ êàâîâèõ 
äåãóñòàö³é, áóëî îðãàí³çîâà-
íå ³ øîó Latte-art ï³ä êåð³â-
íèöòâîì äîñâ³ä÷åíèõ áàðèñ-
òà. Ìàéñòåðí³ñòü ðèñóíê³â 
íà ìîëî÷í³é ï³í³ êàïó÷÷³íî ³ 
ëàòòå îö³íþâàëî ïðîôåñ³éíå 
æþð³.

Orimitrade.ru

 Âèíàõîäè  Åêñêëþçèâíà êàâà

Kopi Luwak – найдорожча у світі кава походить із 
індонезійських островів Ява, Суматра, Сулавесі

 Ïðîìîö³¿

Food Show – представницький гастрономічний 
фестиваль у Росії

 Åêîíîì³÷íà êðèçà

Ñâ³òîâà êðèçà ïðèìóøóº 
áðèòàíö³â åêîíîìèòè íàâ³òü 

íà ïðèãîòóâàíí³ ÷àþ...

²äåÿ áîðîòèñÿ ç âòðàòîþ 
ðîáî÷îãî ÷àñó çà äîïîìî-
ãîþ òàéìåð³â íà êàâîâèõ 
àâòîìàòàõ âèíèêëà ó êåð³â-
íèöòâà îäíîãî ³ç íàéñòàð³-
øèõ ï³äïðèºìñòâ Áîëîíü¿ 
(²òàë³ÿ) Ducati Energia.

Ïðàö³âíèêè ìàþòü ð³âíî 10 
õâèëèí äëÿ òîãî, ùîá âèïè-
òè ÷àøêó êàâè. Ïî çàê³í÷åíí³ 
öüîãî ÷àñó ìàøèíà âèìèêà-

ºòüñÿ. Â êîæíî¿ ðîáî÷î¿ çì³íè 
ñâ³é ãðàô³ê ïåðåðâ íà êàâó. 
Âðàõîâóþ÷è, ùî íà ï³äïðè-
ºìñòâ³ ïðàöþº áëèçüêî 300 
îñ³á, ³ìîâ³ðí³ñòü çàëèøèòèñÿ 
áåç êàâè äîñòàòíüî âèñîêà.

Þë³ÿ Öþïêà.
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Географія походження сортів зерна, 
з яких виготовляється кава торгової марки “Галка”

 Ñìà÷íî ³ êîðèñíî

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

Сьогодні ми познайомимося 
з одним із кращих сортів кави 
– перуанською арабікою (Peru 
SHB Villa Rica Chanchamayo).

Крайня північна точка Перу, 
що у Південній Америці, розта-
шована на екваторі, а південна 
– на широті 18°21’, тобто, країна 
лежить поміж екватором і Пів-
денним тропіком.
Площа 1 млн. 285 тис. км2

Населення 18 млн. 3 тис. мешканців.
Столиця – Лима.

Природа країни багата і до-
волі несподівана. Пустелі і не-
доступні гірські схили, крига і 
селеві потоки, гірські лавини і 
землетруси, зибучі піски та без-
краї, дикі хащі тропіків – це лише 
окремі картини природних 
контрастів географії Перу.

Плантації арабіки розташо-
вані здебільшого у департамен-
тах Хунин, Куско, Кахамарка. Тут 
на східних схилах Анд, у долинах 
Східної Кордильєри найкращі 
кліматичні умови для вирощу-
вання кавових дерев.

Сезон збирання врожаю ара-
біки розпочинається у квітні і 
завершується у жовтні, коли до-

Перуанська арабіка (Peru SHB Villa Rica Chanchamayo)

 Ïîäàðóíêîâèé áóì

стигають останні ягоди. Значна 
частина перуанської арабіки є 
митою.

Перуанська кава арабіка на-
лежить до різновидів зерна типу 
other milds (м’які сорти). Кава 
має лагідний солодкуватий смак 
з легкою кислинкою.

Правдиві шанувальники пе-
руанського зерна арабіки вважа-
ють його неперевершеним, цін-
ним і досконалим матеріалом для 
своїх дегустаційних фантазій. 
При бажанні і 
певних навичках 
ви будете вина-
городжені філі-
жанкою найкра-
щої, вишуканої 
кави, яка роз-
криє особливий 
букет аромату і 
в численних су-
мішах, а також 
у поєднанні з 
іншими видами 
кави.

 Дрібні фер-
мери виробля-
ють основну 
масу всієї кави. 
Баланс надхо-
дить від середніх 
і більших госпо-
дарств, планта-
ції деяких з них 
розташовані на 
висоті 1.700 м та 
вище над рівнем 
моря.

Перуанська 
палата кави 
стверджує, що 

виробництво в країні може до-
сягнути 5.37 млн. мішків до 2015 
року через достатню кількість 
обробленої, багатої на поживні 
речовини землі в кавовому поясі 
між Андами і дощовими лісами. 
Перу продає більшість своєї кави 
в Німеччину і Сполучені Штати, 
але покладається на збільшення 
попиту на відносно нових рин-
ках, таких як Польща, Угорщина 
і Боснія.

ARS.

² õî÷à íîâîð³÷íî-ð³çäâÿ-
í³ ñâÿòà âæå äàâíî ìèíóëè, 
â Àíãë³¿ ïîäàðóíêîâèé áóì 
âñå îäíå íå âùóõàº. Àäæå é 
ñïðàâä³, òàê ïðèºìíî îòðè-
ìóâàòè ïîäàðóíêè, à òàêîæ 
äàðóâàòè ¿õ ñâî¿ì áëèçüêèì 
³ ð³äíèì ö³ëèé ð³ê.

Âåëè÷åçíî¿ ïîïóëÿðíîñò³ â 
àíãë³éö³â íàáóëè, íàïðèêëàä, 
îñîáëèâ³ ³ìåíí³ ÷àøêè ³ ãîð-
íÿòêà äëÿ êàâè ³ ÷àþ. Âîíè çðî-
áëåí³ òàê, àáè êîëåãè ïî ðîáîò³ 
íå çìîãëè ÷àñîì ñêîðèñòàòèñÿ 
íèìè ó â³äñóòíîñò³ ãîñïîäàðÿ. 
Äëÿ öüîãî òðåáà ëèøå âèòÿãíó-
òè ³ç ãîðíÿòêà ñïåö³àëüíèé êî-
ðîê, ùî êð³ïèòüñÿ íà äí³. Â³äòàê 
òîé, õòî ñïðîáóº ïîòàéêè íà-
ëèòè ó ÷óæå ãîðíÿòêî êàâó àáî 
÷àé, áóäå äóæå ðîç÷àðîâàíèé ³ 

íå çìîæå, çâ³ñíî, âèêîðèñòàòè 
éîãî çà ïðèçíà÷åííÿì.

Ö³êàâèì º ³ ïîäàðóíîê ó âèã-
ëÿä³ ñïåö³àëüíî¿ çèìîâî¿ ÿëèíêè, 
àëå ñòàâèòüñÿ âîíà ó ê³ìíàò³ ìà-
ê³âêîþ âíèç. Òàêèìè ÿëèíêàìè, 
ùî ââ³éøëè ó ìîäó, òîðãóº ëîí-
äîíñüêèé óí³âåðñàì “Äæîí Ë’þ-
¿ñ”. ²ãðàøêè äëÿ öèõ çåëåíèõ êðà-
ñóíü ðîçðîáëÿþòü äèçàéíåðè.

À îò ùå îäèí ìîäíèé ³ äå-
øåâèé ïðåçåíò, ÿêèé êîðèñ-
òóºòüñÿ ï³äâèùåíèì ïîïèòîì 
ñåðåä àíãë³éö³â ó íèí³øíþ åêî-
íîì³÷íó ñêðóòó. Öå – ôóòëÿð 
äëÿ áàíàíó. Â ³íñòðóêö³¿ äî íî-
âèíêè âêàçóºòüñÿ ùî, ïîêëàâøè 
ôðóêò ó ôóòëÿð, âè íå ðèçèêóº-
òå ðîç÷àâèòè éîãî, íàâ³òü, ÿêùî 
âèïàäêîâî ñÿäåòå íà ôóòëÿð.

Top.rbc.ru

Подарунки, які користуються підвищеним 
попитом у англійців

Àìåðèêàíñüê³ â÷åí³ ç ªëüñüêîãî 
óí³âåðñèòåòó òà óí³âåðñèòåòó øòàòó 
Êîëîðàäî ä³éøëè âèñíîâêó, ùî ãà-
ðÿ÷èé ÷àé àáî êàâà çäàòí³ ñòèìóëþ-
âàòè ëþäèíó äî ïîçèòèâíèõ åìîö³é.

Ó õîä³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, â÷åí³ îá-
ðàëè ãðóïó äîáðîâîëüö³â, ÿê³ ï³ä ÷àñ ïèò-
òÿ ÷àþ ³ êàâè, ìàëè îçíàéîìèòèñÿ ç äî-
ñüº íåçíàéîìèõ ëþäåé òà ñêëàñòè ñâîþ 
äóìêó ïðî íèõ. Â³äòàê âèÿâèëîñü, ùî ò³ 
ó÷àñíèêè åêñïåðèìåíòó, ÿê³ ïèëè ãàðÿ÷èé 
íàï³é, áà÷èëè â íåçíàéîìèõ ëþäÿõ áàãà-
òî ïîçèòèâíèõ ðèñ, íà â³äì³íó â³ä òèõ, õòî 
âæèâàâ îõîëîäæåí³ ÷àé òà êàâó.

Çà ñëîâàìè ñïåö³àë³ñò³â, ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî ô³çè÷íå òà åìîö³éíå òåïëî îáðîáëÿ-
ºòüñÿ â îäí³é ³ ò³é æå ä³ëÿíö³ ãîëîâíîãî 
ìîçêó. Òîæ, ùîá ñòàòè ëàã³äíîþ ëþäè-
íîþ äîñòàòíüî ïðèéíÿòè ãàðÿ÷ó âàííó, 
àáî âèïèòè ÷àøå÷êó ãàðÿ÷î¿ êàâè. Âàðòî 
â³äì³òèòè, ùî òàêèì ÿâèùåì â÷åí³ ïîÿñ-
íèëè ³ äðåâí³ òðàäèö³¿ ð³çíèõ íàðîä³â ñâ³-
òó çíàéîìèòèñÿ òà ïðîäîâæóâàòè ñï³ëêó-
âàííÿ çà ÷àøêîþ êàâè ÷è ÷àþ.

Âèÿâëÿºòüñÿ, àðîìàò êàâè òà-
êîæ ìîæå áóòè êîðèñíèì, ÿê ³ ñàì 
íàï³é.

Â÷åí³ âñòàíîâèëè, ùî çàïàõ êàâè 
ñòèìóëþº ³ìóííó ñèñòåìó ³ àêòèâ³çóº 
ðîáîòó ìîçêó. ²íîä³ äîñòàòíüî âäèõàòè 
êàâîâèé àðîìàò äëÿ òîãî, ùîá ñàìî-

ïî÷óòòÿ ñòàëî êðàùèì. Çàïàõ ñìàæå-
íèõ çåðåí çàñïîêîþº ³ ðîçñëàáëÿº.

Åíåðã³ÿ, áàäüîð³ñòü, çá³ëüøåííÿ 
øâèäêîñò³ ìîçêîâèõ òà ô³çè÷íèõ ðåàê-
ö³é – òàêà ä³ÿ êàâè â³äîìà ëþäÿì çäàâ-
íà. Öåé åôåêò îáóìîâëåíèé âïëèâîì 
êîôå¿íó íà ã³ïîô³ç, ùî ïî÷èíàº âèä³-
ëÿòè ãîðìîí, ÿêèé ïîñèëþº âèðîá³òîê 
àäðåíàë³íó. Ñàìå çàâäÿêè àäðåíàë³íó 
çá³ëüøóºòüñÿ ÷àñòîòà ñåðöåâèõ ñêî-
ðî÷åíü, ïå÷³íêà ïî÷èíàº âèðîáëÿòè 
á³ëüøå ãëþêîçè, ùî ñïðèÿº íàêîïè-
÷åííþ åíåðã³¿. Êîôå¿í òàêîæ çâóæóº 
êðîâîíîñí³ ñóäèíè, ïîëåãøóº äèõàííÿ 
³ äîçâîëÿº ¿ì ñêîðî÷óâàòèñü ëåãøå òà 
åôåêòèâí³øå. Òàêèì ÷èíîì, àêòèâíèé 
ïî÷àòîê äíÿ çàâäÿêè ÷àøö³ êàâè – öå 
íå ì³ô ³ íå ïåðåá³ëüøåííÿ.

Ï³äãîòóâàëà Þë³ÿ Öþïêà.

Як вдалося вияснити британським 
вченим в ході нових досліджень, чай 
містить в собі стільки корисних для 
здоров’я речовин, що його можна ви-
користовувати в якості про-
філактики багатьох видів за-
хворювань.

Йдеться про профілактику 
серцевих, деяких видів онкозах-
ворювань та карієсу. А тепер до 
цього списку додалось і те, що 
міцний чай з лимоном та медом 
здатен збільшувати жіночий 
бюст: напій стимулює молочну 
залозу.

Ще також корисно вико-
ристовувати зелений чай для 
полоскання ротової порожни-
ни. Це попереджає виникнення 
карієсу та зміцнює зубну емаль. 
Зелений чай рятує від раку шкі-

ри, оскільки містить значну кількість 
антиоксидантів. Крім того, було встанов-
лено, що щоденне вживання чаю сприяє 
зміцненню кісткової системи людини.

Мережа филиппінських кав’ярень 
“Фігаро” оголосила про своє партнер-
ство із корпорацією i. Can Worldwide 
з метою презентувати широкому 
загалу мобільну систему замовлень 
продуктів і напоїв та їх оплати.

У заяві мережі филиппінських кав’ярень 
“Фігаро” йдеться про те, що вона заохочує 
користувачів стільникових телефонів за-
вантажувати спеціальне програмне забезпе-
чення, розроблене корпорацією і. Can Worl-

dwide та реєструвати власні індетифікаційні 
номери або ПІН.

Користувачі також можуть завантажи-
ти меню “Фігаро”, що дозволить із легкістю 
придбати потрібні продукти. Платежі будуть 
вестися із використанням сервісів Банку Фи-
липпінських островів та банківського кон-
сорциуму Bancnet. Адміністрація компаній 
каже, що на даний момент вони шукають 
партнерів для розширення сфери обслуго-
вування.

Lenta.co.il

Гаряча кава робить людей 
лагіднішими

×àé ç ìåäîì ó ïðîô³ëàêòèö³ 
áàãàòüîõ çàõâîðþâàíü

Êîðèñíèì ìîæå áóòè é àðîìàò êàâè

 Ñåðâ³ñ

Íà Ôèëèïï³íàõ êàâó ìîæíà çàìîâèòè 
çà äîïîìîãîþ ñò³ëüíèêîâîãî òåëåôîíó


