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КАВОВИРОБНИКАМ 
У ЦЕНТРАЛЬНІЙ АМЕРИЦІ 

СТАЄ ВАЖЧЕ ФІНАНСУВАТИ 
СКЛАДУВАННЯ КАВИ

Âèðîáíèêàì êàâîâîãî çåðíà â Öåí-
òðàëüí³é Àìåðèö³ âñå âàæ÷å ô³íàíñóâàòè 
ñêëàäóâàííÿ êàâè, àëå âîíè âñå îäíî âî-
ë³þòü î÷³êóâàòè âèùèõ ö³í, áî çìóøåí³ â³ä-
êëàñòè ñâ³é ïðîäàæ ³ ïåðå÷åêàòè ïåð³îä 
“íåñïðàâåäëèâî íèçüêèõ ö³í”. Ïîäàëüøå 
ïàä³ííÿ êàâîâèõ ö³í îáìåæóºòüñÿ ñòàá³ëü-
íèì îá’ºìîì ô³êñàö³é çàêóïî÷íèõ ö³í îá-
ñìàæóâàëüíèêàìè. Öå ñïðèÿº ðîçâèòêó áî-
êîâîãî òðåíäó íà êàâîâîìó ðèíêó âïðîäîâæ 
íàéáëèæ÷èõ 2-3 ì³ñÿö³â. Íèí³ ïðîïîçèö³¿ íå 
âðàõîâóþòü çàëåæíîñò³ á³ðæîâèõ êàâîâèõ 
ö³í â³ä ðîçâèòêó ñèòóàö³¿ íà ôîíäîâèõ ³ êðå-
äèòíèõ ðèíêàõ. Ôîíäîâ³, òîâàðí³ ³ êðåäèòí³ 
ðèíêè ïåðåáóâàþòü ó ëåùàòàõ ïðîòèëåæ-
íèõ ñïîä³âàíü: ïðîäîâæåííÿ ñïàäó ñâ³òîâî¿ 
åêîíîì³êè ç îäíîãî áîêó ³ ìîæëèâî¿ äîëà-
ðîâî¿ ³íôëÿö³¿ – ç äðóãîãî.

ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА 
В’ЄТНАМСЬКОЇ КАВИ 

В 2009/10 РОКАХ ОЦІНЮЮТЬСЯ 
БІЛЬШИМИ ВІД 

ПОПЕРЕДНЬОГО СЕЗОНУ
Â’ºòíàìñüêà Àñîö³àö³ÿ Êàâè ïîâ³äîìè-

ëà, ùî ïðîãíîçîâàíèé îáñÿã âèðîáíèöòâà 
êàâîâîãî çåðíà â êðà¿í³ â ñåçîí³ 2009/10 ð. 
îö³íþºòüñÿ íà ð³âí³ 1 ìëí. òîíí (16,67 ìëí. 
ì³øê³â ïî 60 êã), ùî íà 4,2% á³ëüøå âðîæàþ 
2008/09 ð. Îäíàê, íà â³äì³íó â³ä öüîãî ïðî-
ãíîçó, ãîëîâà Â’ºòíàìñüêî¿ Àñîö³àö³¿ Êàâè 
Âàí Òó ââàæàº, ùî âðîæàé êàâè ó Â’ºòíàì³ 
â ñåçîí³ 2009/10 ð. ìîæå âèÿâèòèñÿ ìåí-
øå 1 ìëí. òîíí ï³ñëÿ äâîõ ïîïåðåäí³õ ðîê³â 
äîá ðèõ óðîæà¿â.

ЕКСПОРТ 
САЛЬВАДОРСЬКОЇ 

КАВИ ЗМЕНШУЄТЬСЯ
Åêñïîðò êàâîâîãî çåðíà ³ç Ñàëüâàäîðó 

ó ëþòîìó 2009 ðîêó çíèçèâñÿ äî 146598 
ì³øê³â ïî 60 êã, ùî íà 11,2% ìåíøå åêñ-
ïîðòíèõ ïîñòàâîê ëþòîãî 2008 ðîêó. Íà-
êîïè÷åíèé îá’ºì åêñïîðòó â ïåð³îä ç 
æîâòíÿ 2008 ïî ëþòèé 2009 ðîêó äîñÿã 
412175 ì³øê³â ïî 60 êã, ùî íà 2,3% íèæ-
÷å, í³æ áóëî åêñïîðòîâàíî ó ïîä³áíèé ïå-
ð³îä ñåçîíó 2007/08 ðîêó. Çàãàëüíèé îáñÿã 
âèðîáíèöòâà êàâè ó Ñàëüâàäîð³ ó ñåçîí³ 
2008/09 ðîêó îö³íþºòüñÿ íà ð³âí³ 1,54 ìëí. 
ì³øê³â ïî 60 êã.

УРЯД КАМЕРУНУ 
ЗБІЛЬШИТЬ МІСЦЕВУ 

ПЕРЕРОБКУ КАВИ НА 50%
Óðÿä Êàìåðóíó ïëàíóº ï³äâèùèòè â³ä-

ñîòîê ïåðåðîáëåíî¿ êàâè âñåðåäèí³ êðà¿íè 
íà 50% äî 2015 ðîêó. Ï³äðàõóíêè ïîêàçàëè, 
ùî ëèøå 5% êàâè ç 50 000 òîíí àðàá³êè 
òà ðîáóñòè, ùî º â êðà¿í³, ïåðåðîáëÿþòüñÿ 
òóò. Êàìåðóíîì çàïî÷àòêîâàíî ïëàí ³ç ïî-
äâîºííÿ âèðîáíèöòâà êàâè äî 2015 ðîêó.
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Пасха Господня, 
19 квітня 2009 року Божого

“Цей день, що його створив Господь, воз-
радуємся і возвеселімся в нім”, – такими сло-
вами закликає нас Свята Церква зустріти 
Світле Христове Воскресіння.

В усьому світі християни урочисто святку-
ють перемогу життя над смертю. У кожному 
храмі сповіщають про перемогу світла над 
темрявою, радості над сумом, благодаті Божої 
над прокляттям.

Ще перебуваючи на землі і пропо відуючи 
Святе Євангеліє, Христос казав: “Світ буде 
радіти, а ви сумуватимете, але сум ваш у 
радість обернеться”. Воскресіння Господнє 
відбувається саме навесні, коли ми спосте-
рігаємо радісне відродження самої природи. 
Воскресіння несе у собі потужну енергетику 
відродження наших душ, воскреслої любові 
до Бога, спонукає жити в мирі, не порушува-
ти Заповідей Божих. І коли настає ця духо-
вна весна людства, весна нашого оновлення і 
очищення, ми йдемо до Храму, бо Воскресін-
ня Христове – велике світлосяйне свято, що є 
основою всієї нашої християнської віри.

Навесні дзвони сповістили
Найбільше чудо із чудес:
Благословенна Божа сила –
Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Слава Отцю і слава Сину,
Святому Духові з небес!
Як символ Віри триєдиний
Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Світле Свято Великодня 
прийшло в наш дім

Найкращі, найщиріші побажання Велико-
дньої радості, Віри, Надії, Любові в День Свя-
того Христового Воскресіння прийміть, доро-
гі друзі! Хай повняться Ваші оселі родинним 
благополуччям, добробутом, статками, а Ве-
ликодня молитва об’єднує і згуртовує, додає 
сил, наснаги, зміцнює в серці кожної людини 
дух добра, справедливості.

З року в рік нехай покращується наше 
життя, а люди стають щиросердними, 

працьовитими, бо ж немає в Бога більшо-
го почуття до нас, як почуття воскреслої 
любові.

Благословляючи Всевишнього і Його Святе 
Воскресіння в День Світлої Христової Пасхи, 
зустріньмо ж Її з радістю, весняним духо-
вним оновленням, сповнені Божої благодаті! 
Христос Воскрес!

Директорат СП “Галка Лтд”.



В УГАНДІ ДО 2015 РОКУ 
ЩОРІЧНО БУДУТЬ САДЖАТИ 

20 МЛН. КАВОВИХ ДЕРЕВ
Õâîðîáà â’ÿíåííÿ êàâîâèõ äåðåâ ìîæå 

çâåñòè íàí³âåöü íàìàãàííÿ Óãàíäè â³äíî-
âèòè âèðîá³òîê êàâè äî 4,5 ìëí. ì³øê³â äî 
2015 ðîêó, êàæå ãîëîâà â³ää³ëó âèðîáíè-
öòâà òà ìàðêåòèíãó Nucafe Äåâ³ä Ìóâîíã. 
Áëèçüêî ïîëîâèíè ç 80 ìëí. êàâîâèõ äåðåâ, 
ÿê³ ïîñàäèëè ó ïðîöåñ³ ïðîãðàìè îíîâ-
ëåííÿ íàñàäæåíü, ï³ääàþòüñÿ ö³é õâîðîá³, 
òîìó ùî íå ìàþòü äî íå¿ ³ìóí³òåòó. UCDA 
ïëàíóº íàñàäæóâàòè 20 ìëí. íîâèõ êàâî-
âèõ äåðåâ ùîðîêó äî 2015 ðîêó â ðàìêàõ 
âñåíàö³îíàëüíî¿ êàìïàí³¿. Ìèíóëîãî ñåçîíó 
äåÿê³ ç íîâîíàñàäæåíèõ äåðåâ ïî÷àëè ïëî-
äîíîñèòè, ñòðèìàâøè äåñÿòèð³÷íèé ñïàä 
âèðîáíèöòâà. UCDA î÷³êóº, ùî ð³÷íèé âè-
ðîá³òîê Óãàíäè äî 2010 ðîêó ñòàíîâèòèìå 
4 ìëí. ì³øê³â.

ГОНДУРАС ПЛАНУЄ 
ЗНАЧНО ЗБІЛЬШИТИ ОБСЯГИ 

ВРОЖАЇВ СВОЄЇ КАВИ
Äðóãèé çà âåëè÷èíîþ âèðîáíèê êàâè ó 

Öåíòðàëüí³é Àìåðèö³ – Ãîíäóðàñ – íàìà-
ãàºòüñÿ çíà÷íî ï³äâèùèòè îáñÿãè âðîæàþ, 
ùîá äîñÿãòè ïîêàçíèêà ó 4,98 ìëí. ì³øê³â 
äî 2012-2013 ðð. Ãîíäóðàñ ñïîä³âàºòü-
ñÿ çá³ëüøèòè âèðîá³òîê íà 8% çà íàñòóïí³ 
4 ðîêè, àëå çàïåðå÷èâ, ùî â³í çìî-
æå åêñïîðòóâàòè 7 ìëí. ì³øê³â êàâè äî 
2011-2012 ðð.

ПЕРУ СТАЄ ЛІДЕРОМ 
З ЕКСПОРТУ ОРГАНІЧНОЇ КАВИ

Âèðîáíèöòâî êàâè ó Ïåðó, íàéá³ëüøîìó 
â ñâ³ò³ åêñïîðòåð³ îðãàí³÷íî¿ êàâè, ïðîöâ³-
òàº, îñê³ëüêè âèðîáíèêè çîñåðåäæóþòüñÿ 
íà ÿêîñò³, ðîçâèâàþòü ðèíêîâ³ ñåãìåíòè 
òà øóêàþòü øëÿõ³â äî çðîñòàííÿ îáñÿã³â 
âèðîáíèöòâà. Âèðîùóâàííÿ êàâè º äóæå 
ïðèáóòêîâèì, íàâ³òü á³ëüøå, àí³æ âèðîùó-
âàííÿ îâî÷åâèõ, áàíàí³â ÷è þêêè. Ðîêàìè 
óðÿä Ïåðó çàîõî÷óâàâ ôåðìåð³â äî âèðî-
ùóâàííÿ êàâè, à íå êîêè – ñèðîâèíè äëÿ 
âèãîòîâëåííÿ êîêà¿íó. ² õî÷à îáñÿãè âèðîá-
íèöòâà êîêè ó Ïåðó – äðóãîìó çà ðîçì³ðîì 
âèðîáíèêó öüîãî ïðîäóêòó – ùå äîñèòü 
âèñîê³, âîíè ðîçâèâàþòüñÿ ïîâ³ëüí³øèìè 
òåìïàìè, í³æ êàâà. Ñòàá³ëüí³ ö³íè òàêîæ 
çá³ëüøóþòü îáñÿãè åêñïîðòó êàâè, íà ÿêèé 
ïðèïàäàº áëèçüêî 95% âñüîãî âèðîá³òêó â 
Ïåðó.

МІНІМАЛЬНІ ЗАРПЛАТИ 
ІНДІЙСЬКИХ КАВОВИХ 
РОБІТНИКІВ ЗРОСТУТЬ

Êîì³òåò ç Ïðàö³ íà Ïëàíòàö³ÿõ âèð³øèâ 
ï³äâèùèòè çàðïëàòè ðîá³òíèê³â íà ãóìîâèõ, 
êàâîâèõ òà ÷àéíèõ ïëàíòàö³ÿõ, ïîâ³äîìëÿº 
³íä³éñüêà ïðåñà. Íà çóñòð³÷³, äå ãîëîâóâàâ 
ì³í³ñòð ïðàö³ Êóðàëè Ï.Ê.Ãóðóäàñàí, âèð³-
øåíî çá³ëüøèòè çàðîá³òí³ ïëàòè ðîá³òíè-
êàì íà ãóìîâèõ ïëàíòàö³ÿõ äî 150 ðóï³é, 
à íà ÷àéíèõ ³ êàâîâèõ ïëàíòàö³ÿõ – äî 115 
ðóï³é íà äåíü.

GREEN MOUNTAIN COFFEE 
БУДУЄ НОВУ КАВОВУ ФАБРИКУ 

У ТЕННЕССІ
Êîðïîðàö³ÿ Green Mountain Coffee Ro-

asters îáðàëà äëÿ áóä³âíèöòâà ñâîº¿ íîâî¿ 
ôàáðèêè âàðò³ñòþ 10,4 ìëí. äîëàð³â òà 
ïëîùåþ 31000 êâ.ì. òåðèòîð³þ â Ñõ³äíîìó 
Òåííåññ³ – Íîêñâ³ëü-Îóê Ð³äæ ²ííîâåéøí 
Âåëë³. Çà ñëîâàìè êîìïàí³¿, íîâà ôàáðè-
êà ï³äòðèìàº íàö³îíàëüíó åêñïàíñ³þ áðåí-
äó òà ðîçøèðåííÿ ñïðàâè êàâîâàð³ííÿ. Öå 
ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ º îñòàííüîþ òî÷êîþ 
ó ñåð³¿ åêñïàíñ³¿ êîìïàí³¿ Green Mountain 
Coffee, øòàá-êâàðòèðà ÿêî¿ ðîçòàøîâàíà â 
Óîòåðáåð³, øòàò Âåðìîíò. Ôàáðèêà ó Òåí-
íåññ³ â ïåðøó ÷åðãó ïðàöþâàòèìå íàä âè-
ðîáíèöòâîì ïîðö³éíèõ óïàêîâîê Ê-Cup äëÿ 
êàâîâàðîê Keurig single-cup.

Ïåðåêëàä ç àíãë.
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Світове споживання кави 
може перевищити виробництво 
щонайменше на 8 млн. стан-
дартних (60 кг = 132 фунта) 
мішків.

Таку заяву зробив Виконавчий 
директор Міжнародної Кавової 
Організації (ІСО) Нестор Осорио 
на нещодавній регіональній кон-
ференції в столиці Руанди Кигалі. 
За прогнозами ІСО, споживан-
ня кави у поточному році може 
збільшитися на 1,6% (до 130 млн. 

Íåñïîä³âàíå ðàë³ 
íà ðèíêó êàâè çà-
ãðîæóº ô³íàíñîâî-
ìó áëàãîïîëó÷÷þ 
òàêèõ êîìïàí³é, ÿê 
Starbucks Corp., 
Kraft Foods Inc., a 
òàêîæ õåäæåâèì 
ôîíäàì, ùî ãðàëè 
íà ïîíèæåííÿ ö³í, 
ïèøå Bloomberg.

Ïîêè ùî âàðò³ñòü êà-
âîâèõ çàïàñ³â çíàõîäèòü-
ñÿ íà ì³í³ìàëüíîìó ð³âí³ 
ç 1965 ðîêó. Ô’þ÷åðñè íà 
êàâ³ àðàá³êà ìîæóòü âèðîñ-
òè öüîãî ðîêó íà 25% ï³ñ-
ëÿ ïåðøîãî ïàä³ííÿ ç 2001 
ðîêó íà òë³ ñïàäó ïðîïîçè-
ö³¿ ç Êîëóìá³¿ ³ Áðàçèë³¿.

Íà äóìêó áàãàòüîõ åêñ-
ïåðò³â, êàâà ìîæå ñòàòè 
îäíèì ç íàéïðèáóòêîâ³øèõ 
âêëàäåíü öüîãî ðîêó.

Conditer.ru

Associated Press (АР) повідомляє, що чле-
ни Міністерства Гавайських островів одно-
голосно прийняли рішення заборонити гене-
тично модифіковану каву.

Associated Press (АР) було також відміче-
но, що корінні гавайці охоче підтримали цю 

заборону. Проти виступили науковці, дослід-
ники, фермери, бізнесмени, які пояснювали 
своє рішення тим, що генетично модифікова-
ні врожаї кави могли б бути більш стійкими 
до пестицидів та різного роду хвороб.

Переклад з англ. Юлія Цюпка.

Â ²íä³¿ äâ³ íåâ³äîì³ êîìïàí³¿ 
ïîâ³äîìèëè ïðî íàì³ð ñòâîðèòè 
çàâîäè ç âèðîáíèöòâà ñóáë³ìî-
âàíî¿ êàâè. 

Ãîëîâà öåðåìîí³¿ íàãîðîäæåí-
íÿ “India Coffee Awards – 2008” G V 
Krishna Rau êàæå, ùî äâà ïðèâàòí³ 
ï³äïðèºìñòâà çá³ëüøàòü ÷èñëî çà-
âîä³â ç âèðîáíèöòâà ñóáë³ìàòó â 
êðà¿í³. Êîëè ¿õ áóäå çàïóùåíî ó ä³þ, 

öå ñóòòºâî ï³äâèùèòü çàêóï³âåëüíó 
ñïðîìîæí³ñòü íàòóðàëüíî¿ êàâè.

Äâà çàâîäè ó Karnataka òà Ye-
lluru ìàòèìóòü ùîð³÷íó âèðîáíè-
÷ó ïîòóæí³ñòü ó 2 òîííè êîæåí. Öå 
ñòèìóëþâàòèìå âèðîùóâàííÿ ì³ñ-
öåâèìè ôåðìåðàìè á³ëüø ÿê³ñíî¿ 
ðîáóñòè.

Ïåðåêëàä ç àíãë. 
Þë³ÿ Öþïêà.

Міжнародна Кавова 
Організація (ІСО) 

знижує свій прогноз 
щодо обсягів 

виробництва кави в 
сезоні 2008/09 року

²ÑÎ çìåíøèëà ñâî¿ ïðîãíî-
çè ³ç îáñÿã³â âèðîáíèöòâà êàâè 
2008/09 ðîêó äî 127,8 ìëí. 
ì³øê³â ïî 60 êã ïðîòè ïîïåðå-
äí³õ îö³íîê íà ð³âí³ 133,4 ìëí. 
ì³øê³â ïî 60 êã, ïîâ³äîìèâ Âè-
êîíàâ÷èé äèðåêòîð Ì³æíàðîä-
íî¿ Êàâîâî¿ Îðãàí³çàö³¿ Íåñòîð 
Îñîðèî.

Çà äàíèìè ²ÑÎ, áóëè ïåðåãëÿ-
íóò³ â á³ê çíèæåííÿ îáñÿãè âèðîá-
íèöòâà ó Êîëóìá³¿, Â’ºòíàì³, ²íä³¿. 
Âèðîáíèöòâî ó ñåçîí³ 2007/08 
äîñÿãëî 116,5 ìëí. ì³øê³â.

Íåçâàæàþ÷è íà äîñòàòí³ â ö³-
ëîìó îáñÿãè ïðîïîçèö³é êàâè íà 
ðèíêó, çáåð³ãàºòüñÿ äåô³öèò ìè-
òî¿ àðàá³êè ÷åðåç çìåíøåííÿ âè-
ðîáíèöòâà êàâè â Êîëóìá³¿. ²ÑÎ 
ñêîðîòèëà òàêîæ ñâ³é ïðîãíîç 
ùîäî îáñÿã³â êàâîâèðîáíèöòâà ó 
Â’ºòíàì³ â ñåçîí³ 2008/09 äî 16,0 
ìëí. ì³øê³â ïî 60 êã ³ç îãîëîøå-
íèõ ðàí³øå îö³íîê íà ð³âí³ 19,5 
ìëí. ì³øê³â ïî 60 êã.

Âèðîáíèöòâî êàâîâîãî çåð-
íà â ñåçîí³ 2007/08 ñêëàëî 16,5 
ìëí. ì³øê³â. Ñâ³òîâå ñïîæèâàí-
íÿ êàâè â 2008 ðîö³ äîñÿãëî 128 
ìëí. ì³øê³â çà äàíèìè ²ÑÎ, ùî 
á³ëüøå îáñÿã³â ñïîæèâàííÿ 2007 
ðîêó (125,1 ìëí. ì³øê³â).

Âèðîáíèöòâî êàâè â Áðàçè-
ë³¿ çà ïðîãíîçàìè ²ÑÎ â ñåçîí³ 
2009/10 ðîêó ïîâèííî çìåíøè-
òèñÿ ÷åðåç 2-ð³÷íèé öèêë óðî-
æàéíîñò³ êàâè. Íà äóìêó ²ÑÎ, 
ïîïèò íà êàâó íå ïîñòðàæäàº â³ä 
åêîíîì³÷íî¿ êðèçè â 2009 ðîö³, à 
¿¿ âèðîáíèöòâî äî ê³íöÿ 2009 ðîêó 
ìîæå ñêîðîòèòèñÿ.

www.coffeetea.ru

В’єтнамська 
Асоціація Кави 
оцінює урожай 

кави сезону 
2008/09 року

Прогноз В’єтнамської Асоціа-
ції Кави значно відрізняється від 
оцінки Міжнародної Кавової Орга-
нізації на сезон 2008/09 року.

В’єтнамська Асоціація Кави 
вважає, що врожай кавового зер-
на у В’єтнамі в сезоні 2008/09 року 
можна оцінити у 16 млн. мішків по 
60 кг, що менше від попереднього 
прогнозу – 17 млн. мішків по 60 
кг. Цей прогноз значно менше від 
оцінок Міжнародної Кавової Орга-
нізації – 19,5 млн. мішків та Депар-
таменту Сільського Господарства 
США – 21,5 млн. мішків.

Обсяг експорту кави у перші 
п’ять місяців сезону 2008/09 року 
склав 8,77 мішків по 60 кг, що на 
12% більше експорту такого ж пері-
оду сезону 2007/08 року.

www.coffeetea.ru

Кавова компанія Starbuc-
ks та Unilever оголосили про 
підписання “ексклюзивної 
ліцензійної угоди” про виго-
товлення, торгівлю та роз-
повсюдження вершків Starbu-
cks у 17-мільярдній товарній 
категорії морозива Starbucks у 
США та Канаді.

Морозиво Starbucks впер-
ше ввели на ринок у 1996р., і 
воно швидко стало провідним 
брендом кавового морозива у 
США. Морозиво Starbucks ви-
готовляють із арабіки високої 

якості, яку купують та обсма-
жують згідно із стандартами 
Starbucks.

Ліцензійна угода компанії 
про морозиво заснована на іс-
нуючих відносинах по вироб-
ництву, торгівлі та розповсю-
дженні готових напоїв Starbucks 
Таzo. Starbucks та Pepsi/Lipton 
Tea Partnership, спільне підпри-
ємство Unilever та PepsiCo під-
писали ліцензовану угоду про 
управління товарною лінією.

За повідомленням інтернет-
сайтів.

 Êàâîâèé ïðîãíîç

Світовий дефіцит кави складатиме 8 млн. мішків

 Ö³íîâà ïîë³òèêà

Кавове ралі 
вдарить по цінах

 Ãåíåòè÷íî ìîäèô³êîâàíà êàâà

Óðÿä Ãàâàéñüêèõ îñòðîâ³â çàáîðîíèâ 
ãåíåòè÷íî ìîäèô³êîâàíó êàâó

 Âèðîáíè÷³ ïîòóæíîñò³

Â ²íä³¿ ïëàíóþòü ñòâîðèòè çàâîäè 
ç âèðîáíèöòâà ñóáë³ìîâàíî¿ êàâè

 Íîâèíè êîìïàí³é

Cooxupe ïîêèäàº ãðóïó Cecafe

Один із провідних бра-
зильських експортерів кави, 
Cooxupe, вийде з бразильської 
Ради Експортерів Зеленої 
Кави (Cecafe) через суперечки 
про субсидії на каву. 

Cecafe і Cooxupe не змогли ді-
йти згоди у тому, як має працюва-
ти програма субсидування. Cecafe 
каже, що Cooxupe отримував дуже 
багато вигоди від цієї програми.

Cooxupe, в свою чергу, повідо-
мив, що створить власну торго-

вельну компанію, щоб експортува-
ти свої кавові зерна, а також зерно 
третіх сторін. Нову компанію схва-
лила рада директорів. Окрім того, 
що Cooxupe є найбільшим експор-
тером кави, він також є найбільшим 
у світі кооперативом кавових ферм.

Starbucks òà Unilever ï³äïèñàëè ë³öåíç³éíó óãîäó 
ïî ðîçâèòêó âåðøêîâîãî á³çíåñó

мішків на рік), у той час як ви-
робництво, за попередніми підра-
хунками, дорівнюватиме 122-124 
млн. мішків.

Причиною дефіциту є зрос-
тання попиту з боку Латинської 
Америки, Європи, Японії. “Ни-
нішня криза не матиме значного 
негативного впливу на рівень по-
питу”, – зазначив Виконавчий ди-
ректор ІСО Нестор Осорио.

Bloomberg.com
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Ринкові ціни на зерно ара-
біки і робусти зазнали змін у 
період 31 березня – 6 квітня 
2009 року. Про це докладніше.

У звітному періоді ціни на 
каву піднялися. Так, арабіка з 
поставкою у травні 2009 року 
подорожчала у Нью-Йорку на 
1,0%, а ціна робусти з постав-
кою у травні 2009 року в Лон-
доні піднялася на 0,4%.

Розрахункова ціна закриття 
на зерно арабіки з поставкою у 
травні 2009 року склала 117,35 
центів/фунт на нью-йоркській 
біржі NYBOT (ІСЕ) 6 квітня 
2009 року.

За звітними відомостями 
стосовно позицій трейдерів із 
кавових ф’ючерсів на нью-йорк-
ській біржі NYBOT станом на 31 
березня 2009 року чиста довга 
позиція у великих інвестицій-
них фондах збільшилася до 1081 
лоту (+591 лот за тиждень).

Чиста довга позиція торго-
вих домів змінилася на чисту 
коротку і склала 1534 лота (змі-
на склала 1799 лотів за тиж-
день). Чиста коротка позиція 
дрібних торговців змінилася на 
чисту довгу у розмірі 453 лотів 
(зміна: 314 лотів за тиждень). 
Чиста довга позиція індекс-
трейдерів зменшилася до 30572 
лотів (зміна склала 1208 лотів 
за тиждень). Частка довгої по-
зиції індекс-трейдерів у комбі-
нованому відкритому інтересі 
(разом із ф’ючерсами та опціо-
нами) у звітному періоді скла-
ла 20,6%. Відкритий інте рес по 
ф’ючерсах зріс до 136670 лотів 
(+5389 лотів).

Сертифіковані запаси ара-
біки на нью-йоркській біржі 
NYBOT станом на 6 квітня 2009 
року зменшилися до 4012845 
мішків по 60 кг (-26959 мішків 
на 30 березня 2009 року).

Розрахункова ціна закриття 
на зерно робусти склала 1572 $/т 
за травневим ф’ючерсом лон-
донської біржі Euronext (LIFFE) 
6 квітня 2009 року.

Coffeetea.ru

 Îãëÿä ðèíêó

Äèíàì³êà ì³æíàðîäíîãî ðèíêó êàâè 
çà ïåð³îä 31 áåðåçíÿ – 6 êâ³òíÿ 2009 ðîêó

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

31 áåðåçíÿ – 6 êâ³òíÿ 2009 ðîêó

 Ìåäè÷í³ äîñë³äæåííÿ  Âèíàõîäè  Ó ñâ³ò³ ÷àþ

Згідно з новими досліджен-
нями, вживання кави може 
попередити виникнення хво-
роб серця. Дослідження, що 
базується на даних двох ве-
ликих та визнаних проектах, 
припускає, що кава може за-
хистити серце. Інші сучасні 
дослідження теж висувають 
припущення, що кава може до-
помогти у боротьбі з розсія-
ним склерозом та попередити 
ризик виникнення паралічу.

«Варто відмітити, що кава 
має багато сприятливих та не-
гативних впливів на людський 
організм, але дані про її зв’язок 
з хворобами серця та смер-
тю від серцевої недостатності 
– відсутні», – повідомила керів-
ник дослідницької команди Ес-

Чудовий індійський чай 
Кангра визнаний на багатьох 
міжнародних виставках.

Чай Кангра дістав свою 
назву завдяки однойменному 
індійському місту, друга назва 
якого “Долина Богів”. Вироще-
ний на схилах “білої гори” Дха-

Krups XP 7240 – нова 
ергономічна кавоварка для 
офісів приготує 16 порцій 

кави без перерви
Êîìïàêòíà òà åðãîíîì³÷-

íà êàâîâàðêà ³ç áåçë³÷÷þ ð³çíèõ 
ïðèñòîñóâàíü, – Krups XP 7240, 
– çìîæå çðîáèòè äëÿ âàñ âñå 
(íó ìàéæå âñå), â³ä çâè÷àéíîãî 
åñïðåññî äî ñìà÷íîãî ëàòòå òà 
³íøèõ êàâîâèõ íàïî¿â.

Íàïåâíî, öå îäíà ³ç íåáàãàòüîõ 
êàâîâèõ ìàøèí, ùî ³äåàëüíî ï³äõî-
äÿòü äëÿ îô³ñ³â, ïîçàÿê ¿õ ïðàêòè÷íî 
íåìîæëèâî ïîøêîäèòè. Íîâèíêà äî 
ñì³øíîãî º ïðîñòîþ ó êîðèñòóâàíí³, 
íåçâàæàþ÷è íà âñ³ òåõí³÷í³ íàâîðîòè, 
ÿê³ ñõîâàí³ âñåðåäèí³. Òðåáà ëèøå 
êëàâ³ø³ ïðàâèëüíî íàòèñêàòè.

Êàâîâàðêà ìàº ñïåö³àëüíèé 
äèñïëåé, íà ÿêîìó â³äòâîðåíî âåñü 
ïðîöåñ ïðèãîòóâàííÿ êàâè.Ïðàöåç-
äàòí³ñòü Krups XP 7240 òåæ âðàæàº: 
âîíà çäàòíà çðîáèòè 16 ïîðö³é êàâè 
áåç ïåðåðâè. Íà äîäàòîê ó êàâîìà-
øèí³ âñòàíîâëåíî ñèñòåìó ô³ëüòðàö³¿ 
âîäè, òîæ îñíîâà äëÿ êàâè çà ñâîºþ 
ÿê³ñòþ âèõîäèòü íå ã³ðøà, í³æ âîäà ³ç 
àðòåçèàíñüêèõ ñâåðäëîâèí, – ñóäÿ÷è 
³ç õàðàêòåðèñòèê âèðîáíèê³â.

Expert.ru

Розроблено чашку для пиття 
кави у невагомості

Àìåðèêàíñüêèé àñòðîíàâò 
Äîíàëüä Ïåòèò, ÿêèé ïåðåáóâàâ 
íà Ì³æíàðîäí³é êîñì³÷í³é ñòàíö³¿, 
ñòâîðèâ ñïåö³àëüíó ÷àøêó äëÿ 
ïèòòÿ êàâè ó íåâàãîìîñò³, ïîâ³äî-
ìëÿº ïîðòàë Space.com.

Â³ä çâè÷íèõ íàì çåìíèõ ÷àøîê 
âèíàõ³ä âèð³çíÿº éîãî îñîáëèâà ôîð-
ìà: ó ïåðåòèí³ ÷àøêà ïîä³áíà äî êðà-
ïë³. Ñàìå íàÿâí³ñòü ãîñòðîãî ðåáðà ³ 
äîçâîëÿº ëþäèí³ ³ç íå¿ ïèòè.

Çà ñëîâàìè àñòðîíàâòà-âèíàõ³ä-
íèêà, òàêà æ òåõíîëîã³ÿ âèêîðèñòîâó-
ºòüñÿ ïðè ñòâîðåíí³ ïàëèâíèõ áàê³â 
äëÿ êîñì³÷íèõ àïàðàò³â, ÿê³ ë³òàþòü ó 
íåâàãîìîñò³.

Â îñíîâó ôóíêö³îíóâàííÿ ÷àøêè 
ïîêëàäåíî ò. çâ. “çìî÷óâàííÿ”, – ÿâè-
ùå âçàºìîä³¿ ð³äèíè ³ç ïîâåðõíåþ. Íà 
Çåìë³ âîíî â³äïîâ³äàº çà ïðîìîêàííÿ, 
ðîçëèâàííÿ ð³äèíè ïîâåðõíåþ, à òà-
êîæ çà ¿¿ ðóõ êàï³ëÿðàìè. Ó íåâàãîìîñò³ 
öåé åôåêò äîçâîëÿº êàâ³ çàëèøàòèñÿ 
ó ÷àøö³, à íå ëåò³òè ó â³ëüíèé ïîë³ò 
ïðè íàéìåíøîìó êîëèâàíí³ ïîñóäèíè 
(çâ³ñíî æ, ïðè ïðàâèëüíîìó ï³äáèðàí-
í³ ìàòåð³àëó ÷àøêè ³ ê³ëüêîñò³ ð³äèíè). 
Âò³ì, êàâó íåìîæëèâî ïèòè. Ó çâè÷àé-
íèõ óìîâàõ ïðè íàõèë³ ïîñóäèíè ð³äèíà 
ïî÷èíàº òåêòè ï³ä ä³ºþ ñèëè òÿæ³ííÿ, à 
ó íåâàãîìîñò³ öüîãî íå â³äáóâàºòüñÿ.

Ñàìå äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ òàêî¿ ïðî-
áëåìè ó ÷àøêè º êóò. ßê äîâîäèòü 
òåîð³ÿ, ÿêùî âåëè÷èíà êóòà º ìåí-
øîþ äåÿêîãî çíà÷åííÿ (ÿêå çàëåæèòü 
â³ä ð³äèíè ³ ìàòåð³àëó), òî âíàñë³äîê 
çìî÷óâàííÿ, ð³äèíà ñàìà “ïîïîâçå” 
ïî æîëîáó äîãîðè. Äîíàëüä Ïåòèò 
ñïîä³âàºòüñÿ, ùî âèíàõ³ä çíàäîáèòü-
ñÿ ìàéáóòí³ì àñòðîíàâòàì òà óð³çíî-
ìàí³òíèòü ¿õ êîñì³÷íèé ïîáóò.

Lenta.ru

Êàâà äîäàº áàäüîðîñò³
ßêùî ñïîðòñìåí-á³ãóí ïåðåä çìàãàííÿìè 

âèï’º òðè-÷îòèðè ÷àøå÷êè êàâè (öå áëèçüêî 
400 ìã êîôå¿íó), òî çìîæå á³ãòè íà 20 õâè-
ëèí äîâøå â³ä ñâî¿õ ñóïåðíèê³â. À øòàíã³ñòàì 
êàâà äîäàñòü íå ñèëè, à âèòðèâàëîñò³. Âò³ì, 
íàâ³òü ÿêùî âè íå çáèðàºòåñÿ âñòàíîâëþâàòè 
íèí³ ñâ³òîâ³ ðåêîðäè, ô³ë³æàíêà êàâè çà ñí³-
äàíêîì âàñ âñå îäíî ï³äáàäüîðèòü.

Êàâà ñòèìóëþº ðîáîòó êèøê³âíèêà
À é ñïðàâä³, ïðîáëåìè ó ö³é ñôåð³ òóðáó-

þòü áàãàòüîõ ãîðîäÿí, ÿê³ ñïîâ³äóþòü ìàëîðó-
õîìèé, ñèäÿ÷èé ñïîñ³á æèòòÿ. Äî ðå÷³, öå ùå 
îäíà ïðè÷èíà, ÷îìó ñïîðòñìåíè ï’þòü êàâó 
ïåðåä á³ãîâèìè êðîñàìè ³ çà¿çäàìè, – çìåí-
øóºòüñÿ âàãà.

Кавотерапія

Чай Ассам вирощують у мальовничій
долині ріки Брахмапутра

ЧАЙНА ІМПЕРІЯ ІНДІЇ

Ассам – один із 
найкращих ін-
дійських чаїв, 
історія якого 
налічує не одне 
століття.

Чай Ассам широко відомий 
в Індії, він славиться своїм міц-
ним, в’яжучим смаком. Виро-
щують цей чай на півночі кра-
їни, на плантаціях мальовничої 
долини ріки Брахмапутра.

Вважається, що одним із 
перших “виробників” чаю був 
англієць Роберт Брюс, який 

зайшов дикорослі 
чайні дерева у регіоні 
Ассам.

Настій із 
цього чор-
ного чаю має терп-
кий смак та буршти-
ново-червоний 
колір. Смакові 
враження нерід-
ко порівнюють із 
справжнім червоним 
вином. Ассамський чай 
зазвичай п’ють із верш-
ками.

Знаменитий чай Дарджилинг походить 
із Західної Бенгалії

Дарджилинг вважається 
кращим світовим різновидом 
чорного чаю.

Індійський чай Дарджилинг 
вирощують у районі одноймен-
ного високогірного містечка 
у Західній Бенгалії. Жодний 
інший чай у світі не може рів-
нятися з ним за делікатним 

мускатним аро-
матом, насиче-
ним смаком і 
ексклюзивним 
букетом.

Дарджилинг 
збирають чотири рази на рік. 
Особливо цінується перший 
весняний урожай цього чаю, 

коли у зимовий 
період, під час 
г а л ь м у в а н н я 
зросту, у чай-
них листочках 
накопичується 
неповторний 
букет арома-
тів.

Готовий на-
пій має ледь 
золотавий ко-
лір. Правильно 
запарений Дар-
джилинг за-
лишає по собі 
післясмак, що 
нагадує шам-
панське.

Нилгирі – справжній діамант чайної 
індустрії Індії

Гірський чай 
Нилгирі широ-
ко відомий се-
ред шануваль-
ників в усьому 
світі.

Вирощений у горах на пів-
дні Індії, де родючі грунти та 
рясні опади, Нилгирі має чудо-
вий лимонний смак та аромат і 
справедливо вважається у світі 
одним із вишуканих індійських 
чаїв.

Збирають Нилгирі весь рік, 
але найціннішим вважається 

чай із листочків весняного вро-
жаю.

Чай Кангра походить із індійської 
місцевості “Долина Богів”

уладхар, цей чай вже впродовж 
останніх ста років славиться 
своїм ексклюзивним ароматом, 
він не раз отримував престиж-
ні нагороди на численних між-
народних виставках та галузе-
вих конкурсах.

Coffeetea.ru

тер Лопез-Гарсіа (Esther Lopez-
Garcia), Universidad Autonoma 
de Madrid в Іспанії. Лопез-Гар-
сіа та її колеги проаналізували 
дані від більш ніж 84.000 жінок, 
що брали участь у цьому масш-
табному дослідженні Nurse’s 
Health Study та 42.000 чолові-
ків, (Health Professionals Foll-
ow-up Study Study). Учасники 
відповідали на питання анкети 
про те, як часто вони пили каву, 
про дієтичні звички, куріння та 
здоров’я.

Дослідники виявили, що 
для жінок, що вживали 2-3 чаш-
ки кави на день ризик смерті та 
серцевих захворювань (період 
1980 – 2004 pp.) на 25 % ниж-
чий, ніж у жінок, які не пили 
каву. Також для них ризик за-
хворіти на рак нижчий на 18 %, 
ніж у нелюбителів кави. Чоло-
віки, що вживали таку ж кіль-
кість кави, не зазнали ні висо-
кого, ні низького ризику смерті 
на протязі періоду дослідження 

(1986 – 2004 pp.). He спостері-
гався зв’язок між вживанням 
кави та смертністю від захво-
рювання раком.

Переваги у вживанні кави 
було опубліковано у виданні 
«Хроніки внутрішньої медици-
ни» («Annals of Internal Medici-
ne»), яке також містить інфор-
мацію про те, що не потрібно 
залежати від кофеїну, оскільки 
люди, що вживають каву без 
кофеїну також мають нижчий 
ризик захворювання, на від-
міну від людей, які взагалі не 
вживають каву.

«Вживання кави не було, 
звичайно, пов’язаним з висо-
ким ризиком смерті у людей 
середнього віку», – сказала Ло-
пез-Гарсіа. – «Здатність помір-
ного позитивного впливу кави 
на людський організм, зокрема 
на хвороби серця, раку та інші 
смертельні недуги, має бути ще 
ретельно дослідженою».

Переклад з англ. Юлія Цюпка.

Âæèâàííÿ êàâè ìîæå 
ïðîäîâæèòè æèòòÿ

 Çäîðîâ’ÿ

Êàâà ïîêðàùóº ïàì’ÿòü
Äîïîìàãàþ÷è ìîçêó çáåð³ãàòè ïðàöåç-

äàòí³ñòü, êàâà ñïðèÿº äîâãîòðèâàë³é ïàì’ÿò³. 
Òîæ, çàâäÿêè êàâ³ ìè íå ò³ëüêè âñòèãàºìî äî-
÷èòàòè ï³äðó÷íèê ïåðåä ³ñïèòàìè, àáî äîïî-
â³äü ïåðåä âèñòóïîì, àëå é áàãàòî ÷îãî çà-
ïàì’ÿòàòè ç íèõ.

Êàâà óñóâàº ñïàçìè áðîíõ³â
ßêùî âàñ ÷àñ â³ä ÷àñó òóðáóþòü íàïàäè 

êàøëþ, çâàð³òü êàâó ³ ñòàíå ëåãøå: êîôå¿í ä³º 
ÿê ñëàáêèé áðîíõîë³òèê. Îäíàê, ïðè àñòì³ ó 
ñòàí³ çàãîñòðåííÿ, íåîáõ³äíà äîïîìîãà ë³êà-
ðÿ, êàâà – íå ïàíàöåÿ.

Êàâà ñïðèÿº ðîáîò³ íèðîê
Êàâà – ä³óðåòèê, òîáòî º ñëàáêèì ñå÷îã³í-

íèì. Çàâäÿêè ö³é âëàñòèâîñò³, ùî-
äåííà ÷àøêà êàâè íà 10% çíèæóº 
ðèçèê ñå÷îêàì’ÿíî¿ õâîðîáè.

Êàâà çàïîá³ãàº êàð³ºñó
Êàâà ïîçèòèâíî âïëèâàº íà 

çóáè, çàïîá³ãàþ÷è êàð³ºñó. Àðàá³-
êà ³ ðîáóñòà ìàþòü áàêòåðèöèä-
í³ âëàñòèâîñò³, ÿê³ çãóáíî ä³þòü 
íà áàêòåð³þ streptococcus muta-
ns – ãîëîâíîãî çáóäíèêà êàð³ºñó. 
Äàíòèñòè íàâ³òü ðåêîìåíäóþòü çà-
ì³íèòè ïðîöåäóðó âå÷³ðíüîãî ³ ðàí-
êîâîãî ÷èùåííÿ çóá³â íà ÷àøå÷êó 
êàâè. Áåç ìîëîêà ³ öóêðó, çâ³ñíî!

Çà ìàòåð³àëàìè ³íòåðíåò-âèäàíü.
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Географія походження сортів зерна, 
з яких виготовляється кава торгової марки “Галка”

 Âèíàõîäè

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

Сьогодні ми позна-
йомимося з одним із 
кращих сортів кави 
– індійською арабікою 
(Plantation “A”).

Основна частина 
території Індії розта-
шована в межах Індо-
Гангської низини і Де-
канського плоскогір’я.
Площа – 3,28 млн. кв2.
Населення – понад 1 млрд. 

мешканців.
Столиця – Делі.

Клімат – мусонний, 
субтропічний і тропіч-
ний, завдяки тому, що 
територію країни посе-
редині перетинає Пів-
нічний тропік. Південні 
райони Індії знаходять-
ся за межами екваторі-
ального клімату.

Достатня кількість 
теплих днів в Індії про-
тягом всього року дозволяє 
збирати врожай кавового зерна 
арабіки, починаючи з жовтня і 
завершуючи його у лютому.

Експортувати каву з Індії по-
чали близько двох століть тому. У 
XIX ст. кавове зерно перевозили 
до Європи в громіздких дерев’я-

Індійська арабіка (Plantation "A")

 Íîâèé âèä ïîñëóã

них човнах. Мандри тривали по 
декілька місяців, адже шлях про-
лягав довкола Африки, повз мис 
Доброї Надії. А зерно, яке везли 
в трюмах – фактично нижче за 
ватер-лінію – знаходилося під 
час подорожі в особливо вологій 

атмосфері. І це викликало його 
ферментацію. Зерна змінювали 
свій зеленкуватий колір на золо-
тистий, збільшувалися в розмірі, 
і, що найголовніше, набували 
надзвичайно м’якого смаку.

Коли на Суецькому каналі 
відкрилося пароплавство кава 

із Індії могла вже транспортува-
тися дуже швидко. Під час пере-
везень її зберігали герметично, у 
залізних трюмах, тому зерно не 
зазнавало істотних змін.

Індійська арабіка Планштейн 
“А” високо котується на світово-

му ринку. Смак її міц-
ний, багатий, тонкий і 
надзвичайно приємний. 
Кава має виразний аро-
мат і за своїми власти-
востями не поступаєть-
ся найкращим зразкам. 
Містить найменшу кіль-
кість кофеїну.

Напій отримують з 
підсмажених зернин ка-
вового дерева – велико-
го і вічнозеленого куща 
арабіки з блискучим, 
темнозеленим листям. 
Цвіте арабіка гарними 
білими квітами, яким 
притаманний приємний 
жасміновий аромат.

Через лічені дні піс-
ля появи квіток на їх 
місці з’являються грона 
схожих на вишні зеле-
них плодів кави. Дозрі-
ваючи, вони поступово 
змінюють гаму кольо-
рів від різних відтінків 
зеленого до золотисто-
коричневого, червоного 
кольору.

Сьогодні Індія ви-
робляє лише 4% від сві-

тового експорту кави, однак екс-
портує близько 70% виробленої 
в себе кавопродукції. За прогно-
зами Ради по каві Індії, виробни-
цтво кавового зерна в країні 2009 
року зросте на 12% і складатиме 
293 тис. тонн.

ARS.

Вчені з сингапурського інституту 
Хімії і Інженерної Науки (Institute of 
Chemical and Engineering Sciences) роз-
робляють нове покриття для екранів 
LCD-телевізорів. Ідею їм підказали, 
як не дивно, плями від пролитої кави у 
формі кола. У сучасних LCD-телевізорів 
на екран наноситься прозоре провідне 
покриття, щоб усунути появу елек-
тромагнітних полів. Для цього вико-
ристовується оксид індія і олова, це до-

24 òðàâíÿ â ßëò³ âïåðøå â Êðèìó 
ïëàíóºòüñÿ ïðîâåäåííÿ â³äêðèòîãî 
òóðí³ðó ñåðåä áàðèñòà – ôàõ³âö³â ç 
ïðèãîòóâàííÿ êàâè. Ïðî öå àãåíò-
ñòâó “Å-Êðèì” ïîâ³äîìèâ ïðåçè-
äåíò Êðèìñüêî¿ àñîö³àö³¿ áàðìåí³â 
Àíäð³é Ôåäîñîâ.

Ó çìàãàííÿõ çà çâàííÿ êðàùîãî â 
ìèñòåöòâ³ ïðèãîòóâàííÿ êàâè â³çüìóòü 
ó÷àñòü 30 ôàõ³âö³â ç 
ð³çíèõ ì³ñò Êðèìó. 
Áàðèñòà ìàþòü ïðè-
ãîòóâàòè 4 åñïðåñ-
ñî, 4 êàïïó÷³íî ³ 4 
àâòîðñüêèõ íàïî¿ 
íà îñíîâ³ åñïðåññî. 
Ñóää³ òóðí³ðó îö³íþ-
âàòèìóòü ñìàê íà-
ïî¿â, à òàêîæ ÿê³ñòü 
¿õ ïðèãîòóâàííÿ.

ßê â³äîìî, äî-
ñâ³ä÷åíèé áàðèñòà 
ïîâèíåí ðîçáèðà-
òèñÿ â ñîðòàõ êàâè, 
â³äð³çíÿòè çà àðî-

Японська компанія Ho-
nda Motor Co, Ltd розробила 
нову версію робота-гуманої-
да Asimo, який працюватиме 
в якості офісного співробіт-
ника.

В обов’язки Asimo вхо-
дить обслуговування клі-
єнтів, зокрема, робот має 

запропонувати їм каву або 
провести до столу офісного 
працівника, тримаючи від-
відувача за руку.

Модель гуманоїда здатна 
рухатися зі швидкістю 2,7 км/
год у режимі спокійної ходи, 
її зріст 130 см, вага 56 кг.

Інтернет-повідомлення.

 Ðîçðîáêà â÷åíèõ

В японському офісі каву подає робот – 
гуманоїд

Ñêîðèñòàâøèñü öèì 
ñåðâ³ñîì, êîæåí ìåø-
êàíåöü êðà¿íè çìîæå ó 
ïîøòîâîìó â³ää³ëåíí³ 
çàìîâèòè ñîá³ òà îòðè-
ìàòè â³äïîâ³äíó ê³ëü-
ê³ñòü àññàìñüêîãî ÷àþ.

Ö³íà ÷àþ, ïðèäáàíîãî 
íà ïîøò³, áóäå íèæ÷îþ â³ä 
ö³íè ó ðîçäð³áí³é òîðã³â-
ë³. ²í³ö³àòîðè ïðîåêòó Tea 
Mail ââàæàþòü, ùî íîâèé 
âèä ïîñëóã ï³äâèùèòü 
ïîïóëÿðí³ñòü àññàìñüêî-
ãî ÷àþ íà âíóòð³øíüîìó 
ðèíêó ²íä³¿ ³ äîçâîëèòü 

éîìó êîíêóðóâàòè çà ö³-
íîþ ³ç ÷àÿìè Êåí³¿ òà Øð³-
Ëàíêè. Çà ñâî¿ ïîñëóãè 
ïîøòîâå â³äîìñòâî îòðè-
ìóâàòèìå 35% êîì³ñ³éíèõ 
â³ä âàðòîñò³ ÷àþ, à òàêîæ 
ïåðåäáà÷åíî âèíàãîðîäó 
ó ðîçì³ð³ 10% â³ä âàðòîñ-
ò³ ðåàë³çîâàíîãî ïðîäóê-
òó ïîøòîâèì ïðàö³âíè-
êàì, ÿê³ çàä³ÿí³ ó ïðîåêò³. 
Â³äòàê îðãàí³çàòîðè àêö³¿ 
ìàþòü íàì³ð ïðîäàòè 25 
òèñÿ÷ êã ÷àþ âïðîäîâæ 
òðüîõ ì³ñÿö³â.

²íòåðíåò-ïîâ³äîìëåííÿ.

В Індії започатковано новий сервіс – 
Tea Mail (чайна пошта)

Плями від кави підказали новий спосіб 
покриття LCD-екранів

брий провідний і прозорий для видимого 
світла матеріал. Проте, такий процес 
досить дорогий і зазвичай проводиться 
у вакуумній камері.

За словами вченого Івана Вакарель-
ські з сингапурського інституту, “каво-
вий” спосіб дешевший, простіший у ви-
користанні, він дозволить забезпечити 
більшу електропровідність. У плямі від 
пролитої кави рідина починає випарову-
ватися, а рідина, що залишилася, збира-
ється у вигляді тонкої облямівки.

Співробітники сингапурського інсти-
туту імітували цей процес з використан-
ням 20 нм частинок золота, розміщених 
на скляній поверхні, що вкрита латексни-
ми мікрокульками діаметром від 50 до 
100 мікрометрів. Унаслідок випаровуван-
ня і конвекції поверхня вкрилася мікро-
сіткою золота. Вчені кажуть, що вона має 
ще кращі провідні характеристики, ніж 
оксид індія і олова. Саме такий спосіб по-
криття екранів LCD-телевізорів викорис-
товуватиметься в майбутньому.

News.ferra.ru

 Ìèñòåöòâî Êàâè

Â ßëò³ ïðîéäå òóðí³ð áàðèñòà

ìàòîì ñòóï³íü îáñìàæóâàííÿ çåðåí, 
ìàëþâàòè íà êàâîâ³é ï³íö³ ³, êð³ì öüî-
ãî, óì³òè ïèòè êîæåí âèä êàâè ³ ãàðíî 
ïîäàâàòè éîãî.

“Ïðîôåñ³ÿ áàðèñòà ðîçâèíóòà â Êðè-
ìó ñëàáøå, í³æ ïðîôåñ³ÿ áàðìåíà, ïðîòå 
¿¿ ïðîñò³øå îñâî¿òè. Â äàíèé ÷àñ àñîö³àö³ÿ 
ïî÷àëà çàéìàòèñÿ ïèòàííÿìè íàâ÷àííÿ ³ 
ï³äãîòîâêè áàðèñòà, âèð³øåíî ïðîâåñòè 

òóðí³ð ñåðåä áàðèñ-
òà”, – ðîçïîâ³â ïðå-
çèäåíò Êðèìñüêî¿ 
àñîö³àö³¿ áàðìåí³â.

Çà ï³äñóìêàìè 
òóðí³ðó ïëàíóºòü-
ñÿ â³ä³áðàòè òðüîõ 
êðàùèõ áàðèñòà, ÿê³ 
ïðåäñòàâëÿòèìóòü 
Êðèì íà Óêðà¿íñüêî-
ìó ×åìï³îíàò³, ÿêèé 
ïðîéäå âîñåíè, â 
Êèºâ³, â ðàìêàõ â³ä-
á³ðêîâèõ çìàãàíü íà 
×åìï³îíàò ñâ³òó ñå-
ðåä áàðèñòà.

 Ñïîðò

Високий ступінь конкуренції в сучас-
них видах спорту змушує багатьох атле-
тів постійно перейматися думками, як 
продовжити свою професійну кар’єру.

Найбільший ефект, звичайно ж, дають 
інтенсивні тренування, постійний тренер-
ський контроль. Та, разом із тим, існує чи-
мало методик, заснованих на особливому 
стилі життя і харчуванні. Спортсмени що-
дня мають дотримуватися суворої дієти. 
Тому і постає питання, які продукти і напої 
принесуть максимальну користь здоров’ю? 

Сьогодні медики дають однозначну 
відповідь на це питання, і радять звертати 

увагу на потенційно корисні властивості 
кофеїну. Йдеться, зокрема, про розще-
плення жирів в організмі, відтермінування 
м’язової втоми, ефект підвищенної кон-
центрації розумової та фізичної енергії.

Наукові дослідження довели, що помір-
на кількість кофеїну може суттєво покра-
щити опірність організму під час повіль-
ного бігу, занять велоспортом та стрибків 
на лижах. Отже, філіжанка кави перед 
спортивним тренуванням дає позитивний 
результат й взагалі покращує сапомочуття 
спортсмена, – запевняють медики.

ARS.

Відмінний стимулятор спортивної енергії


