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Methodes van
koffiezetten

Uitvoering

Uit wetenschappelijke studies haalden
we informatie over
de hoeveelheid
cafestol in gefilterde
en ongefilterde
koffie. Omdat koffiesystemen als
Nespresso en Dolce
Gusto vrij nieuw zijn,
was nog niet bekend
hoeveel cafestol er
in zo’n kopje koffie
zit. Daarom liet de
Consumentenbond
acht capsules voor
deze systemen in
een laboratorium
onderzoeken: zowel
lungo als espresso
van de A-merken
Nespresso en Nes
café, en van de
huismerken AH Perla
en Café Royal.
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LEKKER, ALLEEN ALS HET GEFILTERD IS

koffiezetten
Koffiebonen bevatten stoffen die het cholesterolgehalte
verhogen. Het ligt aan de zetmethode hoeveel daarvan in
de koffie belanden. Met welke zetmethode komt er het
minst van deze stoffen in de koffie terecht?
Tekst Thomas Cammelbeeck
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et drankenvak van de Schijf
van Vijf was altijd gereserveerd voor thee en water,
maar in de nieuwste schijf
heeft ook koffie hier een plek veroverd.
Koffie, zonder suiker, past namelijk in
een gezond voedingspatroon. Dagelijks 2
tot 5 koppen koffie drinken verlaagt het
risico op hartziekten en beroertes met
10%. En 5 koppen koffie per dag verlaagt
het risico op diabetes type 2 met 30%,
stelt de Gezondheidsraad in zijn ‘richtlijnen goede voeding 2015’. Toch is er niet
alleen lof voor koffie, het drinken ervan
heeft ook een schaduwkant.
In de koffieboon zitten olieachtige
stoffen, zogenoemde diterpenen. Deze
stoffen, in het bijzonder cafestol, hebben
een ongunstig effect op het cholesterolgehalte van ons bloed. Het drinken van 5
of 6 koppen ongefilterde koffie per dag
verhoogt het ‘slechte’ LDL-gehalte met
0,30 mmol/l, aldus de Gezondheidsraad.
Maar hoe ongezond is dat precies?
Martijn Katan, emeritus hoogleraar
Voedingsleer aan de Vrije Universiteit deed hier veel onderzoek naar.
Hij vertelt: ‘Vijf of zes koppen ongefilterde koffie staat gelijk aan het
effect van drie eieren extra per dag of
van zes met roomboter besmeerde
boterhammen.’
De verhoogde kans op hart- en
vaatziekten door cafestol lijkt
meer bescheiden dan het is. Als
een gezond levende man van 55
jaar overstapt van filterkoffie (of
geen koffie) naar 5 of 6 kopjes

ongefilterde koffie per dag, stijgt zijn
kans om voor zijn 65e een hart- of vaatziekte te krijgen van 1 op 12 naar 1 op
11,5, zo rekent Katan ons voor. Dat zijn
4 extra zieken op elke 1000 personen die
ongefilterde koffie drinken in plaats van
gefilterde. En als dit effect nog bovenop
dat van andere slechte voedings- en leefgewoonten komt – denk aan roken, overgewicht, weinig bewegen en het eten van
veel verzadigd vet – wordt het risico op
hart- en vaatziekten door ongefilterde
koffie nog hoger.
De papieren koffiefilter is gelukkig zeer
effectief in het wegvangen van diterpenen zoals cafestol. De Gezondheidsraad
adviseert niet voor niets filterkoffie te
drinken. Dit advies lijkt simpel. Toch is
het vaak niet direct duidelijk wat filterkoffie is en wat niet. Neem oploskoffie: is
die gefilterd? Bovendien bevat niet elke
ongefilterde koffie evenveel cafestol. Wij
zetten het op een rijtje.
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Gefilterd

Van koffie uit een papieren filter is
het evident, maar van koffiepads
(Senseo) en oploskoffie weet
waarschijnlijk niet iedereen dat dit
koffie is die met papier wordt gefilterd. In
de tabel op pagina 13 is van alle zetmethoden te zien of er een papieren filter
aan te pas is gekomen en hoeveel ca-

Ongefilterde koffie
verhoogt de kans op
hart- en vaatziekten
met 0,4%

festol er in een kopje koffie zit. Een koffiepad, oftewel een koffiekussentje, is
gemaakt van papier. Deze filter is weliswaar dunner dan de gangbare papieren
filter, maar even effectief in het wegvangen van cafestol.
Oploskoffie wordt net als de koffie van
oma met een papieren filter gezet, maar
dan op grote schaal. Daarna wordt het
water eraan onttrokken (vriesdrogen).
Dat ook ‘espresso’-oploskoffie in de categorie gefilterde koffie valt is opvallend,
omdat espresso ongefilterde koffie is.
Nescafé legt het uit: ‘De oploskoffie
wordt in de fabriek onder druk gezet en
daarna gefilterd. De naam “espresso”
heeft betrekking op de krachtiger smaak.’
Echte espresso is dit dus niet.
Gefilterde koffie bevat met 0,1 mg per
kopje zo weinig cafestol dat je het – als
het om je cholesterol gaat – ongelimiteerd zou kunnen drinken.
augustus 2016 GEZONDGIDS
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koffiezetten
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Cafeïne
Met papier gefilterde koffie
bevat nauwelijks cholesterolverhogende stoffen en
zou je om die reden ongelimiteerd kunnen drinken.
Toch is het door de aanwezigheid van cafeïne niet
raadzaam veel koffie te drinken. Het Voedingscentrum
adviseert daarom (dus los
van de hoeveelheid cafestol)
maximaal 4 koppen koffie
per dag te drinken. Te veel
cafeïne kan nadelige effecten hebben, zoals slaapproblemen, hoofdpijn en angstgevoelens. Het Voedingscentrum geeft ook aan dat
de gevoeligheid voor cafeïne
per persoon verschilt. Groepen die vanwege de cafeïne
sowieso beter geen of weinig koffie kunnen drinken
zijn zwangeren en kinderen.
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Ongefilterd

Een veel gedronken ongefil
terde koffie is espresso. Deze
koffie wordt met een indrukwekkend apparaat onder hoge
druk gezet. In een kopje espresso zit
gemiddeld dan ook zo’n 1,5 mg cafestol.
Koffie gezet met een Italiaans espresso
potje, vaak verward met de percolator,
bevat met 1 mg per kopje net iets minder
cafestol. In dit koffiepotje, ook wel moka
genoemd, loopt het water eenmalig van
onderaf door de fijngemalen koffie.
Deze gehaltes vallen nog mee in vergelijking met zetmethodes zoals een cafe
tière en Turkse koffie. Een cafetière, ook
wel bekend als French press, is een glazen pot waarin gekookt water direct op
de grofgemalen koffie wordt gegoten.
Na een aantal minuten
trekken duw je de
koffie met een metalen filter naar de
bodem. Zo’n kopje
koffie bevat 3,5 mg
cafestol.
Turkse koffie, ook wel
Griekse koffie of kookkoffie
genoemd, is ongeveer de simpelste manier van koffie zetten:
water met fijngemalen koffie
koken in een pannetje. Na een

tijdje pruttelen serveer je de koffie inclusief koffiedrab. Resultaat: 4 mg cafestol
per kopje. Het is dan ook niet aan te raden per dag meer dan 1 kopje hiervan te
drinken. Hetzelfde geldt voor koffie uit
een cafetière.
Merkwaardig genoeg bevat niet elke
ongefilterde koffie zo veel cafestol. Koffie
gezet met een percolator is ook ongefilterd, maar bevat desondanks maar 0,1
mg cafestol. Daarmee is het vergelijkbaar
met gefilterde koffie. Een percolator is
een koffiepotje met onderin water en
bovenin
grofgemalen koffie.
Als het
water aan de kook
raakt,
wordt het door een
pijpje
omhooggestuwd

koffiezetten

en druppelt het over de koffie terug in
het potje. Hoe vaker het water rondgaat,
hoe sterker de koffie.
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Koffieautomaten

Koffie uit automaten zoals die
op diverse werkplekken staan,
is een moeilijke categorie; er is
aan de buitenkant niet te zien
of er een filter aan te pas komt of niet.
Machines die werken met een papieren filter of met een koffieconcentraat
(een soort oploskoffie) zetten gefilterde
koffie en bevatten dus nauwelijks cafestol. De machines die werken met
versgemalen bonen in combinatie met
een metalen of nylon filter leveren weliswaar gefilterde koffie, maar vangen niet
zo effectief het cafestol weg als een papieren filter. Deze koffie bevat dan ook
nog aardig wat cafestol; gemiddeld zo’n
1 mg per kopje.
De enige manier om te achterhalen

©

hoeveel cafestol er in een kopje automatenkoffie zit, is door de zetmethode te
achterhalen bij diegene die hem vult of
bij de leverancier. Als dit niet te achterhalen is, is het verstandig van het ergste
uit te gaan en niet meer dan 2 à 3 bekertjes per dag te drinken.
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Koffiecapsules

Koffie gezet met capsules
zoals van Nespresso en Dolce
Gusto wordt tegenwoordig
veelvuldig gedronken. Dit is
gemalen koffie, zuurstofvrij verpakt in
een aluminium of plastic capsule. Deze

Het kan zomaar verstandig zijn het oude
koffiezetapparaat van
zolder te halen

Gefilterd *

Cafestol
(mg per
kopje)

Maximaal
aantal
kopjes
per dag **

Test Koffiezetten

✔

0,1

ongelimiteerd

0,1

ongelimiteerd

✔
✔
✔
✔

0,1

ongelimiteerd

0,1

ongelimiteerd

Zetmethode
Filterkoffie
Percolator
Koffiepads
Automaat met vloeibaar koffieconcentraat
Automaat met een papieren filter

0,1

ongelimiteerd

0,2

ongelimiteerd

Koffiecapsules

1

2-3

Italiaans espressopotje (moka)

1

2-3

Automaat met een metalen of nylon filter

1

2-3

Espresso

1,5

2-3

Cafetière (French press)

3,5

1

4

1

Oploskoffie

Turkse/Griekse koffie
* Met een papieren filter
** Aantal kopjes dat je kunt drinken voordat het een
noemenswaardig effect heeft op het cholesterolgehalte

manier van koffiezetten, zonder tussenkomst van een filter, is relatief nieuw en
over de hoeveelheid cafestol is nog weinig bekend.
Koffie gezet met de capsules die wij
lieten onderzoeken, 8 in totaal, bleek
gemiddeld 1 mg cafestol per kopje te
bevatten, iets minder dan espresso. Voor
ongefilterde koffie is dit geen opvallende
score. Wel opvallend zijn de grote verschillen tussen de soorten en merken.
Zo bevatten de Lungo van AH Perla (alternatief voor Nespresso) en de Lungo
van Café Royal (alternatief voor Dolce
Gusto) zomaar 2 mg cafestol per kopje.
Dat is het dubbele van de vergelijkbare
lungo’s van Nespresso en Dolce Gusto,
die ruim onder de 1 mg cafestol per kopje blijven. Lungo is Italiaans voor ‘lange
koffie’ en verwijst naar de tijd die de
machine nodig heeft om koffie te zetten
met veel water: het is een soort ‘uitgerekte’ espresso.
Ook opvallend: koffie gezet met espresso-capsules bevat de helft minder
cafestol dan koffie gezet met lungo-capsules. Dit is grotendeels te verklaren door
de bonen: de onderzochte lungo’s zijn
gemaakt van 100% arabicabonen die van
nature meer diterpenen bevatten dan de
robustabonen van de espresso’s.
Ook de hoeveelheid gemalen koffie in
de capsule heeft een effect op de hoeveelheid cafestol in de koffie: de capsules
voor de Dolce Gusto-systemen zijn groter
en bevatten daardoor meer koffie (gemiddeld 1,5 gram extra) en ook iets meer
cafestol (gemiddeld 0,2 mg meer) dan de
capsules voor de Nespresso-machines.
Wie van koffieleuten houdt, doet er
goed aan eens na te gaan of de gedronken koffie veel of juist weinig cafestol
bevat. Maar let op, de consequentie kan
zomaar zijn dat het verstandig is het ouderwetse koffiezetapparaat weer van
zolder te halen. ■
MEER INFORMATIE

consumentenbond.nl/
koffie
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LEEF JE BEWUST
EN GEZOND?
Lees de artikelen uit de Gezondgids en blijf fit en vitaal.
Kennismaken? Nu 6 nummers voor €17
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