
У лютому 2009 року 
зростання споживчих цін 
склало 1,5% (у січні – 2,9%). 
Найбільше подорожчали 
безалкогольні напої (6%), 
вершкове масло (5,3%), цу-
кор (4,9%). Ціни виробників 
промислової продукції під-
нялися на 1,8%, і вперше від 
серпня 2008 року їх темпи 
перевищили динаміку спо-
живчих цін. У лютому 2009 
року суттєво підвищили 
свої відпускні ціни вироб-
ники хліба і хлібобулочних 
виробів (на 3,6%), харчо-
вих продуктів, напоїв, у т. 
ч. чаю і кави, тютюнових 
виробів (на 3,5%).
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Нещодавній ІІІ форум “Євро-
па – Україна”, який відбувся в Ки-
єві наприкінці лютого 2009 року, 
дав об’єктивну оцінку нинішньо-
му стану української економіки. 
Зокрема, Інститут євроатлан-
тичного співробітництва під-
готував спеціальний документ, 
де йдеться про те, що в Україні, 
яка посідає лише 145 місце в рей-
тингу Всесвітнього банку Doing 
Business, криза є однією із най-
глибших на європейському кон-
тиненті. За оцінкою фахівців 
Єврокомісії, реальний ВВП нашої 
країни за підсумками січня 2009 
року у річному вимірі скоротився 
на 20-26%, а економічне зростан-
ня може поновитися не раніше 
2010 року.

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

Ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà ÑÏ “Ãàëêà Ëòä”

ÊÀÂÎÂÀ ËÜÂ²Â
 ÔÀÁÐÈÊÀ

 ²íôîðìíîâèíè

ФАХІВЦІ КОСТАРИКАНСЬКОГО 
ІНСТИТУТУ КАВИ 

ПРОГНОЗУЮТЬ ЗМЕНШЕННЯ 
ВИРОБНИЦТВА КАВОВОГО 

ЗЕРНА В СЕЗОНІ 2008/09 РОКУ
Êîñòàðèêàíñüêèé ²íñòèòóò Êàâè (²ñafe) 

ïîâ³äîìèâ, ùî âèðîáíèöòâî êàâè â êðà-
¿í³ â ñåçîí³ 2008/09 ðîêó çà ïðîãíîçîì 
çíèçèòüñÿ íà 12% äî ð³âíÿ 1,644 ìëí 60 
êã ì³øê³â ïîð³âíÿíî â³ä ïðîãíîçîâàíèõ ó 
ñ³÷í³ 1,822 ìëí. Çà ñëîâàìè âèêîíàâ÷î-
ãî äèðåêòîðà Icafe Ðîíàëüäà Ïåòåðñà, 
íîâèé óðîæàé êàâè ñèëüíî ïîñòðàæäàâ 
óíàñë³äîê ïîãàíî¿ ïîãîäè, ÿêà âñòàíîâè-
ëàñÿ â æîâòí³-ëèñòîïàä³ òîð³ê. Òîä³ ÷åðåç 
çëèâè, ïîòóæíèé â³òåð ³ çàìîðîçêè áóëè 
ïîøêîäæåí³ ñòèãë³ êàâîâ³ ÿãîäè áåçïî-
ñåðåäíüî ïåðåä ïî÷àòêîì çáèðàííÿ âðî-
æàþ. Âèðîáíèöòâî êàâè â Êîñòà-Ðèö³ â 
ñåçîí³ 2007/08 ðîêó ñêëàäàëî 1,876 ìëí 
60-êã ì³øê³â.

ЕКСПОРТНІ КАВОВІ ПОСТАВКИ 
В УГАНДІ В СЕЗОНІ 2008/09 РОКУ 

СУТТЄВО ЗРОСЛИ
Çà ïîâ³äîìëåííÿì Àãåíòñòâà Ðîç-

âèòêó Êàâîâî¿ ²íäóñòð³¿ Óãàíäè (UCDA), 
åêñïîðò ðîáóñòè çà ïåðø³ ÷îòèðè ì³ñÿö³ 
ñåçîíó 2008/09 ðîêó çá³ëüøèâñÿ íà 4% 
äî 895854 ì³øê³â â³ä 861/799, ÿê³ áóëè 
åêñïîðòîâàí³ çà öåé æå ïåð³îä ìèíó-
ëîãî ðîêó. Âîäíî÷àñ åêñïîðò àðàá³êè 
òåæ çð³ñ äî 181621 ì³øêà ïîð³âíÿíî ç 
143035 ì³øêàìè ó ìèíóëîìó ÷åçîí³. Çà 
ïðîãíîçàìè, åêñïîðò êàâè ç Óãàíäè â 
ê³íö³ ëþòîìó ñÿãíå 300 000 ì³øê³â. Ïðî-
òå, íåñòà÷à êîíòåéíåð³â ìîæå ìàòè íå-
ãàòèâíèé âïëèâ íà åêñïîðòí³ ïîñòàâêè 
êðà¿íè.

КАВОВИРОБНИКИ 
МЕКСИКИ ОЧІКУЮТЬ 

НА ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЮ 
У СЕЗОНІ 2008/09 РОКУ

ßê ïîâ³äîìèëè â Óðÿä³ Ìåêñèêè, â ñå-
çîí³ 2008/09 ðîêó âðîæàé êàâè â êðà¿í³ 
î÷³êóºòüñÿ íà ð³âí³ 4,8 ìëí 60-êã ì³øê³â, 
ùî íà 14% á³ëüøå, í³æ ó ìèíóëîìó ñå-
çîí³. Çá³ëüøåííÿ ôàõ³âö³ ïîâ’ÿçóþòü ³ç 
îìîëîäæåííÿì êàâîâèõ äåðåâ, à òàêîæ 
³ç ïîêðàùåííÿì ñàí³òàðíîãî äîãëÿäó òà 
øèðîêèì çàñòîñóâàííÿì äîáðèâ íà ì³ñ-
öåâèõ ïëàíòàö³ÿõ.

ЕКСПОРТНІ ЦІНИ 
НА В’ЄТНАМСЬКУ КАВУ 

ЗМЕНШИЛИСЯ НА 5%
Ó ñåðåäèí³ ëþòîãî ïîòî÷íîãî ðîêó 

ö³íè íà åêñïîðò â’ºòíàìñüêîãî êàâîâîãî 
çåðíà çíèçèëèñÿ íà 5%. Çíèæåííÿ ö³íè 
áóëî ñïðè÷èíåíî íèçüêèì ïîïèòîì òà 
çìåíøåííÿì ö³í íà êàâîâ³ ô’þ÷åðñè. Òàê, 
íàïðèêëàä, ðîáóñòà 2 êëàñó (5% ÷îðíèõ ³ 
ëàìàíèõ çåðåí) ïðîäàâàëàñÿ çà 1444 $/ò 
çà óìîâàìè ÔÎÁ, ùî íà $ 70 ìåíøå, í³æ 
íà ïî÷àòêó ëþòîãî.
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 Íà òåìó äíÿ

Незважаючи на нинішню 
нестабільність, спричинену 
світовою економічною кризою, 
наше життя як субстанція без-
кінечна, все одно триває. Впев-
неність у завтрашньому дні 
нам додає хоча б той оптиміс-
тичний факт, що каву і чай, як 
свідчить історичний досвід, ми 
пили й будемо пити надалі.

Чи очікують нас позитивні 
зміни в економіці та краще жит-
тя,- такі запитання ставить перед 
собою кожна людина, бо вірить і 
хоче сподіватися на поліпшення 
ситуації на найближчу перспек-
тиву.

Поза тим, у різних країнах 
світу у споживачів свій “голо-
вний біль” з приводу цього. У 
США, наприклад, за даними 
соціологічних досліджень, спо-
живачів найбільше хвилює стан 
національної економіки. На дру-
гому місці – зростання цін на 
бензин, який турбує американців 
ще більше, аніж ціни на продукти 
харчування.

У Німеччині ж, Італії та 
Велико британії люди занепоко-
єні зростанням цін на послуги 
житлово-комунального госпо-
дарства. Підняття цін на продук-
ти харчування є стресогенним 

фактором і для кожного п’ятого 
росіянина.

А чим переймаємося ми, 
українці? Звичайно ж, станом 
національної економіки, який 
викликає наше особливе занепо-
коєння та розчарування, зроста-
ючими цінами на продукти хар-
чування, суттєвим погіршенням 
рівня життя.

У той час, коли вартість жит-
тя повсюди зростає значними 
темпами, споживачі готові пус-
тити в хід персональні антикри-
зові заходи, аби знизити вплив 
стрімкого підняття цін на свій 
сімейний бюджет. Як свідчать 
результати українських опиту-
вань і вивчення споживацької 
поведінки під час кризи, більше 
половини людей, насамперед, 
намагаються економити на елек-
триці/газі та витрачати менше 
коштів на продукти й одяг. Пере-
важна більшість готова відмови-
тися і від розваг поза домом, від-
відин кав’ярень, барів. А кожен 
третій здатен перейти на недоро-
гі бренди продуктів харчування і 
напоїв.

Тренд “усе вдома” прийшов 
на зміну усталеній традиції “ви-
ходів у світ”. У країнах із зрілою 
економікою ресторани і кав’ярні 

вже відчули на собі ці наслідки у 
зміні поведінки своїх клієнтів.

А поміж тим, “домашня” тен-
денція несе в собі масу нових 
можливостей як для маркетингу 
інноваційних продуктів у сфері 
домашніх розваг, так і для роз-
витку виробників продуктів та 
напоїв,- і не обов’язково лише у 
сфері економ-сегменту.

Наприклад, на деяких ринках 
з’явилися вже готові рецептурні 
набори, що користуються попу-
лярністю і містять всі потрібні 
інгредієнти для приготування 
страви за рецептом. Відтак спо-
живачі можуть потішити себе 
недорогою ресторанною їжею, 
яку вони приготують самостійно 
у домашніх умовах. А ще будуть 
частіше запрошувати одне одно-
го додому до себе в гості, а також 
“на каву”, влаштовувати різні до-
машні вечірки, дещо призабуті 
затишні сімейні зустрічі, святку-
вання урочистих подій, днів на-
родження, які останніми роками 
все більше справляли в барах, 
ресторанах, кав’ярнях. Актуаль-
ним на період 2009-2010 рр. ста-
не перехід до дешевших брендів 
продуктів харчування і напоїв, 
зокрема, кави і чаю.

За прогнозами експертів, 
роки 2009-2010 будуть складни-

ми не тільки для сектора розваг 
поза домом, але й для виробни-
ків одягу і споживчих технологій. 
Адже для зниження впливу кризи 
на свої сімейні бюджети люди бу-
дуть змушені заощаджувати і на 
покупці нового одягу, а ще – від-
класти до кращих часів покупку 
технологічних новинок (ПК, те-
лефонів, телевізорів тощо), а та-
кож відмовитися від оновлення 
великих предметів побуту.

Криза виявилася для багатьох 
справжнім щепленням від шо-
поголізму. В цілому у світі 62% 
онлайн споживачів трактують 
своє фінансове становище як не-
стабільне, неприйнятне. Це гово-
рить про те, що навряд чи нас очі-
кує повернення споживчого буму 
у найближчі роки. Але навіть спад 
в економіці дає нові можливості 
для зростання. Компанії, які й 
надалі продовжують інвестувати 
у розвиток продуктів і напоїв та 
підтримку зв’язку зі своєю цільо-
вою аудиторією, без сумніву, ви-
йдуть переможцями із нинішньої 
кризи. Інвестиції у бренд і під-
тримку лояльності споживачів 
у кризовий період обов’язково 
окупляться для них у кращі часи, 
які прийдуть на зміну нинішнім 
економічним негараздам.

Т. Костів.

Криза – це тимчасово, 
а кава і чай – назавжди!

 Òîðãîâà ìàðêà “Ãàëêà”

Òè àêòèâíà ëþäèíà?! Òîá³ äîðî-
ãà êîæíà õâèëèíà?! Áåç ïðîáëåì! 
Öå îçíà÷àº, ùî Òè âñå îäíî ìîæåø 
â³ä÷óâàòè åíåðã³þ òà æèòòºâó ñèëó 
êàâîâîãî çåðíà. Ñêóøòóé êàâîâå 
çåðíî àðàá³êè â øîêîëàä³ ³ Òè çðî-
çóì³ºø, ùî ïðèõîâóº â ñîá³ öÿ ìà-
ëåíüêà òàºìíèöÿ!

Êàâîâå äðàæå 
â øîêîëàäí³é ãëàçóð³

Êàâîâå äðàæå 
â øîêîëàäí³é ãëàçóð³



НИЗКА АУКЦІОНІВ 
ПРОЙШЛА У ПАРАНІ – 

ВІДОМОМУ 
КАВОВИРОБНИЧОМУ 

РАЙОНІ БРАЗИЛІЇ
Óðÿä Áðàçèë³¿ â ñåðåäèí³ ëþòîãî âè-

ñòàâèâ íà àóêö³îí 74850 ì³øê³â àðàá³êè 
ïî 60 êã ³ç äåðæàâíèõ çàïàñ³â, ùî çáå-
ð³ãàþòüñÿ ó Ïàðàí³. Ñòàðòîâà ö³íà ñêëà-
ëà 222 BRL ($94.38) çà ì³øîê. Öå áóâ 
ïåðøèé àóêö³îí ó íîâîìó ðîö³. Íàñòóïí³ 
òîðãè êàâè â³äáóëèñÿ 26 ëþòîãî (36 000 
ì³øê³â). Çàïëàíîâàíî òàêîæ ïðîâåäåííÿ 
àóêö³îí³â íà 18 áåðåçíÿ (53 000 ì³øê³â) 
òà 15 êâ³òíÿ (44 000 ì³øê³â).

ОБ’ЄМИ ТОРГІВ 
КОЛУМБІЙСЬКОЮ КАВОЮ 
І НАДАЛІ ЗАЛИШАЮТЬСЯ 

НЕВЕЛИКИМИ
Ó Êîëóìá³¿ îá’ºìè òîðã³â çåëåíîþ êà-

âîþ áóëè íåâåëèêèìè â ñåðåäèí³ ëþòî-
ãî, îñê³ëüêè ïîñòàâêè âðîæàþ 2008/09 
ðîêó âñå ùå îáìåæåí³, à äèôåðåíö³àëè 
ö³í êîëóìá³éñüêî¿ êàâè äî á³ðæîâèõ êî-
òóâàíü äóæå âèñîê³ (+24/+25 öåíò³â/ôóíò 
çà óìîâàìè ÔÎÁ). Çà äàíèìè àñîö³àö³¿ 
åêñïîðòåð³â êàâîâîãî çåðíà Êîëóìá³¿, 
÷åðåç äåô³öèò êàâè ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ 
âåëèê³ åêñïîðòåðè çìóøåí³ áóäóòü â³ä-
êëàñòè â³äâàíòàæåííÿ çà âæå óêëàäåíè-
ìè êîíòðàêòàìè.

У ЦЕНТРАЛЬНО-
АМЕРИКАНСЬКИХ КРАЇНАХ 

ЦІНИ НА КАВУ ЗРОСЛИ ЧЕРЕЗ 
НЕВРОЖАЙ У КОЛУМБІЇ

Ó êðà¿íàõ Öåíòðàëüíî¿ Àìåðèêè ö³íè 
çðîñëè ÷åðåç íåóðîæàé ó Êîëóìá³¿. Ïðåì³¿ 
äî ö³í êîñòàðèêàíñüêî¿ ³ ãâàòåìàëüñüêî¿ 
êàâè â³ä ð³çäâÿíèõ ñâÿò çá³ëüøèëèñÿ íà 20 
öåíò³â/ôóíò, à äèôåðåíö³àëè íà êîìåð-
ö³éí³ ñîðòè çðîñëè íà 5-10 öåíò³â/ôóíò. 
Ãîíäóðàñüêà êàâà highgrown ïðîäàâàëà-
ñÿ çà ïîïåðåäí³ìè äèôåðåíö³àëàìè äî 
á³ðæîâèõ ö³í íà ð³âí³ +2/+3 öåíò³â/ôóíò. 
×åðåç íåñòà÷ó ìèòî¿ àðàá³êè â Öåíòðàëü-
í³é Àìåðèö³ ³ Êîëóìá³¿ äåÿê³ òðåéäåðè íà-
ìàãàþòüñÿ ïîêðèòè äåô³öèò ïîñòàâêàìè 
çåðíà ³ç Ðóàíäè, Óãàíäè, Áóðóíä³.

АЗІЙСЬКА КАВА 
ПІДНІМАЄТЬСЯ В ЦІНІ 

ЧЕРЕЗ ЗРОСТАННЯ 
БІРЖОВИХ КОТУВАНЬ

Ö³íà àç³éñüêî¿ êàâè çá³ëüøèëàñÿ ÷å-
ðåç íåçíà÷í³ îáñÿãè ïðîïîçèö³é, ó çâ’ÿç-
êó ç³ ñâÿòêóâàííÿì Íîâîãî ðîêó ó Â’ºò-
íàì³, à òàêîæ ÷åðåç çðîñòàííÿ á³ðæîâèõ 
êîòóâàíü. Çíèæêè (äèôåðåíö³àëè) íà 
â’ºòíàìñüêå çåðíî äî á³ðæîâèõ ö³í áóëè 
ñòàá³ëüíèìè ³ ñêëàäàëè ì³íóñ 130-150 
$/ò íà óìîâàõ ÔÎÁ Õîøèìèí. À ö³íè íà 
ðîáóñòó “÷åðð³ ÀÁ” â ²íä³¿ çá³ëüøèëèñÿ ç 
1750 äî 1800 $/ò.

Ïåðåêëàä ç àíãë.
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 ²íôîðìíîâèíè  Åêñïîðòí³ ïîñòàâêè

 Çàíåïàë³ ïðîäàæ³

 Íàñë³äêè êðèçè

Елітні сорти кави, такі як 
органічна, fair-trade, кошерна 
і навіть та, що вирощена для 
захисту птахів, лідирува-
ли в списку експортної кави. 
Елітні сорти становлять 
30% загального експорту, по-
рівняно із зовсім незначною 
часткою, яку займали ще 10 
років тому.

Органічна кава має особливе 
місце в Перу, країні з дуже нетрива-
лою історією високотехнологічного 
масштабного сільського господар-
ства, каже Пауль Райс, президент і 
виконавчий директор компанії Tr-
ansFair USA, організації, котра сер-
тифікує продукти fair-trade (тор-
гівля на основі взаємної вигоди).

Багато виробників не можуть 
дозволити купувати хімічні до-

брива, тому користуються орга-
нічними, завдяки чому органічна 
кава має перевагу над звичайною, 
і вона не обходиться набагато до-
рожче. Також виробники кави 
віддають перевагу дрібномасш-
табній роботі з обмеженим засто-
суванням техніки, а це означає, 
що вони збирають каву вручну та 
висушують на сонці.

Coffeetea.ru

На Філіппінах каву вважа-
ють продуктом першої необ-
хідності навіть серед нижчих 
класів. 

Зростання обсягів споживан-
ня в країні зменшилося внаслі-

док скорочення сімейних бюдже-
тів, яке спричинене високими 
цінами на харчові продукти та 
переходом споживачів на дешев-
ші напої, такі як чай. На сьогодні 
розчинна кава становить близько 

90-95% загального споживання 
кави, з чого можна зробити ви-
сновок, що більшість споживачів 
купують тепер товари нижчої 
якості.

Coffeetea.ru

Â îñòàíí³ ðîêè ñâ³òîâå 
çðîñòàííÿ ïîïóëÿðíîñò³ íà-
òóðàëüíèõ õàð÷îâèõ ïðîäóê-
ò³â ³ íàïî¿â âèêëèêàëî æâà-
âèé ³íòåðåñ äî âèðîáíèöòâà 
îðãàí³÷íîãî ÷àþ áàãàòüîõ 
³íä³éñüêèõ êîìïàí³é.

Через спад в економіці США, 
споживачі змушені обмежити 
вживання дорогих напоїв еспрес-
со та віддати перевагу каві з 
кавоварок, щоб заощадити гро-
ші, повідомив Рік Райнгарт, ди-
ректор Асоціації Елітної Кави у 
Америці.

Останніми роками, високоякіс-
ні кав’ярні як Starbucks набули ве-
ликої популярності, продаючи до-
рогі напої латте від 3 до 5 доларів за 
горнятко. Але навіть 
мережа із центром 
у Сиетлі планує за-
стосовувати більше 
спеціальних пропо-
зицій, щоб підняти 
занепалі продажі у 
США. Постраждав-
ши від економічного 
спаду, Starbucks за-
чиняє близько 600 
торгових точок із по-
ганими показниками 
торгівлі. До кінця бе-
резня 2009 року вона 
скоротить працівни-
ків по всій країні.

Відмова від до-
рогих кавових напоїв 

Недержавні організації 
Індії продаватимуть 

органічну каву
²íòåãðîâàíà Àäì³í³ñòðàö³ÿ ç 

Ñåëåêö³éíîãî Ðîçâèòêó (ITDA) 
â Ïàäåðó îêðóãó Â³ñàêãàïòíàì 
òà Ôîíä Íààíä³ – ³íä³éñüê³ íå-
óðÿäîâ³ îðãàí³çàö³¿ – ï³äïèñà-
ëè Ìåìîðàíäóì Ïîðîçóì³ííÿ 
(MoU). Íåóðÿäîâ³ îðãàí³çàö³¿ 
çîáîâ’ÿçóþòüñÿ ïðîäàâàòè 
ñåðòèô³êîâàíó îðãàí³÷íó êàâó, 
âèðîùåíó íà ö³é òåðèòîð³¿. 
MoU äîïîìîæå ôåðìåðàì 
íà òåðèòîð³¿ Àíäðà Ïðàäåø 
îäåðæóâàòè 120 ðóï³é çà êã 
îðãàí³÷íî¿ êàâè, ÿêó ðàí³øå 
ïðîäàâàëè çà 90 ðóï³é.

Êàâîâà Ðàäà ïëàíóº âêëàñòè 
400 ìëí. ðóï³é ó íàñòóïí³ 5 ðî-
ê³â, ùîá â³äâåñòè ï³ä êóëüòèâàö³þ 
êàâè 52600 ãà ó ITDA Ïàäåðó, ïî-
ð³âíÿíî ç íèí³øí³ìè 34000 ãà.

Ïîâ³äîìëåííÿ ³íòåðíåò-ñàéòó.

Обсяги споживання кави 
в Перу залишаються 

низькими
Річні обсяги споживання кави 

у Перу дещо зросли за останні 5 
років, але все ще залишаються на 
низькому рівні у 0,1 млн. 60-кіло-
грамових мішків. 

Споживання на особу перебу-
ває на дуже низькому рівні у 500 гр., 
що є одним із найнижчих показни-
ків у регіоні. 

Мешканці Перу здебільшого 
п’ють розчинну каву, яка становить 
75% від загального споживання. 
Але завдяки тому, що у країні з’яв-
ляється все більше кав’ярень та 
ресторанів, смаки перуанців посту-
пово починають змінюватися. Од-
нак, цей сектор покриває лише 10% 
загального попиту при тому, що 
більшу частину кави доставляють 
у дрібні магазини та супермаркети 
для домашнього вжитку.

Coffeеtea.ru

Банкрутство компанії 
The Whittard of Chelsea

Â³äîìà áðèòàíñüêà ìåðåæà 
ìàãàçèí³â êàâè ³ ÷àþ The Whi-
ttard of Chelsea çîâñ³ì áëèçü-
êî äî ñâîãî áàíêðóòñòâà, ïî-
â³äîìëÿº òåëåðàä³îêîðïîðàö³ÿ 
ÂÂÑ. Çàðàç êåð³âíèöòâî êîì-
ïàí³¿ àêòèâíî øóêàº ïîêóïöÿ 
íà íå¿.

² õî÷à ïðîöåäóðó áàíêðóòñòâà 
ïîêè íå ðîçïî÷àòî, àëå âæå òðèâà-
þòü ïåðåìîâèíè ³ç ïîòåíö³éíèìè 
ïîêóïöÿìè. Òèì÷àñîâèì êåð³âíè-
êîì ìåðåæ³, ó ðàç³ ïîâíîãî áàí-
êðóòñòâà, ãîòîâà ñòàòè àóäèòîð-
ñüêà êîìïàí³ÿ Ernst and Young.

Ìåðåæ³ ìàãàçèí³â êàâè, ÷àþ 
The Whittard of Chelsea íàëåæàòü 
130 ìàãàçèí³â ïî âñ³é Âåëèêî-
áðèòàí³¿. Ìåðåæà áóëà çàñíîâàíà 
ó 1886 ðîö³ Óîëòåðîì Ó³òòàðäîì, 
ÿêèé ³ äàâ ¿é ñâîº ³ì’ÿ. Ó 2005 ðîö³ 
âëàñíèêîì ö³º¿ êîìïàí³¿ ñòàëà ³ñ-
ëàíäñüêà ³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ 
Baugur, êîòðà ïðèäáàëà ¿¿ çà 21 
ì³ëüéîí ôóíò³â ñòåðë³íã³â. Ñâ³òî-
âà åêîíîì³÷íà êðèçà, ùî áîëþ÷å 
âäàðèëà ïî åêîíîì³ö³ ²ñëàíä³¿, 
ñòâîðèëà ïðîáëåìè ³ äëÿ Baugur.

Íåùîäàâíî ïðî ñâîº áàí-
êðóòñòâî îãîëîñèëà ³ áðèòàíñüêà 
ìåðåæà äåøåâèõ ñóïåðìàðêåò³â 
Woolworths. Óñ³ ¿¿ 807 ìàãàçèí³â 
çàêðèëèñÿ äî 5 ñ³÷íÿ ö. ð.

Rian.ru

Перуанська органічна кава лідирує 
в експортному списку країни

 Ìåìîðàíäóì Ïîðîçóì³ííÿ

 Åêîíîì³÷í³ òåíäåíö³¿

Ñïîæèâà÷³ Ô³ë³ïï³í çìóøåí³ îáèðàòè 
íàïî¿ íèæ÷î¿ ÿêîñò³

 ×àéíå âèðîáíèöòâî

Çà ï³äñóìêàìè 2008 ðîêó, â 
²íä³¿ âèðîáëåíî 962 òèñ. òîíí 
÷àþ, ç ÿêîãî 825 òèñ. òîíí ñïî-

æèëè ìåøêàíö³ ö³º¿ êðà¿íè. 
Îñòàíí³ì ÷àñîì îñîáëèâèé ³í-
òåðåñ ì³ñöåâèõ êîìïàí³é âè-
êëèêàº âèðîáíèöòâî îðãàí³÷-
íîãî ÷àþ. Â³í âèðîùóºòüñÿ áåç 
çàñòîñóâàííÿ õ³ì³÷íèõ äîáðèâ ³ 
ñïðèÿº ï³äâèùåííþ ÿêîñò³ æèò-
òÿ ³ çäîðîâ’ÿ ëþäåé.

Óðÿä ²íä³¿, ï³äòðèìóþ÷è 
ìîäíó òåíäåíö³þ, ðàçîì ³ç 
Îá’ºäíàíèì ôîíäîì ñèðîâèí-
íèõ òîâàð³â ïðè ÎÎÍ, ó 2008 
ðîö³ âèä³ëèâ ïîíàä $ 4 ìëí. äëÿ 
ô³íàíñóâàííÿ âèðîáíèöòâà ö³º¿ 
÷àéíî¿ ãàëóç³.

Íèí³ â êðà¿í³ âæå âèðîáëÿ-
þòü äî 2 òèñ. òîíí òàêîãî ÷àþ. 
Ïåðåâàæíî, öå ñîðò Äàðäæè-
ëèíã. Íåçàáàðîì òåõíîëîã³þ 
âèðîùóâàííÿ îðãàí³÷íîãî ÷àþ 
çàïðîâàäÿòü â óñ³õ ÷àéíèõ ðåã³-
îíàõ ²íä³¿.

Coffeetea.ru

Технологію вирощування органічного чаю 
запроваджують в усіх чайних регіонах Індії

 Íîâèíè êîìïàí³é

Любителів елітних сортів кави в США 
обмежує економічний спад

може не бути аж такою поганою для 
виробників, каже Райнгарт, оскіль-
ки клієнти купуватимуть дешевшу 
каву для кавоварок у місцевих ма-
газинах, для якої потрібно більше 
мелених зерен. Що стосується спо-
живання сировини, то воно зросте, 
але прибутки зменшаться.

Сектор елітних сортів кави 
представляє лише 17% американ-
ського кавового ринку.

Coffeetea.ru



òîíí, à íàéá³ëüøèì ó ñâ³ò³ âè-
ðîáíèêîì ÷àþ º Êèòàé, äàë³ 
éäóòü ²íä³ÿ, Êåí³ÿ, Øðè-Ëàíêà 
òà ²íäîíåç³ÿ.

Ñåðåä àç³éñüêèõ ì³ñò íàé-
á³ëüøå ñïîæèâàííÿ ÷àþ ñïî-
ñòåð³ãàºòüñÿ ó Ãîíêîíãó, ÿêèé 
òàêîæ º äåâ’ÿòèì ì³ñòîì ó ñâ³ò³ 
ç³ ñïîæèâàííÿ ÷àþ íà äóøó íà-
ñåëåííÿ.

Ãîëîâà Êèòàéñüêîãî ì³æíà-
ðîäíîãî òîâàðèñòâà ßí Ñóíüñè 
çàÿâèâ, ùî éîãî îðãàí³çàö³ÿ 
ðàçîì ³ç ³íøèìè áóäå àêòèâíî 
ñïðèÿòè ì³æíàðîäíîìó îáì³íó 
òðàäèö³ÿìè ÷àéíî¿ êóëüòóðè ³ 
÷àéíî¿ òîðã³âë³, àáè çðîáèòè 
Ãîíêîíã ñâ³òîâèì ðèíêîì ÷àþ ³ 
ñòîëèöåþ ÷àéíî¿ êóëüòóðè.

Tatar-inform.ru

3 áåðåçåíü 2009

Ринкові ціни на зерно 
арабіки і робусти зазнали 
змін у період 27 лютого –  
5 березня 2009 року. Про 
це докладніше.

У звітному періоді ціни на 
каву знизилися. Так, арабіка з 
поставкою у травні 2009 року 
подешевшала у Нью-Йорку на 
1,7%, а ціна робусти з постав-
кою у травні 2009 року в Лон-
доні також дещо зменшилася 
– на 0,06%.

Розрахункова ціна закриття 
на зерно арабіки з поставкою у 
травні 2009 року склала 112,50 
центів/фунт на нью-йоркській 
біржі NYBOT (ICE) 5 березня 
2009 року.

За звітними відомостями 
стосовно позицій трейдерів 
із кавових ф’ючерсів на нью-
йоркській біржі NYBOT ста-
ном на 27 лютого 2009 року 

чиста довга позиція у великих 
інвестиційних фондах збіль-
шилася до 9634 лотів (+691 лот 
за тиждень).

Чиста коротка позиція тор-
гових домів зросла до 10330 
лотів (+276 лотів за тиждень). 
Чиста довга позиція індекс-
трейдерів зменшилася до 33150 
лотів (-286 лотів за тиждень). 
Частка довгої позиції індекс-
трейдерів у комбінованому 
відкритому інтересі (разом із 
ф’ючерсами та опціонами) у 
звітному періоді склала 21,7%. 
Відкритий інтерес по ф’ючер-
сах зменшився до 136959 лотів 
(-785 лотів).

Сертифіковані запаси ара-
біки на нью-йоркській біржі  
NYBOT станом на 5 березня 
2009 року скоротилися до 4,-
189,409 мішків по 60 кг (-25-
699 мішків на 27 лютого 2009 
року).

Розрахункова ціна закриття 
на зерно робусти склала 1586 $/
т за травневим ф’ючерсом лон-
донської біржі Euronext (Liffe) 5
березня 2009 року.

Coffeеtea.ru

 Îãëÿä ðèíêó

Äèíàì³êà ì³æíàðîäíîãî ðèíêó êàâè  
çà ïåð³îä 27 ëþòîãî – 5 áåðåçíÿ 2009 ðîêó

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

27 ëþòîãî – 5 áåðåçíÿ 2009 ðîêó

 Àëüòåðíàòèâíà åíåðã³ÿ

Вчені із римського універ-
ситету Ла Сапіенца твер-
дять, що кавову гущу можна 
використовувати не лише для 
ворожіння, але й як відмінне 
паливо, – повідомляє ANSA.

Кавова гуща є ідеальною 
для печей і котлів, – кажуть іта-
лійські фахівці Роберто Лавечіа 
та Антоніо Зуорро. А фус, що 
утворюється після кави, можна 
використовувати для видален-
ня важких металів.

Скориставшись розчинни-
ком, який виготовлено з води 
та етанолу, дослідники змогли 
отримати 95% поліфенолів, що 
містяться у кавовій гущі. По-
ліфеноли є потужними анти-
оксидантами, які надзвичайно 
цінуються в косметології. Вони 
гальмують процеси старіння, а 
також знижують ризик утво-
рення онкопухлин і серцево-
судинних захворювань.

Ôåíîìåí ÷àþ â³äîìèé 
ó êîñìåòîëîã³¿ çäàâíà. Â 
ð³çí³ ÷àñè ëþäè âèêîðèñòî-
âóâàëè ö³ëþù³ âëàñòèâîñò³ 
÷àþ ïî-ð³çíîìó. Ñó÷àñíà 
êîñìåòè÷íà ïðîìèñëîâ³ñòü 
ñüîãîäí³ ïðîïîíóº íàì òåæ 
÷èìàëî êîñìåòè÷íèõ çàñî-
á³â, ÿê³ øèðîêî âèêîðèñòî-
âóþòü óí³êàëüíèé ïîòåíö³-
àë ÷àþ.

Êîðèñí³ âëàñòèâîñò³ ÷àþ 
âñå ÷àñò³øå çíàõîäÿòü ñâîº 
çàñòîñóâàííÿ ó êîñìåòè÷í³é 
ãàëóç³. Âñ³ëÿê³ øàìïóí³, ãåë³, 
àíòèáàêòåð³àëüí³ êðåìè, òî-
í³êè, çóáí³ ïàñòè ³ ìèëî – öå 
ëèøå íåçíà÷íà ÷àñòêà ïîòåí-
ö³àëó ÷àþ ÿê ñèðîâèíè äëÿ 
âèðîáíèöòâà ð³çíîìàí³òíèõ 
êîñìåòè÷íèõ çàñîá³â.

Ñüîãîäí³ ðîçêðèòè âåñü 
ñïåêòð ÷àþ íàìàãàþòüñÿ â÷å-

í³ â óñüîìó ñâ³ò³, ³ ñåðåä íèõ, 
çîêðåìà, ³íä³éñüê³ ôàõ³âö³, ÿê³ 
ñïîâ³äóþòü íîâ³ ï³äõîäè äî 
âèêîðèñòàííÿ òðàäèö³éíîãî 
íàïîþ.

Îñòàíí³ì ÷àñîì âåëèêî¿ 
ïîïóëÿðíîñò³ íàáóëè ³, òàê 
çâàí³, «÷àéí³» â³òàì³íè. Öå 
– ðå÷îâèíè, ÿê³ ïîêðàùóþòü 
ñòàí øê³ðè òà ¿¿ êîë³ð. Íîâ³òí³ 
ñó÷àñí³ çàñîáè, ùî ç’ÿâëÿ-
þòüñÿ íà êîñìåòè÷íîìó ðèí-
êó, ÿâëÿþòü ñîáîþ ïðåïàðà-
òè ³ç çàõèñíèì UV-ôàêòîðîì 
(ñòóï³íü çàòðèìêè óëüòðàô³-
îëåòîâîãî âèïðîì³íþâàííÿ 
ñîíöÿ) òàêîæ ì³ñòÿòü ó ñâîº-
ìó ñêëàä³ êîìïîíåíòè ÷àþ. À 
ùå, çâ³ñíî, ÷óäîä³éí³ âàííè 
³ç ñâ³æî¿ ÷àéíî¿ íàñòîÿíêè, 
ÿê³ ìàþòü åôåêò îìîëîäæåí-
íÿ.

Coffeetea.ru

Чайний туризм з кожним 
роком набуває все більшої по-
пулярності в Індії.

Чайний туризм у цій кра-
їні є своєрідною відповіддю 
європейському винному ту-

ßê ïèøå ïîðòàë newso-
nchina.ru, Êèòàéñüêå ì³æíà-
ðîäíå òîâàðèñòâî ³ç ÷àéíî¿ 
êóëüòóðè ïîâ³äîìèëî ïðî 
â³äêðèòòÿ Ïåðøî¿ Ì³æíàðîä-
íî¿ ÿðìàðêè ÷àþ, ÿêà ïðî-
õîäèòèìå ó Ãîíêîíãó 13-15 
ñåðïíÿ 2009 ðîêó.

ßðìàðêà â³äáóäåòüñÿ ïàðà-
ëåëüíî ç³ ùîð³÷íîþ âèñòàâêîþ 
– ÿðìàðêîþ “Food Expo” ³ ïðî-
õîäèòèìå ï³ä ïàòðîíàòîì Ðàäè 
ïî ðîçâèòêó òîðã³âë³ Ãîíêîíãó. 
Íà ÿðìàðö³ áóäóòü ïðåäñòàâëå-
í³ ÷èñëåíí³ ñîðòè ÷àþ, ÷àéíèõ 
ïðîäóêò³â, óïàêîâîê, îáëàäíàí-
íÿ òà íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é ó ÷àé-
í³é ãàëóç³ ç³ âñüîãî ñâ³òó.

Ïðîâîäèòèìåòüñÿ òàêîæ ³ 
Ì³æíàðîäíèé êîíêóðñ ÷àþ, ï³ä 
÷àñ ÿêîãî åêñïåðòè âèçíà÷àòè-
ìóòü äåñÿòü íàéêðàùèõ ñâ³òî-
âèõ ÷à¿â. Â³äáóäóòüñÿ ÷èñëåíí³ 
÷àéí³ öåðåìîí³¿, ñåì³íàðè, ôî-
ðóìè òîùî.

Çà äàíèìè Ïðîäîâîëü÷î¿ ³ 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ÎÎÍ, ÿê³ íàâîäèòü Xinhua 
News Agency, òîð³ê âèðîáíè-
öòâî ÷àþ ñÿãíóëî 3,87 ìëí. 

Õòî ïåðøèì âèãàäàâ, 
íà÷åáòî êàâà º íåáåç-
ïå÷íèì äëÿ çäîðîâ’ÿ íà-
ïîºì, òåïåð âæå íàâðÿä 
÷è ç’ÿñóºø. Àëå ñàìå 
â³äòîä³, çà “îô³ö³éíèì 
âèðîêîì”, çâè÷àéíó ïî-
ðö³þ “ìîêêî” ³ ïî÷àëè 
òðàêòóâàòè íà êøòàëò ÷î-
ãîñü òàêîãî ñåðåäíüîãî, 
– ïîì³æ ïà÷êîþ ñèãàðåò 
³ ðþìêîþ àëêîãîëþ. Òà 
äîñë³äæåííÿ íàóêîâö³â 
âñå æ òàêè ñïðîñòóâàëè 
õèáíó äóìêó é ïðîëèëè 
ñâ³òëî íà öþ ïðîáëåìó.

Â÷åí³ âñòàíîâèëè: õî÷à 
êàâà é ì³ñòèòü êîìïîíåí-
òè, ÿê³ äåùî ï³ä-
âèùóþòü ð³âåíü 
õîëåñòåðèíó, àëå 
âñ³ âîíè ïîâí³ñ-
òþ çàòðèìóþòü-
ñÿ âîëîêíèñòèì 
ô³ëüòðîì çâè÷àé-
íî¿ åëåêòðè÷íî¿ 
êàâîâàðêè. Îòîæ, 
òàê áè ìîâèòè, 
“ðèçèêóþòü” ëèøå 
ò³, õòî îáõîäèòüñÿ 
âçàãàë³ áåç êàâî-
âàðêè.

Áàãàòüîõ øàíóâàëüíè-
ê³â êàâè ö³êàâèòü ³ òàêå ïè-
òàííÿ, – ÷è çäàòåí êîôå¿í 
ñïðè÷èíèòè õâîðîáè ñåð-
öÿ ³ ã³ïåðòîí³þ? ßêùî êàâà 
â³äô³ëüòðîâàíà, òî ïðàê-
òè÷íî íåìàº æîäíèõ çà-
ñòåðåæåíü, – àâòîðèòåòíî 
çàïåâíÿº ïðîôåñîð-êàð-
ä³îëîã ³ç Íüþ-Éîðêà Õàðâ³ 
Âîëèíñê³.

Êîôå¿í íå ðåêîìåí-
äîâàíî äëÿ ñïîæèâàííÿ 
ëèøå òèì, õòî ñòðàæäàº íà 
àðèòì³þ. ¯ì ³ ëèøå ¿ì êàâà 
ìàº ïðîòèïîêàçàííÿ, – 
êàæå ïðîôåñîð Âîëèíñê³. 
À îò âñ³ì ðåøòà íå âàðòî 

òóðáóâàòèñÿ, íàâ³òü ÿêùî 
ïóëüñ äåùî ïðèøâèäøå-
íèé. Ïðîñòî íå ñë³ä ïèòè 
ì³öíó ÷îðíó êàâó íàòùå.

Ìåäèêè ñòâåðäæóþòü, 
ùî çà áàãàòî ðîê³â ñâî¿õ 
ñïîñòåðåæåíü âîíè íå çà-
ô³êñóâàëè æîäíîãî âèïàä-
êó, êîëè êàâà ñòàâàëà ºäè-
íîþ ïðè÷èíîþ ñåðéîçíîãî 
ñåðöåâîãî çàõâîðþâàííÿ. 
Òà, ÿê æå áóòè òîä³ ³ç çà-
ïåâíåííÿìè, ùî íàâ³òü 
îäíà ô³ë³æàíêà êàâè çäàò-
íà ï³äâèùèòè òèñê, – çàïè-
òóþòü ïàö³ºíòè. Íà öå ìå-
äè÷íà äóìêà îäíîñòàéíà, 
– òàê, ñïðàâä³, ï³äâèùóº, 

àëå æ íå á³ëü-
øå, í³æ êîëè ìè 
ï³äí³ìàºìîñÿ ïî 
ñõîäàõ íà äåê³ëü-
êà ïîâåðõ³â. Òîæ, 
êðàùå íå ïåðå-
éìàòèñÿ ³ç öüîãî 
ïðèâîäó, – àäæå 
áóäü-ÿêèé ñòðåñ 
ñêîð³ø ï³äâèùèòü 
òèñê, í³æ ê³ëüêà 
ãîðíÿòîê ñïîæè-
òî¿ êàâè.

Ò. Êîñò³â.

 Êîñìåòîëîã³ÿ

Що спільного між чаєм  
та косметикою?

 Íîâ³ â³ÿííÿ

Чайний туризм в Індії
ризму, який добре розви-
нутий у Франції, Італії, 
Німеччині.

Основними маршрута-
ми туризму в Індії слуш-
но вважаються такі чайні 
регіони, як Дарджилинг у 
Західній Бенгалії, Муннар 
у Кералі, Палампур у Хи-
мачал – Прадеш, Ооту в 
Тамілнаду.

Побувавши хоч раз у 
маєтку справжнього чай-
ного фермера туристи мо-

жуть багато що дізнатися про 
історію і багатовікову культуру 
краю, навчитися любити індій-
ський чай не лише як харчовий 
продукт.

Coffeеtea.ru

 ×àéíà êóëüòóðà

Перша Міжнародна ярмарка чаю 
відбудеться влітку цього року у Гонконгу

Про нову розробку вчених 
зі створення кавового палива, 
повідомило джерело “Environ-
mental News Network”.

Продаж біодизельного па-
лива, яке виготовлене із кавової 
гущи, що її викидає американ-

ська мережа кав’ярень Starb-
ucks, за рік може дати $ 8 млн. 
прибутку. Таку суму отримали 
із розрахунку про те, що Starb-
ucks викидає щорік 96 000 тонн 
кавової гущи, а з цієї кількості 
можна виробити до 40 000 лі-
трів біодизеля.

Кавове паливо на відміну 
від звичайного зберігається до-
вше завдяки великій кількості 
антиокислювачів, що містяться 
у каві. Тож з відходів виробни-
цтва біодизеля можна продуку-
вати брикетне паливо для пе-
чей, камінів і котлів. За словами 
вчених, утворюється замкнене 
коло абсолютно безвідходного 
виробництва.

Дослідники Невадського 
університету США вважають, 
що кавовий біодизель відпові-
датиме усім існуючим до таких 
видів продукції вимогам.

Netall.ru

До речі, за підрахунками 
дослідників, італійці щодня ви-
пивають близько 70 млн чашок 
кави і почуваються бадьоро і 
оптимістично, незважаючи на 
всілякі світові негаразди.

Salat.zahav.ru

Кавова гуща  
у якості палива

Ще один зі способів отримання 
автомобільного палива

 Çäîðîâ’ÿ

Чашечка кави – не пересторога  
для здоров’я

Вимушені 
корективи до меню 
кав’ярень Starbucks

Якщо колись Starbucks розвивалася 
найшвидше у Сполучених Штатах, 
то сьогодні світова фінансово-еконо-
мічна криза диктує свої правила гри у 
роботі компанії.

Корпорація Starbucks внесе зміни 
до ранкового меню, щоб задовольнити 
смаки ширшого кола клієнтів у проце-
сі останньої реструктуризації та зміни 
іміджу мережі кав’ярень, повідомляєть-
ся у звітах місцевої преси. 

У зв’язку із кризою компанія у Си-
етлі зачиняє крамниці та скорочує пер-
сонал, тому що вона бореться із змен-
шенням доходів. Після впровадження 
нової кавової суміші, яка мала б прива-
бити пересічного любителя кaви, Starb-
ucks збирається ввести 5 нових страв на 
сніданок у ранкове меню, щоб приваби-
ти клієнтів, котрі хочуть заощаджувати 
й водночас турбуються про своє здо-
ров’я. Серед нових страв будуть кекси, 
жувальні батончики та варені яйця.

Колись Starbucks розвивалася най-
швидше у країні, а зараз вона зазнає 
скорочення продажів через те, що по-
купці почали вагатися між купівлею на-
пою Vanilla Latte та галоном бензину.

Coffeetea.ru

 Åêîíîì³÷íèé ñïàä
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Географія походження сортів зерна, 
з яких виготовляється кава торгової марки “Галка”

 Òóðáîòà ïðî òóðèñò³â

Високоякісна кавопродук-
ція торгової марки “Галка” 
виготовляється із добірного 
зерна арабіки і робусти, що 
надходить на виробництво 
більш ніж із двадцяти кра-
їн світу. Саме ці екзотичні 
країни і подарували людству 
ароматну каву. Смакуємо її 
із насолодою і ми, хоча не за-
вжди знаємо, звідки похо дить 
зерно, які має особли вості та 
характеристики.

Сьогодні ми познайомимо-
ся з одним із кращих 
сортів кави – гвате-
мальською арабікою 
(Guatemala SHB), іс-
торія якої бере свої 
початки ще від древ-
ньої культури майя.

Серед ycix цен-
т р а л ь н о а м е р и к а н -
ських країн, Гватема-
ла є самою північною 
з них. На північному 
cxoді вона межує з 
Мексикою, на сході – з 
Белізом, на південному 
cxoді – з Гондурасом i 
Сальвадором. На пів-
дні країни несе свої 
спокійні води Тихий 
океан, а на сході Гватемала має 
вихід до Карибського моря. За-
гальна довжина сухопутних 
кордонів – близько 2 тисяч 
кілометрів, а берегової смути 
– 430 кілометрів, з яких 320 
припадають на Тихоокеанське 
узбережжя.

Більше половини теритo pії 
краіни займає Гватемальське 
узгір’я висотою 1000-3000 м, де 
мешкає 9/10 всього населения 

Гватемальська арабіка (Guatemala SHB)

 Åêñïåðèìåíò

країни. Значна частина Гвате-
мальського узгір’я знаходить-
ся в помірно теплій зоні “т’єра 
темп-лада”, висота якої сягає 
2 тис. м. Середньорічна тем-
пература цієї, як її називають 
“кавової зони”, +18°, +24° С. 
Тут найбільш сприятливий клі-
мат для людей i висаджування 
вибагливих кавових дерев на 
плантаціях.
Площа Гватемали – 109 тис. км2.
Населенна – 8 млн. мешканців.
Столиця – Гватемала.

Значну частину збору вро-
жаю дають великі плантації 
кави, що розташовані на тихо-
океанських схилах Гватемаль-
ського узгір’я та його цен-
тральної частини, де вулканічні 
грунти найбільш родючі.

В департаменті Альта-Вера-
пас майже вci землі зайняті під 
дерева кави. Micтa i селянські 
маєтки тут зустрічаються рідко, 
але в сезон збирання врожаю 

кави, який триває з серпня по 
березень, мешканці Західного 
узгір’я Альтос приходять сюди 
працювати цілими сім’ями. 

В експорті країни переважає 
сільськогосподарська продук-
ція, яка становить майже 2/3, з 
неї 1/3 припадає на гватемаль-
ську арабіку, – ніжне, пахуче 
зерно з м’яким відтінком смаку. 
Гватемальці дбайливо догля-
дають кожне кавове деревце. В 
“кавовій зоні” вони розташо-
вують свої плантації в затінку 

розлогих, спеціально 
підібраних видів де-
рев, котрі оберігають 
чутливі до перепадів 
температур і погодних 
умов молоді саджанці 
арабіки. Сьогодні тен-
дітні кавові зерна най-
кращих гатунків гва-
темальської арабіки, 
котрі мають дещо ви-
довжену форму, визна-
ні в усьому світі через 
їхній особливо при-
ємний смак та доволі 
низький вміст кофеїну. 

Пряний і насиче-
ний аромат наділяє 
гватемальську арабі-

ку унікальним характером. Ця 
кава – для справжніх гурманів 
і знавців. Вона – предмет осо-
бливої національної гордості 
гватемальців, котрі протягом 
багатьох століть, з покоління в 
покоління, передають свої тра-
диції і секрети вирощування 
елітного кавового зерна, історія 
якого бере початки ще від ста-
родавньої культури майя.

ARS.

Äëÿ òèõ, õòî ë³íóºòüñÿ 
çàâàðèòè ñîá³ ðàíêîâèé 
÷àé äî ðîáîòè, àáî âçà-
ãàë³ íå ìàº ÷àñó ³ â³÷íî 
ïîñï³øàº, ³íä³éñüê³ â÷åí³ 
ïðîïîíóþòü îðèã³íàëüíó 
íîâèíêó – ÷àéí³ “ï³ãóëêè”.

×àéí³ “ï³ãóëêè”, ÿê çà-
ïåâíÿþòü ³íä³éñüê³ â÷åí³, 

Чайні “пігулки” розробили 
вчені з Індії

ìîæíà øâèäêî ðîçæóâàòè 
àáî æ ðîç÷èíèòè ó ãàðÿ÷³é 
âîä³. Íîâèíêà ñêëàäàºòüñÿ ç 
80% ÷àþ ³ 20% ³íøèõ ïàõó-

÷èõ ðå÷îâèí. Ïàòåíò íà ñâ³é 
âèíàõ³ä ïðåäñòàâèâ Äîñë³ä-
íèöüêèé öåíòð ÷àþ â Òîêëà¿ 
(øòàò Àññàì).

Великі і приємні поступки у вигляді 
необмеженої кількості кави, чаю, пар-
фумів та інших товарів, зробив для 
туристів Євросоюз.

Нині, приїжджаючи (або від’їжджа-
ючи) до країн Євросоюзу, дозволяється 
мати при собі товарів на суму 430 євро. 
Для подорожуючих на потязі, автобусі 
або авто ця сума дорівнює 300 євро. По-
передня безмитна норма – понад удві-
чі менша. Також можна везти зі собою 
скільки завгодно парфумів, кави та чаю.

Значно збільшені квоти і на спиртні 
напої. Ніхто не буде проти, якщо у вашо-
му багажі поміститься чотири літра вина, 
два літра лікеру, літр горілки чи віскі і 
навіть 16 літрів пива. Щодо тютюну, то 
в кожного члена Євросоюзу свої вимоги. 
Якщо, приміром, до Бельгії, Німеччини 
або Чехії можна провезти 200 сигарет, то 
до Польщі, Франції – тільки 40.

1tv.ru

Ïîë³ö³ÿ Òóìàííîãî Àëüá³îíó âè-
ð³øèëà ç³ãðàòè íà íîñòàëüã³÷íèõ 
ïî÷óòòÿõ ñîòåíü áðèòàíñüêèõ âàð-
òîâèõ ïðàâîïîðÿäêó, ÿê³ ³ìì³ãðóâà-
ëè äî Àâñòðàë³¿ òà Íîâî¿ Çåëàíä³¿, 
àáè ïîâåðíóòè ¿õ íà áàòüê³âùèíó. 
Äëÿ öüîãî çíàäîáèëîñÿ íàãàäàòè 
âè¿õàâøèì ïðî òðàäèö³éí³ ö³ííîñ-
ò³ ¿õíüî¿ ð³äíî¿ êðà¿íè, ïîâ³äîìëÿº 
àãåíö³ÿ Reuters.

Ðåêëàìíó êàìïàí³þ, ÿêà ìàº íà 
ìåò³ ïîâåðíóòè áðèòàíñüêèõ âò³êà÷³â, 
ðîçãîðíóëà ïîë³ö³ÿ ãðàôñòâà Ëåñòåð-
øèð. Ó êàìïàí³¿ éäåòüñÿ, çîêðåìà, ïðî 
ïåðåâàãè ãàëå÷íèõ ïëÿæ³â íàä ï³ñ÷à-
íèìè òà áàäüîðîãî àíãë³éñüêîãî ÷àþ 
íàä êàâîþ ëàòòå. Íà âèïàäîê, ÿêùî 
ðåêëàìíà àêö³ÿ íå ñïðàöþº, êîæíîìó, 
õòî ïîâåðíåòüñÿ, óðÿä ãàðàíòóº ïàêåò 
ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè íà ïåðåñåëåí-
íÿ äîäîìó ó ðîçì³ð³ 10 òèñ. ôóíò³â 
(áëèçüêî 15 òèñ äîëàð³â ÑØÀ àáî 22 
òèñ. àâñòðàë³éñüêèõ äîëàð³â).

Âò³ì, ïåðåìàíèòè ïîë³öåéñüêèõ 
íå òàê âæå é ïðîñòî. Ò³ëüêè òîð³ê Àâ-
ñòðàë³þ ó ÿêîñò³ íîâî¿ áàòüê³âùèíè îá-
ðàëè ìàéæå 40 òèñ. áðèòàíö³â, à íîâ³ 
òðàäèö³¿, ñóäÿ÷è ç óñüîãî, ïðèéøëèñÿ 
¿ì äî ñìàêó. “Âè çìîæåòå ïèòè ëàòòå, 
à íå ÷àé, à ÷àñ â³ä ÷àñó – ³ ïëÿøå÷êó 
õîëîäíîãî ïèâà, – êàæå íà çàõèñò àâ-
ñòðàë³éñüêèõ ïðàâèë çàñòóïíèê êîì³-
ñàðà ïîë³ö³¿ Ï³âäåííî¿ Àâñòðàë³¿ Ãàð³ 

Нова диво-кавоварка, якою можна ке-
рувати за допомогою комп’ютера, ство-
рена Реко Маенпаа, повідомляє Gizmodo.

Ця новинка є останнім словом у світі 
кавомашин, які здатні приготувати вам 
чашечку кави скоріше ніж за півхвили-
ни. Але найбільший інтерес викликає не 
швидкість, а “нутрощі” цього чудового 
агрегату, оздобленого 8-дюймовим тач-

скрином, процесором Intel 500 MHz Pent-
ium, материнською платою АТХ і графіч-
ною відео-картою GeForce MX 440.

Спостерігати за процесом приготу-
вання кави можна за допомогою телеві-
зора (Wi-Fi), а керувати кавовими техно-
логіями через WAP. Проте, приготувати 
капуччіно нова модель поки що не вміє.
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Ïåðøà äåãóñòàùÿ êàâè, 
âèðîùåíî¿ ó Âåëèêîáðè-
òàí³¿, ïðîéøëà â îäíîìó ç 
áðèòàíñüêèõ ðåñòîðàí³â. 

Kaâîâ³ åêñïåðòè, ÿêèì 
âäàëîñÿ ñêóøòóâàòè íîâèíêó, 
âèðîùåíó ó ãðàôñòâ³ Êîðíó-
îëë â îðàíæåðå¿ Eden Project 
çàÿâèëè, ùî êàâà âèéøëà äî-
ñèòü ïðèºìíîþ íà ñìàê.

3à ñëîâàìè Òð³ñòàíà Ñò³-
âåíñîíà, ìåíåäæåðà áàðó-
ðåñòîðàíó, äå ïðîõîäèëà 
äåãóñòàùÿ, ñìàê íàïîþ áóâ 
íå íàäòî òåðïêèì òà ìàâ 
ïðèºìíûé àðîìàò. Îäíàê, 
â³äì³÷åíî, ùî áóëà ïðîâåäå-

20 ÷àøîê áðèòàíñüêî¿ êàâè
íà âåëèêà ðîáîòà, ïåðø í³æ 
êàâîâ³ çåðíà ä³éøëè ïîâíî¿ 
ãîòîâíîñò³.

Êîðíóîëüñüêî¿ êàâè âè-
ñòà÷èëî ëèøå íà 20 ÷àøîê, 
îñê³ëüêè ñïåö³àë³ñòè çìîãëè 
âèðîñòèòè ëèøå 200 ã ïëîä³â, 
ç ÿêèõ âèéøëî ëèøå 150 ã çå-
ðåí. Íà äàíèé ìîìåíò êàâà 
â Êîðíóîëë³ íå âèðîùóºòüñÿ 
â ïðîìèñëîâèõ ìàñøòàáàõ. 
Ùîá ðîçïî÷àòè öåé ïðîöåñ, 
ïðàö³âíèêàì îðàíæåðå¿ Eden 
Project äîâåäåòüñÿ â³äìîâè-
òèñü â³ä âèðîùóâàííÿ âcix 
³íøèõ êóëüòóð.

Þë³ÿ Öþïêà.

Відтепер у країни Євросоюзу туристам можна 
ввозити необмежену кількість кави і чаю

 Òðàäèö³éí³ ö³ííîñò³

Британських поліцейських-іммігрантів 
намагаються повернути до країни за допомогою 

грошей і ... традиційного англійського чаю
Áåðíñ. – À çàì³ñòü òîãî, ùîá òóëèòèñü 
íà âîëîãîìó ³ õîëîäíîìó êàì³íí³, â³ä-
ïî÷èâàòè ç ïðèºìí³ñòþ íà ñîíÿ÷íîìó 
ï³ñ÷àíîìó ïëÿæ³”.

Ëèøå â³ä 2005 ðîêó äî Àâñòðàë³¿, 
ñïîêóñèâøèñü íà ¿¿ êë³ìàò ³ ðîçê³øí³ 
îêåàíñüê³ ïëÿæ³, ïî¿õàëè ñîòí³ áðèòàí-
ñüêèõ ïîë³öåéñüêèõ. Ñóñ³äêà Àâñòðàë³¿ 
Íîâà Çåëàíä³ÿ ó òàêèé æå ñïîñ³á çâà-
áèëà ùå á³ëüøó ê³ëüê³ñòü àíãë³éñüêèõ 
ïðåäñòàâíèê³â ïðàâîïîðÿäêó.
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 Âèíàõîäè

Êàâîìàøèíà ³ç ïðîöåñîðîì 
³ â³äåî-êàðòîþ

 Îðèã³íàëüíà íîâèíêà


