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CEL PRACY       

     Kawa jest napojem bardzo popularnym i rozpowszechnionym na całym świecie, chętnie wypijanym ze 

względu na swoje pobudzające działanie oraz walory smakowe. Traktowana do niedawna jako używka nie 

posiadająca wartości odżywczych, ostatnio jest postrzegana jako znaczące źródło polifenoli. Współcześni 

konsumenci zwracają coraz większą uwagę na wartości odżywcze i zdrowotne spożywanej żywności, a 

producenci, mając na uwadze względy marketingowe, coraz częściej wzbogacają swoje wyroby w składniki 

odżywcze i bioaktywne. 

 

Celem pracy było określenie wpływu dodatku ekstraktu herbaty żółtej na wybrane cechy jakościowe 

kawy palonej. 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 
           Materiał do badań stanowiła kawa zielona z gatunku Coffea robusta pochodząca z Laosu oraz 

dodatek roślinny w postaci ekstraktu herbaty żółtej w proszku. Kawę zieloną zakupiono w palarni kawy, a 

ekstrakt herbaty żółtej w proszku wykonano według technologii obejmującej ekstrakcję wodną, zagęszczanie 

i suszenie rozpyłowe, opracowanej w Oddziale Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych IBPRS 

w Poznaniu. 

 Ekstrakt herbaty żółtej cechował się wysoką zawartością polifenoli ogółem, która wynosiła 327,2 mg GAE/g 

oraz bardzo wysoką zdolnością przeciwutleniającą oznaczoną za pomocą testu ABTS - 2051,9 mg Tx/g         

i DPPH - 1225,0 mg Tx/g.  



  

        

 

 

 

 

 

         

                     

                    

W kawach z dodatkiem ekstraktu i bez, oznaczono zawartość sumy związków fenolowych metodą Folina-

Ciocalteu, aktywność antyoksydacyjną testem ABTS i DPPH oraz zawartość kofeiny metodą HPLC.  

Przeprowadzono również porównawczą ocenę sensoryczną kaw palonych z dodatkiem ekstraktu herbaty 

żółtej z kawą bez dodatku.  

 

 

Przeprowadzono próby technologiczne prażenia oraz wzbogacania kaw w 

naturalne polifenole pochodzące z ekstraktu herbaty żółtej stosując  różne 

zabiegi technologiczne takie jak:  

- chłodzenie gorącego upalonego ziarna wodnym roztworem  

  z dodatkiem ekstraktu (metoda „gaszenia”),  

- moczenie kawy zielonej w wodnym roztworze z dodatkiem   

  ekstraktu, a następnie prażenie mokrych ziaren kawowych  

  (metoda „moczenia”)  

- dodawanie ekstraktu herbaty żółtej bezpośrednio do mielonej   

  kawy prażonej sposobem tradycyjnym  (metoda „dodawania składnika”).  

 

Kawy palone z dodatkiem ekstraktu herbaty żółtej            

w proszku porównano pod względem właściwości 

antyoksydacyjnych i sensorycznych z kawą paloną 

sposobem tradycyjnym bez dodatków.  

 



Rodzaj kawy 

Suma związków 

fenolowych 

mg GAE/g 

x ± SD 

Zawartość  

kofeiny 

% 

x ± SD 

Aktywność 

antyoksydacyjna 

mg Tx/g Ocena sensoryczna 

naparu 
ABTS 

x ± SD 

DPPH 

x ± SD 

Kawa palona 

bez dodatku 

 

50,5 a ± 1,5 

 

2,03 a ± 0,01 

 

90,5 a ± 1,6 

 

82,0 a ± 1,9 

napar kawy mocny, smak 

dość ostry, dość cierpki 

z wyczuwalną wyraźnie 

goryczką 

Kawy z dodatkiem ekstraktu herbaty żółtej 

3,75 g na 100 g kawy 

Kawa 

„gaszona” 

 

61,5 b ± 0,5 

 

 

2,22 b ± 0,01 

 

178,2 b ±  3,4 

 

118,3 b ±  1,1 
napar kawy mocny, 

pełny smak z wyczuwalną 

goryczką 

Kawa 

„moczona” 

 

58,6 c ±  0,3 

 

 

2,05 a c ±  0,01 

 

125,2 c ± 0,8 

 

111,0 c ± 0,9 
napar kawy mocny, 

pełny smak z wyczuwalną 

goryczką 

Kawa  

„ z dodatkiem 

składnika” 

 

66,3 d ± 0,2 

 

2,27 d ± 0,01 

 

194,5 d ± 0,5 

 

 

133,2 d ± 3,9 
napar kawy mocny, pełny, 

zharmonizowany smak  

z wyczuwalną goryczką 

x ± SD – średnia arytmetyczna ± odchylenie standardowe 

a, b, c, d – wartości średnie oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p < 0,05 ) 

WYNIKI 

Właściwości kaw palonych bez dodatku i z dodatkiem ekstraktu herbaty żółtej          



 

 

 

1. Przeprowadzone próby wzbogacania kaw z gatunku Coffea robusta w naturalne polifenole 

    wykazały, że istnieje możliwość uzyskania kaw o polepszonych właściwościach  

    przeciwutleniających.  

 
2. Zastosowanie dodatku ekstraktu herbaty żółtej w proszku pozwoliło na zwiększenie sumy 

    związków fenolowych w kawach palonych oraz znacznie podwyższyło ich właściwości 

    przeciwutleniające. 

 
3. Ekstrakt herbaty żółtej wpływa pozytywnie na właściwości sensoryczne naparów kawowych. 

WNIOSKI 

 

Ekstrakt herbaty żółtej w proszku wykonano w ramach projektu POIG 01.01.02-00-061/09 Bioaktywna Żywność 


