
καφές
Θα τα πούμε
για καφέ!



ΚΑΝΕ ΣΩΣΤΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ,
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ.

Κομμάτι της διατροφής μας είναι και τα 
ροφήματα, καθώς καλύπτουν τη βασική ανάγκη 
του οργανισμού σε υγρά. Ένα αγαπημένο 
ρόφημα που αποτελεί και καθημερινή συνήθεια 
για τους περισσότερους από εμάς είναι ο 
καφές. Μέχρι πριν λίγες δεκαετίες θεωρούταν 
μόνο ως ένα μέσο απόλαυσης και συχνά του 
αποδίδονταν αρνητικές δράσεις. Τα τελευταία 
χρόνια μελετώνται όλο και περισσότερο 
οι επιδράσεις του καφέ στην υγεία, και 
διαπιστώνεται ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ 
μπορεί να έχει και ευεργετική δράση στον 
οργανισμό μας. Τι ισχύει και τι αποτελεί μύθο 
για τον καφέ θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε 
καλύτερα το αγαπημένο μας ρόφημα.
Τα everest, με αίσθημα ευθύνης και με προτεραιότητα 

τον άνθρωπο, εντείνουν τις δραστηριότητές τους για την 

κοινωνία, τη διατροφή και το περιβάλλον, στα πλαίσια του 

προγράμματος  «Κάνε κάτι μικρό, για κάτι μεγάλο». Το κομμάτι 

της διατροφής ξεκινά με μία προσπάθεια για ενημέρωση και 

εκπαίδευση σε έναν πιο ισορροπημένο τρόπο διατροφής 

που θα βελτιώσει τη ζωή μας. Τα φρέσκα υλικά, οι σαλάτες, 

η πληθώρα επιλογών και η ποιότητα, συμπληρώνονται από 

μία σειρά ενημερωτικών εντύπων που μας αφορούν όλους. 

Σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα διαιτολόγων της 

Nutrimed (Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

Ευεξίας και Διατροφής) δημιουργήθηκαν 3 εύχρηστα έντυπα 

με τις βασικές κατηγορίες τροφίμων που παρέχονται από τα 

καταστήματα everest: 1) σαλάτες και λαχανικά, 2) καφές και 

3) σάντουιτς, ψωμί και αμυλούχα τρόφιμα. Εδώ υπάρχουν 

όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε γύρω από τις συγκεκριμένες 

ομάδες τροφίμων που συναντάμε στα everest, ώστε να μας 

βοηθήσουν να κάνουμε τις κατάλληλες εξατομικευμένες 

επιλογές, ανάλογα με τις ανάγκες μας. Αυξάνοντας τις 

διατροφικές μας γνώσεις μπορεί ο καθένας από εμάς να 

γίνει ο διαιτολόγος του εαυτού του.



Το καφεόδεντρο
Το καφεόδεντρο ευδοκιμεί στην τροπική ζώνη του 

Ισημερινού. Ανήκει στην οικογένεια φυτών Rubiaceae. 

Απαιτούνται περίπου 3-4 χρόνια για να αποδώσει καρπούς 

ένα καφεόδεντρο και το ύψος του φτάνει τα πέντε μέτρα. 

Τα φύλλα έχουν σκούρο, πράσινο, λαμπερό χρώμα και 

τα λευκά άνθη του ένα χαρακτηριστικό άρωμα. Οι καρποί 

του μοιάζουν με κεράσια και έχουν οβάλ σχήμα, με μήκος 

1,5 εκατοστό. Έχουν πράσινο χρώμα και όταν ωριμάσουν 

γίνονται κίτρινα και κόκκινα, ενώ μαυρίζουν όταν μαραθούν. 

Κάθε καρπός αποτελείται συνήθως από δύο σπόρους που 

ωριμάζουν σε διάστημα επτά με εννέα μηνών και τους 

οποίους χρησιμοποιούμε τελικά για να πάρουμε τον καφέ 

στην τελική του μορφή.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΜΑΣ

Ποικιλίες
Οι δύο κύριες ποικιλίες καφέ που καλλιεργούνται είναι ο 

Coffea arabica που δίνει τους καρπούς με την καλύτερη 

γεύση και άρωμα, και ο Coffea canephora (robusta), οι 

καρποί του οποίου περιέχουν περισσότερη καφεΐνη.

Παραγωγή
Οι χώρες με τη μεγαλύτερη εμπορική παραγωγή καφέ 

είναι η Βραζιλία, το Βιετνάμ, η Ινδονησία, η Κολομβία, το 

Μεξικό, η Ινδία, η Αιθιοπία, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα και 

η Ουγκάντα.

Γνωρίζετε ότι...
Σε λιγότερο από έναν 
αιώνα (από τις αρχές του 
1800 έως το 1907) 
η Βραζιλία ήταν υπεύθυνη 
για το 97% της 
παγκόσμιας σοδειάς 
καφέ.

Γνωρίζετε ότι...
Ανάλογα με τη χώρα 
προέλευσης του καφέ, ακόμη
και ίδιες ποικιλίες παρουσιάζουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά 
σε σχέση με το άρωμα, τη γεύση 
και την οξύτητά τους.



Πριν την κατανάλωση
οι καρποί και οι κόκκοι του καφέ 
υπόκεινται σε διάφορα στάδια 
επεξεργασίας:

 Συλλογή των καρπών και των κόκκων

 του καφέ με το χέρι ή με μηχανικά μέσα 

 Διαλογή ανάλογα με το χρώμα και την ωρίμανσή τους 

 Διαδικασία ζύμωσης των σπόρων

 Καθαρισμός 

 Αποξήρανση 

 Ο καφές καβουρδίζεται

Η διαδικασία του καβουρδίσματος επηρεάζει τόσο τη γεύση 

όσο και το άρωμα του καφέ. Εξαιτίας της απομάκρυνσης της 

υγρασίας, ο όγκος του σπόρου αυξάνεται και η πυκνότητα 

μειώνεται. Η πυκνότητα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του 

καφέ τα οποία επηρεάζουν το πόσο «δυνατός» θα είναι ο 

καφές, καθώς επίσης και τις προδιαγραφές που απαιτούνται 

για τη συσκευασία του. Κατά το καβούρδισμα λαμβάνουν 

χώρα σειρά αντιδράσεων όπου σχηματίζονται αρωματικά 

έλαια και οξέα, ενώ η καφεΐνη αποκτά μικρότερη ισχύ.

Αλλαγές συμβαίνουν και στο χρώμα, το οποίο καθορίζει και 

το χαρακτηρισμό ενός καφέ σε: «ελαφρύ», «ελαφρύ-μέτριο», 

«μέτριο», «μέτριο-σκούρο», «σκούρο» ή «πολύ σκούρο». 

Ανάλογα με το βαθμό καβουρδίσματος, προκύπτουν και 

διάφορα είδη καφέ π.χ. ελληνικός - ελαφρύ καβούρδισμα, 

espresso - έντονο καβούρδισμα.

Γνωρίζετε ότι...
Το άρωμα και η γεύση 
του καφέ οφείλονται σε 
μεγάλο βαθμό στην 
καφεόλη, ένα αρωματικό 
έλαιο το οποίο 
σχηματίζεται κατά το 
καβούρδισμα του καφέ.



Είδη καφέ

Στις μέρες μας ο καφές αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα 

και πιο αγαπητά ροφήματα. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά 

είδη σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη και στην Αμερική 

υπάρχουν πλέον σχεδόν όλοι οι τύποι καφέ, οι οποίοι μπορούν 

να καλύψουν τις γευστικές απαιτήσεις, να προσφέρουν 

απόλαυση, τόνωση (“boost”) ή χαλάρωση κάθε στιγμή της 

ημέρας. Παρακάτω θα αναφερθούμε στους πιο δημοφιλείς 

τύπους καφέ. Θα κάνουμε επίσης και μια σύντομη αναφορά 

στα υπόλοιπα είδη.

Espresso
Ο espresso είναι σε μορφή πολύ λεπτής σκόνης (πούδρας), 

ο οποίος παρασκευάζεται υπό την πίεση ζεστού νερού 

(90-92 βαθμών Κελσίου). Είναι πιο πυκνός από τον καφέ 

φίλτρου και έχει μεγαλύτερη ποσότητα στερεών υπολειμμάτων 

ανά μονάδα όγκου συγκριτικά με τον καφέ φίλτρου. Το 

κυριότερο χαρακτηριστικό του espresso είναι η «κρέμα» ή 

αλλιώς καϊμάκι, που έχει χρώμα κόκκινο-

καφέ. Η «κρέμα» αυτή αποτελείται 

από φυτικά έλαια, πρωτεΐνες 

και σάκχαρα. Ο espresso 

σερβίρεται σε μικρό φλιτζάνι, 

χωρητικότητας περίπου 

25-30ml. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα καφέ
που έχουν ως βάση τον espresso είναι:

Ristretto: Είναι espresso με λιγότερο νερό (περίπου 20ml) 

με αποτέλεσμα να έχει πιο ισχυρή γεύση.

Lungo: Αντίθετα από τον προηγούμενο, αυτό το είδος είναι 

espresso με περισσότερο νερό (30+ ml), οπότε έχει πιο ήπια 

γεύση αλλά περισσότερη περιεκτικότητα σε καφεΐνη.

Doppio ή διπλός (γνωστός στα αγγλικά ως double): 

Με διπλή δόση espresso.

Americano: Espresso σερβιρισμένος με ίση ποσότητα ζεστού 

νερού.

Espressso freddo: Παγωμένος espresso.

Cappuccino freddo: Παγωμένος espresso με προσθήκη 

γάλακτος.

Caffe macchiato: Μικρή ποσότητα κρέμας προστίθεται με 

κουταλάκι πάνω από τον espresso.

Caffe latte: Espresso με αρκετή ποσότητα ζεστού 

γάλατος.

Latte macchiato: Παραλλαγή του caffe latte με το espresso 

να προστίθεται πάνω από το γάλα. 

Espresso con Panna: Espresso με μία δόση σαντιγί.

Mocha: Είναι latte με μείξη σοκολάτας.

Γνωρίζετε ότι...
Υπάρχουν δεκάδες
είδη καφέ
που έχουν ως βάση
τον espresso.



Cappuccino
Ο cappuccino είναι ιταλικός 

καφές και η ονομασία του 

χρονολογείται στο 1525. Για την 

παρασκευή του απαιτείται καφές 

espresso και γάλα. Η διαφορά του 

από τον caffe latte βρίσκεται στο 

ότι ο cappuccino παρασκευάζεται 

με πολύ λιγότερο γάλα και η συνολική 

ποσότητα κυμαίνεται στα 150 με 180ml.

Ελληνικός καφές
Ο καφές αυτός έχει αρκετά μεγάλη ιστορία και το όνομά του 

«διεκδικούν» πολλοί λαοί. Στην Αρμενία καλείται «αρμένικος 

καφές» και στην Κύπρο «κυπριακός καφές». Σε κάθε περίπτωση 

έχει την έννοια του παραδοσιακού καφέ της εκάστοτε περιοχής. 

Η προέλευση του είναι από την Αιθιοπία και την Υεμένη και 

μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα είχε εξαπλωθεί στο Κάιρο και 

τη Μέκκα. Ο καφές που χρησιμοποιείται για την παρασκευή 

του είναι σε μορφή πολύ λεπτής σκόνης, ο οποίος τοποθετείται 

σε μπρίκι στο οποίο προστίθεται νερό.

Στιγμιαίος καφές
Παρασκευάζεται από κόκκους καφέ οι οποίοι έχουν υποστεί 

επεξεργασία κατά την οποία έχει απομακρυνθεί η υγρασία. 

Τα πλεονεκτήματα αυτού του καφέ είναι ο γρήγορος χρόνος 

προετοιμασίας και η διάρκεια ζωής του στο ράφι. Διατηρείται 

επίσης για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, εάν η συσκευασία 

παραμείνει αεροστεγώς κλειστή σε ξηρό περιβάλλον.

Γνωρίζετε ότι...
Ο cappuccino 
παρασκευάστηκε για 
πρώτη φορά στις αρχές του 
1900 στην Ιταλία. 
Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής 
μετά την κατασκευή και τη 
χρήση των μηχανών espresso 
στα καφέ και τα εστιατόρια 
μετά το τέλος του δεύτερου 
παγκοσμίου πολέμου.

Γνωρίζετε ότι...
Στην ιδιότητα του ελληνικού 
καφέ να αφήνει ίζημα στον 
πάτο του φλιτζανιού 
οφείλεται και η καφεμαντεία. 
Το φλιτζάνι αναποδογυρίζεται 
και μετά από λίγα λεπτά ο 
καφεμάντης λέει το μέλλον!



Φραπέ
Ο φραπέ παρασκευάζεται από στιγμιαίο καφέ και παγωμένο 

νερό και καλύπτεται από στρώμα αφρού, ο οποίος δημιουργείται 

από το χτύπημα του καφέ με λίγο νερό. Σερβίρεται σε ψηλό 

ποτήρι με πάγο. Η ιστορία του είναι σχετικά μικρή, καθώς 

ανακαλύφθηκε το 1957 από τον Έλληνα Δ. Βακόνδιο στη 

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ντεκαφεϊνέ
Με χημικές μεθόδους η καφεΐνη απομακρύνεται από τον καφέ. 

Η διαδικασία αυτή δεν επηρεάζει σημαντικά τις υπόλοιπες 

οργανοληπτικές ιδιότητες του καφέ και είναι απόλυτα ασφαλής. 

Το εκχύλισμα της καφεΐνης χρησιμοποιείται έπειτα ως πρόσθετο 

σε διάφορα άλλα ποτά, όπως τα αναψυκτικά τύπου cola για να 

τους προσδώσει το χαρακτηριστικό τους άρωμα και γεύση, 

αλλά και στη φαρμακευτική σε αναλγητικά σκευάσματα.

ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΡΟΦΗΜΑ 
ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ Ή 
ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟ;

Η καφεΐνη είναι το πιο γνωστό συστατικό του καφέ. Πρόκειται 

για μία φυσική ουσία που βρίσκεται στα φύλλα, τους σπόρους 

ή τον καρπό σε τουλάχιστον 63 είδη φυτών παγκοσμίως. Για 

παράδειγμα, βρίσκεται σε φυσική μορφή εκτός από τον καφέ, 

στο κακάο, το γκουαρανά και τα φύλλα του τσαγιού. Οι πιο 

γνωστές πηγές της καφεΐνης είναι ο καφές, το τσάι, το κακάο, 

η σοκολάτα και τα αναψυκτικά τύπου cola.

Κατά καιρούς, η καφεΐνη έχει αμφισβητηθεί, κατηγορηθεί, 

έχει δεχτεί πόλεμο και έχει θεωρηθεί επικίνδυνη. Είναι μία 

φυσική ουσία για την οποία κυκλοφορούν ίσως οι περισσότεροι 

μύθοι!

Ποιοι από αυτούς τους μύθους όμως είναι πραγματικοί και 

βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα;

Η καφεΐνη προκαλεί
εξάρτηση και εθισμό. ΜΥΘΟΣ
Η μέτρια πρόσληψη καφεΐνης είναι απόλυτα ασφαλής και 

δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κατηγοριοποιηθεί μαζί 

με ουσίες που προκαλούν εθισμό, όπως το αλκοόλ. Σε 

μερικούς ανθρώπους η απότομη διακοπή της συστηματικής 

πρόσληψης καφεΐνης, μπορεί να επιφέρει ήπια συμπτώματα, 

όπως πονοκέφαλο και κόπωση, τα οποία όμως είναι παροδικά 

και διαρκούν περίπου μία μέρα. Συνεπώς, η καφεΐνη δεν 

προκαλεί σωματική εξάρτηση ή σωματικό εθισμό. Εξάλλου, 

ήδη από το 1958, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων 

των ΗΠΑ (FDA-Food and Drug Administration) κατέταξε την 

καφεΐνη στις ουσίες με τον τίτλο GRAS (Generally Recognized 

As Safe-Γενικά Αναγνωρισμένες ως Ασφαλείς).

Γνωρίζετε ότι...
Η ανακάλυψη του φραπέ 
έγινε τυχαία. Ο εφευρέτης του, 
Δ. Βακόνδιος, δεν έβρισκε 
ζεστό νερό για να φτιάξει τον 
παραδοσιακό του στιγμιαίο 
καφέ και ανέμιξε καφέ με 
κρύο νερό, χτυπώντας τα
σε σέικερ!

Τι είναι η καφεΐνη;



Η καφεΐνη επηρεάζει την πνευματική
& σωματική απόδοση. ΑΛΗΘΕΙΑ
Μέτρια πρόσληψη καφεΐνης έχει συσχετισθεί με θετικές 

επιδράσεις στην πνευματική και σωματική απόδοση. Μελέτες 

έχουν δείξει ότι άτομα που προσλαμβάνουν καφεΐνη έχουν 

αυξημένη μνήμη, καλύτερο χρόνο αντίδρασης σε νέα 

ερεθίσματα, γρηγορότερη επεξεργασία νέων πληροφοριών 

και μεγαλύτερη ακρίβεια στην όραση. Επίσης η καφεΐνη 

αποδεδειγμένα βελτιώνει την απόδοση σε αθλήματα αντοχής, 

όπως η κολύμβηση, η ποδηλασία και το τένις.

Η καφεΐνη προκαλεί αφυδάτωση. ΜΥΘΟΣ
Η καφεΐνη εξαιτίας της ήπιας διουρητικής δράσης που 

έχει, θεωρήθηκε στο παρελθόν ότι προκαλεί αφυδάτωση. 

Ωστόσο, η δράση αυτή είναι παροδική (διαρκεί 2-3 ώρες) 

και δε δύναται να προκαλέσει αφυδάτωση στον οργανισμό 

θέτοντάς τον σε κίνδυνο. Αντιθέτως, σύμφωνα με τις πιο 

πρόσφατες συστάσεις σχετικά με την υδάτωση (2004), από 

το Ινστιτούτο Ιατρικής των ΗΠΑ (IOM-Institute of Medicine),    

«τα καφεϊνούχα ποτά και ροφήματα, όπως ο καφές, το τσάι 

και τα καφεϊνούχα αναψυκτικά, συμβάλλουν στην κάλυψη των 

καθημερινών αναγκών του οργανισμού σε υγρά, με παρόμοιο 

τρόπο με τα μη-καφεϊνούχα υγρά».

Απαντήσεις στις πιο
συχνές σας ερωτήσεις.

Οι επιδράσεις του καφέ ποικίλουν από άτομο σε 
άτομο. Επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, 
μεταξύ των οποίων η συχνότητα και η συνήθης 
προσλαμβανόμενη ποσότητα, το σωματικό 
βάρος και η φυσική κατάσταση ενός ατόμου. 
Η καφεΐνη δε συσσωρεύεται στο σώμα με την 
πάροδο του χρόνου και σε υγιείς ενήλικες, 
συνήθως αποβάλλεται σε διάστημα 3-4 ωρών 
από τη στιγμή πρόσληψής της.

Πόσο επηρεάζει η κατανάλωση καφέ
τον ύπνο μας;
Υπάρχουν αρκετές επιστημονικές μελέτες που έχουν δείξει 

ότι η καφεΐνη αυξάνει το χρόνο που χρειάζεται ένα άτομο 

για να κοιμηθεί και ότι επηρεάζει και τη διάρκεια του ύπνου. 

Ωστόσο, υπάρχουν τεράστιες διαφορές από άτομο σε άτομο 

σχετικά με τον τρόπο που ο κάθε ένας από εμάς αντιδρά στην 

πρόσληψη καφεΐνης. Η εξήγηση που οι επιστήμονες δίνουν 

ως πιθανή αιτιολογία των διαφορών αυτών, είναι ότι άτομα 

που συστηματικά προσλαμβάνουν καφεΐνη έχουν μικρότερες 

πιθανότητες να παρουσιάσουν διαταραχές στον ύπνο καθώς 

αναπτύσσουν ένα είδος ανοχής στην καφεΐνη.

Γνωρίζετε ότι...
Ο καφές, το τσάι, τα 
αναψυκτικά τύπου cola και 
άλλα καφεϊνούχα ροφήματα 
μπορούν να συμβάλουν στην 
κάλυψη των αναγκών μας 
σε υγρά.



Υπάρχει τελικά συσχετισμός της καφεΐνης
με τα καρδιαγγειακά νοσήματα;
Υπάρχουν περισσότερες από 100 δημοσιευμένες μελέτες που 

έχουν διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στην πρόσληψη καφεΐνης 

και τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Από αυτές συμπεραίνεται ότι η 

μέτρια κατανάλωση καφέ δεν αυξάνει τον κίνδυνο για εμφάνιση 

αρτηριακής πίεσης, αυξημένης χοληστερίνης, καρδιακής 

αρρυθμίας ή στεφανιαίας νόσου. Ωστόσο, άτομα με χρόνια 

αυξημένη αρτηριακή πίεση θα πρέπει να συμβουλεύονται τον 

θεράποντα ιατρό τους σχετικά με την πρόσληψή της.

Μπορεί η καφεΐνη να προκαλέσει
οστεοπόρωση;
Η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί ότι μέτρια ποσότητα 

καφεΐνης δεν επηρεάζει αρνητικά την υγεία των οστών. Οι 

παράγοντες που παίζουν σημαντικότερο ρόλο στην εμφάνιση 

οστεοπόρωσης είναι η επαρκής κάλυψη των αναγκών σε 

ασβέστιο, η τακτική σωματική άσκηση, τα επίπεδα οιστρογόνων, 

η ηλικία, το κάπνισμα και φυσικά τα γονίδιά μας.

Να θυμάστε ότι...
Η μέτρια καθημερινή 
κατανάλωση καφέ δεν 
επηρεάζει αρνητικά την υγεία 
μας. Αντίθετα, σύμφωνα με 
τελευταίες μελέτες, η ήπια 
κατανάλωση καφέ μπορεί να 
μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης 
ορισμένων ασθενειών.

Ο καφές προκαλεί
κυτταρίτιδα;
Δεν υπάρχει καμία επιστημονική έρευνα που να έχει αποδείξει 

ότι ο καφές ή άλλα ροφήματα που περιέχουν καφεΐνη, όπως το 

τσάι ή τα αναψυκτικά τύπου cola, προκαλούν ή επιδεινώνουν την 

κυτταρίτιδα. Η κυτταρίτιδα οφείλεται σε άλλους παράγοντες, 

όπως ορμονικές διαταραχές, κακή κυκλοφορία της λέμφου, 

ενώ από διατροφικής άποψης φαίνεται ότι μία διατροφή 

πλούσια σε λιπαρά δύναται να επιδεινώσει σε κάποιο βαθμό 

την κατάσταση αυτή.

Ένα άτομο που έχει
υψηλή αρτηριακή πίεση 
μπορεί να προσλαμβάνει καφέ ή άλλα
καφεϊνούχα ροφήματα;
Τα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση θα πρέπει πάντοτε να 

συμβουλεύονται τον ιατρό που τους παρακολουθεί σχετικά 

με τα επίπεδα καφεΐνης που μπορούν να προσλαμβάνουν. 

Γενικά, οι συστάσεις για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης 

αφορούν στη διατήρηση ενός υγιούς, σταθερού σωματικού 

βάρους, στην τακτική σωματική δραστηριότητα και σε διατροφή 

χαμηλή σε αλάτι και νάτριο.



Οι ευεργετικές ιδιότητες του καφέ
στην υγεία.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον 

για τις θετικές επιδράσεις που έχει ο καφές στην ανθρώπινη 

υγεία. Μελέτες έχουν δείξει ότι η πρόσληψη καφεΐνης μπορεί να 

μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων χρόνιων ασθενειών, 

όπως ο διαβήτης και η νόσος Πάρκινσον 

(Parkinson’s disease).

Καφεΐνη & Σακχαρώδης Διαβήτης
Μεγάλες μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα που καταναλώνουν 

μέτριες ποσότητες καφέ συστηματικά σε καθημερινή βάση 

έχουν στατιστικά σημαντικά μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν 

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Όσον αφορά στους ήδη 

πάσχοντες διαβητικούς ασθενείς, η μέτρια κατανάλωση καφέ 

δεν επηρεάζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους.

Καφές & Νόσος Πάρκινσον
Τα καφεϊνούχα ροφήματα, όπως ο καφές και το τσάι φαίνεται 

ότι μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον 

(Parkinson’s disease). Αυτό επιβεβαιώνεται σε μία σειρά 

μελετών, από τις οποίες φαίνεται ότι η καθημερινή πρόσληψη 

καφεΐνης προστατεύει από τις εκφυλιστικές διαδικασίες που 

οδηγούν στη νόσο. Μεταξύ των άλλων παραγόντων κινδύνου 

που έχουν μελετηθεί για τη νόσο, φαίνεται ότι τα άτομα που 

προσλαμβάνουν καφέ έχουν τουλάχιστον 2-3 φορές μικρότερο 

κίνδυνο να εμφανίσουν τη νόσο, σε σχέση με τους ανθρώπους 

που δεν καταναλώνουν καφέ καθημερινά.

Περιεκτικότητα καφεΐνης
σε διάφορα ροφήματα:

��������������������������������������������Ρόφημα/ Τρόφιμο mg  καφεΐνης

Τυπική ποσότητα

40

24

6

5

6

20

Διακύμανση

20-90

20-40

3-32

2-7

1-15

5-35

Tσάι (240ml)

Αναψυκτικό τύπου cola (240ml)

Κακάο ρόφημα (240ml)

Σοκολατούχο γάλα (240ml)

Σοκολάτα γάλακτος (30g)

Σοκολάτα υγείας (30g)

Περιεκτικότητα καφεΐνης
σε διάφορα είδη καφέ:
Ανάλογα με τον τύπο του καφέ, την προέλευση και τη 

μέθοδο παρασκευής του, η περιεκτικότητα καφεΐνης είναι 

διαφορετική στα διάφορα είδη καφέ. Στα βασικότερα είδη 

καφέ η περιεκτικότητα σε καφεΐνη φαίνεται παρακάτω:

Γαλλικός καφές (~200ml):

Espresso (30ml):

Στιγμιαίος καφές (~200ml):

Ντεκαφεϊνέ στιγμιαίος καφές (~200ml):

60-180mg

30-50mg

60-180mg

1-5mg



Συστάσεις
για την κατανάλωση
καφεΐνης

Hλικιακή Ομάδα                   Σύσταση

Έως 400 mg/ ημέρα

Έως 300 mg/ ημέρα

2,5 mg/kg σωματικού βάρους/ ημέρα

Οι τελευταίες συστάσεις
για την ημερήσια πρόσληψη
καφεΐνης είναι οι ακόλουθες:

Οι αντιοξειδωτικές ουσίες του καφέ

Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα την τελευταία 
δεκαετία είναι έντονο το επιστημονικό 
ενδιαφέρον για την αντιοξειδωτική δράση 
διαφόρων ουσιών που βρίσκονται στα 
τρόφιμα. Γενικά, οι αντιοξειδωτικές ουσίες 
παρεμποδίζουν τη δράση των ελευθέρων 
ριζών, οι οποίες προκαλούν βλάβες σε κύτταρα 
του οργανισμού, με αποτέλεσμα την εμφάνιση 
διαφόρων ασθενειών. Έχει βρεθεί ότι ο καφές 
περιέχει σημαντική ποσότητα αντιοξειδωτικών 
ουσιών. 

Αν αναλογιστούμε επίσης το γεγονός 
ότι ο καφές βρίσκεται σε καθημερινή 

βάση στη διατροφή μας, μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι αποτελεί μία από 
τις κύριες πηγές αντιοξειδωτικών, 
παράλληλα βέβαια με τα φρούτα 
και τα λαχανικά.

Ενήλικοι Άνδρες

Ενήλικες Γυναίκες
σε αναπαραγωγική ηλικία

Έφηβοι



Τα κυριότερα αντιοξειδωτικά του 
καφέ είναι το χλωρογενικό οξύ 
και το καφεϊκό οξύ. Οι κόκκοι 
του είναι από τις πλουσιότερες 
διαιτητικές πηγές χλωρογενικού 
και καφεϊκού οξέος. Συγκεκριμένα, 

έχει βρεθεί ότι άτομα που καταναλώνουν 
καφέ προσλαμβάνουν περίπου το 70% αυτής 
της κατηγορίας των αντιοξειδωτικών. Ένα 
φλιτζάνι καφέ (200ml) της ποικιλίας arabica 
περιέχει 70-200mg χλωρογενικού οξέος και 
ένα φλιτζάνι της ποικιλίας rustica περιέχει 
χλωρογενικό οξύ σε ποσότητα που κυμαίνεται 
στα 70-350mg. Ο καφές περιέχει επίσης και 
τις μελανοϊδίνες, ουσίες που έχουν και αυτές 
αντιοξειδωτική δράση.
Έχει βρεθεί ότι η αντιοξειδωτική ικανότητα 
του αίματος αυξάνεται μετά την πρόσληψή 
του, πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλα 
ροφήματα που περιέχουν αντιοξειδωτικά, 
όπως το τσάι. Σε μία επιδημιολογική μελέτη 
που δημοσιεύτηκε το 2006, με δείγμα 41.836 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, φάνηκε ότι η 
κατανάλωση καφέ αποτελεί πολύ καλή πηγή 
αντιοξειδωτικών ουσιών, μειώνει σημαντικά 
τη φλεγμονή και κατ’επέκταση τον κίνδυνο 
για καρδιοπάθειες και άλλες φλεγμονώδεις 
νόσους.
Τέλος, τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν τα ερευνητικά 

δεδομένα που υποδεικνύουν την πιθανή προληπτική δράση 

της μέτριας κατανάλωσης καφέ έναντι διαφόρων μορφών 

καρκίνου, ιδιότητα που αποδίδεται στις αντιοξειδωτικές 

ουσίες που περιέχει. 

Έτσι, υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που δείχνουν ότι τα 

άτομα που καταναλώνουν καφέ καθημερινά έχουν μικρότερες 

πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο του ήπατος, του παχέως 

εντέρου, πιθανόν και άλλων μορφών καρκίνου. Τα δεδομένα 

αυτά είναι άκρως ενθαρρυντικά για τους λάτρεις του καφέ, 

ωστόσο απαιτούνται περισσότερες μακροχρόνιες μελέτες για 

να καταλήξουμε σε σαφή συμπεράσματα και συστάσεις.

   

Γνωρίζετε ότι...
Το καβούρδισμα αυξάνει 
σημαντικά τη 
δραστικότητα των 
αντιοξειδωτικών ουσιών 
που περιέχονται στον 
καφέ.



Επιστημονική
επιμέλεια κειμένων: www.nutrimed.gr

www.everest.com.gr/gda
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