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НАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ 
ПОСТАВКИ ТОВАРІВ (CONAB) НАДАЛА 

ВІДОМОСТІ ЩОДО ВРОЖАЮ КАВИ 
2007/08 РОКУ

Íàö³îíàëüíà Êîðïîðàö³ÿ Ïîñòàâêè Òîâàð³â 
(Conab) ïîâ³äîìèëà, ùî áðàçèëüñüê³ ôåðìå-
ðè ç³áðàëè 63% ç ïðîãíîçîâàíèõ 36.5 ìëí. 
60-êã ì³øê³â êàâîâîãî çåðíà ç âðîæàþ 
2007/08 ðîêó äî 10 ëèïíÿ, ùî á³ëüøå â³ä 56% 
òèæäåíü òîìó ³ ïðîòè 48% ð³ê òîìó, çàÿâèâ 
àíàë³òèê Safras & Mercado. Ðîáóñòè ç³áðàëè 
ðàçîì 93%, á³ëüøå â³ä 87% ó ïîïåðåäíüîìó 
òèæí³ ³ 86% òîð³ê. Ç³áðàíî 49% àðàá³êè, ÿêà 
äîçð³âàº ï³çí³øå, á³ëüøå â³ä 43% òèæäåíü 
òîìó ³ ïðîòè 37% â ìèíóëîìó ðîö³.

ВИРОБНИКИ ГОНДУРАСУ ВИМАГАЮТЬ 
РЕФОРМИ І ДОДАТКОВИХ КРЕДИТІВ

Ñîòí³ êàâîâèðîáíèê³â çíîâó îá’ºäíàëèñü 
â ÷îòèðè âåëèê³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ïðîòåñòóâàëè 
³ âèìàãàëè êðàùîãî äîñòóïó äî äîäàòêîâèõ 
êðåäèò³â, ðàçîì ³ç çàòâåðäæåííÿì ñï³ðíî¿ ðå-
ôîðìè ³ñíóþ÷îãî äîâ³ð÷îãî ôîíäó, ÿêèé óòâî-
ðèëè â 2003ð. Ç òåïåð³øíüîãî ôîíäó êîðèñòà-
þòü 40.000 êàâîâèðîáíèê³â ³ â³í ô³íàíñóºòüñÿ 
$9-â³äðàõóâàííÿì çà êîæåí 48-êã ì³øîê ïðî-
äàíî¿ êàâè. Íà äóìêó âïëèâîâèõ ëþäåé, ÿê³ 
ïðîøòîâõóþòü äàíó ðåôîðìó, ç íå¿ ñêîðèñòàº 
äîäàòêîâî 30.000 îòðèìóâà÷³â êðåäèòó. Êàâà 
º òðåòüîþ çà âåëè÷èíîþ ñòàòòåþ ïðèáóòêó â 
êðà¿í³ ³ äàº ïðèáëèçíî $400 ìëí. çà ð³ê.

СТАРІ ДЕРЕВА ВИЛУЧАТИМУТЬ 
ІЗ КАВОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

САЛЬВАДОРУ
Êàâîâ³ äåðåâà Ñàëüâàäîðó íàáëèæàþòü-

ñÿ äî ìåæ³ “ïåíñ³éíîãî â³êó” ³ ñëóæáîâ³ îñî-
áè ç ³íäóñòð³¿ çàÿâëÿþòü, ùî ìèíóëà îñíîâà 
åêîíîì³êè ïîâ³ëüíî â³äõîäèòü â ³ñòîð³þ. Íå-
çâàæàþ÷è íà òå, ùî á³ëüøà ÷àñòèíà ñó÷àñ-
íèõ òåõíîëîã³é âèðîùóâàííÿ êàâîâèõ äåðåâ 
äîòðèìóºòüñÿ äóìêè, ùî äåðåâà íåîáõ³äíî 
íàñàäæóâàòè ÷åðåç 15-20 ðîê³â, ñåðåäí³é â³ê 
êàâîâèõ äåðåâ â êðà¿í³ çíà÷íî á³ëüøèé. Âíà-
ñë³äîê öüîãî âðîæà¿ òåïåð º íàáàãàòî íèæ÷è-
ìè â³ä ñâ³òîâèõ íîðì ³ ñåêòîð ìîæå í³êîëè íå 
âèéòè ç êðèçè, â ÿêó â³í ïîòðàïèâ ÷åðåç áîðãè 
ôåðìåð³â ï³ñëÿ ðåêîðäíî íèçüêèõ ö³í â îñòàí-
íüîìó äåñÿòèð³÷÷³. Çã³äíî ç ïîâ³äîìëåííÿì 
Ôóíäàö³¿ Äîñë³äæåííÿ Êàâè Ñàëüâàäîðó, âðî-
æà¿ â ñåðåäíüîìó òåïåð ñòàíîâëÿòü ïðèáëèç-
íî äåâ’ÿòü 60-êã ì³øê³â çåëåíî¿ êàâè ç 1 ãà, 
ìåíøå ïîëîâèíè òîãî, ùî ôåðìåðè çáèðàëè 
â 1991/92 ðîêàõ. Åäóàðäî Åñòåâ ç òîðãîâîãî 
ã³ãàíòà ÅÑÎÌ íåùîäàâíî çàÿâèâ, ùî âðîæà¿ 
ìåíøå 10 ì³øê³â ç 1 ãà º íåïðèéíÿòíèìè íà 
ñó÷àñíîìó ðèíêó. ²íø³ àíàë³òèêè ïîãîäèëèñü, 
ùî íèçüêîâðîæàéí³ ôåðìè ïðèðå÷åí³.

McDONALD’S ХОЧЕ ОТРИМАТИ 
РИНКОВУ ЧАСТКУ КАВИ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ
McDonald’s Corp. íåùîäàâíî ïîâ³äîìèëà, 

ùî ñïîä³âàºòüñÿ îòðèìàòè ðèíêîâó ÷àñòêó ó 
ðîçäð³áíèõ òîðãîâö³â êàâè ñïåö³àëüíî¿ ó ÑØÀ, 
îñê³ëüêè ãîòóºòüñÿ ðîçøèðþâàòè ñâî¿ ïðîïî-
çèö³¿ ëàòòå, êàïó÷÷³íî ³ îõîëîäæåíî¿ êàâè. Â 
2006 ðîö³ McDonald’s âïðîâàäèëà íîâó êàâîâó 
ñóì³ø ó ñâî¿õ ðåñòîðàíàõ â ÑØÀ, ïîçàÿê õîò³ëà 
çá³ëüøèòè ïðîäàæ ñí³äàíê³â. Öåé êðîê áóâ ãó÷-
íèì óñï³õîì ³ ìåðåæà ãàìáóðãåð³â çàðàç ïðî-
ïîíóº àðîìàòèçîâàíó îõîëîäæåíó êàâó, íàïî¿ 
åñïðåññî ³ ñîëîäêèé ÷àé â òèñÿ÷àõ çàêëàä³â. 
Êîìïàí³ÿ ïîâ³äîìèëà, ùî ñí³äàíîê º íàéá³ëüø 
ïðèáóòêîâèì ÷àñîì äíÿ McDonald’s.
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Впродовж кількох 
днів цьогоріч тривав 
на Полтавщині На-
ціональний Сорочин-
ський ярмарок, який 
завершився 19 серпня. 
Загалом понад 200 під-
приємств із України, 
Росії, Молдови, Поль-
щі, Грузії, Білорусі, 
Німеччини та інших 
країн представляли 
на ньому свою про-
дукцію. А якщо до них 
додати ще понад 300 
приватних підпри-
ємців, майже стільки 
ж майстрів народних 
промислів, близько 
півсотні закладів 
громадського харчу-
вання, а також понад 
мільйон відвідувачів, 
то захід справді ви-
явився велелюдним. 
Працювали у Великих 
Сорочинцях і наші представники з ре-
кламного відділу СП “Галка”, а також їхні 
колеги з ТзОВ “Галка-Полтава”.

Ярмарок у Великих Сорочинцях – це 
єдина загальнодержавна виставка-ярмарок 
в Україні, яка діє на підставі Положення та 
за Наказом Президента з 1999 року і має 
статус Національної.

Традиційна Національна Сорочинська 
виставка-ярмарок збирає на сьогоднішній 
день сотні тисяч глядачів не тільки з Укра-
їни, а також і інших країн світу. Сорочин-
ський ярмарок увібрав в себе історію та 
традиції України, її національного буття. 

Метою проведення Ярмарку є сти-
мулювання ділової активності, розвиток 
економічних зв’язків між регіонами, ви-
світлення досягнень вітчизняного вироб-
ника. Описаний видатним письменником 
М.В. Гоголем, Сорочинський Ярмарок на 
сьогоднішній день зумів зберегти народ-
ні елементи. Тому це не просто виставка-

продаж товарів, це також Всеукраїнський 
художній фестиваль за участю колективів 
із всієї України, а також зірок української 
естради.

Яскраве дійство щороку збирає понад 
мільйон людей. Великі Сорочинці прийма-

ють учасників майже 
зі всіх областей Укра-
їни та з-за кордону. 
Ярмарок широко ви-
світлюється в засобах 
масової інформації та 
має широкий міжна-
родний резонанс. 

З метою попу-
ляризації досягнень 
учасників Ярмарку, 
найкращі з них отри-
мують номінації та 
дипломи. Хочеться за-
значити, що продукція 
Торгової марки “Галка” 
теж була цього року 
відзначена почесним 
Дипломом Національ-
ного Сорочинського 
ярмарку.

Не є таємницею те, 
що смаки та вподобан-
ня людей є різними, 
тому й на виставці-
ярмарку в селі Великі 

Сорочинці була представлена вся гамма 
кавової продукції Торгової марки “Галка” 
– кава в зернах та мелена, розчинна кава 
та напої, сублімована кава, латте та капучі-
но, дитячі кавові напої, натуральні чаї, фі-
точаї, кавове шоколадне драже тощо. Під 
час дегустації кави та купівлі львівської 
продукції люди мали можливість відразу 

придбати її у представників ТзОВ “Гал-
ка-Полтава” у Полтавській області. Захід 
супроводжувався приємними і несподі-
ваними для споживачів подарунками від 
“Галки”.

(Закінчення на стор. 2)

СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК – 
родзинка української самобутності



² öå ñïðàâä³ òàê. Àäæå â 40-õ 
ðîêàõ XIX ñò. òóò ä³ÿëî 12 òèñÿ÷ 
ÿðìàðê³â, ó òîìó ÷èñë³ 178 âåëè-
êèõ ³ ñåðåäí³õ. Ñîðî÷èíñüêèé íå 
áóâ í³ íàéá³ëüøèì ç íèõ, í³ íàéâ³-

äîì³øèì. Ñåëî Âåëèê³ Ñîðî÷èíö³ 
Ìèðãîðîäñüêîãî ðàéîíó, íàïåâ-
íî, é çàëèøèëîñÿ á, ÿê ³ áàãàòî 
³íøèõ ñ³ë Ïîëòàâùèíè, ìàëîâ³-
äîìèì, ÿêùî á éîãî íå ïðîñëà-
âèâ íà â³êè âèäàòíèé ïèñüìåííèê 
Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ Ãîãîëü. Ñàìå 

òóò, ó áóäèíî÷êó, 
ÿêèé íà ïî÷àòêó 
XIX ñò. íàëåæàâ 
â³äîìîìó òîä³ 
íà Ìèðãîðîäùè-
í³ ë³êàðåâ³ Ì.ß. 
Òðîõèìîâñüêîìó, 
³ íàðîäèâñÿ ìàé-
áóòí³é ìèòåöü. 

Ó ÷àñè Ì.Â. 
Ãîãîëÿ ïîñåëåííÿ 
ìàëî ñòàòóñ ì³ñ-
òå÷êà. Ó äàâíèíó 
âîíî ùå íàçèâà-
ëîñü Êðàñíîï³ëü, 
à ç 20-õ ðîê³â ÕV²² ñò. âæå ìàëî 
íàçâó Ñîðî÷èíö³. Ç ââåäåííÿì 
Á. Õìåëüíèöüêèì íà âèçâîëåí³é 
â³ä ïîëüñüêèõ ìàãíàò³â ³ øëÿõ-
òè òåðèòîð³¿ íîâîãî ïîëêîâîãî 
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî-
ãî ³ â³éñüêîâîãî óñòðîþ, Ñîðî-
÷èíö³ ñòàþòü ñîòåííèì ì³ñòå÷-
êîì Ìèðãîðîäñüêîãî ïîëêó. Òóò 
ç’ÿâëÿþòüñÿ ìàºòíîñò³ êîçàöüêî¿ 
ñòàðøèíè. Äáàþ÷è ïðî Óêðà¿íó 
³ ïðî ðîçâèòîê ñâî¿õ ìàºòê³â, ó 
1732–1734 ðîêàõ ó Ñîðî÷èíöÿõ, 
íà çàìîâëåííÿ Äàíèëà Àïîñòîëà, 
íà òîé ÷àñ êîçàöüêîãî ãåòüìàíà, 
ñïîðóäæóºòüñÿ ãàðíà ìóðîâàíà 
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêà öåðêâà 
ó ñòèë³ áàðîêî. Â ³íòåð’ºð³ ïàíóº 
÷óäîâèé ñåìèÿðóñíèé ð³çüáëåíèé 
³êîíîñòàñ, óòâîðåíèé òðüîìà ³êî-
íîñòàñàìè, ÿê³ ì³ñòÿòü ñòî ³êîí. 
Íà ñò³í³ áàáèíöÿ – ãåòüìàíñüêèé 
ãåðá. 

22 áåðåçíÿ 1809 ðîêó â öåðê-
â³ çðîáëåíî çàïèñ äî öåðêîâíî¿ 
êíèãè: «20 áåðåçíÿ (çà ä³þ÷èì 
òîä³ þë³àíñüêèì êàëåíäàðåì, à çà 
íîâèì ãðèãîð³àíñüêèì êàëåíäà-
ðåì äàòà íàðîäæåííÿ Ì.Â. Ãîãî-
ëÿ – 1 êâ³òíÿ) ó ïîì³ùèêà Âàñèëÿ 
ßíîâñüêîãî íàðîäèâñÿ ñèí Ìèêî-
ëà ³ õðåùåíèé 22 áåðåçíÿ». 

Ó ñâîºìó ïåðøîìó òâîð³ ç öè-
êëó ïîâ³ñòåé «Âå÷îðè íà õóòîð³ 
á³ëÿ Äèêàíüêè» (1831–1832 ðð.), 
ÿê³ ïðèíåñëè Ì.Â. Ãîãîëþ âåëè-
êå âèçíàííÿ, ïèñüìåííèê âèÿâèâ 

ëþáîâ äî Óêðà¿íè, ãëèáîêå çíà-
ííÿ ñêàðá³â óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ 
òâîð÷îñò³ òà ñâîºð³äí³ñòü ïîáóòó 
ñâîãî íàðîäó. Â ïîâ³ñò³ «Ñîðî÷èí-
ñüêèé ÿðìàðîê», ùî º ñêëàäîâîþ 

÷àñòèíîþ «Âå÷îð³â íà õóòîð³ á³ëÿ 
Äèêàíüêè», Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ 
â³äòâîðèâ ïîåç³þ íàðîäíîãî æèò-
òÿ, ìàéñòåðíî ïîºäíàâøè âñå öå 
ç äîòåïíèì ãóìîðîì. 

ßðìàðêè ïðîäîâæóâàëè ³ñíó-
âàòè äî 20-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ç 

öüîãî ÷àñó âñÿ òîðã³âëÿ â ñåëàõ 
ïåðåéøëà äî êîîïåðàö³¿ òà ï³ä 
êîíòðîëü äåðæàâè. 

Ç 1966 ðîêó ÿðìàðêè ïî÷è-
íàþòü â³äðîäæóâàòèñü, ³ çàïî-
÷àòêîâóº öþ äàâíþ òðàäèö³þ Ñî-
ðî÷èíñüêèé ÿðìàðîê. Íà íüîãî 
ç’¿æäæàëîñü ÷èìàëî ïðåäñòàâ-
íèê³â ð³çíèõ îðãàí³çàö³é, òîðãî-
âèõ ï³äïðèºìñòâ òà âèðîáíèê³â 
íå ëèøå ç Ïîëòàâùèíè, àëå é ç 
áàãàòüîõ ³íøèõ îáëàñòåé. Áàãàòî 
ëþäåé ïðè¿çäèëî â Ñîðî÷èíö³, 
ùîá ïðèäáàòè ð³çíîìàí³òí³, äå-
ô³öèòí³ íà òîé ÷àñ òîâàðè. Ïî-
êóïö³â íå çóïèíÿëî íàâ³òü òå, ùî 
ÿðìàðêîâèé ìàéäàí ÿâëÿâ ñîáîþ 
íåîáëàäíàíå ïîëå, áåç áóäü-ÿêèõ 
óìîâ äëÿ ó÷àñíèê³â òà ãîñòåé. 

Ïåð³îä ïåðåáóäîâè òà ðîçïà-
äó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ïåðøèõ 
ðîê³â Íåçàëåæíîñò³, êîëè Óêðà¿-
íà ïîòåðïàëà â³ä ñóö³ëüíîãî òî-
âàðíîãî ãîëîäó òà ³íôëÿö³¿, ì³ã 
ñòàòè ïî÷àòêîì ê³íöÿ Ñîðî÷èí-
ñüêîãî ÿðìàðêó. Â³í ïðîâîäèâñÿ 
âæå ïðàêòè÷íî çà ³íåðö³ºþ, àëå 
íå âèêëèêàâ í³ â êîãî åíòóç³àçìó, 
àí³ â îðãàí³çàòîð³â, àí³ â ó÷àñíè-
ê³â ³ áóâ ãîëîâíèì áîëåì, ³ äëÿ 
òèõ, ³ ³íøèõ. À ñàì ÿðìàðîê, í³áè 
æèâà ³ñòîòà, òåðï³â ³ ÷åêàâ, êîëè 
æ, âðåøò³, ç’ÿâëÿòüñÿ ëþäè, ÿêèì 
â³í áóäå íåáàéäóæèé, ³ ÿê³ çàõî-
÷óòü ïîâåðíóòè éîãî äî æèòòÿ. ² 
äî÷åêàâñÿ… 

Рекламний відділ СП «Галка».
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“На ярмарку ми мали нагоду по-
спілкуватися із мешканцями різних 
областей України, з іноземними ту-
ристами, які відвідали свято, – розпо-
відають працівники рекламного відді-

лу Львівського СП “Галка”. – Зокрема, 
серед гостей були мешканці Росії, Ін-
донезії, Польщі, Італії, Канади, США. 
Аромати кави не дозволили спокійно 
оминути нашу експозицію і телевізій-
никам каналу “Інтер”. Приємно, що 

враження від львівської кави у від-
відувачів залишилися надзвичайни-
ми. Після дегустації натуральної ме-
леної кави, навіть ті споживачі, котрі 
до цього були прихильниками “роз-

чинки”, змінювали свої вподобання 
на користь натуральної кави. За п’ять 
днів нашого перебування у Великих 
Сорочинцях понад 2000 осіб мали 
змогу скуштувати такі види кавової 
продукції як “Гердан”, “Еспрессо” від 

ТМ “Галка” та “Еспрессо Класік” від 
ТМ “Bank of Coffee”.

Щиросердечна атмосфера, яка 
панувала на експозиції “Галка”, ство-
рювалася зусиллями працівників ре-
кламного відділу та “Галка-Полтава” 
– Любові, Надії та Катерини. Особли-
во приємним для “галківчан” став 
той факт, що скуштувавши та при-
дбавши продукцію, навіть ті люди, 
які вперше відкрили для себе Торго-
ву марку “Галка”, оцінили якість при-
дбаної кави та приходили декілька 
днів поспіль за новими покупками. 

Останні шість років Торгова 
марка “Галка” не брала участі в Со-
рочинському ярмарку, а отже, для 
нас це було майже новим відкрит-
тям знову відчути смак українсько-
го духу та розмаїтості святкової 
атмосфери під спекотним сонечком 
Полтавщини. І, звісно ж, ще однією 
нагодою представити гідний асор-
тимент продукції Львівської кавової 
фабрики “Галка”, подарувати оточу-
ючим насолоду від кави.

Враховуючи рідкісний збіг імен 
дівчат-“галківчанок” на Сорочин-
ському Ярмарку, – Віра, Надія і 
Любов, – ми щиро віримо та наді-
ємося, що споживачі і надалі відда-
ватимуть перевагу нашій продукції 
та полюблятимуть каву від торгової 
марки “Галка”.

СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК –  
родзинка української самобутності*
* Закінчення. Початок на стор. 1.

ßðìàðêîâèé ðóõ â Óêðà¿í³  
ìàº áàãàòîâ³êîâó ³ñòîð³þ
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ПАЛИВНА КРИЗА 
ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ 

КАВОВОГО СЕКТОРУ УГАНДИ
Ïàëèâíà êðèçà â Óãàíä³ âðàçèëà êàâîâèé 

ñåêòîð ÷åðåç íîðìóâàííÿ åíåðã³¿ òà ñêîðî-
÷åííÿ ïàëèâà äëÿ òåïëîâèõ åëåêòðîñòàíö³é, 
ïîâ³äîìèâ çâ³ò DJ. Êåð³âíèê óãàíäñüêîãî ïðî-
â³äíîãî åêñïîðòåðà êàâè, Kyagalanyi Coffee 
Company Ltd., ââàæàº, ùî êîìïàí³ÿ çìåíøè-
ëà íà ïîëîâèíó ñâ³é âèïóñê ÷åðåç ñêîðî÷åííÿ 
åíåðã³¿. Kyagalanyi îáðîáëÿº ïðèáëèçíî 45% 
êàâîâîãî âèðîáíèöòâà Óãàíäè. Óãàíäñüêå ì³-
í³ñòåðñòâî åíåðã³¿ òà ì³íåðàë³â ïîâ³äîìèëî, 
ùî ñêîðî÷åííÿ ïàëèâà â³äáóëîñü ó çâ’ÿçêó ç 
òåõí³÷íèìè íåñïðàâíîñòÿìè íà íàôòîïðîâî-
ä³ Ìîìáàñà-Åëäîðåò â Êåí³¿. Óãàíäñüê³ àâòî-
öèñòåðíè äëÿ ïàëüíîãî òåïåð ïîâèíí³ ¿õàòè â 
Ìîìáàñà, ùîá îòðèìàòè ïàëèâî. Óðÿä íåùî-
äàâíî îãîëîñèâ, ùî éîãî ïàëèâí³ çàïàñè çà-
ê³í÷èëèñü. Óãàíäà ñòàëà á³ëüø çàëåæíîþ â³ä 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ â 2006 ðîö³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ð³â-
í³ âîäè íà ¿¿ îñíîâí³é ã³äðîåëåêòðîñòàíö³¿ íà 
ð³÷ö³ Í³ë çìåíøèëèñü, çìóøóþ÷è ¿¿ çìåíøèòè 
âèïóñê íà ïîëîâèíó.

ДРУГА ЧЕРГА ПОЗИК 
ДЛЯ КАВОВИРОБНИКІВ 

БРАЗИЛІЇ
Óðÿä Áðàçèë³¿ âèä³ëèâ äðóãó ÷åðãó íèçüêî-

â³äñîòêîâèõ ïîçèê íà ñóìó 90 ìëí. áðàçèëü-
ñüêèõ ðåàë³â ($44.5 ìëí.) äëÿ êàâîâèõ âè-
ðîáíèê³â, ï³ñëÿ âèïóñêó ïåðøî¿ ÷åðãè ïîçèê 
íà ñóìó 80 ìëí. áðàçèëüñüêèõ ðåàë³â. Ìàëî-
éìîâ³ðíî, ùî íîâ³ ïîçèêè ìàòèìóòü âåëèêèé 
âïëèâ íà êàâîâèé ðèíîê Áðàçèë³¿, òîìó ùî 
ôåðìåðè ìàþòü ãðîø³ ³ äîñòóï äî ïîçèê ïðè-
âàòíîãî ñåêòîðó. Ãîò³âêà äîïîìîæå ¿ì óòðè-
ìóâàòè ñâ³æ³ êàâè, àëå óðÿäîâ³ ïîçèêè ï³äëÿ-
ãàþòü âèïëàò³ äî ê³íöÿ ðîêó. Ôåðìåð ìîæå 
âçÿòè ïîçèêó íà ñóìó äî 200.000 áðàçèëü-
ñüêèõ ðåàë³â ï³ä 9.5% çà ð³ê, ïîð³âíÿíî ç³ çâè-
÷àéíèìè 12.5% çà ð³ê. Óðÿä â³äêëàâ îêðåìî 
450 ìëí. ðåàë³â äëÿ çáèðàííÿ âðîæàþ ³ 426 
ìëí. ðåàë³â – äëÿ äîãëÿäó çà âðîæàºì.

ПОЛЬСЬКИЙ RUCH ЗАПРОВАДИТЬ 
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНУ МЕРЕЖУ 

КАВ’ЯРЕНЬ
Ïîëüñüêèé äåðæàâíèé äèñòðèá’þòîð ïðå-

ñè ïëàíóº ñòâîðèòè çàãàëüíîíàö³îíàëüíó 
ìåðåæó êàâ’ÿðåíü, âõîäÿ÷è òàêèì ÷èíîì íà 
íîâèé ðèíîê, âàðò³ñòþ 500 ìëí. ïîëüñüêèõ 
çëîòèõ ($177.4 ìëí.) ùîð³÷íî, ïîâ³äîìèëà 
ì³ñöåâà ïðåñà. Ruch ïëàíóº ñòâîðèòè ìåðåæó 
ôðàí÷àéçèíãîâèõ êàâ’ÿðåíü ³ ñòàòè ë³äåðîì 
íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó. Éîãî ïåðøà òîðãîâà 
òî÷êà â³äêðèòà ó Âàðøàâ³ â òðàâí³ 2007 ðîêó. 
Ðàí³øå êîìïàí³ÿ ïîâ³äîìèëà, ùî âîíà ³íâåñ-
òóº 163 ìëí. ïîëüñüêèõ çëîòèõ ($57.8 ìëí.) ó 
ðîçøèðåííÿ â 2007 ðîö³ ³ 572 ìëí. ïîëüñüêèõ 
çëîòèõ (202.9 ìëí.) ó 2008/09 ðîö³.

ПРОГРАМА 
ОПЦІОНІВ КАВИ 2007/08 РОКУ 

В БРАЗИЛІЇ 
Ì³í³ñòåðñòâî ñ/ã ïîâ³äîìèëî, ùî ðîçïî÷è-

íàº ïðîãðàìó ïðèâàòíèõ îïö³îí³â äëÿ 6 ìëí. 
60-êã ì³øê³â êàâè, ç³áðàíî¿ ç âðîæàþ 2007/08 
ðîêó (ëèïåíü/÷åðâåíü). Êðîê ñïðÿìîâàíèé íà 
äîïîìîãó âèðîáíèêàì ïðîäàâàòè ñâîþ êàâó 
á³ëüø ð³âíîì³ðíî ïðîòÿãîì íàñòóïíîãî ñåçî-
íó ³ óíèêàòè çîñåðåäæåííÿ ïðîäàæó ï³ä ÷àñ 
çáîðó. Ì³í³ñòåðñòâî çàïåâíÿº, ùî íàäàñòü 
200 ìëí. áðàçèëüñüêèõ ðåàë³â ($97 ìëí.) äëÿ 
ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàìè, ÿêà äàº âèðîáíèêàì 
ïðàâî ïðîäàâàòè êàâó 31 æîâòíÿ ³ 30 ëèñòîïà-
äà. Óðÿä âñòàíîâèòü ö³íó âèêîíàííÿ îïö³îíó 
âëàñíèêîì ³ ðèçèêíå íàäáàâêîþ.

ЗАНЕПОКОЄННЯ 
КАВОВИХ ФЕРМЕРІВ 

ТАНЗАНІЇ
Òàíçàí³éñüêå âèðîáíèöòâî ðîáóñòè 2007/

08 ðîêó º ï³ä çàãðîçîþ ï³ñëÿ â’ÿíåííÿ êàâè 
â ïðîâ³äíèõ ðåã³îíàõ ç âèðîùóâàííÿ – Áóêî-
âà, Êàðàãâå ³ Ì³÷åí³é, ïîâ³äîìèëè ïðîìèñëîâ³ 
äæåðåëà. Çàõâîðþâàííÿ âðàçèëî ïðèáëèçíî 
40% äåðåâ ðîáóñòè â öèõ ðàéîíàõ. Ðîáóñòà 
ñòàíîâèòü ÷âåðòü ð³÷íîãî êàâîâîãî âèïóñêó 
êðà¿íè, ÿêèé îö³íåíî ó 50,000 òîíí â 2007/08 
ðîö³, ùî á³ëüøå í³æ 45,000, âèðîáëåíèõ â 
2006/07 ðîö³.

Íàòàë³ÿ Êóäðèê,
Îêñàíà ×îëà÷.

Ïåðåêëàä ç àíãë.

 Â³äíîâëåíå êàâîâèðîáíèöòâî  Ðåêëàìíà àêö³ÿ

 Êàâîâèé ñåêòîð Àôðèêàíñüê³ ïåðñïåêòèâè

Пропозиція Starbucks для 
індійського підприємства

Кавова мережа з США Starbucks 
Corp. запропонувала індійському уряду 
запровадити роздрібні магазини з од-
нією торговою маркою в країні, повідо-
мила місцева преса. 

Нове призначення прийшло за три 
місяці після того, як Рада Сприяння Іно-
земним Інвестиціям в Індії, яка робить 
розрахунок всієї іноземної інвестиції 
в країні, затримала попереднє призна-
чення компанії. Starbucks сподівається 
відкрити свій перший магазин в Індії до 
кінця 2007р., або в Нью-Делі або в Мум-
баї. Теперішні закони країни дозволяють 
іноземним компаніям відкривати роз-
дрібні підприємства в Індії за умови, що 
вони продаватимуть продукцію лише 
під однією торговою маркою.

Загальнонаціональна 
кампанія заміни кавових 

дерев у Танзанії
² í ñ ò è ò ó ò 

Ðîçâèòêó Êàâè 
Òàíçàí³¿ (TCRI) 
ðîçïî÷àâ çàãàëü-
íîíàö³îíàëüíó 
êàìïàí³þ ùîäî 
çàì³íè ñòàðèõ 
äåðåâ àðàá³êè 
íà íîâ³ âèñîêîâ-
ðîæàéí³ âèäè, 
òîìó ùî êðà¿íà 
íàìàãàºòüñÿ â³ä-
íîâèòè ñâ³é êà-
âîâèé ñåêòîð, ÿê 
çàÿâèâ ²íñòèòóò 
â ñâîºìó çâ³ò³. 

Òàíçàí³ÿ ðîçïî÷àëà âò³ëþâàòè çàãàëüíîíàö³î-
íàëüíó ïðîãðàìó ïîâòîðíîãî íàñàäæåííÿ äåðåâ, 
çà ÿêîþ ôåðìåðè îòðèìàëè äî 6 ìëí. ñàäæàíö³â ³ 
ïîëîâèíà ç íèõ áóëè âèñîêîâðîæàéí³ ñîðòè. Äåð-
æàâíà Ðàäà Êàâè Òàíçàí³¿ îö³íèëà, ùî ïðîãðàìà 
íàñàäæåííÿ ïîæâàâèòü ð³÷íå âèðîáíèöòâî êàâè 
â êðà¿í³ äî 2 ìëí. ì³øê³â äî 2010ð. ç òåïåð³øí³õ 
â ñåðåäíüîìó 800.000. Àðàá³êà ñòàíîâèòü 75% 
âñüîãî âèðîáíèöòâà êàâè â Òàíçàí³¿.

Çà îñòàíí³ äâà ðîêè áðàçèëüñüê³ êàâî-
â³ îáñìàæóâàëüíèêè îá’ºäíàëè çóñèëëÿ ç 
óðÿäîì, ùîá çá³ëüøèòè êàâîâå ñïîæèâàí-
íÿ. Ö³ ñïðîáè âèïðàâäîâóþòü ñåáå, ïîâ³-
äîìèâ ïðåçèäåíò áðàçèëüñüêî¿ Àñîö³àö³¿ 
êàâîâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ (ÀÂ²Ñ). 

Êàâîâèé â³ää³ë ì³í³ñòåðñòâà ñ/ã íåùîäàâíî 
ïîâ³äîìèâ, ùî áðàçèëüö³ ñïîæèâóòü 17.3 ìëí. 
60-êã ì³øê³â êàâè ó ô³ñêàëüíîìó 2007 ðîö³, ùî 
á³ëüøå í³æ 16.3 ìëí. â 2006 ðîö³. ßêùî Áðà-
çèë³ÿ âèðîáèòü 33 ìëí. ì³øê³â, íà ÿê³ ñïîä³-
âàºòüñÿ óðÿä ó 2007/08 ðîö³, òî ì³ñöåâ³ ñïîæè-
âà÷³ áóäóòü ïîòðåáóâàòè á³ëüøå í³æ ïîëîâèíó 
ç íèõ.

Ì³ñöåâ³ îáñìàæóâàëüíèêè ìàþòü äåðæàâí³ 
ôîíäè, ÿê³ äîïîìîæóòü ¿ì äîñÿãòè ìåòè ó 21 
ìëí. ì³øê³â äî 2010 ðîêó. Â 2004 ðîö³ áðà-
çèëüñüêèé äåðæàâíèé êàâîâèé ôîíä, â³äîìèé 
ÿê Funcafe, äàâ êàâîâèì îáñìàæóâàëüíèêàì 

$2 ìëí. äëÿ 
ïðîäàæó ¿õ ïðî-
äóêö³¿ ÷åðåç òå-
ëåáà÷åííÿ òà ó 
ñóïåðìàðêåòàõ. 
Òðüîìà ðîêàìè 
ï³çí³øå öåé ïî-
êàçíèê çá³ëüøèâñÿ âòðè÷³ äî $6.5 ìëí.

ÀÂ²Ñ çàñíóâàâ äîâãîòåðì³íîâó êîìåðö³éíó 
êàìïàí³þ, ïîêàçóþ÷è ùî êàâà íå äóæå â³äð³ç-
íÿºòüñÿ â³ä çðîñòàþ÷î¿ ê³ëüêîñò³ åíåðãåòè÷íèõ 
íàïî¿â íà ðèíêó ñüîãîäí³. Ïîñëàííÿ çâó÷èòü ÿê: 
“êîôå¿í çìóøóº âàñ ðóõàòèñü”. ² íå ëèøå öå. 
Ñåêòîð äîêëàâ áàãàòî çóñèëü â îñòàíí³ ÷îòèðè 
ðîêè äëÿ ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³. Çàâæäè ââàæàëè, 
ùî Áðàçèë³ÿ â³äâàíòàæóº ñâîþ íàéêðàùó êàâó 
â ªâðîïó, ßïîí³þ ³ ÑØÀ ³ çàëèøàº íàéã³ðøó 
êàâó äëÿ ì³ñöåâîãî ñïîæèâàííÿ. Öå ïîíÿòòÿ 
òåïåð çì³íèëîñü, ñêàçàâ ïðåçèäåíò ABIC.

Значно збільше-
ні ціни на каву додали 
оптимізму кавовим 
фермерам Африки. З до-
датковим використан-
ням робусти в суміші і 
зростаючою популяр-
ністю сектору елітної 
кави перспективи на 
майбутнє видаються 
кавовиробникам кра-
щими, ніж були кілька 
років тому.

Завдяки тимчасово-
му дефіциту на робусту 
ціни на лондонському 
ринку ф’ючерсів зрос-
ли до рівня семилітньої 
давнини. Проте, вони 
будуть змушені зали-
шитись приблизно на 
теперішніх рівнях, щоб 
гарантувати підтримку 
інтересу до кави.

Одним із основних 
питань якості кави в 
Африці є збільшене 
миття кавових зерен і 
відокремлення їх від кіс-
точок. Через брак води 
більшість африканських 
фермерів все ще вико-
ристовують суху тех-
нологію від-
окр емлення 
і це зменшує 
попит на гото-
вий продукт 
і дає менші 
надбавки.

Підбадьо-
рює африкан-
ських вироб-
ників кави 

водночас і те, що чимало 
супермаркетів в Об’єд-
наному Королівстві Ве-
ликої Британії та інших 
європейських країнах 
мають у продажу кави 
для взаємовигідної тор-
гівлі, а два провідних 
супермаркети в Брита-
нії недавно заявили, що 
продаватимуть лише аф-
риканську каву і чай.

Сьогодні десять про-
відних східно-африкан-
ських країн-виробни-
ків планують створити 
спільну кавову біржу 
в наступні п’ять років, 
щоб координувати про-
цес сертифікації для 
структур взаємовигідної 
торгівлі. Такою спільною 
біржею керуватиме Схід-
но-африканська Асо-
ціація Вишуканих Кав 
(EAFCA), до складу якої 
належать Кенія, Уганда, 
Танзанія, Малаві, Зім-
бабве, Руанда, Бурунді, 
Замбія, Демократична 
Республіка Конго, Ефіо-
пія.

F.O.Lichts.

За підтримки французьких 
урядових кіл в Японії вдалося від-
новити комерційні масштаби 
виробництва одного із найдо-
рожчих сортів кави “Бурбон Пу-
антю”, історія якого розпочала-
ся ще за часів розквіту династії 
Бурбонів у Франції.

В Японії надійшов у продаж 
унікальний сорт кави, який був 
повністю втрачений 
у першій половині 
минулого століття. 
Стверджується, що 
кава сорту “Бур-
бон Пуантю” була 
улюбленим напоєм 
французького ко-
роля Людовика XV і 
письменника Оноре 
де Бальзака. Кавова 
компанія UCC Vesh-
ima Coffee відтвори-
ла цей кавовий сорт 

на плантаціях острова Реюньон 
(заморський департамент Фран-
ції) в Індійському океані. 100 г зе-
рен обійдуться кавоманам у 7350 
ієн (близько $ 60).

Історія цього легендарного 
сорту кави сягає часів розквіту 
династії Бурбонів у Франції. За 
наказом короля Людовика XV 
Вест-Індська компанія доставила 

кавові зерна із 
Ємену на ост-
рів Реюньон, де 
з ними сталася 
доволі рідкісна 
подвійна му-
тація. Відтак 
вміст кофеїну у 
каві зменшився 
майже удвічі. А 
напій із зерен 
набув особли-
во вишуканого 
солодкого аро-

мату та бездоганного досконалого 
смаку.

На початку XIX століття ка-
вові плантації постраждали від 
ударів циклонів та посухи. Відтоді 
обсяги врожаю поступово почали 
скорочуватися. Остання партія 
“Бурбон Пуантю” була відправле-
на з острова у 1942 році.

Японська компанія у 1999 році 
вирішила все ж таки відновити 
“улюблену каву французьких коро-
лів”. У співпраці з місцевою владою 
на Реюньоні були знайдені близько 
30 кавових дерев цього сорту, що 
збереглися. За підтримки фран-
цузького уряду японцям вдалося 
відновити комерційні масштаби 
виробництва унікальних зерен. В 
Японії, куди цьогоріч надійшли 
всього лише 2 тис. мішків “Бурбон 
Пуантю”, вона вважається одним із 
найдорожчих сортів.
За матеріалами інтернет-сайту.

Британець Крайтон 
Шлибах та його компанія 
Tinkatec розробили при-
стрій, який здатен роз-
мішувати гарячий напій у 
закритій чашці.

Секретом Agitor є м’яка 
пластикова мембрана, що 
розташована всередині гор-
нятка, біля дна. Мембрана 
має маленькі отвори, крізь 
які всмоктується рідина. 
Коли користувач натискає 
пальцями на дно чи стінки 

горнятка, рідина виходить 
із мембрани і перемішує 
його вміст.

Британський винахід-
ник гарантує, що, корис-
туючись ємкістю Agitor під 
час ходіння, поїздки в авто 
чи поїзді, людина не обпе-
четься окропом. А напоєм 
може бути не тільки кава, 
чай і гарячий шоколад, але 
й суп, бульйон швидкого 
приготування тощо.
За інтернет-повідомленням.

На вулицях Токіо 
встановлено автомати 

із безкоштовними 
кавою та соком

Çàïðîâàäæåíå íîâîââåäåííÿ 
çîâñ³ì íå º ùåäð³ñòþ ÿïîíñüêèõ 
âèðîáíèê³â íàïî¿â, à ñïîñîáîì 
ðîçïîâñþäæåííÿ ñâîº¿ ðåêëàìè, 
ïîâ³äîìëÿþòü ì³ñöåâ³ äæåðåëà.

Ñïðàâà â ò³ì, ùî àâòîìàòè ìàòè-
ìóòü ñåíñîðí³ äèñïëå¿, àëå ñëóãóâà-
òèìóòü âîíè íå äëÿ òîãî, ùîá îáðàòè 
íàï³é: âïðîäîâæ 30 ñåêóíä, ïîòð³áíèõ 
äëÿ éîãî ïðèãîòóâàííÿ, òðàíñëþâà-
òèìåòüñÿ ðåêëàìíèé ðîëèê. Ðàçîì ³ç 
òèì, êë³ºíò îòðèìóº êàðòîííèé ñòà-
êàí÷èê, íà ÿêîìó òàêîæ âì³ùåíî ðå-
êëàìó.

ßê ñïîä³âàþòüñÿ àâòîðè ³äå¿, îäíà 
ç ðåêëàìíèõ êîìïàí³é ÿïîíñüêî¿ ñòî-
ëèö³ òà âèðîáíèê òîðãîâèõ àâòîìàò³â 
Apex Corporation, – çàõ³ä ìàº îêóïèòè 
âñ³ âèäàòêè, àäæå öå íå ïðîñòî ðåêëà-
ìà ïîñëóã, àëå é ïðîäàæ ðåêëàìíîãî 
ì³ñöÿ ³íøèì êîìïàí³ÿì.

Îäèí ñòàêàí÷èê êîøòóâàòèìå ðå-
êëàìîäàâöþ 70-80 ³ºí, à ÿêùî ïðîïî-
çèö³ÿ çíàéäå ñâîãî ñïîæèâà÷à, òî ïî-
ñòóïîâî â êðà¿í³ áóäóòü âñòàíîâëåí³ 35 
òèñ. êàâîàâòîìàò³â ³ç áåçêîøòîâíèìè 
íàïîÿìè. Çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêà-
ìè, êîæåí àâòîìàò äàñòü ïðèáóòîê ó 
5-6 ìëí. ³ºí (áëèçüêî $ 50 òèñ.) ùî-
ð³÷íî.

Prima Media.

Óí³êàëüíèé ñîðò êàâè “Áóðáîí Ïóàíòþ” 
íàä³éøîâ ó ïðîäàæ â ßïîí³¿

Людовик XV

 Êàâîñïîæèâàííÿ

Кавова асоціація Бразилії передбачає зростаючий попит

Кавові фермери Африки серед основних 
вбачають питання якості своєї продукції

 ²íîçåìí³ ³íâåñòèö³¿

 Íîâ³ ³äå¿

Agitor – íîâèíêà â³ä áðèòàíñüêîãî âèíàõ³äíèêà



До сих 
пір ставлен-
ня до трапе-
зи, кавової і 
чайної цере-
монії у меш-
канців Краї-
ни Ранкової 

Свіжості, як здавна називають 
Корею, дуже серйозне. Хоча Корея 
географічно не надто велика, її 
кухня, традиції надзвичайно різ-
номанітні і багаті, вони різняться 
в кожному окремому районі, почи-
наючи від північних провінцій Ко-
рейського півострова, і закінчуючи 
його південними околицями, й ма-
ють свої особливості.

Кава користується великою по-
пулярністю серед місцевих жителів, 
хоча їхні предки ще зовсім недавно й 
гадки не мали про ароматний каво-
вий напій. Сьогодні ж у Кореї кава в 
моді скрізь. Втім, навіть у престиж-
них ресторанах, кав’ярнях і барах, 
як правило, не всюди використову-
ють професійні кавоварки „Еспрес-
со”, а здебільшого обмежуються 
звичайною розчинною кавою, або 
заварюють натуральну каву відразу 
у горнятку для кожного окремого 
клієнта.

Щодо споживання чаю, то в Ко-
реї воно має також свої відмінності. 
Якщо, приміром, в Китаї здавна в чаї 
цінували аромат, а до напою зі чай-
ного листя додавали пахучі квіти, то 
у японців – свій традиційний чай, 
який тішить ваше око оригінальним 
оксамитовим світло-зеленим кольо-
ром. У Кореї ж чорний чай взагалі 
не популярний, зелений – лише для 
гурманів, і коштує він недешево. Пе-
реважно ж тут п’ють чай взагалі без 
чайного листя. Достатньо, напри-
клад, запарити шкірку подібних на 

лимон плодів цитрона або ж м’якоть 
айви. Є чаї і з гіркого полину, горіхів, 
кори з кориці тощо. І корейці часто 
просто не можуть збагнути, як це єв-
ропейці отримують задоволення від 
чашки звичайного чорного чаю, – на 
їх думку, – зовсім позбавленого сма-
ку і навіть якогось млосного. Інша 
річ – теплий, солодкуватий напій з 
ніжним арома-
том фруктів, кві-
тів, ягід, пахучих 
дикорослих трав. 
Щодо останніх, 
то великою попу-
лярністю в країні 
к о р и с т у ю т ь с я 
цілющі і аромат-
ні чаї з грициків 
звичайних (рос. 
назва “пастушья 
сумка”) „нент’і”. 
Рослину заварю-
ють разом із ко-
рінцями.

Монахи з 
гірського буддійського 
храму „Священна риба”, 
що поблизу південноко-
рейського міста Пусан, 
збирають ніжні моло-
ді пагінці грициків, що 
ростуть на землі, просто 
попід їхніми ногами, ми-
ють та ошпарюють окро-
пом з річкової води. Смачні і цілющі 
напої готують і зі знайомих всім кві-
тів і коренів дзвіночка, який корейці 
називають „тораджи”, а також з дея-
ких сортів папороті, хоча на думку 
багатьох дослідників, саме до складу 
папороті-орляка, наприклад, вхо-
дять і небезпечні токсини.

Популярним в країні є чай „ін-
самчха”, – заварюють його з порош-
ку сушених коренів культивованого 

женшеня, бджолиного меду і декіль-
кох подрібнених зерен кедрових 
горішків. З кожним новим ковтком 
цього чаю по вашому тілу розлива-
ється приємне тепло, а у роті – за-
лишається фантастичний присмак 
терпкого, ледь гіркуватого женшеня 
і солодкуватого меду.

Проте, зі всім дивовижним різ-

номаніттям корейського чаю і кави 
можна познайомитися, скуштував-
ши ці напої у сеульських чайних і 
кафетеріях – затишних закладах, що 
носять назву „табан”. Тут полюбля-
ють посидіти навіть домогосподар-
ки, допоки їхні чоловіки навідують-
ся до місцевих кнайп, де подають 
спиртне. Втім, і чоловіки у „табанах” 
також не рідкість, бо майстерно за-
варений корейський чай, хоч і без 
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 Òðàäèö³¿ íàðîä³â ñâ³òó

 ²íôîðìàö³ÿ äëÿ ä³ëîâèõ ëþäåé

ПРОДУКЦІЮ ТОРГОВОЇ МАРКИ “ГАЛКА” МОЖНА ПРИДБАТИ В МЕРЕЖІ ФІРМОВОЇ ТОРГІВЛІ 
ТА ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИЦТВАХ В УСІХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ЗА АДРЕСАМИ:

Західний регіон 
ТзОВ “Торговий Дім “Галка” м. Львів (032) 240-22-40 
ТзОВ “Галка Маркет” м. Львів (032) 233-41-30 
ТзОВ “Галка-Чай” м. Львів (032) 298-28-29 
ТзОВ “Галка Плюс” м. Львів (032) 297-81-04 
Прикарпатський торговий дім м. Івано-Франківськ (0342) 55-90-75 
ТзОВ “Галка Івано-Франківськ” м. Івано-Франківськ (0342) 77-96-99 
ТОВ “Галка Мукачево” м. Мукачево (03131) 4-99-71 
ТОВ “Олбі Рос” м. Чернівці (0372) 58-50-27 
“Галка Микулинці” смт. Микулинці, Тернопільська обл. (03551) 5-19-92 
ТОВ “Галка Луцьк” м. Луцьк (0332) 24-94-60 
ТОВ “СКС” м. Житомир (0412) 41-88-99 
ТзОВ “Галка Рівне” м. Рівне (0362) 63-62-22 
Альфа трейд сервіс м. Вінниця (0432) 52-33-94 
“ГАЛА ТЕА” м. Хмельницький (0382) 72-89-15 

Східний регіон 
ТзОВ “Галка Полтава” м. Полтава (0532) 61-35-94
ТОВ “Антарес” м. Харків (0577) 58-52-06 
ПП “ВАГ-ТМ” м. Харків (057) 754-61-16, (057) 733-35-68 
ТОВ “Хамстер Клаб Інтернешнл” м. Запоріжжя (8050) 421591
ТзОВ “Галка Дніпропетровськ” м. Дніпропетровськ (056) 234-11-74
ТОВ “Вітел” Донецька обл., м. Горлівка (06242) 5-23-57 
ТОВ “Полонез” м. Луганськ (0642) 34-70-91 

Південний регіон 
ПФ “Бакко” м. Одеса (0482) 34-52-53
ПП “Чекалкін А.М.” м. Севастополь (0692) 44-98-58 
ПП “Скарлет –Миколаїв” м. Миколаїв (0512) 44-31-51 
ПП “Бантиш” м. Симферополь (0652) 51-01-98 

Центральний регіон 
ТОВ “Логос” м. Київ (044) 417-67-53
ТОВ “Корнет Лтд” м. Київ (044) 241-14-05 
ТзОВ “Галка Чернігів” м. Чернігів (04622) 2-63-83 
ПП “Лім Сервіс” м. Черкаси (0472) 63-22-28 

 Âèíàõ³ä áðèòàíö³â

 Ìèñòåöòâî Êàâè

²òàë³éö³ ââàæàþòüñÿ îñî-
áëèâî çàâçÿòèìè êàâîìàíà-
ìè, êîòð³ äîñÿãëè ó ìèñòåöòâ³ 
ïðèãîòóâàííÿ êàâè íåàáèÿêî¿ 
ïðàêòè÷íî¿ äîñêîíàëîñò³.

Íàïåâíî, ïåðøó â ªâðîï³ ô³-
ë³æàíêó êàâè íà ïî÷àòêó XVII ñòî-
ë³òòÿ çàïàðþâàâ íóíö³é Ïàïè Ðèì-
ñüêîãî Äåëëà-Âàëë³, ÿêèé äîâøèé 
÷àñ ìåøêàâ ó Ïåðñ³¿. Íåçàáàðîì 
ó Âåíåö³¿ áóëà âæå â³äêðèòà ïåð-
øà êàâ’ÿðíÿ, à ³òàë³éö³ çðîáèëèñÿ 
íàéá³ëüøèìè ôàíàìè íîâîãî íà-
ïîþ – êàâè.

Ñüîãîäí³ â çâè÷àéí³é ìàëåíü-
ê³é êíàéï³, ³ ó ôåøåíåáåëüíîìó 
ðåñòîðàí³, ³ âäîìà, æèòåë³ ²òàë³¿ íå 
ïîøêîäóþòü çóñèëü ³ ÷àñó àáè êîæ-
íà ÷àøêà êàâè ñòàëà â ¿õí³õ ðóêàõ 
ñïðàâæí³ì øåäåâðîì. Çâ³ñíî æ, 
÷îãî ùå äîâîäèòüñÿ î÷³êóâàòè â³ä 
íàö³¿, ÿêà â³äêðèëà ó Íåàïîë³òàí-
ñüêîìó óí³âåðñè-
òåò³ ñïåö³àëüíèé 
ôàêóëüòåò, äå 
ñòóäåíò³â â÷àòü 
âàðèòè êëàñè÷-
íèé åñïðåññî.

Ó ïåðåë³êó 
ñïîæèâàííÿ êàâè 
íà äóøó íàñåëåí-
íÿ ³òàë³éö³ ïîñ³-
äàþòü ïîì³æ òèì 
äîâîë³ ñêðîìíå 

ì³ñöå. Ñïðàâà â ò³ì, ùî âîíè íå 
ñòàâëÿòüñÿ äî ïèòòÿ êàâè ÿê äî 
ðèòóàëó ³ íå ïðîñèäæóþòü ãîäè-
íàìè çà êàâ’ÿðåíêîâèìè ñòîëè-
êàìè. Ðèìëÿíè, íàïðèêëàä, â³÷íî 
ïîñï³øàþ÷è, êèäàþòü áàðìåíó ó 
êàâ’ÿðí³ êîðîòêå: “Caffe!” ³ íà õîäó, 
ÿê ãîð³ëêó, øâèäêî âèïèâàþòü ìà-
ëåíüêó, íà÷å íàïåðñòîê, ÷àøå÷êó 
tazzina – àðîìàòíîãî åñïðåññî, ³ 
çãîäîì âæå ñòð³ìêî íåñóòüñÿ äàë³ 
ó ñâî¿õ ñïðàâàõ. Ó tazzina ì³ñòèòü-
ñÿ âñüîãî ëèøå 30 ìë íàéì³öí³øî-
ãî íàïîþ. ßêùî ïîðö³ÿ ìàº áóòè 
ñîë³äí³øå, òî çàìîâëÿòè ñë³ä lun-
go, òîä³ âîäè áóòè á³ëüøå ³ êàâè 
âèéäå 60 ìë. Ùîïðàâäà, ³òàë³éö³ 
ñïðèéìàþòü “ëóíã³ñò³â” çíåâàæ-
ëèâî, àäæå, íà ¿õíþ äóìêó, ñïðàâ-
æíÿ êàâà ìàº áóòè îáîâ’ÿçêîâî 
ì³öíîþ: carico, ristretto àáî basso 
(âèäåðè îêî).

Êàâà â ³òàë³éñüêîìó áàð³ – öå 
ìàéæå çàâæäè åñïðåññî. Ì³öí³ñòü 
êàâè ìîæíà â³äêîðåêòóâàòè, çàìî-
âèâøè caffe correto – ³ç äîäàâàí-
íÿì áðåíä³, ë³êåðó, ðîìó ÷è íàñòî-
ÿíêè. À ÿêùî âè õî÷åòå îñâ³æèòèñÿ, 
çàìîâëÿéòå caffe freddo ³ç ëüîäîì 
³ êàïåëþøêîì ³ç ïóõêèõ ï³íîê àáî 
granita al caffe – çàìîðîæåíó êàâó.

Çà äîïîìîãîþ ñó÷àñíèõ ìîäå-
ëåé êàâîâàðîê-åñïðåññî ìîæíà 
ëåãêî ïðèãîòóâàòè ùå îäèí ³òà-
ë³éñüêèé øåäåâð – cappuccino. 
Ó áîêàë ç ìîëîêîì âñòàâëÿºòüñÿ 
òðóáî÷êà ³ç íàñàäêîþ, ï³ä òèñêîì 
ïðîïóñêàºòüñÿ ïàðà ³ îñü âæå ïå-
ðåä âàìè ñâ³æà ì³öíà êàâà ç âèñî-
êîþ ï³íîþ (íå ï³íêîþ!) êèïëÿ÷îãî 
ìîëîêà.

×èìàëî ïîö³íîâóâà÷³â äîäàþòü 
äî êàâè ùå çáèòå ó ï³íó êèïëÿ÷å 
ìîëîêî. Íàçèâàþòü òàêèé íàï³é 
“çàáðóäíåíèì” – caffee macch-
iato. À îñü äëÿ êàâè áåç êîôå¿íó 
³òàë³éö³ íàâ³òü íå âæèâàþòü ñëîâî 
“êàâà”, íàïåâíî ÿçèê âñå æ òàêè 
íå ïîâåðòàºòüñÿ.

ARS.

чайного листя, чашечка чорної міц-
ної кави, мають добру тонізуючу дію, 
допомагають будь-кому зняти стрес 
і відчутно підняти свій настрій.

Заглянемо ненадовго у затиш-
ний корейський „чиб”, – що дослів-
но перекладається, як „дім”, – у Пів-
денній Кореї так називають ошатні 
невеличкі приватні кав’ярні, кафе-
терії, ресторанчики. Їх господарі, як 
правило, самі, без прислуги, накри-
вають стіл для гостей, а якщо треба, 
то й складуть вам компанію, під-
тримають цікаву бесіду, заспівають 
чи розкажуть веселий, дотепний 
анекдот.

Типовий корейський „чиб” в 
центрі Сеула вкрито черепицею, ві-
кна ажурно загратовані, на стінах 
– каліграфічні панно. В приміщенні 
чується збудливий сандаловий аро-
мат, який поєднується з екзотич-
ними пахощами фруктів, квіткових 
чаїв і свіжої кави.

Ступивши на поріг, відвідувачі 
залишають біля входу своє взуття, а 
ступні їх ніг в холодну пору року зі-
гріває приємне тепло підігрітої під-
логи. Господар „чибу” проведе вас у 
вільну кімнату, посеред якої стоїть 
столик заввишки колін. Довкола 
столу розкладені зручні тоненькі по-
душки з шовкової тканини з вишив-
кою, сидіти на них слід схрестивши 
ноги „по-турецьки”. Коли на столі 
з’явиться чудовий ароматний чай, 
кава чи екзотичні корейські страви, 
господарі привітно звертаються до 
своїх гостей скуштувати їх.

Завершуючи традиційну корей-
ську трапезу, відвідувачі щиро дя-
кують господарям за гостинність, а 
також одне одному за дружню ком-
панію та спожиту разом смачну їжу 
і напої.

Т. Костянтинів.

Досконала філіжанка кави 
і з  Неаполя

Країна Ранкової Свіжості 
та ї ї  чайно-кавові  традиці ї

Âìèâàííÿ 
êàâîâèì ìèëîì 
åêâ³âàëåíòíå 

äâîì ãîðíÿòêàì 
êàâè

Âèíàõ³äíèêè Âåëèêîáðèòà-
í³¿ ñòâîðèëè ìèëî, äî ñêëà-
äó ÿêîãî âõîäèòü êîôå¿í òà 
ì’ÿòíå ìàñëî. Éîãî íàçâàëè 
Shower Shock. Ïðèçíà÷åíÿ 
âèíàõîäó – äîïîìîãòè ëþäÿì 
øâèäøå ïðîêèíóòèñÿ âðàíö³ 
â òîé ÷àñ, ÿê âîíè âìèâàþòü-
ñÿ ÷è ïðèéìàþòü äóø.

Çà ê³ëüê³ñòþ êîôå¿íó, ÿêèé 
áóäå ïðîíèêàòè äî îðãàí³çìó 
ëþäèíè êð³çü ïîðè øê³ðè ï³ä ÷àñ 
ðàíêîâîãî âìèâàííÿ, ìèëî Sh-
ower Chock åêâ³âàëåíòíå äâîì 
ãîðíÿòêàì êàâè. Åôåêò â³ä÷óâà-
òèìåòüñÿ âæå âïðîäîâæ ï’ÿòè 
õâèëèí. Íà äóìêó âèðîáíèê³â, 
êðàùå âñå æ òàêè ñêîðèñòàòèñÿ 
öèì çàñîáîì äëÿ äóøó, í³æ ùî-
ðàíêó î÷³êóâàòè, ïîêè çâàðèòüñÿ 
âàø áàäüîðèé íàï³é, ïåðåäàº 
MIGnews.

Â³ðà Äóìà.


