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W pracy oznaczano zawartość kofeiny w wybranych napojach kawowych 
w proszku metodą HPLC. Stwierdzono, że zawartość kofeiny w badanych na-
pojach kawowych była wyższa od zawartości kofeiny pochodzącej z ilości kawy 
deklarowanej na opakowaniu produktu. Zauważono również, że jedna fi liżanka 
napoju kawowego dostarcza konsumentowi podobną ilość kofeiny co fi liżanka 
kawy rozpuszczalnej.
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Asortyment napojów kawowych w proszku to głównie kawy zabielane, do któ-
rych zalicza się bardzo popularne na rynku kawowym napoje typu cappuccino oraz 
typu mix.

Napoje kawowe typu cappuccino zawierają w swoim składzie zabielacz, sub-
stancję o właściwościach spieniających, cukier, kawę rozpuszczalną, ekstrakt kawy 
zbożowej oraz aromaty, natomiast napoje typu mix „3 w 1” (słodzone) i „2 w 1” 
(niesłodzone), cechują się podobnym składem co cappuccino, z tym że nie zawierają 
substancji tworzącej piankę na powierzchni napoju (1, 2). 

Kawa rozpuszczalna (instant), składnik napojów kawowych odpowiedzialny za 
ich smak, to suchy produkt otrzymany metodami fi zycznymi wyłącznie z kawy pa-
lonej, przy użyciu wody jako jedynego czynnika ekstrahującego. Zawartość kofeiny 
według danych literaturowych w kawach rozpuszczalnych, w zależności od gatunku 
ziarna użytego do ekstrakcji, wynosi średnio ok. 3%, ale może dochodzić nawet 
do 4,8% (3, 4). Ilość kofeiny w napojach kawowych zależy od zawartości kofeiny 
w kawie użytej do ich produkcji. 

Napoje kawowe w proszku są często wybierane przez konsumentów nie tylko ze 
względu na ich smakowitość i łatwość przygotowania, ale również z uwagi na pobu-
dzające właściwości kofeiny. Umiarkowane spożycie kofeiny (100–500 mg dzien-
nie) korzystnie stymuluje aktywność centralnego układu nerwowego, pracę mięśni 
i serca. Wpływa też na lepszą pracę nerek, podniesienie ciśnienia krwi i temperatury 
ciała, podwyższa zdolności wydzielnicze śluzówki. Kofeina zwiększa sprawność 
myślenia, znosi zmęczenie, przyspiesza przemianę materii. Wielkość dawki tok-
sycznej jest trudna do ustalenia ze względu na duże różnice osobnicze. Wg danych 
literaturowych spożycie kofeiny ponad 1000 mg dziennie może być już toksyczne 
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nawet dla zdrowego człowieka. Kofeina nie ulega jednak kumulacji w organizmie, 
po 48 godzinach połowa podanej dawki zostaje wydalona (5, 6, 7).

Celem pracy było oznaczanie zawartości kofeiny w wybranych napojach kawo-
wych w proszku i porównanie otrzymanych wyników z ilością kofeiny wynikającą 
z udziału kawy w produkcie, przy założeniu, że kawa użyta do produkcji napojów 
zawiera 3% kofeiny.

MATERIAŁ I METODY

Materiał do badań stanowiły rynkowe napoje kawowe w proszku zakupione w du-
żych sieciach handlowych w Poznaniu: 

– typu cappuccino o różnych smakach zawierające kawę rozpuszczalną w ilości 
7,0–8,0%, 

– typu mix „3 w 1” zawierające kawę rozpuszczalną w ilości 8%, 
– typu mix „2 w 1”, zawierające kawę rozpuszczalną w ilości 11%. 
Zawartość kofeiny oznaczano metodą HPLC według akredytowanej procedury 

badawczej (8). Do analizy chromatografi cznej wykorzystywano chromatograf cie-
czowy fi rmy Dionex, wyposażony w detektor UV, stosując długość fali 272 nm. 
Do rozdziału używano kolumnę z fazą odwróconą (RP) Supelcosil LC-18-DB fi r-
my Supelco o wymiarach 250 mm × 4,6 mm, 5 μm z kolumienką zabezpieczającą
LC-18 i stosowano przepływ fazy ruchomej metanol/woda (30+70) 1 ml/min. Me-
toda ta cechuje się powtarzalnością wynoszącą 0,014 g kofeiny na 100 g produk-
tu oraz odzyskiem równym 97,7%. Badania napojów kawowych przeprowadzono 
w roku 2007 i 2008.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wyniki oznaczeń zawartości kofeiny w badanych napojach kawowych w proszku 
typu cappuccino przedstawiono w tabeli I, a w napojach typu mix w tabeli II.

Zawartości kofeiny w napojach kawowych typu cappuccino, o smaku czekola-
dowym, orzechowym, śmietankowym i z magnezem wynosiły w 100 g suchego 
produktu od 0,254 g do 0,423 g, a w napojach kawowych typu mix od 0,270 g do
0,674 g. Oznaczona zawartość kofeiny w napojach kawowych typu cappuccino 
i mix była wyższa od ilości kofeiny wynikającej z udziału kawy w produkcie, przy 
uwzględnieniu w niej średniej zawartości kofeiny 3%. 

Wykorzystując sposoby przyrządzania podane na opakowaniach napojów kawo-
wych, przeliczono otrzymane wyniki zawartości kofeiny na ilość kofeiny zawartej 
w fi liżance (150 ml) przyrządzonego napoju i porównano je z zawartością kofei-
ny w fi liżance kawy rozpuszczalnej. Analizując wyniki przedstawione w tabeli III 
stwierdzono, że ilość kofeiny w fi liżance napoju kawowego typu mix była porów-
nywalna z ilością kofeiny zawartej w fi liżance kawy rozpuszczalnej o średniej za-
wartości kofeiny 3%, a w napojach typu cappuccino zawartość tego składnika była 
nieznacznie niższa. Według danych literaturowych 150 ml kawy rozpuszczalnej za-
wiera od 45 do 105 mg – średnio 65 mg kofeiny (5, 6, 9).
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Ta b e l a  I. Zawartość kofeiny w napojach kawowych w proszku typu cappuccino 

Ta b l e  I. Caffeine content in coffee beverage cappuccino type dry mixes

Nazwa produktu
Zawartość 

kofeiny
g/100 g

Niepewność 
rozszerzona

g/100 g

Deklarowany 
udział kawy 

rozpuszczalnej
%

Zawartość 
kofeiny 

w ilości kawy 
deklarowanej

g/100 g

Cappuccino o smaku 
czekoladowym

0,310 ± 0,009

7,0 0,210

0,307 ± 0,009

0,290 ± 0,009

0,254 ± 0,009

0,320 ± 0,009

0,332 ± 0,010

0,293 ± 0,009

xśr. 0,301 ± 0,009

Cappuccino o smaku 
orzechowym

0,360 ± 0,010

8,0 0,240

0,336 ± 0,010

0,321 ± 0,010

0,314 ± 0,009

0,343 ± 0,010

0,353 ± 0,010

0,338 ± 0,010

xśr. 0,338 ± 0,010

Cappuccino o smaku 
śmietankowym

0,340 ± 0,010

8,0 0,240

0,280 ± 0,009

0,326 ± 0,010

0,308 ± 0,009

0,299 ± 0,009

0,333 ± 0,010

0,299 ± 0,009

xśr. 0,312 ± 0,009

Cappuccino z magnezem

0,365 ± 0,010

8,0 0,240

0,358 ± 0,010

0,423 ± 0,011

0,314 ± 0,010

0,346 ± 0,010

0,367 ± 0,010

0,304 ± 0,009

0,288 ± 0,009

xśr. 0,354 ± 0,010



Nr 3 429Zawartość kofeiny w wybranych napojach kawowych w proszku

Ta b e l a  II. Zawartość kofeiny w rynkowych napojach kawowych w proszku typu mix

Ta b l e  II. Caffeine content in powdered coffee beverage “mix” type 

Nazwa produktu
Zawartość 

kofeiny
g/100 g

Niepewność 
rozszerzona

g/100 g

Deklarowany 
udział kawy 

rozpuszczalnej
%

Zawartość 
kofeiny 

w ilości kawy 
deklarowanej

g/100 g

Napój kawowy
„3 w 1”

0,270 ± 0,009

8,0 0,240

0,303 ± 0,009

0,276 ± 0,009

0,323 ± 0,010

0,378 ± 0,011

0,318 ± 0,010

0,323 ± 0,010

xśr . 0,302 ± 0,010

Napój kawowy 
„2 w 1”

0,506 ± 0,013

11,0 0,330

0,476 ± 0,012

0,341 ± 0,010

0,362 ± 0,010

0,674 ± 0,015

0,379 ± 0,011

0,438 ± 0,012

xśr . 0,431 ± 0,012

Ta b e l a  III. Zawartość kofeiny w filiżance przyrządzonego napoju kawowego

Ta b l e  III. Caffeine content in one cup of coffee beverage 

Nazwa produktu

Średnia 
zawartość 

kofeiny 
w napoju 
w proszku

g/100 g

Ilość produktu 
potrzebna do 
przyrządzenia 
filiżanki napoju

g/150 ml

Zawartość 
kofeiny 

w filiżance 
napoju

mg/150 ml

Cappuccino o sm. czekoladowym 0,301 13,0 39,0

Cappuccino o sm. orzechowym 0,338 13,0 44,0

Cappuccino o sm. śmietankowym 0,312 13,0 41,0

Cappuccino z magnezem 0,354 13,0 46,0

Mix „3 w 1” 0,302 18,0 54,0

Mix „2 w 1” 0,431 18,0 78,0

Kawa rozpuszczalna 3,000 *02,2* 66,0

*) sposób przygotowania kawy rozpuszczalnej według (10)
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WNIOSKI

Oceniając jakość rynkowych napojów kawowych w proszku pod względem za-
wartości kofeiny stwierdzono:

1. W napojach kawowych w proszku typu cappuccino i typu mix zawartość ko-
feiny była wyższa niż zawartość kofeiny pochodząca z ilości kawy deklarowanej na 
opakowaniu produktu.

2. Jedna fi liżanka napoju kawowego przyrządzonego z badanych napojów 
w proszku dostarcza konsumentowi podobną ilość kofeiny (średnio 50 mg) co jedna 
fi liżanka kawy rozpuszczalnej (średnio 66 mg). 

M.  B i a ł a s,  H.  Ł u c z a k,  K.  P r z y g o ń s k i

THE CONTENT OF CAFFEINE IN SOME SELECTED COFFEE BEVERAGE DRY MIXES

S u m m a r y

The objective of the study was determination of caffeine content in some selected coffee beverage dry 
mixes and comparison the obtained results to caffeine content from coffee amount declared on the label of 
market products, assuming that instant coffee contains average 3% caffeine.

Cappuccino type and „mix” type coffee beverage dry mixes were investigated by HPLC method based 
on own accredited procedure.

The results showed, that caffeine content in cappuccino coffee and „mix” type coffee beverage dry 
mixes ranged from 0,254 g/100 g to 0,432 g/100 g and from 0,270 g/100 g to 0,674 g/100 g respectively 
and were higher than caffeine content from coffee amount declared on the label.

It also was found, that the caffeine content in one cup of ready to drink investigated coffee beverages 
was almost the same that in one cup of instant coffee, average 50 mg and 66 mg respectively. 
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