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|  zdrowie

Kawa to jeden 
z najpopularniejszych napojów 
na świecie. Wielu uważa, 
że kawa me mieć zły wpływ 
na zdrowie, wielu mówi, że jest 
to jeden z najzdrowszych 
trunków.

Kawa i jej 
zalety

Tekst powstał w ramach projektu 
‘Strengthening Polish families – 

strengthening Brent community’, 
dofinansowanego przez  

London Borough of Brent

Bezpłatne webinary
zapraszamy na prowadzone przez 
Beatę wdowczyk-Murfitt webinaria, 
z których dowiecie się więcej o zdro-
wym odżywianiu i wzmacnianiu 
odporności organizmu.
Szczegóły na stronie 

 www.londonspark.org.uk
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Zalety picia kawy
dla niektórych osób jest to największe 
źródło przeciwutleniaczy w diecie, prze-
wyższające łącznie zarówno owoce, jak 
i warzywa! wiele przeprowadzonych 
badań na ludziach pokazuje, że kawa 
poprawia różne aspekty funkcjonowa-
nia mózgu. obejmuje to pamięć, nastrój, 
czujność, poziomy energii, czasy reakcji 
i ogólne funkcje poznawcze. Kilka badań 
pokazuje, że kofeina może zwiększyć spa-
lanie tłuszczu w organizmie i zwiększyć 
tempo przemiany materii. Jednak moż-
liwe jest, że skutki te będą się zmniejszać 
i osłabiać przy długotrwałym spożyciu 
kawy. Kofeina zawarta w kawie pobu-
dza układ nerwowy, powodując wysyła-
nie sygnałów do komórek tłuszczowych 
w celu rozbicia tkanki tłuszczowej. Kofe-
ina zwiększa również poziom adrenaliny 
we krwi. Adrenalina to hormon „walcz lub 
uciekaj”, zaprojektowany, aby nasze ciała 
były gotowe do intensywnego wysiłku 
fizycznego. Kofeina sprawia, że komórki 
tłuszczowe rozkładają tkankę tłuszczową, 
uwalniając je do krwi w postaci wolnych 
kwasów tłuszczowych i udostępniając 
je jako paliwo. z tego powodu rozsądnie 
jest wypić mocną filiżankę kawy około 
pół godziny przed udaniem się na siłow-
nię. Kofeina łagodzi również po treningu 
bóle mięśniowe.

JakieJ kawy nie należy pić
Czy zdajemy sobie sprawę, jak wpły-
wają na nas dodatki do kawy, na które 
często się decydujemy? Mam tu na myśli 
cukier, mleko, bitą śmietanę, jak i różno-
rodne syropy smakowe, a nawet alkohol. 
wszystkie wymienione wyżej składniki 
niestety nie należą do kategorii produk-
tów z którymi powinniśmy mieszać kawę.

Trzeba wiedzieć, że najzdrowszą wer-
sją kawy jest espresso. oczywiście dodając 
mleko do kawy krowie lub roślinne, nie 
musimy się obawiać, że nasza kawa jest 
niezbyt zdrowym napojem czy „bombą 
kaloryczną”. dodatek mleka do kawy, 
nawet tego o wysokiej zawartości tłusz-
czu, nie spowoduje, że pozbawimy jej cen-
nych właściwości. warto jednak zacho-
wać umiar i zdrowy rozsądek, decydując 
się na dodatki do kawy.

Pamiętajmy, by nie podgrzewać 
kawy w mikrofalówce. Podgrzewanie 
w mikrofali pozbawia kawę jej walorów 
smakowych i zapachowych, co więcej staje 
się ona zdecydowanie bardziej gorzka.

wskazówki, dzięki którym 
kawa stanie się super 
zdrowa

1. Bez kofeiny po 14:00.
Kawa to jedno z najbogatszych natural-
nych źródeł kofeiny w diecie. Kofeina 
to środek pobudzający, co jest jednym 
z głównych powodów, dla których kawa 
jest tak popularna. daje zastrzyk energii 
i pomaga nie zasnąć, gdy czujemy zmę-
czenie.

Ale jeśli pijemy kawę późno w ciągu 
dnia, może to zakłócać sen. zły sen wiąże 
się z różnego rodzaju problemami zdro-
wotnymi. dlatego ważne jest, aby nie pić 

kawy późno w ciągu dnia. Jeśli musisz, 
wybierz bezkofeinową lub zamiast tego 
zdecyduj się na filiżankę herbaty, która 
zawiera znacznie mniej kofeiny niż kawa. 
Powstrzymywanie się od kawy po 14-15 
to dobra wskazówka. To powiedziawszy, 
nie każdy jest równie wrażliwy na kofeinę, 
niektórzy śpią dobrze, nawet jeśli wypili 
kawę późno w ciągu dnia.

2. kawa tak, ale bez cukru
Chociaż kawa jest sama w sobie zdrowa, 
z łatwością można ją zmienić w coś szko-
dliwego. Najlepszym sposobem na to jest 
wsypanie do niej dużej ilości cukru. doda-
tek cukru jest prawdopodobnie jednym 
z najgorszych składników współcze-
snej diety. Cukier, głównie ze względu 
na wysoką zawartość fruktozy, jest powią-
zany z różnego rodzaju poważnymi cho-
robami, takimi jak otyłość i cukrzyca. Jeśli 
nie możesz sobie wyobrazić życia bez sło-
dzika w swojej kawie, zastąp cukier ste-
wią lub ksylitolem.

3. wybierz markę wysokiej 
jakości, najlepiej ekologiczną
Jakość kawy może się znacznie różnić 
w zależności od metody przetwarzania 
i sposobu uprawy ziaren kawy. ziarna 
kawy są zwykle spryskiwane syntetycz-
nymi pestycydami i innymi chemikaliami, 
które nigdy nie były przeznaczone do spo-
życia przez ludzi. Jednak wpływ pesty-
cydów w żywności na zdrowie jest kon-
trowersyjny. Niemniej jednak, jeśli mar-

twisz się zawartością pestycydów w Twojej 
kawie, rozważ zakup organicznych ziaren 
kawy. Powinny zawierać znacznie mniej-
sze ilości syntetycznych pestycydów.

4. unikaj picia zbyt dużo kawy
Chociaż umiarkowane spożycie kawy 
jest zdrowe, picie zbyt dużej ilości może 
zmniejszyć ogólne korzyści. Nadmierne 
spożycie kofeiny może mieć różne nie-
pożądane skutki uboczne, chociaż wrażli-
wość ludzi jest różna. ogólnie rzecz biorąc 
zaleca się 2,5 mg na kg masy ciała dzien-
nie. Biorąc pod uwagę, że przeciętna fili-
żanka kawy może zawierać około 95 mg 
kofeiny, odpowiada to około dwóm fili-
żankom kawy dziennie dla osoby ważą-
cej 80 kg. Jednak znacznie większe ilości 
kofeiny (400-600 mg) dziennie (około 4-6 
filiżanek) nie są związane z niepożądanymi 
skutkami ubocznymi u większości ludzi.

5. dodaj trochę cynamonu 
do swojej kawy
Cynamon to smaczna przyprawa, która 
szczególnie dobrze komponuje się ze sma-
kiem kawy. Badania pokazują, że cynamon 
może obniżać poziom glukozy we krwi, 
cholesterol i trójglicerydy u diabetyków. 
Jeśli potrzebujesz zmiany smaku, spróbuj 
dodać odrobinę cynamonu. Jest to zaska-
kująco dobry zestaw. dodatkowo cyna-
mon może zmniejszyć rozprzestrzenianie 
się komórek nowotworowych, a aromat 
cynamonu poprawia funkcje poznaw-
cze i pamięć.

6. unikaj niskotłuszczowych 
i sztucznych śmietanek
Komercyjne niskotłuszczowe i sztuczne 
śmietanki są zwykle wysoko przetwo-
rzone i mogą zawierać wątpliwe skład-
niki. 

w zamian rozważ dodanie do kawy 
pełnotłustej śmietany, najlepiej od krów 
karmionych trawą. Mleko krowie od zwie-
rząt karmionych trawą zawiera pewną 
ilość witaminy K, która jest również zwią-
zana z poprawą zdrowia kości.

7. dodaj trochę kakao do kawy
Kakao jest pełne przeciwutleniaczy 
i wiąże się z różnymi korzyściami zdro-
wotnymi, w tym zmniejszonym ryzy-
kiem chorób serca. Spróbuj dodać odro-
binę kakao do kawy, aby dodać jej smaku. 
Caffè mocha, wersja caffè latte o smaku 
czekoladowym, serwowana jest w wielu 
kawiarniach. Jednak caffè mocha jest 
zwykle słodzona cukrem. Można to łatwo 
przygotować samemu i pominąć doda-
wany cukier.

8. zaparz kawę za pomocą 
papierowego filtra
Parzona kawa zawiera kafestol, diterpen, 
który może podnosić poziom choleste-
rolu we krwi. Jednak zmniejszenie jego 
poziomów jest proste. Po prostu użyj fil-
tra papierowego. Parzenie kawy z filtrem 
papierowym skutecznie obniża ilość kafe-
stolu, ale przepuszcza kofeinę i korzystne 
przeciwutleniacze.
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