
Na początek – prawdziwa historia  
 z mojego gabinetu. Jakieś 

sześć lat temu przyszedł do mnie pan 
grzyboznawca. Cholesterol poszedł mu 
w górę dość niebezpiecznie. Może nie 
do skandalicznych wartości, przekracza- 
jących 280, ale szybko ze 180 zrobi-
ło się 240. Robiąc wywiad medyczny,  
pytam zawsze o nawyki żywieniowe. 
I tak dowiedziałam się, że pan grzy-
boznawca jest zatwardziałym kawo-
szem. Każdego dnia rano, jeszcze 
niemal z zamkniętymi oczyma, wstawia 
wodę na kawę. Pije sypaną, mocną, dwie 
tak czubate łyżeczki, że w trakcie sypa-
nia kawa z nich spada (a więc jak dla 
mnie to są trzy łyżeczki, nie dwie), dużo 
słodzi, nie dolewa mleka. Tylko ta jed-
na informacja mnie poruszyła. Pozosta-
łe nawyki miał bardzo przyzwoite, jadł 
bardzo dużo warzyw i kasz, mało mię-
sa (jak na faceta), trochę owoców. Spo-
radycznie jeszcze jedna kawa w pracy, 
jako popitka do owoców, przed 12.00.

Bez kofeiny ani rusz
Napisałam dla pacjenta dietę, a w niej 
zabroniłam kawy przez okres półtora 
miesiąca. Nie na resztę życia, a na krót-

kie sześć tygodni. Pan, przy omawianiu 
diety, złapał się za głowę i powiedział, 
że zrobi absolutnie wszystko, co mu za-
lecę, poza rezygnacją z kawy. Kawa na 
czczo musi być. Bez tego nie trafi do 
szafy z ubraniami, żeby się ubrać, ani 
nie znajdzie stacyjki, żeby włożyć do 
niej kluczyki i dojechać do pracy. Bro-
nił porannej kawy jak lwica swoich ma-
łych. Żadne argumenty nie docierały, 
powtarzał w kółko, że bez kofeiny rano 
nie funkcjonuje. W związku z tym, na 
gorąco, zmodyfikowałam jego dietę, 
dopuszczając te nieszczęsne dwa moc-
ne kubki rano, ale za to narzucając mu 
bardziej restrykcyjne potrawy w drugiej 
połowie dnia. Właściwie jedną. Przez 
1,5 miesiąca, od 16.00 do pójścia spać, 
mógł jeść w kółko tę samą, ugotowaną 
wg przepisu, zupę leczniczą.

Po dwóch miesiącach wrócił z wyni-
kami badań. Cholesterol spadł poniżej 
190. Umówiliśmy się, że jeszcze przez 
kolejne dwa miesiące będzie pod moją 
opieką. Już bez restrykcyjnej diety, ale 
z zachowaniem ogólnych zaleceń, żeby 
zobaczyć, czy cholesterol znów nie pój-
dzie w górę. Nie poszedł. Okazało się, 
że tamten skok był jednorazowym epi-

zodem. Gdy po kolejnych dwóch mie-
siącach przyszedł z dobrymi wynikami 
badań, uznaliśmy, że dalsza moja opieka 
jest zbędna. I wtedy, na do widzenia, pan 
mi powiedział coś, co stało powodem za-
mieszczenia jego historii w tym artykule.

Siła sugestiii
Pan grzyboznawca miał siostrę za grani-
cą. Siostra, do tego starsza, wykazywała 
się od zawsze dużą nadopiekuńczością 
wobec młodszego brata i robiła mu pacz-
ki. Z ubraniami, z kosmetykami, ze spor-
towymi butami. I z kawą. Pan prawie nie 
kupował kawy w sklepie, zawsze dyspo-
nował bowiem zapasami od siostry. Gdy 
na spotkaniu ze mną dowiedział się, że 
kawa mu nie służy, postanowił się wczytać 
w opis jej składu, żeby znaleźć kontrar-
gument dla mojego dietetycznego czar-
nowidztwa. I doczytał się, że jego kawa 
jest bezkofeinowa! Nie wierzył włas- 
nym oczom. Sprawdził pozostałe paczki. 
Wszystkie zawierały kawę bezkofeinową! 
A pan od lat pił tę kawę co rano, twier-
dząc, że bez pobudzającej kofeiny nie 
rozpocznie dnia. Jego kawa nigdy nie 
zawierała kofeiny! Pobudzała go, bo on 
wierzył, że go pobudza. Tak działa pla-

nasze zdrowie

Kawa ma tak wyraźne działanie na organizm, że przykuwa uwagę dietetyków. Wśród kawoszy nie 
ma podziału na wiek, płeć, wykształcenie czy zawód. Większość ludzi ją lubi, w tym większość myśli,  
że pić ją musi, a z tej większości, większość jest naprawdę uzależniona

Co z tą kawą?
Urszula L Kwiatek

76 Nr 10/2016

Fot. P. Mierzejewski (3)



kawę, ze względu na jej nieswoiste dzia-
łanie moczopędne, nie zaliczamy do pły-
nów, co znaczy, że pijąc kawę musimy 
zadbać o zwiększoną ilość innych pły-
nów w diecie. 

Nie ma w tym momencie danych 
potwierdzających nowotworowe lub 
przeciwnowotworowe działanie kawy. 
Jednakże udowodniono, że nowotwo-
ry łatwiej rozwijają się w organizmie za-
kwaszonym, a trudniej w zasadowym. 
Kawa, słodycze i mięso – powodują za-
kwaszenie organizmu. Warzywa – ge-
nerują środowisko zasadowe. Wniosek 
nasuwa się sam...

Ile i komu?
Przyjmuje się, że można bezpiecznie wy-
pić do trzech filiżanek (nie szklanek!) 
kawy dziennie. Kofeina, jak alkohol  
i papierosy, ma działanie uzależniają-
ce z charakterystyczną dla uzależnień 
eskalacją, co sprawia, że ten kto pił sła-
bą kawę, po jakimś czasie pije mocną,  
a kto pił jedną, pije dwie, a kto się uza-
leżnił i nagle odstawi, ma bóle odstawien-
ne przez co najmniej trzy pierwsze doby. 

Przedawkowanie kofeiny prowadzi 
do problemów z sercem (migotanie ko-
mór), drgawek, problemów z oddycha-
niem, a także zmian osobowości, od 
stanów lękowych po nadmierne pobu-
dzenie i agresywność. Można przedaw-
kować kofeinę ze skutkiem śmiertelnym. 
Ciekawostką jest, że o ile małe daw-
ki kofeiny pobudzają mózg do pracy, 
nadmiar upośledza myślenie, zwłasz-
cza pamięć. 

Nikogo do picia kawy nie zachęcam, 
ale i niewiele osób zniechęcam. Za wy-
raźne przeciwwskazanie uważam proble-
my z sercem i letnie upały. Zabraniam 
natomiast picia kawy na czczo, ze wzglę-
du na jej zakwaszające działanie na  
organizm, który po nocy i tak jest zaw- 
sze dodatkowo zakwaszony.  C
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koncentruje. Stąd wrażenie, że ustąpiła 
senność. Ale pobudzanie umysłu kawą, 
zawsze odbywa się kosztem serca, co ze-
mści się wcześniej czy później. Nie bez 
powodu zawałowcy to kawosze. 

Pobudzanie umysłu to nie tylko ad-
renalina. Pod wpływem kofeiny wzma-
ga się produkcja neuroprzekaźników. 
One także rozbudzają mózg. Jednym  
z nich jest serotonina – związek wpływa-
jący na dobre samopoczucie psychiczne 
(składnik leków antydepresyjnych). Stąd 
odczuwana po kawie poprawa nastroju. 

Kofeina uwalnia korytzol – hormon 
stresu. On sprawia, że nie tylko umysł 
przyspiesza, ale i metabolizm. Stąd kawa 
w preparatach odchudzających. Ko-
feina zmniejsza napięcie mięśni gład-
kich. Stąd jej rozkurczowe działanie na 
oskrzela. Główne, i długo jedyne, me-
dyczne wykorzystywane kawy.

Kofeina zmniejsza napięcie naczyń 
krwionośnych. Obniża, a nie podno-
si, ciśnienie – to tak dla informacji, dla 
tych, co przy niskim ciśnieniu próbu-
ją podbijać je kawą. Podbijanie ciśnie- 
nia kawą to podbijanie ciśnienia ad-
renaliną – bardzo niebezpieczne dzia-
łanie. Bezpieczniejszy jest imbir albo 
słona ryba. 

Kofeina wpływając na pracę nerek  
i na pracę jelit, wzmaga procesy wyda-
lania. Wiele osób ma zaparcia, o czym 
nie wie, gdyż wypijana na czczo kawa, 
kieruje ich równym rytmem do toale-
ty. A przy okazji warto nadmienić, że 

Kofeina zawarta w kawie wpływa na wydzielanie większej ilości adre-
naliny. Adrenalina przyspiesza pracę serca. Szybciej bijące serce tłoczy 
więcej krwi, także do mózgu. Dotleniony, dożywiony mózg, sprawniej 
myśli, lepiej się koncentruje. Stąd wrażenie, że ustąpiła senność. Ale 
pobudzanie umysłu kawą zawsze odbywa się kosztem serca, co zemści 
się wcześniej czy później

cebo – cukier z witaminą C, sklejone do 
postaci tabletki, dawane pacjentom, żeby 
zdrowieli siłą umysłu. Zdrowieją. A on, 
po bezkofeinowej kawie, dziarsko wcho-
dził w nowy dzień... 

Jak działa kawa?
W krajach arabskich kawę stosowano 
w celach leczniczych i jako lek została 
przywieziona do Europy. Od początku 
XVII w. do połowy XIX była „na recep-
tę”. Ale jako że szybko odkryto jej właś- 
ciwości pobudzające umysł, co bogatsi 
zaczęli stosować ją jako napój pobudza-
jący. I tak weszła na salony...

Wiedziano (dziś wiemy, że chodzi o 
kofeinę), że kawa działa rozkurczowo 
na mięśnie oskrzeli, ułatwiając oddy-
chanie przy astmie i alergii; pobudza 
umysł, „poganiając” go do pracy; pod-
nosi nastrój i łagodzi depresję. W daw-
nych czasach nie było narzędzi, którymi 
można byłoby sprawdzić, co dokładnie 
dzieje się w organizmie pod wpływem 
kawy. Widziano tylko zależność między 
jej spożywaniem a efektem końcowym. 
Dziś takie narzędzia są. 

Kofeina zawarta w kawie wpływa na 
wydzielanie większej ilości adrenali-
ny. Adrenalina przyspiesza pracę ser-
ca. Szybciej bijące serce tłoczy więcej 
krwi, także do mózgu. Dotleniony, do-
żywiony mózg, sprawniej myśli, lepiej się 

Zawarta w kawie kofei- 
na działa rozkurczowo na 
mięśnie oskrzeli, pobudza 
umysł, w niektórych przy-
padkach wykazuje działanie 
przeciwdepresyjne




