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CO STANOWI O JAKOŚCI?
/ czyli jak rozpoznać dobrą kawę

Oprócz wyboru kawy ze względu na jej gatunek czy zastosowanie, warto 

powiedzieć kilka słów o jej jakości. Jak rozpoznać dobrej jakości kawę? Co można 

wyczytać z etykiety czy samego wyglądu ziaren? Żeby nie musieć wróżyć z fusów, 

rozwiewam wszelkie wątpliwości w tekście.

Nawet najlepsza kawa jeśli przekroczy 

swój termin przydatności, nie zaprezen-

tuje się dobrze w filiżance. Paradoksalnie 

jednak lepiej jest patrzeć na datę wypale-

nia, odpuścić sobie natomiast datę przydat-

ności do spożycia. Czemu data wypalenia 

jest ważniejsza? To dzięki niej będziemy 

wiedzieć, że kawa jest naprawdę świeża. 

Termin przydatności kawy umieszczany na 

opakowaniach przez producentów to czasem 

nawet dwa lata. Podczas, gdy ziarna kawy 

zachowują swoje najlepsze walory smakowe 

do 3 miesięcy od daty wypalenia. Szukajmy 

na opakowaniach zatem daty wypalania.

Co nam powie etykieta?
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Producenci wysokiej jakości kaw zazwyczaj 

dzielą się wieloma informacjami na tem-

at pochodzenia ziaren. Generalna zasada 

jest taka, że im więcej tych informacji tym 

lepiej. Dobrze jeśli producent dzieli się in-

formacją na temat gatunku kawy i krajem 

pochodzenia. Świetnie jest kiedy poda-

je inne informacje: wysokość upraw, re-

gion, sposób obróbki oraz profil smakowy. 

Informacje o pochodzeniu

Dużo jesteśmy w stanie również wyczytać 

z samych ziaren. Dobrej jakości ziarna mają 

regularny kształt i są równomiernie wyp-

alone. Należy zwrócić również uwagę na 

stopień wypalenia. Jeśli ziarna są mocno 

wypalone, co objawia się prawie czarną bar-

wą,  może nie świadczyć to dobrze o kaw-

ie. Bardzo mocne wypalenie jest sposobem 

na ukrycie defektów kawy. Oprócz samego 

wyglądu należy zwrócić uwagę na zapach. 

Wysokiej jakości kawa jest bardzo aro-

matyczna. Po otwarciu opakowania, kawa 

powinna wręcz wypełnić pomieszczenie 

aromatem. Jeśli ziarna nie mają tej właści-

wości, powinniśmy dać nam to do myślenia.

Wygląd ziaren kawy

Ostatecznym kryterium, które powin-

no być rozstrzygające jest smak i aro-

mat zaparzonej kawy. Dobra kawa to taka 

która ma przede wszystkim bogaty smak. 

Dobrym objawem jest, kiedy smak się 

rozwija w ustach, pozostawiając ciekawy 

posmak (aftertaste). Niepożądany jest nato-

miast smak płaski i szybko przemijający 

albo z drugiej strony taki, który pozostawia 

długi, cierpki posmak na języku. Dobrze 

ponadto, żeby żaden ze smaków nie był do-

minujący, ale był zachowany balans między 

kwasowością, goryczą i słodyczą. To samo, 

a nawet w większym stopniu, dotyczy aro-

matu – im bogatszy tym lepiej. Dość dużej 

wprawy wymaga wyczucie nuty marcepa-

na, suszonych owoców, gorzkiej czekolady 

i innych równie ulotnych aromatów. Natomi-

ast nie tak wprawny nos wyczuje już defekty 

kawy, czyli niepożądane aromaty takie jak: 

zapach zwęglony, papierosowy czy smolisty.

    Smak i aromat
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Gatunek kawy
a stopień wypalenia

Dwa najbardziej rozpowszechnione gatun-

ki kawy to arabika i robusta. Oprócz różnic 

smakowych, oba rodzaje różnią się zawar-

tością kofeiny. Arabika zawiera 0,9-1,4%, 

natomiast zawartość kofeiny w robuście to 

zakres 1,8-4%. Jeśli zatem potrzebujemy 

większego pobudzenia, wybierajmy kawy 

z większym udziałem robusty w składzie.

Zawartość kofeiny zależna jest też od stop-

nia wypalenia ziaren. Zasada jest prosta: im 

ciemniej wypalone ziarna, tym mniej w nich 

kofeiny. Czyli najwięcej kofeiny znajdziemy 

w robuście o jasnym stopniu wypalenia, na-

jmniej zaś w arabice o ciemnym wyprażeniu.

JAKA KAWA POBUDZA
NAJBARDZIEJ?

Kawa, która pobudza najbardziej to ta, która zawiera najwięcej kofeiny – 

to oczywiste. Jaki rodzaj kawy zawiera najwięcej kofeiny – to już tak oczywiste 

nie jest. Zależne jest to od wielu czynników takich jak, gatunek kawy, stopień 

wypalenia czy sposób parzenia.
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   Sposób parzenia

   Jak przyrządzić mocną kawę w biurze

Jeśli dysponujemy ekspresem automatycznym, to wobec 

powyższego najlepiej skorzystać z funkcji “duża kawa”, gdzie 

doza kawy (7–9g) będzie przelana większą ilością wody niż 

przy espresso. Ekstrakcja będzie zachodzić wtedy dłużej, więc 

będzie ona pełniejsza, w związku z czym otrzymamy więcej ko-

feiny w filiżance. Jest jednak jedno ale. Tak przyrządzona kawa 

nie będzie zbyt smaczna, ponieważ wraz z przekroczeniem ob-

jętości klasycznego espresso, do filiżanki wypłukiwane zostaną 

niepożądane smaki i aromaty (smak gorzki, cierpki, aromaty 

zwęglone, papierosowe). Najrozsądniej zatem jest po pros-

tu zrobić podwójne espresso 2 X 30ml lub jego wielokrotność.

Jeśli zależy nam na naprawdę mocnej kawie war-

to zwrócić uwagę na ekspresy przelewowe. W porcji kawy 

(150–200ml) otrzymamy bezwzględnie więcej kofeiny 

(ok.150–200mg). Aby osiągnąć taką wartość przy espresso, 

musielibyśmy wypić ok. 4 filiżanek tak przyrządzonej kawy.    
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Panuje przekonanie, że espresso to najmocniejsza kawa, czyli po-

budzająca najbardziej. Jest tak, ale nie do końca. Prawdą jest, że 

espresso zawiera największe stężenie kofeiny, ale jej bezwzględ-

na ilość jest niewielka ze względu na objętość naparu. W 30 ml 

espresso jest ok. 50 mg kofeiny. Natomiast w 150 ml kawy par-

zonej w ekspresie przelewowym jest jej już ok. 150 mg, stężenie 

jest zatem mniejsze, ale ilość większa. Ciekawe jest to, że kawa roz-

puszczalna o pojemności 150 ml będzie zawierać tylko ok. 80 mg 

kofeiny, czyli jest dużo słabsza w tym względzie niż kawa ziarnista.



Przy wyborze kawy ważnym elementem, na który warto zwrócić uwagę jest 

stopień wypalenia ziaren. Po otworzeniu opakowania może okazać się, że różnice 

w kolorze ziaren mogą być bardzo duże: od orzechowego aż po odcień ciemnej, 

gorzkiej czekolady. Jaki stopień wypalenia ziaren najlepiej sprawdzi się w biurze? 

Odpowiedź nie jest jednoznaczna i wymaga szerszego omówienia.  

JAK WYBRAĆ
ODPOWIEDNIĄ KAWĘ?

/ stopień wypalenia ziaren

Na samym początku warto uświadomić sobie różnice w smaku i aromacie jasno oraz 

ciemno palonych ziaren. Jasno palone ziarna dają kawę lżejszą o delikatniejszym 

smaku również z nutami kwasowymi i małą goryczką. Ciemnej palona kawa nato-

miast daje napar intensywniejszy w smaku bez śladu kwasowości, o wyraźnej nuc-

ie goryczki pozostającej również po przełknięciu. Takie są ogólne tendencje sma-

kowe, które mogą być oczywiście mocniej wyczuwalne bądź mnie w różnych ziarnach.

            Różnice w smaku     

KWASOWY GORZKISMAK
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Wiemy już jak prawdopodobnie będzie 

smakować kawa jasno i ciemno wypalo-

na. Ale pamiętajmy, że stopień wypalenia 

to tylko jeden z wielu czynników, który ma 

wpływ na smak kawy. Załóżmy, że mamy 

kawę bardzo mocno wypaloną a mimo to nie 

jest ona intensywna w smaku. Jaka jest przy-

czyna takiego stanu rzeczy? Prawdopodob-

nie młynek został niewłaściwie ustawiony, 

zbyt grube mielenie. Generalna zasada ka-

libracji młynka mówi, że im grubsze miele-

nie, tym kawa będzie łagodniejsza, mniej 

gorzka i cierpka. Im mielenie będzie drob-

niejsze tym kawa będzie bardziej intensy-

wna w smaku, bardziej gorzka i cierpka. 

Jeśli mamy więc kawę jasno paloną i za-

leży nam na zintensyfikowaniu jej smaku, 

ustawmy młynek tak, aby mielił drobniej. 

Warto również pamiętać, że producen-

ci ekspresów automatycznych zaleca-

ją grubszy przemiał dla kaw jaśnie-

jszych, ponieważ ich ziarna są twardsze 

i mogą stanowić obciążenie dla młynka.

   Stopień zmielenia
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Warto zwrócić uwagę na stopień wypale-

nia również ze względu na przeznaczenie, 

czyli w jakim rodzaju kawy zostaną użyte 

ziarna. Jeśli będą to głównie kawy mleczne 

lepiej wybrać kawy średnio lub mocniej 

wypalone, których intensywny, gorzkawy 

smak będzie stanowił większy kontrast dla 

mleka. Jeśli natomiast pijemy głównie kawy 

czarne wybierzmy ziarna lżej wypalone, 

zagwarantujemy sobie wtedy bogatszy 

smak i aromat oraz bardziej klarowny napar. 

Oczywiście są to prawidła, które nie muszą 

sprawdzić się przy wszystkich kawach i do-

pasować się do wszystkich gustów. Jesteśmy 

w stanie sobie wyobrazić, że ktoś wolałby 

np. delikatniejszą w smaku kawę mleczną, 

dlatego wybierze ziarna lżej wypalone.

   Jaki stopień wypalenia

   do kaw mlecznych
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OPAKOWANIE KAWY 
/ na co zwrócić uwagę

Na jakość kawy ma wpływ wiele czynników podczas jej uprawy, obróbki oraz 

przechowywania. Potencjał dobrych ziaren kawy może zostać zaprzepaszczony 

przez niewłaściwe ich przechowywanie. W jaki sposób przechowywać kawę, aby 

zachowała jak najdłużej swoje walory smakowe?

Kawa jest specyficznym produktem spoży-

wczym, dlatego potrzebuje specyficznego 

opakowania. Kawa po wypaleniu wydoby-

wa z siebie niepożądany dwutlenek węgla 

(CO2). Dlatego pakuje się wypalone ziarna 

dopiero po ok. tygodniu, kiedy większość 

CO2 wydostanie się z kawy. Po zapakowaniu 

niepożądany związek nadal się wydobywa, 

dlatego należy zastosować opakowanie, które 

pozwala na pozbycie się CO2 na zewnątrz. 

Służy do tego celu specjalny wentylek. 

Należy zatem zwrócić uwagę czy opakowanie 

takowy posiada. Wentylek jest kierunkowy: 

wydobywa nadmiar powietrza na zewnątrz 

i nie pozwala zassać powietrza do wewnątrz.

          Opakowanie kawy

4
9
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Jeśli jesteśmy pewni, że kawa przed otwar-

ciem była odpowiednio przetrzymywana, 

to zwróćmy również uwagę na to, jak kawa 

jest przechowywana po otwarciu opakow-

ania. Kawa to produkt, który nie znosi do-

brze obecności światła, wysokiej tempera-

tury i wilgoci. Upewnijmy się zatem, że po 

otwarciu opakowania będziemy mogli je 

z powrotem szczelnie zamknąć, aby ochronić 

ziarna przed wietrzeniem. Wydawałoby się, 

żę dobrze jest przełożyć ziarna do szczel-

nie zamkniętego pojemnika próżniowego 

– nie jest to jednak dobry pomysł. Nie da-

jemy wtedy ziarnom kawy możliwości poz-

bycia się nadmiaru CO2. Opakowanie za-

tem oprócz kierunkowego wentylka dobrze, 

żeby posiadało hermetyczną strunę i było 

z materiału nie przepuszczającego światła.

          Przechowywanie kawy

Po otwarciu opakowania należy wziąć pod uwagę, że od tego momentu proces wi-

etrzenia kawy nabiera tempa. Idealnie byłoby takie ziarna spożyć jak najszyb-

ciej. Smak pierwszej kawy i ostatniej z danego opakowania, może mocno się różnić 

– szczególnie jeśli degustację dzieli ponad miesiąc. Pamiętajmy zatem, aby przy porówna-

niach kaw, w miarę możliwości zestawiać ziarna z dopiero co otwartych opakowań.

Warto na koniec wspomnieć, że dobrej jakości opakowanie powinno zawierać informację o da-

cie wypalenia. Nie powinna ona być starsza niż 3 miesiące. Jest to dla nas znak, że kawa jest 

naprawdę świeża. To jeden z czynników za pomocą, którego poznajemy kawę wysokiej jakości. 

     Terminy
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Oferowane przez producentów kawy to zazwyczaj 100% arabiki albo arabiki z domiesz-

ką robusty. Taka praktyka spowodowana jest bardzo intensywnym smakiem robusty. 

Zaręczamy, że wypicie kawy przygotowanej tylko z ziaren robusty byłoby prawdopodob-

nie ostatnią filiżanką tego typu naparu spożytego przez ochotnika. Robusta ma bowiem 

bardzo intensywny, gorzki i cierpki smak, powodujący wręcz tężenie języka. To również 

sprawia, że światowy udział w zbiorach robusty jest znacznie niższy niż ziaren arabiki. 

     Czemu w każdej kawie jest arabika
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   czy arabika z robustą

100% ARABIKA
CZY ARABIKA Z ROBUSTĄ?

Przez wiele lat upraw, z ogromu odmian kawowców, najbardziej upowszechniły się 

dwie: arabika i robusta. Te odmiany są ogólnodostępne na rynku i prawdopodobnie 

zagościły w niejednym biurze. Czym różnią się oba gatunki i który z nich lepiej 

sprawdzi się w firmowej kuchni? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, o czym można 

się przekonać w tekście.



Robustę stosuje się jednak jako dom-

ieszkę z kilku względów. Przede wszyst-

kim ten gatunek kawy zawiera więcej ko-

feiny (ROBUSTA 1,8-4%, ARABIKA 0,9-1,4%). 

Żeby wzmocnić mieszankę kawy pro-

ducenci dodają większą ilość robusty. 

Ponadto, to właśnie robusta zapewnia tr-

wałą i sprężystą cremę na espresso. Dla 

miłośników włoskiego espresso bardziej 

polecane są mieszanki z domieszką robusty, 

choć nie musi być to reguła. Ważne są też 

oczywiście walory smakowe. Producenci, aby 

zrównoważyć smak łagodnej arabiki, doda-

ją do swoich mieszanek właśnie robustę.

            Dlaczego robusta

To czy wybierzemy arabikę czy kawę z domieszką robusty, powinno zależeć przede wszyst-

kim od preferencji smakowych. Można jednak uogólnić, że jeśli poszukujemy smaku ła-

godnego, to lepiej sprawdzi się arabika, natomiast jeśli lubimy bardziej wyrazisty smak 

sięgnijmy po robustę. Arabika jest uważana za kawę o bogatszym smaku i aromacie, dlat-

ego też jest bardziej polecana do kaw czarnych. Robusta natomiast przez swój wyra-

zisty smak, stanowi lepszy kontrast dla mleka, dlatego lepiej sprawdzi się w cappucci-

no, latte czy flat white. I na koniec, jeśli oczekujemy przede wszystkim pobudzenia od 

kawy, to lepszym wyborem będzie robusta, jako kawa z większą zawartością kofeiny.

            Łagodność arabiki czy moc robusty

PROCENTOWY UDZIAŁ 
ZBIORÓW KAWY NA ŚWIECIE

70%
ARABIKA

30%
ROBUSTA
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   Zła kwasowość

Jeśli trafiłeś na ten wpis, to znaczy. że kwaśny 

smak kawy jest ci znany i najchętniej pozbyłbyś 

się go jak najszybciej. Pewnie miałeś okazję doś-

wiadczyć kwaśnego jak ocet, ściągającego i cier-

pkiego posmaku, który od razu odbiera apetyt na 

kawę. To właśnie jest nasz problem, któremu chce-

my zaradzić. Zapytasz, co się stało, że kawa, którą 

piłeś długi czas, nagle stała się kwaśna. Odpow-

iedzi należy szukać w sposobie parzenia kawy.
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KWAŚNA KAWA
/ jak poprawić smak

Kwaśna kawa to chyba ostatnia rzecz, jaką większość kawoszy, chciałaby 

doświadczyć w swojej filiżance. Jak pozbyć się kwaśnego smaku w kawie? Nie jest 

to trudna rzecz, wystarczy zastosować się do kilku zabiegów. We wpisie pokażę, co 

zrobić, żeby na nowo cieszyć się zrównoważonym smakiem swojej kawy.t



Generalnie, kawa będzie bardziej kwasowa jeśli nie została dostatecznie mocno zaparzona, 

czyli ekstrakcja nie zaszła w wystarczającym stopniu. Stopień ekstrakcji możemy regulować 

za pomocą następujących parametrów: temperatury wody, stopnia mielenia, czasu parzenia, 

dozy kawy. Jeśli kawa jest kwaśna spróbuj następujących czynności:

            Jak zaparzyć kawę, żeby nie była kwaśna

Oprócz tego na ekstrakcję mogą wpły-

wać takie czynniki jak chociażby sposób 

parzenia, skład wody czy stopień palen-

ia ziaren. Jeśli podczas parzenia mieszamy 

energicznie fusami, to ekstrakcja powinna 

zachodzić pełniej, czyli kawa powinna być 

mniej kwaśna. Natomiast jeśli chodzi o skład 

wody, to jeśli ma ona dużo składników min-

eralnych, to kawa nie będzie w niej dobrze 

ekstrahować, czyli z dużym prawdopodo-

bieństwem będzie bardziej kwaśna. Ponad-

to, jeśli wybieramy kawy jaśniej palone, 

możemy spodziewać się w naparze więcej 

smaków kwasowych.

 ZWIĘKSZ
TEMPERATURĘ

WODY

ZMIEL
KAWĘ

DROBNIEJ

WYDŁUŻ
CZAS

PARZENIA

ZMNIEJSZ
DOZĘ
KAWY
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Może zdarzyć się też tak, że kawa ,szczegól-

nie z ekspresu, może mieć kwaśny posmak 

przypominający mocno zmineralizowaną 

wodę. Jest to dość jednoznaczny symptom 

zakamienienia ekspresu. Kamień zalegają-

cy w ekspresie za swój główny składnik ma 

wapń, który może powodować nadawanie 

smaku kwaśnego/słonego. W połączeniu 

z zaparzoną kawą, daje to rezultat kwaśny 

i ściągający na języku. Tu oprócz zabiegów 

związanych ze zmianą sposobu parzenia, 

konieczne jest profesjonalne odkameinie-

nie ekspresu. Na naszym blogu pisaliśmy 

już o tym, jak dbać o ekspres automatyc-

zny. Warto dodać, że do tego typu urządzeń 

należy stosować wodę nisko zmineral-

izowaną (optymalnie 150 mg/l) oraz taką, 

która jest miękka. Suma składników min-

eralnych w wodzie z kranu w większości 

przypadków jest jak najbardziej odpow-

iednia, natomiast twardość wody może być 

różna. Twardość wody można zbadać we 

własnym zakresie, chociażby za pomocą 

papierowych testerów dostarczanych przez 

producentów ekspresów. Jeśli okaże się, 

że tester pokazał zbyt twardą wodę, należy 

użyć filtra zewnętrznego bądź instalowane-

go w ekspresie.

               Wina sprzętu

Na koniec warto zastrzec, że kwaśna kawa 

nie oznacza zawsze złej kawy albo źle zapar-

zonej. Jest wiele kaw posiadających mocno 

wybijający się smak kwasowy, a mimo to są 

one pożądane i cenione przez koneserów. 

Są to kawy mające posmak owoców cytru-

sowych, truskawek etc., czyli bardzo przy-

jemny, orzeźwiający profil smakowy. Jest to 

kwasowość poszukiwana w dobrej jakoś-

ci kawach i warto ją odróżnić od kwaśnej 

kawy, która jest najzwyczajniej w świecie 

defektem kawy albo została źle zaparzona. 

Dlatego też odróżnia się dobrą kwasowość 

poprzez troche inne nazewnictwo. Na do-

brą kawę kwaśną mówi się właśnie, że jest 

kwasowa, kwasowata, kwaskowata.

    Dobra kwasowość
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Kwasowość kawy to temat rzeka. Trudno jest wyczerpać 

ten temat w tak krótkim wpisie. Jeśli chcesz żebyśmy kon-

tynuowali to zagadnienie w innych tekstach, napisz o tym 

w komentarzu. Dodatkowo, jeśli masz pytania, śmiało zadaj 

je w komentarzu poniżej.

   Aftertaste, czyli podsumowanie
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Przepis na kuloodporną kawę został sporządzony przez Dave’a Aspreya – propagatora zdro-

wego odżywiania. Początkowo był szeroko wykorzystywany przez sportowców oraz osoby wal-

czące z nadwagą. Obecnie, coraz częściej po bulletproof sięgają osoby pracujące w biurach, 

potrzebujące długotrwałej koncentracji.

KAWA BULLETPROOF 
/ przepis

Jak przygotować kawę, która da nam porządną dawkę energii? Kiedy zwykła kawa 

jest dla ciebie za słaba, sprawdź przepis na kawę bulletproof.

            Dla kogo?

Do przyrządzonej, czarnej kawy dodaj łyżeczkę masła – najlepiej o zawartości powyżej 

82% tłuszczu. Postaraj się, aby masło było wysokiej jakości. Następnie dodaj łyżeczkę oleju 

kokosowego. 

            Jak przygotować bulletproof

Wszystko energicznie wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji.

Pamiętaj, aby stosować świeże i naturalne składniki. W przypadku kawy, zastosuj świeżo 

mielone ziarna, których data wypalenia nie jest starsza niż 3 miesiące – zagwarantuje to 

wyśmienity smak.

#1 #2 #3
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            Kawa bulletproof – zalety

Oprócz niesłychanej dawki energii tak przyrządzo-

na kawa uzbroi nas w tłuszcze MCT. Zawarte w oleju 

kokosowym tłuszcze MCT to kwasy tłuszczowe o krótkich 

łańcuchach węglowych. Mają one zbawienny wpływ dla 

naszego układu pokarmowego, pozwalają one bowiem 

spowolnić perystaltykę jelit. 

Same tłuszcze MCT wchłaniają się 

wprost z układu pokarmowego do wątro-

by. Dzięki tym tłuszczom poprawiamy 

wchłanialność spożytych pokarmów, 

zwiększając uczucie sytości. Tłuszcze 

MCT mają też swój duży udział w spala-

niu tkanki tłuszczowej naszego orga-

nizmu. Nie dziwi, więc tak oszałamiająca 

kariera tego związku w pismach nau-

kowych i wśród samych użytkowników.
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KIEDY PIĆ KAWĘ
/ aby działała najlepiej

Pewnie nie raz zaobserwowałeś, że poranna kawa “nie działa” i zamiast ruszyć 

z pracą, nadal tkwisz w letargu. Wiele osób ma w zwyczaju sięgać po kawę podczas 

śniadania albo wręcz zaraz po przebudzeniu. Czy to dobra praktyka? Z pewnością 

nie, jeśli zależy nam na tym, żeby kawa nas pobudziła i poprawiła koncentrację 

w pracy. Kiedy zatem najlepiej pić kawę – spieszymy z wyjaśnieniami.

            Rytm dobowy - kiedy pić kawę

Naszymi organizmami rządzi dobowy rytm 

ustalany między innymi przez aktywność hor-

monów. Szczególnie ważny jest w tym cyklu 

kortyzol – hormon, który pobudza nas do dz-

iałania. Uaktywnia się on zaraz po przebudze-

niu, ok. godziny 8-9 oraz ok. godziny 12-13 

i 17:30-18:30. Efektywnie zatem jest pić kawę 

wtedy, kiedy poziom kortyzolu jest niski w or-

ganizmie. Chcesz, aby kofeina pobudziła Cię 

do pracy, pij kawę między 9:30 a 12 oraz między 

13:30 a 17. Co dzieje się, kiedy nie pijemy kawy 

w tych przedziałach? Kawa najzwyczajniej na nas 

nie działa. Nasz organizm uodparnia się wtedy 

na działanie kofeiny. Zamiast poczuć przypływ 

energii, możemy poczuć wręcz ospałość. 

7:00

9:30

13:30

17:30

12:00

WYSOKI
POZIOM
KORTYZOLU

WYSOKI
POZIOM
KORTYZOLU

WYSOKI
POZIOM
KORTYZOLU
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Pamiętaj również, że działanie kawy zależne 

jest od jej jakości. Kawa rozpuszczalna, będą-

ca kawą niskiej jakości, posiada znacznie 

mniej kofeiny niż zmielona, zaparzona kawa 

ziarnista. Również kawa, która była długi 

czas przechowywana w niewłaściwy sposób, 

może tracić swoje właściwości. Warto zatem 

zwrócić uwagę na datę wypalenia ziaren. 

Najlepiej, kiedy wypalenie odbyło się nie 

dalej jak 3 miesiące temu. Warto również 

zadbać o to, aby kawa była przechowywana 

w dedykowanym opakowaniu z wentylkiem. 

            Jak szybko działa kofeina

Warto uświadomić sobie też, że kofeina za-

warta w kawie zaczyna działać na nas dop-

iero po 20 minutach – wtedy przedostaje 

się do krwiobiegu. Nie ma zatem potrzeby 

po wypiciu filiżanki kawy, pić kolejną, ale 

warto odczekać. Na ile wystarczy nam en-

ergii z filiżanki kawy? Działanie kofeiny 

jest odczuwane przez 2-3 godziny. Pod-

czas tego czasu możesz planować swoje 

najbardziej angażujące zadania w pracy.

            Działanie kawy a jej jakość



Masz chęć na pyszną kawę od nas?
Zapraszamy do kontaktu:

+46 22 18 55 633

office@beanbuddies.eu


