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BAGGRUND OG FORMÅL 

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med DTU Fødevareinstituttet kortlagt forekomsten af 
koffein i forskellige typer kaffe, te og kakaoprodukter i de senere år. 
 
Koffein findes i kaffe, te og kakaoprodukter i varierende mængder – for kaffe afhængig af 
bl.a. sort, ristning, formaling og brygningsmetode. 
Koffein findes også naturligt i cola, og er tilladt som tilsætningsstof i læskedrikke op til 150 
mg/l. 
 
Sundhedsmæssigt vurderes at gravide ikke bør indtage mere end i alt 300 mg koffein pr 
dag, og at børn og unge ikke bør indtage mere end 2,5 mg koffein pr kg legemsvægt pr 
dag. Voksne bør generelt ikke indtage mere end i alt 400 mg koffein pr dag. 
 
Som del af kortlægningen er i dette projekt undersøgt kaffe fra caféer.  
Formålet har været at kortlægge indhold af koffein i diverse typer kaffe fra offentlige café-
er, både cafékæder og ”frie” caféer, hvor kunderne kan nyde den friskbryggede kaffe på 
stedet. 
Prøverne er udtaget i 2009, og der er i alt udtaget 98 prøver fordelt på følgende kaffevari-
anter: 

- Almindelig kaffe (filterkaffe) 
- Espresso 
- Cappucino 
- Cafe latte 
- Café au lait 
- Stempelkaffe 
- Espresso choko 
- Andre typer (Wiener melange og Americano) 

Prøverne er analyseret af Fødevareregion Øst. 
 
 

RESULTATER 

Oversigt over resultaterne er vist i tabellen herunder. 

Koffeinindholdet i de forskellige typer af kaffe blev fundet at variere fra 320 til 5.900 mg pr 
liter. Det gennemsnitlige koffeinindhold var lavest i café au lait (470 mg pr liter) og højest i 
espresso (2.900 mg pr liter). Koffeinindholdet varierer betydeligt, også inden for typerne, 
f.eks. er indholdet af koffein i espresso fundet at variere op til en faktor 10 (fra henholds-
vis 590 til 5.900 mg pr liter). 

 



Koffeinindholdet i den serverede kaffe er også fundet, ud fra den gennemsnitlige størrelse 
kop for hver type kaffe. Kopstørrelserne varierede fra 42 til 250 ml, mindst til espresso og 
størst til stempelkaffe og espresso choko. 

Koffeinindholdet i en serveret kop kaffe varierer i gennemsnit fra 85 til 155 mg koffein pr 
kop, lavest i cappucino og højest i espresso choko. Dog er koffeinindholdet allerhøjest i 
undersøgelsens eneste kop Americano kaffe, nemlig 345 mg pr kop.  

Det skal bemærkes at prøveantallet for visse kaffetyper er meget beskedent, og ikke tilla-
der at drage generelle konklusioner. 

 
 

KOFFEININDHOLD I KAFFE FRA CAFÉER O.L.: 

KAFFETYPE ANTAL 

PRØVER 

GENNEMSNIT 

(mg/l) 

 INTERVAL  

(mg/l) 

GENNEMSNIT 

(mg/kop) 

   ALMINDELIG KAFFE 36 640 390 - 1.100 90 

   ESPRESSO 31 2.900 590 – 5.900 110 

   CAPPUCINO 10 730 400 – 1.200 85 

   CAFE LATTE 7 570 360 – 890 120 

   CAFÉ AU LAIT 5 470 320 – 670 100 

   STEMPELKAFFE 5 670 420 – 840 115 

   ESPRESSO CHOKO 2 680 420 – 940 155 

   WIENER MELANGE 1 520 - 105 

   AMERICANO 1 1.700 - 345 

 

 

 

KONKLUSION OG VURDERING 

Det fremgår at espresso er den kaffetype med det højeste gennemsnitlige koffeinindhold, 
2.900 mg pr liter. Desuden er fundet et højt indhold, 1.700 mg pr liter, i undersøgelsens 
eneste kop Americano kaffe. Gennemsnitsindholdet i de øvrige typer ligger på nogenlunde 
samme niveau, fra 470 til 730 mg pr liter, lavest i café au lait og højest i cappucino. 
For en serveret kop kaffe varierer koffeinindholdet i gennemsnit fra 85 til 155 mg koffein 
pr kop, lavest i cappucino og højest i espresso choko. 
De fundne indhold af koffein (i mg pr liter) i kaffe fra caféer er nogenlunde i overensstem-
melse med hvad der i tidligere kortlægning er fundet i kaffe fra automater o.l. 
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