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Abstract 

Caffeine is a substance that is found in a variety of food an beverages. The substance 
is manufactured both through extraction from plants and by chemical engineering. The 
caffeine effect is varying and systemic on the human body, the reason for this is probably the 
great number of adenosine receptors in the body. Caffeine has an ergogenic effect in most 
kinds of activities and no studies have so far shown any negative effects of caffeine intake in 
relation to physical activity. 
 
The most commonly occurring scientific estimation of number of caffeine containing species 
points to approximately 60-80 species, so says as for example “the International food 
information council”. This estimation is, however, presumably far too low, bearing in mind 
that there are 50-100 species in the genera Coffea alone.  
 
The collective effects that caffeine containing plants are considered to have in traditional 
medicine, are that they work against heart diseases, diarrhoea, upset stomachs. They are also 
considered to work antiseptically and aphrodisiacally. Some sources also mention that the 
plants have an effect against rheumatic diseases; this ought to be in focus for further 
investigations. 
 
The performance enhancing effects of caffeine, that is relatively dose dependant, occurs 
already at relatively small doses. This leads to the threshold values of the international 
olympic committee, IOC, being relatively ineffective and the consequence ought to be that 
they are completely removed. Also to be considered is the fact that the secretion of a person’s 
caffeine derivates is highly individual, which means that widely varying doses of caffeine 
could be consumed before the threshold values are reached. 
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Inledning 

 
Att kaffe och te innehåller koffein vet nog de flesta men att det även finns många andra arter 
som innehåller koffein är det inte många som känner till.  
 
I den här uppsatsen tar jag upp en del av de koffeinhaltiga växterna samt deras etnobotaniska 
användning. Även det rena koffeinets verkningar och biverkningar kommer att behandlas. 
Och fastän koffein är en av de mer undersökta substanserna så finns det fortfarande många 
motsägande uppgifter både när det gäller kunskapen och forskningen om det. Trots att det 
finns mycket forskning kring enskilda delar av detta område så finns det hittills inte någon bra 
sammanfattande rapport. Arbetet är avsett att fungera som en översikt över den kunskap som 
finns om de koffeinhaltiga växterna, deras kemi och framförallt koffeinets funktion. Även 
växternas släktskap och användning kommer att behandlas. Koffeinets kemi och verkningar 
kommer i viss mån också att tas upp. 
 
Av de koffeinproducerande växterna är det framförallt kaffeträdet (Coffea spp.), kallas ofta 
för kaffebuske, och teträdet (Camellia sinensis spp.), felaktigt benämnd tebuske, som är kända 
för sitt koffeininnehåll. Andra arter som innehåller koffein är t.ex. Guarana (Paullinia 
cupana), Citrusväxter (Citrus spp.), Kakaoträdet (Theobroma cacao). Koffein är en bland de 
mest kända uppiggande substanserna och används därför bland annat i ett antal olika 
mediciner för att motverka sövande effekter från övriga substanser i läkemedlet. Vad som 
dock inte är lika känt är att det i traditionell medicin används i helt andra sammanhang, 
exempelvis mot magont och diarréer samt som afrodisiaka. Även sådana mindre kända 
effekter av koffein kommer att behandlas. 
 
Avsikten är att så långt som möjligt kartlägga i vilka sammanhang och hur koffeinhaltiga 
växter används inom olika kulturer samt vilka verkningar koffeinet har. Metoderna som 
använts är i huvudsak litteratursökning via databaser och bibliotek. Både nyare och äldre 
källor har använts. Viss genomgång av herbariematerial i Uppsalas fytotek har också 
genomförts, men inga nya uppgifter tillkom därifrån. Eventuellt bör denna möjlighet 
undersökas mer grundligt för att finna vidare information. 
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Koffein 

Koffeinhaltiga drycker har intagits av olika folkslag sedan mer än 5000 år (University of 
Maryland Medicine, 2001) men fortfarande debatteras det om koffein är bra eller dåligt för 
människan. Sanningen är antagligen den att koffeinet har både positiva och negativa sidor, det 
man vet är att dosen koffein som konsumeras oftast styr vilka effekterna blir. I detta kapitel 
kommer bl.a. koffeinet som kemisk substans att behandlas. Dess användning och egenskaper 
kommer också att beskrivas.  
 
När jag talar om koffeinintag i milligram (mg) avser jag då det totala koffeinintaget som man 
får om man slår samman koffeinet från alla koffeinkällor till exempel från kaffe, te, läsk, 
mediciner, koffeintabletter o.s.v. 
 
Redan 1958 klassade ”The U.S. Food and Drug Administration” (FDA) koffein som säkert 
(IFIC. 1999). I USA är medelintaget av koffein per dag för vuxna ca. 200 mg, barn har oftast 
ett något lägre intag (ca. 50 mg/dag) (IFIC, 1999). Vuxna får större delen av sitt koffein från 
kaffedrycker medan barn får den från te och olika läskedrycker (IFIC, 1999). Siffrorna torde 
se ungefär likadana ut för barn i Sverige - dock kan vuxna svenskars koffeinintag vara något 
större än amerikanens, då svenskarna dricker mer kaffe vars koffeininnehåll dessutom är 
högre än det i amerikanskt kaffe.  
 
Koffeinet anses av många vara världens mest använda och spridda drog, om än en relativt 
mild sådan, men koffeinet bör kanske inte alls betecknas som drog. Exempelvis menar Nehlig 
(1999) att koffein inte bör räknas som drog då det inte uppfyller de krav som ställts upp för 
beroendeframkallande droger. Dessutom påverkar koffeinet i doser upp till 3 kaffekoppar per 
dag inte samma centra i hjärnan som andra beroendeframkallande droger (Nehlig, op. cit.). 
 
Griffiths och Mumford (2000) skriver att där man i försök testat vilken beroendeframkallande 
effekt koffein har, har det visat sig att både möss och människor visar koffeinberoende då de 
exponerats med koffein under en längre tid. Det intressanta med studien är att den visar att 
beroende-dos-kurvan är inverterat U-formad.  
 
Låga doser koffein, 25mg, (under en längre tid) ger ett starkt beroende, doser på 50  –  100 
mg koffein ger effekten att försöksobjektet i viss mån undviker koffeinintag. Stora doser 
koffein på mellan 400 och 600 mg leder till att försöksobjekten undviker allt koffeinintag 
(Griffiths och Mumford, op. cit.). Om en person utsätts för relativt höga doser koffein per dag 
under en längre tid så ökar personens toleransnivå för koffein (Griffiths och Mumford, op. 
cit.). Vid exponering av riktigt höga doser under en längre tid kommer ingen skillnad att 
märkas mellan effekterna av placebopreparat och koffeinpreparat. Enligt Griffiths och 
Mumford  märks det ingen skillnad i sömnmönster (ex. antal sömnlösa timmar, djupsömn och 
antal tillvaknanden) mellan personer som under 7 dagar exponerats för 400 mg koffein och 
personer som inte intagit något koffein alls. Även de fysiologiska effekterna från koffein 
(diuresis, ökad metabolism, ökar bl.a. glandula parotis1 salivutsöndring, ökat blodtryck o.s.v.) 
minskar i omfattning vid långvarig koffeinexponering (Griffiths och Mumford, op. cit.).   
 

                                                 
1 Glandula parotis heter på svenska öronspottkörtel. 
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De symptom som kan uppkomma vid nedskärning av koffeinintaget är enligt Griffiths och 
Mumford (op. cit.) i fallande omfattning:  
 
– huvudvärk  
– sömnighet  
– omotivation inför arbetsuppgifter 
– minskat välbefinnande (eg. ökad irritabilitet & minskad självkänsla),  
– minskad social kapacitet 
– influensaliknande symptom (muskelvärk och stelhet, rysningar och illamående) 
– suddigt/oskarpt seende. 
 
Dessutom kan i vissa fall ångest ökas och finmotoriska rörelser få försämrad precision. Vissa 
av de ovanstående symtomen kan uppstå redan vid så låga doser som ca 100 mg/dag (under 
långvarig exponering) (Griffiths och Mumford, op. cit.). Symptomen kan dock motverkas 
genom att man stegvis minskar sitt koffeinintag. Och symtomen uppstår oftast då en 
storkonsument skär ner sitt intag av koffein. 
 
Koffeinet återfinns bl.a. i några av våra mest populära drycker. Till exempel innehåller en 
kopp kaffe ca. 100 mg koffein, en kopp te ca. 70 mg och en kopp kakao ca. 20 mg (NE.se, 
2002). Man tillsätter även koffein till läskedrycker och energidrycker, dessa får innehålla 
maximalt 135 mg koffein per liter dryck (NE.se, 2002).  

Kemi 
Koffein (C8H10N4O2), 1,3,7-trimetylpurin-2,6(1H,3H)-dion eller 1,3,7-trimetylxantin som det 
också kallas (NE.se, 2002) är en alkaloid (SciFinder Scholar, 2002). De finns även ett flertal 
andra namn för koffeinet; Alert-Pep, Cafeina, Caffedrine, Diurex, Mateina, Guaranine, 
MethylTheobromine, No-Doz samt Theine. Ibland kallas koffeinet som finns i kaffeträdet 
(Coffea spp.) för ”kaffein”, i Guarana (Paullinia cupana) för ”guranine” (Taylor, 2000), i 
Mate för ”matein” och det i te-trädet (Camellia sinesis) för ”theine” (SciFinder Scholar, 
2002). Dessa namn beror troligtvis på en missuppfattning om att det skulle röra sig om olika 
ämnen, vilket inte är fallet. 
 
I sin kemiskt rena form är koffeinet ett vitt kristallint pulver som saknar lukt men har en bitter 
smak. Det tillhör purinerna där bl.a. även adenin, guanin, hypoxantin, teobromin (finns i bl.a. 
kakaoträdets frukter) och teofyllin (finns i bl.a. teträdets blad) ingår (Nationalencyklopedin, 
1997 – 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Den kemiska strukturformeln  
för koffein (SciFinder Scholar, 2002). 
I figuren står Me för metylgrupper 
 d.v.s. en CH3-grupp .  
 
Den tidiga användningens koffein kom uteslutande från koffeinhaltigt växtmaterial och det 
var inte förrän 1819 som man kunde extrahera fram rent koffein ur kaffebönor (Weinberg & 
Bealer, The world of caffeine, 2002). Denna bedrift utfördes av analyskemisten Runge som 
fått kaffebönorna från den något mer kände Goethe. Goethe som var nyfiken på kaffets 
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uppiggande effekt bad Runge att extrahera fram den verksamma substansen ur bönorna, och 
denne lyckades med detta. Strax efter denna upptäckt lyckades man även extrahera fram 
kemiskt rent koffein ur ett flertal andra växter än kaffet och dess frukter (Weinberg & Bealer, 
op. cit.). 
 
Ursprungligen framställdes det mesta av kemiskt rent koffein från tillverkningsprocessen av 
koffeinfritt te och kaffe (Wilton, 1967), d.v.s. det härstammar från kaffe- eller te-trädet. Enligt 
Kjell Eriksson (pers. com. 2003) framställs i dag dock det mesta koffeinet på syntetisk väg, 
men en liten del kommer från metylering av teobromin (från kakaoträdets frukter).  

Fysiologiska effekter 
Koffeinet ökar neuronaktiviteten i hjärnan och på detta reagerar hypofysen som ser till att 
binjurarna bildar adrenalin (Papadelis et al, 2003). Adrenalinet kommer i sin tur att ge 
bronchodillation, pupilldillation, snabbare hjärtrytm, blodkärlskontraktion hos ytliga blodkärl 
och ökat blodtryck (NE.se, 2002). Den senare effekten märks dock inte under någon längre 
tid, vissa personer som är regelbundna kaffekonsumenter märker ej av den alls (Nurminen et 
al. 1999). Koffeinet minskar även blodtillförseln till mag-tarmsystemet och i levern frigörs 
glukos till blodet (NE.se, 2002). Det är på grund av detta man kan uppleva kalla händer och 
fötter efter att ha druckit kaffe samtidigt som man får del av den allmänt centralstimulerande 
verkan.  
 
Koffeinet påverkar även kroppens dopaminnivåer: dopaminnivåerna stiger vid koffeinintag. 
Eventuellt är detta en av förklaringarna till att koffeinintag ger en välbehagskänsla, men 
mekanismen är inte helt klarlagd (Acquas et al, 2002). Kaffe (ej filterkaffe) höjer 
blodplasmahalten av kolesterol. Dock har inga studier lyckats påvisa att kaffedrickare löper 
större risk än icke kaffedrickare att råka ut för hjärt- och kärlproblem (SciFinder Scholar, 
2002). Detta kan eventuellt bero på att koffeinet visats minska aggregationen av blodplättar 
(SciFinder Scholar, op. cit.).   
 
Koffeinets vasokonstriktionsförmåga beror enligt Nurminen (1999) antagligen på följande:  

• Adenosinantagonistisk effekt. 
• Inhiberar fosfodiesterasen. 
• Ökar aktiviteten i det sympatiska nervsystemet genom att frigöra Katecholaminer. 
• Stimulerar adrenala cortex, frigör corticosteroider. 
• Njurpåverkan (diuresis, natriuesis m.m.) (SciFinder Scholar, 2002). 

 
Koffeinet ökar andningstakten samt ökar lipolysen2 (Nurminen et al, 1999). I sällsynta fall 
kan substansen även orsaka hjärtarytmi och kroppsskakningar (Nurminen et al, op. cit.). 
Koffein är en purin och bryts hos människan ned till urinsyra, via hypoxantin och xantin, och 
utsöndras med urinen (NE.se, 2002). Det ackumuleras alltså ej i blodet och lagras ej heller i 
övriga delar av människokroppen (University of Maryland, 2001). Koffein absorberas snabbt 
och maximal plasmakoncentration uppnås inom ca. 30 – 120 minuter efter intaget. Det har en 
halveringstid i kroppen på mellan 2 – 10 timmar (Nurminen, 1999) med en 
medelhalveringstid på 3 – 4 timmar (Läkemedelsverkets hemsida, 2003).  
Graviditet och amning. Koffeinnedbrytningen hos gravida kvinnor är något långsammare, så 
även hos kvinnor som äter preventivmedel (Nurminen, 1999). Icke gravida kvinnor 
metaboliserar annars koffeinet ca. 25 % snabbare än män (Weinberg & Bealer, 2001). 
Eliminationen sker huvudsakligen genom metabolism i levern, varefter koffein och dess 
metaboliter utsöndras via njurarna (Läkemedelsverkets hemsida, 2003).  

                                                 
2 Lipolys är spjälkningen av esterbindningar i triglycerider, som sker i kroppen bl.a. i cellmembran. 
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Fig. 2: Koffeinets metaboliska steg i 
förenklad form (Signorello et a. 2001). 
CYP1A2 är cytokrom P4501A2, AFMU* vars 
fullständiga namn är 5-acetylamino-6-
formylamino-3-metyluracil. 
 

 
Koffein följer hos ammande mödrar med ut i bröstmjölken (IFIC, 1999), då modern har stort 
intag av koffein får även spädbarnet en stor dos koffein. Ingen studie har visat några större 
bieffekter av detta, men barnet kan få svårt att somna och bli något ”rastlöst” p.g.a. koffeinets 
uppiggande verkan (CERHR. 2002). Ammande mödrar bör ändå ha ett relativt lågt 
koffeinintag (CERHR. op. cit.), under ca. 150 mg (motsvarar ungefär 1 kopp kaffe) per dag. 
 
Det finns ett flertal olika studier om vilken verkan koffeinintag har på ett foster. Det finns 
studier som visar att ett högt koffeinintag under graviditeten kan leda till minskad födelsevikt, 
försenad eller för tidig födsel samt missfall. Livsmedelsverket rekommenderar exempelvis 
gravida kvinnor till ett koffeinintag om mindre än 300 mg (Livsmedelsverkets hemsida, 
2002). Klebanoff et al (1999) fann i en undersökning att endast stora serumhalter (1845 ng per 
milliliter) av paraxantin, som är en restprodukt av koffein, kunde höja abortrisken hos gravida 
kvinnor. Dock har Signorello et al (2001) visat att kvinnornas förmåga att bryta ner koffeinet 
påverkar vilket resultatet blir för fostret. De kvinnor som har en hög CYP1A23-aktivitet löper 
en större risk för spontan abort medan kvinnor med låg CYP1A22-aktivitet inte löper någon 
ökad risk, eller en mycket liten sådan (Signorello et al, 2001). Resultatet från den sistnämnda 
studien bör dock inte övertolkas då försöksunderlaget var relativt litet. 
 
Clausson et al fann i en studie, som publicerades 2002, inte något samband mellan 
koffeinintag och låg födelsevikt hos spädbarn. 
 
I många fall är resultaten av olika koffeinstudier helt eller delvis motsägande. De flesta studier 
uppger dock att ett mindre totalintag av koffein (ca. 200 – 300 mg/dag eller ca. 3 – 4 koppar 
kaffe) inte är särskilt skadliga för fostret. De studier som finner ”tydliga” samband mellan 
koffeinintag och graviditetsproblem är oftast studier med litet försökspersonsunderlag och 
med något mindre kvalitativa undersökningar (Leviton & Cowan, 2002). Leviton och Cowan 
(op. cit.) påpekar att detta blir extra tydligt i undersökningar rörande koffeinets verkan på 
födelsevikten samt orsaken till kongenitala anormaliteter4 hos fostret. Dessutom tar flertalet 

                                                 
3 ”Fenotyping” cytokrom P4501A2 (= CYP1A2); CYP1A2 är ett membranbundet enzym i endoplasmatiska 
nätverket och innehåller hemgrupper. CYP1A2 deltar i organismers metabolism (i redoxreaktioner); vid 
elimination av kroppsfrämmande substanser. Reaktionssteget som är det första i avgiftningsprocessen gör att 
giftsubstansen blir mer vattenlöslig. 
4 Medfödd anormalitet; barnet föds med en defekt. 
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av dessa studier inte hänsyn till andra faktorer som kan påverka fosterutvecklingen, 
exempelvis rökning och alkoholkonsumtion (CERHR. 2002), som kan vara omfattande i de 
undersökta grupperna. Dessutom tenderar gravida mödrar att underrapportera sådana icke 
önskvärda vanor (Leviton & Cowan, op. cit.). Leviton och Cowan (op. cit.) menar även att de 
undersökningar som funnit samband mellan koffeinkonsumtion och spontana aborter ej tagit 
hänsyn till den så kallade Stein-Susser-effekten, det vill säga att kvinnor med omfattande 
graviditetsillamående tenderar att skära ner på sin koffeinkonsumtion (Leviton & Cowan, 
2002). Illamående hos gravida kvinnor anses var en god markör på en komplikationsfri 
graviditet, eftersom illamåendet troligen kommer sig av att en frisk placenta ändrar 
hormonbalansen hos kvinnorna under graviditeten (Leviton & Cowan, op. cit.). Övertygande 
bevis om att koffeinkonsumtion skulle leda till för tidiga födslar har inte heller lagts fram. 
Eventuellt kan det dock vara av viss betydelse om koffeinintaget är relaterat till en viss period 
under graviditeten5.  
 
I en Uppsalastudie omfattande 562 kvinnor med tidiga missfall samt 953 kvinnor med 
normala graviditeter visar Cnattingius et al (2000) att ickerökande kvinnor som intog minst 
500 mg koffein per dag löpte en större risk att drabbas av tidig abort (6 – 12 
graviditetsveckan) än kvinnor som konsumerade mindre än 100 mg. Hos rökande kvinnor 
märktes dock ingen förhöjd abortfrekvens för dem med högt koffeinintag jämfört med 
rökande kvinnor som hade låg koffeinkonsumtion. Eventuellt maskerar rökningen effekterna 
av koffeinet. Forskarna påpekar även att resultatet bör tolkas försiktigt. 
 
Det finns en del studier som hävdar att koffeinet skulle kunna hämma fostrets tillväxt och dess 
födelsevikt, men Clausson et al (2002) visar i en studie av 953 kvinnor (i Sverige) att inget 
samband föreligger mellan kvinnornas koffeinintag och födelsevikten hos deras nyfödda barn. 
 
Uppiggande effekt, biverkningar. Koffeinets mest kända verkning är dess uppiggande effekt. 
Myten säger att kaffe skulle kunna få en berusad person att bli nykter men detta stämmer inte 
(University of Maryland, 2001), möjligtvis skulle den berusade bli mindre sömnig. Koffein 
tillsätts t.ex. till vissa antihistaminpreparat för att motverka deras sövande verkan (Medline, 
2000). Griffiths och Mumford (2000) rapporterar att koffein har en mycket plan dos-
responskurva vad gäller dess humörs och uppiggande verkan. Efter en första kopp kaffe sker 
ingen större förändring av koffeinets verkan även om man fördubblar eller tredubblar dosen. 
Andra effekter av koffeinet är som tidigare nämnts starkt dosberoende. 
 
Enligt Smith (2002) minskar koffein trötthet och ökar den allmänna piggheten, detta 
framförallt i situationer med låg stimulans för den som intar koffeinet, t.ex. under långa 
monotona arbetspass eller under långfärder med bil. Effekten är alltså störst vid nedsatt 
”vakenhet” men även utvilade personer kan märka en viss effekt (Smith, op. cit.), som dock är 
svår att bedöma på ett korrekt sätt för mer komplexa uppgifter efter koffeinintag. Koffeinets 
uppiggande verkan är ej heller beroende av dygnsrytmen hos koffeinkonsumenten utan ger 
effekt både natt och dag (Smith et al, op. cit.). Jarvis (1993) har i en studie visat att den 
uppiggande effekten är dosberoende och positivt påverkar bland annat försökspersonernas 
reaktionstider, ordminne samt visuospatiala resonemang6. 
 
The National Sleep Foundation (1999) visar i en undersökning att 38 % av dem som druckit 
kaffe sent på kvällen eller natten rapporterat att de haft sömnproblem därefter (med multipla 
sömnavbrott och insomningsproblem). Detta kan jämföras med 33 % av dem som ej intagit 
koffeinhaltiga drycker. Undersökningen hade ett underlag på ca. 1000 personer men bör ändå 
                                                 
5 Fostren är olika känsliga i olika faser av sin fosterutveckling. 
6 Förmåga att rumsligt relatera olika objekt till varandra, såsom när man lägger ett pussel. 
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tolkas med viss försiktighet då andra faktorer, såsom exempelvis skiftarbete, kan spela in. 
Smith (2002) säger även att personer med regelbundet högt intag av koffein inte alltid har 
samma sömnproblem som lågkonsumenter av koffein, detta även om högkonsumenterna 
druckit kaffet nära sitt sänggående. Dock är den sömnuppskjutande effekten av koffeinet 
dosberoende. Koffein kan naturligtvis inte ersätta sömn utan skjuter endast tillfälligt undan 
tröttheten hos koffeinkonsumenten. Man brukar ange att koffeinet når full uppiggande effekt 
ca. en halvtimme efter intag och att effekten av koffein, motsvarande ca. en kopp kaffe, 
klingar av efter 3 – 4 timmar (SKI, 2002). 
 
Vid större koffeinintag kan mer negativa effekter uppträda (exempelvis illamående och yrsel), 
men de flesta koffeinkonsumenter reglerar intaget så att de positiva effekterna överväger 
(Smith, 2002). För personer som lider av återkommande ”ångestattacker” kan koffeinet öka 
depressionen. Hos starkt koffeinkänsliga personer kan koffeinet orsaka sömnlöshet samt 
tillfälligt minska kontrollen över de finmotoriska muskelrörelserna (Smith, op. cit.). 
 
En normalstor kopp kaffe (ca. 1,5 dl) innehåller i genomsnitt ca. 50 – 85 mg rent koffein 
(Livsmedelsverket, 2002). En dos av 50 – 200 mg koffein ger hos de flesta personer endast en 
uppiggande verkan medan däremot en dos på ca. 200 – 500 mg koffein (motsvarar ca. 3 – 7 
koppar kaffe) även kan ge besvär såsom t.ex. huvudvärk, darrningar, nervositet och 
sömnbesvär (Livsmedelsverket, op. cit.). Vilken verkan koffeinet har beror dock på en rad 
olika faktorer såsom kroppsvikt, allmänkondition, frekvens och dos av intag (läs tillvänjning) 
(IFIC. 2001). Även ärftliga faktorer, som exempelvis metabolisk nedbrytningseffektivitet hos 
konsumenten, spelar in när det gäller effekten av det konsumerade koffeinet. Vanligtvis anses 
dock en dos på ca. 300 mg/dag vara ofarlig och sakna större bieffekter hos de flesta vuxna 
(IFIC. op. cit.). Till tidigare nämnda bieffekter kan läggas de vanligen förekommande: diarré, 
ökad hjärtrytm, hyperglukemi (höjd blodsockerhalt), suddig syn, dåsighet, torr mun, ökad 
diuresis (vätskedrivande), aptitförlust, andningsbesvär samt darrningar och skakningar. Något 
ovanligare symtom är enligt Medline (op. cit.) vätskebrist, blodsprängd diarré samt ovanlig 
trötthet. Överdossymptomen är enligt Medline (op. cit.) magsmärtor, upprymdhet, ängslan, 
rastlöshet, förvirring, uppkastningar, ökad andningsfrekvens, oregelbunden hjärtrytm, feber, 
huvudvärk, överkänslighet mot beröring, irritation (i humöret), tinnitusliknande symtom, 
blixtar i synfältet samt kroppsskakningar. Vid intag av stora doser koffein kan man även 
drabbas av ångest och depression. 
 
Citrerat koffein (d.v.s. koffein som tillsats en ”citronsyradel”) används p.g.a. dess 
andningspåverkan (bronkodillaterande) mot andningssvårigheter hos spädbarn. Även 
ämnesomsättningen (SKI, 2002), bildningen av adrenalin samt magsaft och urin stimuleras av 
koffein (Livsmedelsverket 2002).  
 
Koffeinets förmåga att blockera den lugnande signalsubstansen adenosin och dess A1 
respektive A2-receptorer, dessa receptorer är bl.a. involverade i styrningen av kroppens 
viljestyrda rörelser (Vaugeois, 2002), medför bl.a. en ökad motorisk aktivitet, åtminstone hos 
möss (Vaugeois, op. cit.).  Koffein verkar något förenklat på följande sätt: Koffeinet binder 
bl.a. till nervcellernas adenosinreceptorer och inhiberar därmed adenosinets verkan som bl.a. 
är att sakta ner olika cellprocesser (Höglund, 2003, pers. com.). Enligt Höglund (op. cit.) 
kommer cellerna alltså öka sin cellaktivitet istället för att sakta ner att den. Koffeinet kommer 
i och med sin adenosinantagonism även att orsaka en kärlkontraktion i hjärnans blodkärl 
eftersom adenosinets blodkärlsdillaterande verkan blockeras (LIF, 2003). Denna verkan 
utnyttjas i vissa huvudvärksmediciner. Dessutom ökar koffeinet upptaget av vissa andra 
medel mot huvudvärk (LIF op. cit.). I Sverige finns det t.ex. två preparat som innehåller 
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ergotamin i kombination med koffein eftersom det har bevisats att koffein ökar den intestinala 
absorptionen av ergotamin.  
 
Forskare från Karolinska institutet och Rockefeller University har visat att receptorerna under 
lång tid efter intaget av koffein påverkar adenosinreceptorerna. Även små doser av koffein 
kan påverka hjärnan under en längre tid, på grund av att effekten förlängs av ett protein kallat 
DARP-32 (dopamine-and cyclic AMP-regulated phosphoprotein of relative molecular mass 
32,000) (Lindskog et al, 2002).  
 
Gordon (2001) säger i en artikel att försök utförda på möss visar att koffein kan motverka 
utvecklingen av Parkinsons sjukdom hos dessa. Inga försök gjorda på människor har dock helt 
klarlagt om så även är fallet hos människor. Dock finns det två större studier genomförda som 
visar att personer med högt koffeinintag löper mindre risk att utveckla Parkinsons sjukdom 
(Gordon, op. cit.).  
 
I mössen verkade koffeinet genom att förhindra förlust av dopamin som är en viktig faktor för 
Parkinsons sjukdom (Gordon, op. cit.). Detta sker genom att koffeinet blockerar A2A-
receptorerna i hjärnan och det är troligen A2A-receptorerna som vid Parkinsons orsakar 
dopaminförlusterna (Gordon, op. cit.). Den skyddande effekten från koffeinet visade sig även 
vara dosberoende, ju mer koffein mössen exponerades med desto större var dess skyddande 
effekt (Chen et al, 2001). 
 
Effekt vid fysisk ansträngning. Laboratorieförsök har visat att ett intag på ca. 3 – 9 mg 
koffein/kg kroppsvikt (motsvarar ca. 1 – 4 muggar kaffe) 1 timme före fysisk ansträngning 
ger en prestationshöjande effekt på löpning och cyklingsprestation (Spriet et al, 1999). 
Ansträngningen varade ca. 5minuter och intensiteten låg på 90 – 100 % av maximalt 
syreintag. Resultaten har säkerställts för vältränade individer men deras tillämplighet för 
otränade personer är osäker (Spriet et al, op. cit.). Vilken den bakomliggande mekanismen är 
också osäkert. Muskelglykogenåtgången minskas till en början om man intagit ca. 5 – 9 mg 
koffein/kg kroppsvikt och dessutom ligger under maximal ansträngningsnivå (Spriet et al, op. 
cit.). Denna effekt kan dock inte helt förklara den prestationshöjande effekten av koffeinet, då 
man inte får effekten vid så låga doser som 3 mg.  
 
På kortare (mindre än 90 sek) och intensivare arbetsinsatser (ex. vid kortdistanslöpning) 
verkar ingen prestationshöjande effekt av koffein förekomma (Spriet et al, op. cit.), här saknas 
dock forskning. Det bör påpekas att IOK:s gränsvärden för koffein är 12 µg per milliliter urin 
och att detta värde är mycket högre än den mängd koffein som krävs för att uppnå den 
prestationshöjande effekten (Spriet et al, op. cit.). En person  på ca. 70 kg  som intar en 
koffeindos på ca. 9 mg/kg kroppsvikt (motsvarar ca. 3 – 4 muggar kaffe) och efter ca. 2,5 
timmar lämnar urinprov, visar en urinkoncentration av koffein på  ca. 12 µg/ml (Spriet et al, 
op. cit.). Koffeinutsöndringen via urinen skiljer sig  dock åt från person till person. 
 
Koffeinets diuretiska effekt har vid fysisk ansträngning, där man mätt svettning, 
kroppstemperatur, plasmavolym och diuresis, inte kunnat påvisas enligt Spriet et al (op. cit.) 
och Reents (2000). 
 
Kovacs et al (1998) lät i en studie 15 vältränade män (cyklister och triatleter) utföra en 
bestämd arbetsmängd samtidigt som de fick intaga en dryck innehållande bland annat koffein 
i olika doser. De fann att testgrupperna som intagit koffeinhaltig dryck avverkade den 
bestämda arbetsmängden på signifikant kortare tid samt med högre medeleffekt än 
kontrollgruppen som ej intagit koffein. Det finns även ett flertal andra undersökningar som 
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gett samma resultat. Dock gäller inte resultatet för otränade personer (Collomp, 2002). Även 
för lågintensivt idrottsutövande under längre tid har koffeinet en prestationshöjande effekt 
(Paluska, 2003).  
 
I samtliga fall i Kovacs et al (1998) studie var urinkoncentrationen av koffein efter arbete 
långt under de dopinggränsvärden som satts upp av IOK, 1,3 – 2,5 µg/l jämfört med 12 µg/l 
(Riksidrottsförbundet, 2003). Hur stor urinutsöndring av koffein är hos olika individer, har 
studerats relativt väl och man har funnit en stor spridning mellan olika individer. Anledningen 
till att det är stora interindividuella skillnader kan  bero på kroppssammansättning hos 
försökspersonen, t.ex. vad gäller fettmängd och hydreringsgrad. Även metaboliseringen av 
koffein kan variera.  
 
Koffeinets farmakokinetik påverkas stark av om tillförseln sker i samband med fysiskt arbete. 
Halveringstiden av koffeinet är som tidigare nämnts vanligtvis mellan 3 – 4 timmar, men ökar 
redan vid relativt lågintensivt arbete (Reents, 2000).  
 
Påverkan på bentätheten. I en artikel i American journal of clinical nutrition beskriver Rapuri 
et al (2001) en av koffeinets mindre önskvärda effekter. Studien som rörde ca. 500 kvinnor 
visar att kvinnor som nått klimakteriet och konsumerar mer än 300 mg koffein per dag 
(motsvarar ca. 4 – 5 koppar kaffe) löper en betydligt större risk än lågkoffeinkonsumenter att 
råka ut för låg benmineralsdensitet7 (Rapuri et al, op. cit.). Hur stor sänkningen av 
bendensiteten blir är dock något olika från person till person, kvinnor med en viss typ av D-
vitaminreceptor (VDR) har en högre förlust när det gäller bendensiteten än 
genomsnittskvinnan (Rapuri et al, op. cit.). En av styrkorna i studien är att man tagit hänsyn 
till andra faktorer, som potentiellt kunnat sänka bendensiteten hos de undersökta kvinnorna 
(ex. ålder, rökning och kalciumintag). Men det finns andra studier som inte gett samma 
tydliga samband, varför många är oense om koffein verkligen ger benskörhet (Bouchez, 
2001). I exempelvis Heaneys (2002) rapport om koffein och ”kalciumekonomi” sägs det att 
skillnaden i bendensitet mellan dem som dricker kaffe och dem som inte gör det är så låg att 
den nog snarare beror på ett lägre intag av kalcium hos de förstnämnda. De som dricker 
mycket kaffe dricker antagligen inte lika mycket mjölk som de som inte dricker kaffe och te 
(Heany, op. cit.). Storkonsumenter av kaffe dricker ju t.ex. ofta kaffe i stället för mjölk till 
frukostmåltiden. Heany (op. cit.) menar även att den kalciumförlust, som beror på koffeinets 
verkan, är så liten att den kan kompenseras genom att inta 1 – 2 matskedar mjölk (t.ex. genom 
att ta mjölk i eller till kaffet). Dessutom finns det  studier som visat att de som dricker te haft 
en något högre bendensitet än genomsnittskvinnan (Heany, op. cit.).  
 
Efter koffeinintag sker en akut ökning av kalciumutsöndringen via urinen vilket tolkats som 
att koffeinet ger en stor förlust av kalcium (Heany, op. cit.). Senare studier har dock visat att 
den ökade kalciumutsöndringen följs av en mer än normalt minskad kalciumutsöndring som 
kompenserar den tidigare höjda utsöndringen (Heany, op. cit.). Detta medför att den totala 
dygnsutsöndringen av kalcium via urinen förblir i stort sett konstant även efter koffeinintag. 
Det som gör att kalciumutsöndringen blir något större efter koffeinintag är enligt Heany (op. 
cit.) att koffeinet minskar kroppens förmåga att absorbera kalcium. 
 
Bröstcancer. Det har tidigare funnits vissa farhågor om att koffein och andra metylxantiner 
skulle kunna orsaka bröstcancer men Scharier et al visade 1987 att så ej var fallet. Tvärtom 
fann Scharier et al (op. cit.) att koffeinet t.o.m. visade sig ha en svagt negativ inverkan på 
uppkomsten av  bröstcancer. Det nyss nämnda resultatet gällde framförallt kvinnor över 50 år 
                                                 
7 Benmineralsdensiteten är ett mått på hur starka skelettbenen är och när man har en låg benmineralsdensitet ökar 
benskörheten. 
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(Scharier et al, op. cit.). Någon säker slutsats kan man inte dra av detta då det bara rör sig om 
enda studie. Något samband mellan metylxantiner/koffein och benigna8 tumörer respektive 
fibrocystisk sjukdom9 kunde inte heller påvisas (Scharier et al, 1986), trots att ett sådant 
samband tidigare befarats. Rosenberg et al (1985) fann ej heller något samband mellan 
bröstcancer och kaffekonsumtion. 
 
Koffeinet har tillsammans med ephedrin visat sig kunna inducera viktminskning. Var för sig 
fungerar varken koffeinet eller ephedrinet i detta avseende (Astrup et al, 1992). 
 
För att uppnå en dödlig dos av koffein krävs en dos på mer än 10 gram koffein (ca. 170 mg/kg 
kroppsvikt) vilket motsvarar ett intag på ca. 80 – 100 koppar kaffe i rask takt eller ca. 50 – 
100 koffeintabletter (Neuroscience for kids, 2002). 
 
Vid snabb koffeinavvänjning kan huvudvärk och matthetssymptom uppträda (Schuh & 
Griffiths, 1997) liksom ökad ångest (Silverman et al., 1992). 
 

Användning 

Cirka 120 000 ton koffein konsumeras årligen och de länder som använder mest koffein i 
världen är  Finland, Sverige, Danmark, Norge och Belgien (Weinberg & Bealer, 2001). 
Koffein förbättrar kroppens förmåga att ta upp ergotamin och används bland annat därför i 
vissa migränmediciner (FASS.se, 2002). Dessutom kan koffeinet i sig ha en smärtstillande 
effekt genom sin sammandragande verkan på utvidgade blodkärl i hjärnan som t.ex. vid 
migränanfall (FASS.se, 2002). I mediciner som har en sövande verkan kan koffein tillsättas 
för att motverka denna effekt (FASS.se, 2002). Det finns även rena koffeinpreparat som 
används som uppiggande medel (FASS.se, 2002). 

Följande lista upptar några av de mest använda koffeinkällorna: 

Koffeinkälla Ungefärligt Koffeininnehåll (milligram) 
Jolt Cola (ca. 35 cl) 71,2  
Coca-Cola (ca. 35 cl) 45,6 
Pepsi cola 37,2 
Bryggkaffe (ca. 1,5 dl) 60 – 180 (Beroende av bryggmetod) 
Snabb/Pulverkaffe (ca. 1,5 dl) 30 – 120 
Dubbel espresso (ca. 0,6 dl) 30 – 100 
Te (ca. 1,5 dl) 20 – 90  

(Svart te har högre koffeinhalt än grönt te) 
Chokladmjölk (ca. 1,5 dl) 2 – 20 
Chokladkaka 30 
Vivarin (Koffeintablett) 200 
Recip (Koffeintablett) 100 
Red Bull, Svensk version (ca. 35 cl) 110  (=> 80 mg/burk d.v.s. 25 cl) 

Källa: University of Maryland Medicine (2001), FASS.se (2003) samt CERHR (2002) och Det 
goda livet (2003) 

                                                 
8 Benign är en medicinsk term som främst används om en "godartad" tumör. En sådan tumör är välavgränsad och 
sprider sig inte utan kan avlägsnas kirurgiskt med bestående läkning. 
9 Fibrocystisk sjukdom är benämning på strukturella förändringar i bröstkörteln hos kvinnor, karakteriseras av 
nybildning av bindväv och vidgning av körtlarnas utförsgångar. Dess utvecklas ofta till cystor av växlande 
storlek, vilka ibland innehåller intorkat sekret som kan orsaka bröstinflammation. 
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Koffein kan, då det tillförs växtceller, ge upphov till celler med dubbla cellkärnor en effekt 
som eventuellt skulle kunna nyttjas i olika industriella herbicider (Vaughan et al, 1998). 
Effekten påminner nämligen om dem från en del syntetiskt framställda herbicider.  
 
Shiraki et al (1998) fann att en salva mot herpes innehållandes 10 % koffein, som appliceras 
topikalt10, motverkar replikation av Herpes simplex virus, av typ 1, samt motverkar de 
nervsymptom (ex. paresthesia11) som dessa orsakar. Dessutom verkade koffeinet oavsett när 
under sjukdomsförloppet som salvan applicerades, detta till skillnad från den normalt använda 
acyklovirsalvan. Acyklovirsalvan verkar endast tillväxthämmande för viruset och förhindrar 
ej nervsymptomen. Koffeinet verkar troligen direkt på känselneuronerna och manipulerar 
deras funktion men är troligen endast topikal och inte systemisk (Shiraki et al, op. cit.). 
Studien är endast utförd på råttor, inga humanstudier har genomförts ännu. Koffein har även i 
invitroförsök visat sig kunna bevara neuroner som saknat tillgång till nervtillväxtsfaktorer 
(Shiraki et al, op. cit.). Detta kan eventuellt motverka de neurotoxiska effekter som 
Herpesviruset kan ge. Yamamura et al (1995) fann att en 10 % koffein-gel motverkar de 
blåsor som uppstår på huden vid ett ”Herpes simplex”-utbrott. De fann också att koffein inte 
bara verkar virushämmande på Herpesvirus utan även på ett flertal andra virustyper. 
Koffeinets effekt och verkan är en annan än den från acyklovirsalvan och kan därför med 
fördel användas så att inte acyklovir-resistenta virusstammar bildas (Yamamura et al, op. cit.). 
 
En injicering av koffein innebär en akut nedsättning av känseln och ökar effekten av 
”analgetiska” preparat såsom morfin, denna känselnedsättning sker dock ej om koffeinet 
appliceras topikalt (Shiraki et al, op. cit.). 
 
Bekämpningsmedel. Hollingsworth et al (2002) har i försök med sniglar och snäckor visat att 
en lösning innehållande ca. 1 – 2 % koffein inom ca. 2 dygn dödar i stort sett alla de djur som 
kommer i kontakt med lösningen, vilket utnyttjats för att skydda odlingar. Lösningar med en 
koffeinkoncentration på endast 0,01 % är tillräckligt för att få sniglarna att undvika den 
besprutade grödan (Hollingsworth et al, op. cit.). Som jämförelse kan nämnas att snabbkaffe 
innehåller ca. 0,05 % koffein (Hollingsworth et al, op. cit.). Att använda kaffesump mot 
sniglar är ett relativt vanligt knep och Hollingsworth et al (op. cit.) har visat att det verkligen 
fungerar. En ren koffeinlösning är effektivare än en kaffelösning. Idag används ofta 
metaldehyd i kommersiella medel mot sniglar, verkan av koffein mot sniglar är dock mer 
effektiv (Hollingsworth et al, op. cit.). Metaldehyden är dessutom mycket farligare för 
människan än vad koffeinet är. Varför koffeinet är verksamt är dock ej klarlagt. Men man kan 
konstatera att sniglarnas hjärtslag blir oregelbundna och svagare av koffein (Hollingsworth et 
al, op. cit.). 
 
 

                                                 
10 Topikalt betyder lokal verkan d.v.s. i detta fall att salvan appliceras där herpessymptomen syns på huden. 
11 Onormal känselförnimmelse, exempelvis krypningar, stickningar och en brännande känsla. 
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Koffeinhaltiga arter 

Den vanligaste uppskattningen säger att det finns mellan 60 – 80 olika arter av koffeinhaltiga 
arter -dessa siffror anges exempelvis av International food information council (2002). 
 
De koffeinhaltiga arter man idag känner till finns i 13 olika släkten; Annona, Citrus, Coffea, 
Camellia, Firmiana, Geniapa, Maytenus, Theobroma, Herrania, Cola, Ilex, Poncirus och 
Paulinnia. Av de ca. 10 000 existerande angiospermsläktena är det alltså, så vitt man vet,  
endast dessa 13 som innehåller koffein. Detta pekar på att uppkomsten av koffein (läs 
utvecklingen av purin alkaloidprocessen) är en ganska sällsynt företeelse. Enligt Kretschmars 
et al (1999) tidigare skattning över koffeinhaltiga växter visste man endast om åtta släkten 
med koffeinhaltiga växter. En sammanställning av de mest kända arterna ges i tabell 1. 
 
Funktionen av koffeinet i växterna är troligtvis att det fungerar som insektsskydd då det har en 
insektsdödande verkan (Kretschmar et al, 1999). Ett flertal studier om denna verkan har 
genomförts och koffeinet har visats sig ge skydd mot ett flertal olika insektsarter. Russel et al 
(1991) har visat att koffein fungerar som en acaricid d.v.s. motverkar kvalster (Acarina; 
Dermatophagoides pteronyssinus). I de odlingskulturer de använde syntes en mycket tydlig 
skillnad i kvalsterantal mellan koffeinhaltiga och koffeinfria kulturer. Även mängden 
allergener som kvalstren bildade var betydligt lägre i det koffeinberikade odlingsmediet. Och 
som tidigare nämnts fungerar även koffeinet snigel- och snäckdödande. 
 
Tabell 1. Exempel på koffeinhaltiga arter ordnade efter koffeininnehåll (källa: Phytochemical Database, 2003). 
 

Art Del med koffein Kvantitet (ppm) 
Te (Camellia sinensis)  Blad 93,000 
 Skott 47,900 
Guarana (Paullinia cupana)  Frö 76,000 
Kaffe (Arabica) (Coffea arabica) Frö 32,000 
Yoko (Paullinia yoko) Bark 27,300 
Kola (Cola acuminata) Frö 25,000 
Maté (Ilex paraguariensis)  Blad 20,000 
Kakao (Theobroma cacao) Frö 12,900 
 Fröskal 130 – 723 
 Bladskaft 51 – 525 
Genipap, Jagua (Genipa americana)  Frö 0 – 22,500 
Nicaraguan Cacao, Pataste (Theobroma bicolour)  Fröskal 192 – 235 
 Frukt 158 – 184 
 Frö 110 – 147 
 Bladskaft 72 – 138 
Apelsin (Citrus sinensis) Blomma 62 
 Blad 6 
 Knopp Mängd ej given. 
Citron (Citrus limon)  Blomma 50 
Castarica, Emerald Cacao, (Theobroma angustifolium )  Bladskaft 80 – 82 
 Frö 35 – 57 
 Fröskal 38 – 52 
Grapefrukt (Citrus paradisi) Blomma 29 

 
I det följande behandlas koffeinhaltiga representanter för släktena Annona (Annonaceae), 
Camellia (Theacea), Citrus (Rutaceae), Coffea (Rubiaceae), Cola (Sterculiaceae), Ilex 
(Aquifoliaceae), Maytenus (Celastraceae), Paulinna (Sapindaceae) samt Theobroma och 
Firmiana (Sterculiaceae), de tas upp under sitt populärnamn, på svenska om sådant finns. 
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Cherimoya (Annona cherimola)  

Cherimoyan tillhör familjen Annonaceae, cherimoyaväxterna. Cherimoyan är ett 8 – 10 meter 
högt träd (NE.se, 2002). Bladen är ovala till äggrunda och deras färg är gröngul till gulvit. 

Blommorna är väldoftande och 
påminner till sin byggnad något om 
smörblommor (NE.se, op. cit.). Frukten 
är grön och har ett tjockt ytterskal täckt 
av fjäll och vårtor. Den är ätlig och kan 
närmast liknas vid ett stort bär (NE.se, 
2002). Dess storlek är oftast ungefär 
som en apelsin men den kan även bli 
större, ungefär lika stor som en 
kokosnöt (NE.se, op. cit.). Fruktköttet 
är vitt, sött och mycket väldoftande och 
i fruktköttet ligger de brunsvarta fröna 
inbäddade.  

Frukter från Cherimoyan, i genomskärning och med skal kvar. 
Bilden publiceras med tillstånd av www.rarefruit.com (2006). 

Ursprung 
Arten härstammar från Ecuador och Peru (NE.se, 2002). 

Kemiska substanser   
Fröna innehåller koffein. 
 

Etnobotanik 

Historia 
Cherimoyan har odlats i Sydamerika alltsedan inkaindianernas tid (NE.se, 2002).  

Nutida användning 
Odlingen har idag spritts till bland annat Spanien, Madeira, USA och Östasien (NE.se, 2002). 
Emellanåt odlas Cherimoyan som krukväxt även i Sverige. Den äts naturell och har beskrivits 
som "alla frukters frukt" (NE.se, op. cit.). Smaken är mycket god och påminner om en 
blandning av ananas, jordgubbe, banan, mango och päron (NE.se, op. cit.).  
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Det finns flera drycker som benämns te men det är endast en växt som ger äkta te, teträdet 
(Camellia sinesis). Man kan dock göra så kallade örtteer av växtdelar från andra arter, här 
behandlas dock endast teträdet. 

Te (Camellia sinesis) 

 
Teträdet (Camellia sinesis) (kallas även Thea sinesis) 
tillhör familjen Theaceae, Teväxter 
(Nationalencyklopedin, 1998). Då teträdet växer vilt 
kan det bli upp till ca. 20 meter högt, i odlad form är 
det beskuret till en ca.1 – 2 meter hög buske. Trädet 
är grönt året runt, bladen är upp till ca. 10 cm långa 
och ca. 5 cm breda (Hansen et al, 1998), 
lansettformade och har sågade kanter. Bladen är glest 
håriga och glänsande, läderartade, då de är fullt 
utvecklade men tätt håriga då de befinner sig i 
knoppstadiet (Hansen et al, op. cit.). I bladvecken 
sitter 1 – 3 stora, vita eller något rödaktiga blommor 
som liknar körsbärsblommor  (Hansen et al, op. cit.). 
Frukten består av en hård trerummig kapsel 
(Nationalencyklopedin, 1998). Teträdet kräver ett 
varmt klimat med milda vintrar för att klara sig 
(Nationalencyklopedin, op. cit.). I odlingar sker 
förökning oftast genom användning av sticklingar 
och odlingarna är mestadels belägna på bevattnade 
bergssluttningar.  
 

Teplanta, Pabst (1887).  

Ursprung 
Troligen härstammar teträdet från Bortre Indien och Hainan, eventuellt kan det även 
härstamma från Kinas fastland men det är mera osäkert (Nationalencyklopedin, 1998). De 
teträd som odlas idag härstammar från Assam och övre Burma (Hansen et al, 1998). 

Kemiska substanser  
Svart te12 innehåller ca. 2,5 – 4 % koffein samt små mängder teobromin och teofyllin (Hansen 
et al, 1998). Det finns även en mängd komplext sammansatta eteriska oljor, som ger teet dess 
doft (Hansen et al, op. cit.). Te innehåller även en mängd olika polyfenoler13 (Anderson & 
Polansky, 2002).  

Etnobotanik 
Ordet te kommer via holländskans ”thee” från sydkinesiskans ”te”. Tedrycken är den mest 
använda koffeinhaltiga drycken av alla, mer än halva jordens befolkning dricker te (Hansen et 
al, 1998). Teträdet odlas idag främst i Indien, Sri Lanka, Indonesien, Kina, Japan, Georgien, 
Brasilien och Kenya (Hansen et al, op. cit.) Vid skörd tas toppskottet och de två översta 
bladen. Skörden börjar efter trädets tredje år, är bäst när det är ca. 10 år men kan fortgå i upp 
till 20 år eller mer (Hansen et al, op. cit.). I Kina respektive Japan skördas teträden 5 – 6 
                                                 
12 Te som beretts genom att tebladen fått genomgå en jäsningsprocess. 
13 se bilaga 1. 



 17

gånger per år medan man i Indien och Indonesien skördar teträdet upp till ca. 15 gånger per år 
(Nationalencyklopedin, 1998). 
 
I handeln finns två olika huvudsorter av te samt ett antal undersorter. Huvudsorterna är grönt 
respektive svart te (Hansen et al, 1998). Svart te tillverkas genom att bladen efter skörden får 
ligga i 20 – 40 timmar för att torka så att vattenhalten minskas till ca. 30 – 40 % 
(Nationalencyklopedin, 1998). Därefter slits bladen i oregelbundna stycken, denna behandling 
kallas ”Rolling” och gör att enzymatiska oxidationsprocesser sätts igång i teet, d.v.s. det jäses 
(Hansen et al, op. cit.). Jäsningsprocesserna sker främst genom att polyfenoler kommer i 
kontakt med polyfenoloxidaser (Hansen et al, op. cit.). Från denna process får det svarta teet 
sin arom samt mörkt bruna färg. Efter ”rollningen” är tebladen ihoprullade till en boll som 
siktas upp i siktar efter bladfragmentens storlek. Fragmenten får därefter genomgå en jäsning i 
1 – 2 timmar varefter de torkas i ca. 120°C för att man skall få en lagringstålig produkt 
(Hansen et al, op. cit.). Det gröna teet genomgår däremot inte någon fermenteringsprocess 
utan torkas direkt efter skörden. Först därefter genomgår tebladen ”rolling-processen”, då är 
enzymerna i teet redan förstörda genom torkningen och inga oxidationsprocesser sker. Detta 
medför att bladen behåller sin gröna färg (Hansen et al, op. cit.).  

Historia 
I Kina har man antagligen druckit te innan vår tideräkning började, men de första säkra 
beläggen om teets användning är från 300-talet f.Kr. (Nationalencyklopedin, 1998). Precis 
som för så många andra av de koffeinhaltiga växterna var dess tidiga användning endast som 
medicin. Senare övergick man till att använda te mer som ett njutningsmedel.  Och det dröjde 
inte särskilt länge förrän det främst ansågs som ett njutningsmedel (NE.se, 2002).  
 
I Japan kom te till användning långt senare, de första beläggen om tekännedomen där är från 
år 729 e.Kr. (Nationalencyklopedin, 1998). Men tedrickandet blev inte särskilt spritt förrän på 
1300-talet (Nationalencyklopedin, op. cit.), även om det är i Japan som den berömda 
tecermonin finns. Tecermonin eller cha-no-yu som den kallas på japanska utvecklades på 
1200-talet av zen-munkar i Kina. Munkarna drack koncentrerat te för att skärpa sina sinnen 
under sin meditation, därifrån har ceremonin utvecklats av temästaren Sen Rikyu (1522 – 91) 
till sin nuvarande form (NE.se, 2002). I tecermonin eftersträvar man en ideal skönhet både 
vad gäller utförande och tillbehör. De teutensilier som används under ceremonin studeras 
noggrant av alla deltagare (NE.se, op. cit.). Det finns två olika versioner av tecermonin, en 
kort med enbart te och en lång där det serveras en hel måltid till teet, en chaji (NE.se, op. cit.).  
 
I Europa nämns teet först i Venedig, Italien, år 1559, sedan i Holland i början av 1600-talet 
och i Storbritannien först på 1670-talet. "Afternoon tea" introducerades som sed först i 
Holland ca. 1650 och bruket fördes därifrån till Nordamerika. I Storbritannien blev 
"Afternoon tea" vanligt förekommande från ca. 1840.  I Sverige introducerades teet 1715 men 
hölls länge tillbaka av det mer utbredda kaffedrickandet (Nationalencyklopedin, 1998). Isteet 
uppfanns 1904 på världsutställningen i Saint Louis, USA. Orsaken var att världsutställningen 
ägde rum under mycket het väderlek (Nationalencyklopedin, op. cit.).  

Nutida användning 
Mellan åren 1979 till 1994 ökade teproduktionen med över 40 %, denna ökning beror främst 
på ökade odlingsarealer samt ökad avkastning (per odlad ytenhet) (Nationalencyklopedin, 
1998). Den mesta odlingen sker i Asien, där ca. 80 % av världsproduktionen av te sker. Indien 
och Kina var mellan åren 1989 – 1993 de två världsledande teproducenterna, de producerade 
tillsammans ca. 51 % av den totala teskörden. Efter Kina och Indien kommer Sri Lanka som 
tredje viktigaste teproducent med ca. 9 % av totalproduktionen (Nationalencyklopedin, op. 
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cit.). Te odlas dock även i Afrika som har ca. 13 % av totalproduktionen (odlingen sker här 
främst i Kenya) och i Sydamerika (främst Argentina) med ca. 2 % av totalproduktionen 
(Nationalencyklopedin, op. cit.). Cirka 50 % av den totala teproduktionen exporterades under 
90-talet ut ur producent landet (Nationalencyklopedin, op. cit.).  
 

 
Teproduktionen i världen sker i de rödmarkerade områdena på kartan, observera att storleken av de röda fälten 
inte är proportionell mot den producerade mängden te. 
 
Uppgifter från 1995 visar att man i Frankrike konsumerar ca. 0,1 kg/person, i Storbritannien 
ca. 2 kg/person och i Sverige ca 0,3 kg/person (Nationalencyklopedin, 1998). Största 
importländerna för te är Storbritannien (15 % av den totala importen), Ryska federationen och 
Pakistan (vardera med ca. 9 % av totalimporten) samt USA och Egypten (båda med ca 7 %). 
Sveriges import utgör endast ca 0,24 % av den totala teimporten (Nationalencyklopedin, op. 
cit.). 
 
Te-terminologin är vid en första anblick ganska förvirrande och därför kommer här några 
förklaringar över vanliga termer. Teet kan delas in i kategorier efter vilken höjd det växt på 
(high grown, medium grown och low grown) eller hur det bearbetats efter skörden 
(Nationalencyklopedin, 1998). Som tidigare nämnts har svart te jästs så att det fått sin arom 
samt brunsvarta färg, grönt te har inte jäst alls och därmed behållit sin grönaktiga färg. Det 
finns även halvgrönt te (så kallat oolongte), te med rök och tjärsmak (Lapsang Souchong-te) 
samt en mängd olika smaksatta teer (ex. rosenblomste och jasminte) (Nationalencyklopedin, 
1998). Idag saluförs även så kallat rött te, som dock inte kommer från tebusken och inte heller 
innehåller koffein. Det röda Teet kommer från barken av Rooibosbusken (Aspalathus 
linearis) i Sydafrika.  
 
Te har tack vare sitt koffeininnehåll en uppiggande, men också på grund av garvämnen en 
stoppande verkan (Hansen et al, 1998).  
 
Teets polyfenoler gör att te verkar skyddande mot oxidationsskador i kroppen samt har en 
antibakteriell, antiviral och anticarcinogen verkan (Anderson & Polansky, 2002). 
Polyfenolerna verkar enligt Anderson & Polansky (op. cit.) troligen även så att de höjer 
insulinaktiviteten. 
 
Te har även visat sig ge visst skydd mot cancer i urinblåsan (Bianchi et al, 2000), men 
resultatet bör tolkas med en viss försiktighet innan fler studier utförts. 
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Enligt Anderson och Polansky (2002) ökar en normal kopp te insulinaktiviteten mer än 15 
gånger i invitroförsök på ”epidymala” fettceller. Detta gäller enbart äkta te, d.v.s. både grönt 
och svart te samt oolongte, men inte så kallade örtteer. 
 
Andersons och Polanskys försök visar även att den insulinaktivitetshöjande effekten till 
största delen inte beror på koffein, catechin eller epicatechin i teet. Tillsats av citronsaft till 
teet påverkade inte dess insulinaktivitetshöjande effekt men det gjorde tillsats av mjölk. 
Mjölken sänkte den insulinaktivitetshöjande effekten, detta eftersom det bildar komplex med 
de verksamma substanserna i teet. Invivoförsök kan dock mycket möjligt visa att 
mjölktillsatsen inte har någon större betydelse för de aktiva substansernas verkan, på grund av 
att de uppkomna mjölkkomplexen bryts ner i matspjälkningsprocessen. Anderson och 
Polansky (op. cit.) visar även att den predominanta14 substansen är ”epigallocatechin gallate”. 
Dock verkar även epicatechin gallat, theaflaviner och tanniner insulinaktivitetshöjande. Både 
koffeinfritt te och vanligt te gav samma effekt så koffeinet i sig påverkade ej resultaten. 
Koffein kan dock, som tidigare nämnts, ge en glukoshöjande effekt som är insulinoberoende.  
 
Mukhtar (1994) och Hara (2001) behandlar i sina rapporter teets skyddande verkan mot 
kemiskt inducerad canceruppkomst och utveckling från beligna till maligna tumörer. Teet har 
även en förebyggande verkan mot åderförkalkning, högt blodtryck samt verkar 
imunförsvarshöjande. Teets verkningar kommer enligt Anderson och Polansky (2002) 
troligtvis av de antioxidativa egenskaper som finns hos både grönt och svart te (Filip et al, 
2000). 
 
Enligt Anderson och Polansky (2002) har teet i traditionell kinesisk medicin även använts mot 
diabetes mellitus. Svart te har, enligt samma källa, i vissa försök sänkt blodglukoshalten hos 
möss men vid försök på människor har man hittills inte lyckats påvisa någon sådan effekt. 
 
 

                                                 
14 Predominant, är den, med avseende på verkan, viktigaste eller mest karaktäristiska substansen. 
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Citronsläktet (Citrus spp.) 

 
Citronsläktet tillhör familjen Rutaceae, vinruteväxterna (NE.se, 2002). I ett flertal olika 
citrusarter förekommer koffein. I blommorna finns koffein, ca. 99 % av koffeinet finns i 
andreciet och pollen (Kretschmar et al, 1999).  Mindre halter av koffein kan även återfinnas i 
citrusväxternas nektar. Även om det kan förekomma koffein i övriga delar av växten, är 
mängden koffein där försumbar. Koffeinhalten i blommorna stiger snabbt under ståndarnas 
bildningsfas (Kretschmar et al, 1999), åtminstone hos Grapefrukt (Citrus paradisi) och 
Citrontörne (Poncirus trifoliata). I ståndaren kan koffeinhalten nå upp till ca. 0,9 % av 
torrvikten (Kretschmar et al, op. cit.). Även teofyllin finns i relativt stora mängder i 
citrusväxterna.  
 
Citrusfrukterna har stor betydelse som C-vitaminkälla och har sedan 1600-talet använts som 
botemedel mot skörbjugg (NE.se, 2002). Användning av citrusfrukter som 
skörbjuggsprofylax blev obligatorisk på brittiska segelfartyg, som därför bland sjöfolk 
kallades "limejuicers". De brittiska sjömännen kallades således "limeys" (NE.se, op. cit.). 
 
Ur vissa citrusfrukters skal utvinns ett ämne, ”Limonen”, vilket är fettlösande (NE.se, 2002), 

biologiskt nedbrytbart och används i stället för giftiga organiska 
lösningsmedel för tvätt av tryckvalsar och kretskort m.m. (NE.se, op. cit.).  
 
Limonen, C10H16, är en optiskt aktiv terpen som förekommer i bl.a. citron-, 
apelsin- och bergamottolja. Den optiskt inaktiva formen kallas dipenten. 
Båda formerna används som lösningsmedel och i plastframställning.  
 
 

Strukturformel över  Här behandlas de citrusfrukter som Kretschmar et al (1999) innehåller 
Limonen, C10H16 koffein: Apelsin (Citrus sinesis), Grapefrukt (Citrus paradisi),  
 Paradisäpple (Citrus maxima), Citron (Citrus limon), Suckatcitron, (Citrus 
medica) samt i den med citrus, enligt Kretschmar, närbesläktade Citrontörne (Poncirus 
trifoliata).  
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Apelsin (Citrus sinensis) 
 
Apelsinen (Citrus sinensis) har fått sitt svenska namn från lågtyskans ”Appelsine” vars 
ursprungliga betydelse var appel, ”äpple”, och Sina, ”Kina”, alltså ”äpplen från Kina”. 
 
Apelsinen är ett relativt litet träd som är vintergrönt (NE.se, 2002). Dess blad har vingade 
skaft i likhet med ett flertal andra citrusarter (NE.se, op. cit.). Trädets blommor är stora, vita 
och väldoftande. Trädets frukt, apelsinen är ett bär som är syrlig eller sött (NE.se, op. cit.). 
Fruktköttet är uppdelat i klyftor (s.k. fruktblad), dessa är fyllda med så kallade safthår. Köttet 
innehåller stora mängder C-vitamin. Många sorter av de odlade apelsinerna saknar helt frön 
(NE.se, op. cit.).  
 
De många apelsinsorterna kan indelas i blonda apelsiner och blodapelsiner (NE.se, 2002). Till 
de blonda apelsinerna hör så kallade navelapelsiner. De bildar en extra krans av fruktklyftor 
och utvecklar en miniatyrapelsin i ena änden av den större frukten (NE.se, op. cit.).  
 

              
Apelsiner har fruktskal fyllda av väldoftande oljor. Fruktens kött är indelat i klyftor, på bilden har konturerna av 
en klyfta markerats med svart färg. 

Ursprung 
Växten anses ursprungligen komma från Kina och Bortre Indien (NE.se, 2002). 

Kemiska substanser   
Blad och troligtvis även blommorna från apelsinen innehåller koffein (DPED, 2003). I övrigt 
innehåller apelsinen bland annat stora mängder av C-vitamin (NE.se, 2003). 

Etnobotanik 
Apelsinen kom till Europa i slutet av 1400-talet. Apelsin, som är den härdigaste arten i 
citrussläktet, odlas framförallt i Australien, medelhavsländerna, Syd- och Centralamerika, 
Kalifornien samt Florida (NE.se, 2002). Alla citrusfrukter som odlas i Israel kallas för Jaffa, 
som således anger fruktens ursprung och inte dess sortnamn (NE.se, op. cit.). 
 
Tidigare drogs nya trädplantor upp från frön, men numera ympas plantorna (NE.se, 2002). 
Frukterna skördas mogna och kan ätas direkt men man tillverkar även marmelader och juice 
av dem (NE.se, op. cit.). Apelsinen kan även användas som smaksättning i andra livsmedel, 
exempelvis i bakverk.  
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Grapefrukt (Citrus paradisi) 

 Grapefrukten är ett ca. 10 – 15 m högt träd med rund krona och har likt Citrontörnen tornar 
(NE.se, op. cit.). Bladen är stora och ovala och har vingade 
skaft15. Blommorna, som sitter i stora klasar, är stora, vita och 
starkt doftande (NE.se, op. cit.). Namnet grapefrukt kommer 
troligen av att frukterna växer i klasar (jmf med engelskans 
ord för vindruva, grape) (LivsmedelsSverige, 2003). Frukten 
som är näst intill klotrund kan bli upp till ca. 15 cm i 
diameter. Skalet är grönt eller ljusgult, ganska tjockt och fullt 
av porer och körtlar som avger aromatisk olja (NE.se, op. 
cit.). Fruktköttet är mycket saftigt och något beskt på grund av 
sitt kinininnehåll, och som hos övriga citrusarter uppdelat i 
klyftor. Det finns både blond grapefrukt med gulaktigt 
fruktkött och blodgrapefrukt med mer rödaktigt fruktkött 
(NE.se, op. cit.). Frön kan förekomma eller saknas. Trädet kan 
bära flera hundra kilo frukt per år 
(LivsmedelsSverige, op. cit.). 
 

Grapefruktblommor, publicerad med   
tillstånd av Gerald D. Carr (2003).  
 

Ursprung 
I dag känner man inte till någon förekomst av vildväxande Grapefrukt. Troligen har 
grapefrukten uppkommit som en hybrid mellan Pompelmus och Apelsin eller uppstått genom 
en mutation hos Pompelmus (NE.se, 2002). Frukten omnämns i skriftliga källor första gången 
under senare delen av 1700-talet, då den uppgavs komma från Barbados och Jamaica (NE.se, 
op. cit.). 
 

Kemiska substanser   
Blommorna, framförallt ståndarna, innehåller koffein (Kretschmar et al, 1999) och teofyllin 
samt smärre mängder teobromin och paraxantin (Kretschmar et al, op. cit.). Skalet på 
grapefrukten innehåller även smärre mängder kinin (NE.se, 2002).  
 

Etnobotanik 

Nutida användning 
Grapefrukt odlas idag i ett flertal länder, exempelvis Cypern, Israel, Sydafrika och USA 
(NE.se, 2002). Sveriges import sker huvudsakligen från Israel och USA och uppgår årligen 
till ca. 8 000 – 9 000 ton (NE.se, op. cit.).  
 
Frukten säljs i de flesta svenska matvarubutiker och kan ätas naturell, användas i sallader, 
kokas till marmelad och saft eller användas som smaksättning i andra livsmedel.  
 

                                                 
15 Vingade skaft är då bladskaftet har tunna, längsgående kantlister. 



 23

Grapefrukt har visat sig kunna påverka vissa metaboliska processer hos människan t.ex. 
cytokrom P450-systemet16 (Vouis pers. com., 2003). Grapefrukten påverkar t.ex. 
nedbrytningshastigheten negativt när det gäller ett flertal läkemedel. Något förenklat så saktas 
nedbrytningen av läkemedel ner genom att cytokromsystemet är upptaget med att bryta ner 
grapefruktens flavonoider. 

                                                 
16 Cytokrom P450 är ett enzym i cellernas endoplasmatiska nätverk. Det katalyserar vissa steg i cellens bildning 
av viktiga substanser samt deltar även i nedbrytningen av kroppsfrämmande ämnen. 
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Pompelmus/Paradisäpple (Citrus maxima) 

Pompelmusen kallas även för adamsäpple eller paradisäpple (NE.se, 2002). Den är ett upp till 
ca. 15 m högt träd med kraftiga tornar, stora, ovala, läderartade och vintergröna blad (NE.se, 
op. cit.). Bladen har brett vingade bladskaft. Blommorna är vita eller svagt röda (NE.se, op. 
cit.). Arten är mycket nära släkt med grapefrukt och har ibland uppfattats som en varietet av 
apelsin (NE.se, op. cit.). Frukten är päronformig och upp till ca. 30 cm lång, den kan ha en 
vikt på upp till ca 3 kg (NE.se, op. cit.) och är därmed den största citrusfrukten (HCG, 2003). 
Den är gulgrön och har ett mycket tjockt, gulgrönt skal, fruktköttet är gul-rosa och har en 
smak som påminner om grapefruktens (NE.se, op. cit.). 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
Frukt av Pompelmus, publicerad med 
tillstånd av HCG (2003).  

Kemiska substanser   
Blomman, framförallt ståndarna, innehåller koffein, dessutom innehåller blommorna mindre 
mängder av teobromin, teofyllin och paraxantin (Kretschmar et al, 1999). 
 

Ursprung 
Pompelmusen härstammar från Bortre Indien och odlas idag i tropiska och subtropiska 
områden (NE.se, 2002). 
 

Etnobotanik 

Nutida användning 
Frukten används främst som dessert, till marmelader och dess skal till suckat (NE.se, 2002), 
som är kanderade skal av citrusfrukter. Suckat används bl.a. vid smaksättning av bakverk som 
exempelvis apelsintårta. Vissa av de pompelmussorter som importeras till Sverige benämns 
ibland pomelo (pommelo), ett namn som också används för vissa sorter av grapefrukt, vilket 
kan verka förvirrande (NE.se, op. cit.).  
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Citron (Citrus limon) 

Citronen (Citrus limon) är ett vintergrönt träd, med kraftiga 
tornar. Trädet blir upp till ca. 6 meter högt. Bladskaften hos 
citronen är vingade (NE.se, op. cit.). Blommorna är svagt 
rosafärgade på utsidan men vita på insidan, ca. 8 – 16 mm 
långa och doftar gott (NE.se, op. cit.). Trädet blommar och 
bär frukt samtidigt och under hela året. Frukterna har ett 
relativt tjockt, ljusgult skal som är försett med porer och 
körtlar. Frukten är oval med spetsiga ändar. Fruktköttet är 
ljusgult och mycket surt, därav uttrycket ”sur som en citron” 
(NE.se, op. cit.). 
 

Ursprung 
Citronen härstammar från landområdena söder om Himalaya 
i norra delarna av Indien (NE.se, op. cit.)). 
 

Citronens blomma och frukt, publicerad 
med tillstånd från UKBG (2003). 

Kemiska substanser   
Citronens frukter innehåller förutom koffein och citronsyra, proteiner, kolhydrater och A-, B- 
samt stora mängder C-vitamin (NE.se, 2002). 
 

Etnobotanik 

Historia 
Redan på 700-talet f.Kr. var citronen känd i hela Sydöstasien samt i Kina, Burma och på 
Ceylon (NE.se, 2002). På 1000-talet e.Kr. fördes citronen in till Europa, därifrån tog 
Columbus den med till Västindien år 1493 (NE.se, op. cit.). 
 
Citroner har traditionellt sett använts som förebyggande medel och botemedel mot 
förkylningar, då ofta som tillsats till olika teer.  
 

Nutida användning 
Citronen odlas idag i många olika länder, framförallt i Italien, Spanien, Egypten, Chile, 
Kalifornien, Florida, Mexico, Argentina samt på Grekland (NE.se, 2002). Till Sverige 
importeras årligen sammanlagt ca. 8 000 ton citroner(NE.se, op. cit.).  
 
Frukten används främst som krydda i mat och dryck men också för framställning av 
citronsyra, eteriska oljor och pektin (NE.se, 2002). Citronen används även inom 
kosmetikaindustrin, t.ex. i ansiktsvatten och deodoranter. Ur fruktskalet utvinns även limonen 
och citronolja (NE.se, op. cit.).  
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Citronträdet är en populär prydnadsväxt både för inom- och utomhusbruk och odlas i ett 
flertal olika varieteter (NE.se, 2002). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citronens vackert gula frukter är en av anledningarna  
till citronens popularitet som prydnadsväxt men även  
till dess användning som nyttoväxt. Bilden är  
publicerad med tillstånd från UKBG (2003).  
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Sötcitron /Suckatcitron, (Citrus medica)  

 
Sötcitronen (Citrus medica) är ett träd eller buske, som kan nå en höjd på upp till ca. 3 meter. 
Det har kraftiga tornar på stammen och sågkantade blad.  Bladskaften saknar de  hos övriga 
citrusarter vanligt förekommande vingkanterna. Blommorna är vita och frukten är långsträckt 

och ibland något päronformad. Frukten kan bli upp till ca. 
30 cm lång. Fruktskalet är gult eller något gröngult och 
ojämnt buckligt. Fruktköttet är antingen surt eller sötaktigt 
(NE.se, 2002). 

Ursprung 
Sötcitronen härstammar troligen från Indien eller  sydvästra 
Asien. 
 
 

Bilden visar en sötcitron samt dess  
blad och kärnor. 

Kemiska substanser   
Sötcitronen innehåller likt övriga citrusväxter koffein och teofyllin, citronsyra, limonen och 
aromatiska oljor, men paraxantin och teobromin saknas (Kretschmar et al, 1999).  

Etnobotanik 

Historia 
Genom förhistorisk odling har sötcitronen spritts till fjärran östern och Kina. På 300-talet 
f.Kr. kände man till sötcitronen i den grekiska världen och kring år 20 f.Kr. odlades den i 
Italien. 
 
Veden från sötcitronen kallas för citronträ och är gul eller gulaktigt vit med grönaktigt 
skimrande partier. Citronträt har använts inom möbelsnickeriet till finare fanérmöbler, 
framförallt under 1700-talets senare del (NE.se, 2002). Citronträ är också handelsnamn för 
träslag, som vanligen går under de mer traditionella benämningarna sidenträ eller satinträ 
(NE.se, op. cit.).   
 
Sötcitronen har använts framförallt som medicin samt i olika ritualer och ceremonier. Den 
används exempelvis i olika buddhistiska ceremonier och sedan 100-talet f.Kr. i det judiska 
firandet av Tabernaklen17. 
 

Nutida användning 
Sötcitronen odlas idag bland annat i Italien, Grekland samt på Korsika och i Amerika (NE.se, 
2002). Av sötcitronens fruktskal tillverkas suckat (NE.se, op. cit.). Sötcitronen används även i 
olika doftpreparat och parfymer. 

                                                 
17 Det skrin som judarna fraktade förbundsarken i vid sin vandring genom öknen. 
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Citrontörne (Poncirus trifoliata)  

Citrontörne är en upp till 7 – 10 m hög buske (NE.se, 2002) med mörkt gröna skott och ca. 1 – 
4 cm långa tornar. Bladen är trefingrade  och innehåller körtlar med lättflyktiga oljor (NE.se, 

op. cit.). Blommorna är vita, har fem kronblad och är ca. 3 
– 5 cm i diameter (EEBC, 2003). Blomningen sker under 
våren och blommorna har en söt doft. Frukterna är 
klotlika, gulgröna, fint håriga och ca. 3 – 5 cm i diameter 
(NE.se, op. cit.), de mognar i september och oktober.  

Ursprung 
Citrontörne kommer ursprungligen från Japan, Kina och 
Korea (NE.se, 2002). Den introducerades som 
prydnadsbuske i Europa i mitten av 1800-talet och kan 
klara vintrarna i de allra sydligaste delarna av Sverige 
(NE.se, op. cit.). 
 
 
 

 
Bild av Citrontörne (Poncirus trifoliata),  
publicerad med tillstånd av Clinton Morse  
(EEBC, 2003). 

Kemiska substanser   
Citrontörnens blommor och ståndare innehåller 
koffein, men det påträffas endast i utslagna blommor 
inte i knoppar (Kretschmar et al, 1999). Det finns 
även mindre mängder av teofyllin, teobromin samt 
paraxantin i Citrontörnen (Kretschmar et al, op. cit.). 
 
 
 
 

 
 

Bild av citrontörne, lägg märke till dess törnar. 
Publicerad med tillstånd av MBG (2002). 

Etnobotanik 
Citrontörnen har många användningsområden inom den traditionella medicinen. I Korea 
användes torkade frukter från den bl.a. mot eksem och feber (EEBC, 2003). I Kina användes 

Citrontörnens frukt som laxermedel, allmänt 
stimulerande medel, diuretika, slemlösande, mot 
konvulsioner och illamående, mot reumatism samt 
mot spasmer och ryckningar (EEBC, op. cit.). Där 
används även en dekokt av törnarna mot tandvärk, 
fröna som stoppande medel och barken i kalla 
omslag (EEBC, op. cit.). Citrontörnen används idag 
bl.a. i USA som prydnadsväxt i trädgårdar och då 
framförallt i häckar (Missouri Botanical Garden, 
2003). 

Blommor av citrontörne  
(publicerad med tillstånd av HCG, 2003). 
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Kaffe (Coffea spp.)  

(Rubiaceae) 
 
I familjen Rubiaceae, Måreväxterna, är det kaffe som är den i särklass ekonomiskt viktigaste 
växten (Den virtuella floran, 1999). Det finns enligt NE.se (2002) ca. 50 olika arter inom 
kaffesläktet. Några av dessa arter listas nedan: 
 
Coffea abeokuta,  
C. ankaranensis,  
C. arabica,  
C. benghalensis, 
C. canephora, 
C. congensis,   
C. excelsa,  
C. liberica,  
C. mauritiana (koffeinfri),  
C. macrocarpa (koffeinfri),  
C. millotii, 
C. myrtifolia (koffeinfri), 
C. oyemensis,  
C. perrieri,  
C. sambavensis, 
C. stenophylla,  
C. kapakata,  
 
Beskrivningarna nedan av kaffeträdet baseras till största delen på Wilton (1967), Hansen et al 
(1998), SKI (2002), Nationalencyklopedin (1998) och NE.se (2002). Kaffeträdet har stora, 
lagerlika blad  som är motsatta, de är mörkgröna till färgen, lansettlika, läderlika och gröna 
året om. Knippen av vita, ibland lätt rosafärgade, välluktande kortskaftade blommor sitter 
flera tillsammans  i bladvecken. Blommorna är 5 – 8-uddigt stjärnformade. Kronbladen 
vissnar och faller av efter ca. 2 dagars tid, resterande delar bildar senare de röda, körsbärsstora 
stenfrukterna. 

Publicerad med tillstånd av Michael Griffin (2002)  
  
Innan frukterna mognar är de gröna och när de är riktigt mogna tonar deras färg åt violett.  
Enligt Wilton (1967) bär kaffeträdet inte frukt förrän efter 3 – 4 års ålder, från 6:e året enligt 
Hansen et al (op. cit.). Därefter bär trädet frukt i ca. 25 år. Kaffefrukterna har till skillnad från 
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de flesta andra stenfrukterna inget hårt innerskal, istället finns ett pergamentartat skikt, den så 
kallade pergamenthinnan. Denna innesluter två 
frön, eller i sällsynta fall endast ett frö och då 
kallas kaffet för pärlkaffe. Frukterna benämns 
oftast kaffebönor, dessa har ett tunt skal kring 
sig som kallas silverhinnan, som sitter  
innanför pergamenthinnan. Frukterna mognar 
inte samtidigt på hela trädet, det kan finnas så 
väl blommor som omogna och mogna frukter 
på samma kvist. Detta medför att 
kaffeskördning inte kan ske vid ett enda 
tillfälle utan istället sker under en  
längre tidsperiod. 
 
 

Publicerad med tillstånd av Michael Griffin (2002)   
 
 

Kaffet har i huvudsak tre olika fysiologiska effekter; det är 
urindrivande, stimulerar centrala nervsystemet samt ökar 
hjärtverksamheten. 
 
Det finns som tidigare nämnts ca. 50 olika arter av kaffe, de 
härstammar huvudsakligen från det tropiska Afrika. De finns 
t.ex. vildväxande i kaffa-provinsen (Kefa) i Etiopien. Kaffe 
odlas i ett femtiotal olika länder, som alla ligger runt 
ekvatorn. Detta beroende på att kaffeträdet ej tål frost och 
torka. Det trivs ej heller i ett alltför hett och fuktigt klimat, 
odlingstemperaturer mellan 15° – 25°C är de mest lämpliga 
för växten, vid temperaturer över 30°C tar bladen skada. 
Coffea robusta tål dock temperaturer upp till 32°C väl. 

Kaffefrukt i genomskärning. Trädet trivs bäst i jordar med god syretillgång och ett pH- 
 värde av 5,0 – 6,5. 
   
  
 
Kaffeträdet blir i vilt tillstånd mellan sex till tio meter högt men beskärs då det odlas så att det 
endast uppnår en höjd av ca. 2 – 4m. Detta görs för att trädet skall bära mer frukt samt vara 
lättare att skörda frukten från. Beskärningen  leder till att kaffeträdet får ett ”busklikt 

utseende” och därför oftast benämns som 
”kaffebuske”. 
 
Insektspollinerade kaffeträd ger upp till ca. 50 % 
större skörd än träd som skärmats av från 
pollinerande insekter (i detta fall bin) (Roubik, 
2002). Detta kan var tänkvärt framförallt för de 
kaffeplantager där insekticider används. 
 
 
 
 

Kaffeplanta, Pabst (1887). 
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Ursprung 
Coffea arabica härstammar från Etiopiens sydöstra provins Kaffa, C. liberica samt C. robusta 
kommer från Västafrika (Wilton, 1967).  

Kemiska substanser   
Kaffe innehåller över 800 olika ämnen (SKI, 2002) av vilka det fysiologiskt viktigaste aktiva 
ämnet i kaffe är koffeinet. Kaffebönor har då de skördas ungefär följande innehåll, variationer 
förekommer dock mellan olika arter och odlingsområden (SKI, op. cit.):  
 
vatten 11 %  
fett 12 %  
råprotein 12 %  
koffein  ca. 1 %  - halten kan variera mellan ca. 0,8 – 2,2 % (Wilton, 1967). 
socker 7 %  
dextriner 1 %  
tannin 9 %  
icke nitrösa substanser 21 %  
cellulosa 21 %  
aska (oorganiska salter) 4 %  
andra ämnen 1 %. 

Etnobotanik 
Kaffe är näst efter råolja världens största handelsvara (SKI, 2002) och dess etnobotaniska och 
ekonomiska betydelse torde väl därmed vara ganska uppenbar. Man kan även ana dess 
betydelse genom att beakta att det i Turkiet varit en legal orsak för kvinnor att begära 
skilsmässa från sin man om denne inte försåg kvinnan med kaffe (Wilton, 1967). 
 
Av de femtiotal olika kaffearterna  är det endast Coffea arabica, C. canephora (kallas även C. 
robusta) och C. liberica som används för kommersiell kaffeodling (Wilton, 1967). Coffea 
arabica kallas för arabiskt kaffe och härstammar från Etiopien, C. canephora benämns ofta 
Kongokaffe eftersom det härstammar från Kongo (Hansen et al, 1998). C. liberica kallas 
liberiskt kaffe (Nationalencyklopedin, 1998) och härstammar som namnet anger från Liberia 
(Hansen et al, op. cit.). C. arabica odlas i dag i hela den tropiska regionen och omfattar ett 
flertal olika underarter och varieteter som odlas framför allt i Sydamerika. Coffea liberica har 
idag liten kommersiell betydelse (SKI, 2002), detta trots att denna växt är större  än C. 
arabica och dessutom tål olika sjukdomar, framförallt kafferost (Hemileia vastatrix), bättre 
(Hansen et al, op. cit.). Smaken på Coffea liberica är dock sämre än den hos C. arabica.  
Coffea canephora (robusta), som också är mer motståndskraftig mot rostsvampsangrepp än C. 
arabica. (Hansen et al, op. cit.), odlas framförallt i Afrika och Asien, främst på Java (Hansen 
et al, op. cit.). 
 
Den totala produktionen av kaffe per år brukar ligga på runt 4 miljoner ton (Hansen et al, 
1998). Brasilien är enligt Svensk kaffeinformation (SKI, 2002) det ojämförligt största 
odlarlandet för kaffe med en produktion mer än dubbelt så stor som den därnäst, Vietnam, 
som följs av Colombia. Brasilien är också den största kaffeexportören till Sverige, följd av 
Columbia (SKI, op. cit.). De största konsumenterna av kaffe per capita är de skandinaviska 
länderna, med Finland i toppen, följt av Sverige, Norge och Danmark (SKI, op. cit.). I Sverige 
dricker medelpersonen 3 koppar kaffe per dag d.v.s. ca. 3,75 dl (SKI, op. cit.). 
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Kaffeproduktionen i världen sker i de rödmarkerade områdena på kartan. 
 
Man vet att olika afrikanska stammar har använt sig av kaffebönorna som föda, man krossade 
kaffebönorna och blandade dem med animaliskt fett till energirika kakor (Wilton, 1967). 
Vissa uppgifter gör även gällande att kaffebönor skall ha använts dels för att bereda en slags 
”kaffesoppa”, dels för att ätas kokta som ”ärtor” (Wilton, op. cit.). I de första dryckerna 
baserade på kaffe användes dock hela frukten och inte som idag endast de hårda  
”kaffebönorna”. Det finns även varianter av kaffedrycker där enbart skalet på kaffefrukterna 
används ensamt eller tillsammans med fruktköttet och pergamenthinnan. Vilka tillbehör som 
används till drycken varierar både historiskt och geografiskt, t.ex. har man till kaffet använt 
socker, kardemumma, honung, mjölk, kanel o.s.v. 
 
När kaffet infördes till Arabvärlden på 1400-talet (Hansen et al, 1998) fungerade det där först 
som en medicinalväxt men senare även som ett religiöst verktyg. Kaffet skulle där användas 
för att hålla bönemän mer alerta under sena bönetimmar (Wilton, op. cit.).  
 
I södra Egypten och delar av Uganda ger man varandra kaffebönor som en vänlig hälsning 
(Reekie, 1987). Samma källa uppger att det i Arabvärlden finns kaffecermonier som till sin 
form liknar de japanska tecermonierna. I Turkiet har kaffesump använts som spådomshjälp 
för siare. I Japan har man tillrett en blandning av malt kaffe och jäst fruktkött av ananas, som 
man därefter badat i för att rengöra huden (Reekie, op. cit.). Det går även att använda kaffe 
tillsammans med henna för att färga håret eller enbart kaffe för att färga tyger (Reekie, op. 
cit.). En annan relativt utbredd användning för kaffe är som botemedel mot baksmälla 
(Reekie, op. cit.). 

Historia 
Ordet kaffe kommer ursprungligen från arabiskans ”qawah” som ursprungligen betydde vin, 
men som senare via turkiskans kahve fått betydelsen kaffe (NE.se, 2002). Carl von Linné var 
den förste som vetenskapligt beskrev kaffeträdet, han kallade det för ”Coffea Arabica” 
(Wilton, 1967). Artnamnet ”arabica” beror av att man, då Linné namngav kaffeträdet, trodde 
att det härstammade från ”det Lyckliga Arabien” och inte, som vi i dag vet, från Etiopien 
(Wilton, op. cit.).  
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Hur kaffeträdet ursprungligen upptäcktes vet man idag inte men det finns gott om berättelser 
som handlar om detta. Nedan återger jag några av dem som enligt Wilton (op. cit.) 
förekommer.  
 
En arabisk köpman som färdades i Etiopien träffade under sina resor där på några herdar som 
bjöd honom att övernatta med dem. Vid lägerelden räckte herdarna köpmannen en skål som 
innehöll en het, doftande dryck som smakade väl. Efter ett par skålar av drycken kände sig 
köpmannen ovanligt munter och språksam. Han trodde först att drycken var berusande som 
det förbjudna vinet och blev därför rädd att han brutit mot Koranens bud. Men rädslan 
försvann snabbt då han märkte att han blev klarare i huvudet ju mera han drack av den 
fantastiska drycken. Köpmannen stannade hos herdarna i flera dagar och gav dem stora gåvor.  
En natt hade han en sällsam dröm. Han såg hur himlen öppnade sig och hur Profeten 
Muhammed, som höll två små gröna plantor i händerna, steg ner till honom och sade:  
”Jag har förbjudit människorna vinets njutning då det förvirrar sinnena och är skadligt för 
hälsan. Till troende som följa mina bud vill jag skänka dessa plantor som ersättning för vinet. 
Du skall föra dem till Ditt hemland och plantera dem i fruktbar jord. Jag ska välsigna den 
mark där de växa, så att de snabbt föröka sig, och alla rättrogna skall genom dessa träd bli rika 
och lyckliga.” Då köpmannen vaknade på morgonen trodde han inte sina ögon, vid foten av 
hans bädd låg två små trädplantor. Herdarna, som under natten dragit vidare, hade ställt dem 
där som avskedsgåva. Köpmannen var dock övertygad om att han fått dem av Profeten själv 
och förde dem med sig hem. Denna händelse skall enligt historien ha inträffat omkring år 800. 
 
De två vanligaste förekommande berättelserna om kaffets upptäckt är dock en som handlar 
om shejk Omar och en som berättar om getherden Kaldi.  
 
Om Omar berättas att han omkring år 656 efter Hedjra (år 1258) upptäckte kaffet, av en 
slump. Shejken Omar, en lärjunge till shejken Abou’l hasan Schadheli, grundare av staden 
Mocka, hade på grund av moralisk slapphet förvisats till Ousab i Arabien. Då Omar och hans 
följeslagare ej hade någon föda och därför hotades av svält, var de tvungna att äta av bären 
som växte på buskarna i deras färdområde. De kokade bären i en gryta och drack därefter 
drycken. Senare fick patienter från staden Mocka smaka på den nya drycken/medicinen och 
dessa berättade i sin hemstad om den underbara drycken. Omar förläts och återvände senare i 
triumf till Mocka.  
 
Berättelsen om getherden Kaldi är den allra mest kända historien om kaffets upptäckt och 
förekommer i ett flertal olika versioner. Enligt den berättelsen var getherden Kaldi ute och 
vaktade sina får då han framåt kvällningen till sin stora förvåning märkte att fåren inte var 
trötta. Trots den sena timmen skuttade de runt mer än vanligt. Dagen efter undersökte därför 
Kaldi omgivningarna och fann då att getterna ätit bär och späda blad från en buske som växte 
på bergssluttningen intill dem. Kaldi som var nyfiken på bären prövade dem själv och kände 
sig då så pigg och uppspelt att han började skutta runt tillsammans med sina getter. En 
sömndrucken munk gick en dag förbi Kaldi som då visade de uppiggande bären för munken 
som genast satte i sig dem. Munkens trötthet försvann genast då han åt bären. Han 
uppskattade växten mycket då den hjälpte honom att hålla sig vaken under alla långa 
bönestunder. Detta hjälpmedel skall därmed också enligt berättelsen ha spritts till många 
andra rättrogna som uppskattade dess uppiggande verkan. Sanningshalten i dessa berättelser 
har dock starkt ifrågasatts, men det kan finnas korn av sanning i dem.  
 
Arabvärlden var inte först med användandet av kaffe, som nämnts ovan vet man att olika 
afrikanska stammar redan tidigare hade använt sig av kaffebönorna i energirika kakor 
(Wilton, 1967). En variant av dessa ”energikakor” vet man har använts som proviant redan 
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under straffexpeditioner utförda av Negus Caleb 18 mot Jemen på 500-talet e.Kr. (Wilton, op. 
cit.).  
 
Kaffe började enligt Wilton (1967) användas som dryck omkring år 1000 e.Kr., dock hade ett 
kaffe-vin förekommit redan tidigare Wilton (op. cit.). Den muntliga etiopiska traditionen 
säger dessutom att kaffe druckits sedan tidernas begynnelse (Hansen et al, 1998). 
Tidsangivelserna för kaffedryckernas historia är uppenbarligen mycket osäkra (Wilton, op. 
cit.), enligt samma källa är Jemen det första landet där kaffe odlats. Hansen et al (1998) anger 
att det var kring staden Mocka i Jemen som kaffeodlingen skedde. Kanske startade odlingen 
redan på 800-talet eller tidigare men dessa tidsangivelser är mycket osäkra (Wilton, op. cit.). 
Kaffet spreds från Jemen norrut över Egypten och Främre Asien (Hansen et al, op. cit.). 
  
Redan under 1400-talet började kaffedrickande bli vanligt i både Mecka och Medina (Wilton, 
1967). År 1510 e.Kr. kom kaffet enligt Wilton (op. cit.) till Kairo i Egypten, därifrån fördes 
det år 1517 e.Kr. vidare av sultanen Selim I till Konstantinopel. Kaffeträdet började odlas i 
Arabien i slutet av 1400-talet eller i början av 1500-talet (Nationalencyklopedin, 1998). 
 
År 1615 e.Kr. kom kaffet för första gången till Europa, närmare bestämt till Venedig (Wilton, 
1967). Ett år senare förde Pieter van den Broeck det första kaffet till Holland, detta kom från 
Mocka. 1644 fördes kaffet till Frankrike från Främre Orienten (Wilton, op. cit.). Första 
förekomsten av kaffe i England som man med säkerhet fastställt skedde 1637, dock kan kaffet 
ha kommit dit redan under 1600-talets första årtionde (Wilton, op. cit.). Till Sverige kom 
kaffet troligtvis inte förrän i slutet av 1600-talet och importen av det första större partiet med 
kaffe skedde först år 1717. Man vet säkert att kaffe förekommit i USA sedan 1664 men 
mindre partier kan eventuellt ha förekommit där redan ett par årtionden tidigare (Wilton, op. 
cit.). 
 
Kaffet har periodvis ansetts så farligt att dess användning förbjudits av de styrande både i 
Arabvärlden och Europa (Wilton, 1967). Även ekonomiska aspekter har spelat in när det 
gäller förbuden mot kaffe, så t.ex. har kaffet i Sverige förbjudits vid flera olika tillfällen då de 
styrande ansåg att kaffeimporten utgjorde en alltför stor ekonomisk börda för den svenska 
handeln (Wilton, op. cit.). Första förbudet i Sverige trädde i kraft 1756, som svar på 
böndernas krav (NE.se, 2002). Dessa drev kravet som hämnd på de högre stånden som 
förbjudit hembränningen (NE.se, op. cit.). 
 
Om verkan av kaffe är bra eller dålig, god eller ond, har historiskt sett diskuterats vilt och 
något slutgiltigt svar har fortfarande inte getts. Troligtvis är det dock så att verkan är helt 
beroende av vilken mängd/dos som intas. Tidvis har kaffet använts som något slags 
universalelixir mot diverse olika sjukdomar och åkommor, det har till och med ansetts kunna 
ha två tillsynes motsatta effekter samtidigt (Schivelbusch, 1980). Enligt Wilton (1967) skall 
den berömde franske skriftställaren Fontanelle, som var en stor kaffeälskare, ha bemött en 
läkare, som påstod att kaffe var ett långsamt verkande gift med följande svar: 
”jag [Sic!] är av samma åsikt som Ni [Sic!]. Sedan åttio år dricker jag kaffe och det måste 
sannerligen verka långsamt eftersom jag ännu inte är död”. 

Nutida användning 
Bland de sjukdomar som angriper kaffeträdet är det den så kallade kafferosten som är 
vanligast (SKI, 2002). Den angriper bladverket och medför att bladen så småningom faller av 
och plantan dör (SKI, op. cit.). Kaffet kan även utsättas för angrepp från ett stort antal olika 
                                                 
18 Negus Caleb var Etiopiens härskare i början av 500-talet e.Kr. Negus är en härskartitel och översätts ofta med 
kejsare.  
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insektsarter, fler än 600 olika skadeinsektsarter har identifierats (Nationalencyklopedin, 
1998). Bland skadeinsekterna märks bl.a. ”Broca” eller som den kallas på svenska, 
kaffeborren, som borrar gångar i kaffebönorna. Det finns utöver den ovannämnda parasiten 
även ett flertal bakterier, däggdjur, fåglar och nematoder som kan angripa kaffeplantan 
(Nationalencyklopedin, 1998). Att kaffepopulationerna i många av de stora odlingsområdena 
dessutom har en mycket låg genetisk variation (NE.se, 2002) kan med detta i åtanke komma 
att bli ett stort problem. Som exempel kan nämnas att Brasiliens alla kaffeträd härstammar 
från en enda ursprungsplanta (Nationalencyklopedin, op. cit.).  
 
Den moderna skörden av kaffefrukterna sker oftast för hand och är därför mycket 
arbetsintensiv. Försök att skörda maskinellt har genomförts, men utan någon större framgång 
då skörden försvåras av att mognaden i materialet är väldigt olika (NE.se, 2002). När kaffet 
skördats läggs frukterna i vatten så att de sväller och det blir lättare att separera fröna från 
fruktköttet (Hansen et al, 1998). Separeringen sker i en valsmaskin och det fruktkött som efter 
valsningen sitter kvar på fröna tas bort genom en jäsningsprocess (Hansen et al, op. cit.). När 
fruktköttet är avlägsnat rostas fröna (kaffebönorna) vid en temperatur på ca. 200 – 250°C, det 
är då kaffet får sin bruna färg och arom (Hansen et al, op. cit.). 
 
Kaffets (koffeinets) verkan på blodkärl och hjärta har lett till misstankar om att kaffe skulle 
kunna bidra till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt livsmedelsverket (2002) tyder 
dock ett flertal undersökningar på att detta endast gäller kokkaffe och ej brygg- eller 
pulverkaffe (Livsmedelsverket, op. cit.). Dessutom säger “The American Council on 
Scientific Affairs” att ”moderata kaffe och tedrickare troligtvis inte löper någon större risk att 
få försämrad hälsa p.g.a. sitt koffeinintag så länge de även är moderata [Sic!]i sina övriga 
levnadsvanor” (University of Maryland, 2002).  
 
I invitroförsök har man funnit att ”chlorogenic acid”, ”nicotinic acid” samt ”trigonelline”, 
som alla finns i kaffe, hindrar bakterien Streptococcus mutans att fästa på ett tandsubstrat 
(Daglia et al, 2002). Därmed motverkas den hålbildning i substratet som bakterierna orsakar. 
Dock behövs invivoförsök för att se om effekten är densamma i en reell miljö (Daglia et al, 
op. cit.). Den mest verksamma substansen är i detta sammanhang är ”trigonelline”, som också 
är den substans som ger kaffet dess något bittra smak (Daglia et al, op. cit.). 
 
Eftersom kaffet ökar magsaftutsöndringen bör personer med anlag för, eller utvecklat, magsår 
avstå från kaffedrickande (Livsmedelsverket, 2002). Detta särskilt med tanke på att 
utsöndringen ökar mer hos magsårspatienter än hos friska personer. Den ökade 
magsaftutsöndringen beror dock ej på koffeinet utan andra ämnen (antagligen garvsyror) 
(Livsmedelsverket, op. cit.). 
 
I en stor amerikansk studie visade det sig att kvinnor som dricker minst fyra koppar kaffe per 
dag löper ca. 25 % lägre risk än icke kaffedrickande kvinnor att råka ut för gallstensproblem19 
som leder till operation (Medline plus, 2002). Dessutom visade det sig att detta resultat endast 
gällde kvinnor som drack koffeinhaltigt kaffe och ej koffeinfritt sådant. Man fann dock att 
kvinnor, som drack stora mängder koffeinhaltiga läskedrycker, hade en ökad risk för 
gallstensproblem. 
 
Kaffe har i vissa undersökningar verkat förebygga colorectal cancer men i en större 
undersökning utförd av Terry et al (2001) fann man inga bevis för detta. Slutsatsen om en 
skyddande verkan hos kaffe kan därför vara något förhastad, men bör inte helt uteslutas förrän 
vidare studier genomförts. 
                                                 
19 Gallsten är en stenlik bildning bestående av kolesterol, kalciumsalter och galla från gallblåsan. 
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Urgert et al (1997) har visat att ofiltrerat kaffe p.g.a. sitt innehåll av ”cafestol” och ”kahweol” 
påverkar plasmanivåerna av lipoprotein(a) samt LDL-Kolesterol. Lipoprotein(a)-nivåerna 
sjunker i blodplasman men kolesterolvärdena ökar och motverkar därmed den annars 
hälsogynnande effekten av lipoproteinsänkningen. Lipoprotein(a) är mycket nära relaterat till 
hjärt-kärlsjukdomar. Den lipoprotein(a)-sänkande effekten avtar eventuellt med tiden om 
kaffekonsumenten  är en regelbunden kaffedrickare. 
 
Hartge et al (1983) liksom D’Avanzo et al (1992) fann i en studie att de som dricker kaffe 
löper en något ökad risk att få cancer i urinblåsan, risken är dock inte dosberoende förutom 
vid väldigt höga doser. Vid hög konsumtion löper män en än högre risk för blåscancer medan 
kvinnornas risk åter minskar (Hartge et al, op. cit.). Enligt Hartage et al är dock den förhöjda 
risken inte är särskilt stor och man har i andra studier inte funnit något samband alls. 
Exempelvis fann Jensen et al (1986) inget signifikant samband mellan kaffekonsumtion och 
risken för cancer i urinblåsan. Ej heller Sala et al (2000) fann något samband vid en 
konsumtion av upp till 10 koppar per dag. Dock fann Sala et al (op. cit.) en liten riskökning 
hos dem som drack mer än 10 koppar kaffe per dag. 
 
Michaud et al (2001) fann inget samband mellan pankreascancer och koffeinintag trots 
att ett sådant tidigare misstänkts. Sambandet går dock ej helt att avskriva innan 
vidare studier genomförts, även om de flesta undersökningar tyder på att ett sådant 
samband saknas (Tavani & La Vecchia, 2000). 
 
Del Castillo et al (2002) fann att kaffebönor innehåller antioxidativa ämnen och att 
deras förekomst är störst i mellanrostade bönor. 
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Kola (Cola acuminata) och Cola nitida 

Sterculiaceae (Kolaväxter) 
 
 
Namnet Kola kommer från västafrikanska språk, där den på temne kallas kola och på mandigo 

för kolo. På svenska har Kolanöten tidigare även kallats 
gurunöt. Kolaträd är egentligen benämning för två olika 
arter, Cola acuminata och Cola nitida (Hansen et al, 
1998). Växterna är 10 – 20 m höga träd (Hansen et al, 
1998. Pettersson et al, 1999) som likt kakaoträdets är 
kauliflora, d.v.s. blommorna är fästade direkt på stammen 
eller större grenar. Blommorna är gul och rödstrimmiga 
(Hansen et al, op. cit.).  
Det dröjer ca 15 år innan en planta börjar ge frukt och den 
ger sedan frukt i ungefär 50 – 60 år (Hansen et al, op. 
cit.). Frukterna som är 10 – 15 cm långa (Hansen et al, op. 
cit.) är sammansatta av sex stycken knölformade 
baljkapslar som bildar en stjärnform. Varje 
baljkapselinnehåller ca. 6 – 10 frön (Pettersson et al, 
1999) vars fröskal är sammanvuxna med fruktväggen 
(Hansen et al op. cit.).  Kolafrön, som vanligtvis kallas för 

Cola acuminata, blad samt gula och ”kolanötter”, är valnötsstora och röda eller vita  
Rödstrimmiga blommor (Pabst, 1887).  (Pettersson et al, 1999). Arten C. acuminata tillhör  
 dikotyledonerna men kan ha 4 – 6 trekantiga hjärtblad 
som i normala fall är täckta av en rödaktig epidermisvävnad medan C. nitida endast har två 
stora, plankonvexa20 hjärtblad (Hansen et al op. cit.). 

 

Ursprung 
C. acuminata och C. nitida härstammar båda från 
tropiska Västafrika (Hansen et al 1998). 
 

Kemiska substanser   
En kolanöt kan innehålla ungefär 1 – 3 % koffein 
(Pettersson et al, 1999), 5 – 10 % garvämnen samt en 
mindre mängd av teobromin (0,1 %) (Pettersson et al, 
1999). Ibland påstås kolanöten innehålla ett ämne 
som heter ”Colatin” som skulle vara mycket 
medicinskt aktivt (Pettersson et al, op. cit.). Detta 
ämne är dock endast ett komplex av koffein och 
garvämnen, det kan möjligtvis ha en större 
uppiggande verkan än rent koffein men detta är inte 
vetenskapligt bevisat (Pettersson et al, op. cit.). 
Komplexet finns endast i färska kolanötter och 

Cola acuminata med frukter, trädet bär   sönderfaller vid torkning (Pettersson et al, op. cit.). 
frukt i ca. 50 – 60 år. (Bildkälla är Pabst, 1887)   
 
                                                 
20 Har en plan och en konvex yta. 
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Etnobotanik 
Som nämnts ovan härstammar båda kolaarterna från Västafrika men de odlas även på 
Antillerna, i Brasilien och i Indonesien (Hansen et al 1998). Frukterna plockas omogna, fröna 
tas ur frukten och får därefter ligga i blöt i några dagar medan resten av frukten tvättas bort 
(Hansen et al op. cit.). Efter vattenbadet torkas fröna och ångas med vatten eller alkoholångor. 
De används senare i till exempel läskedryckerna Coca-Cola och Pepsi Cola (Pettersson et al, 
op. cit.). Under 1980-talet importerades ca. 3000 ton kolanötter till USA från Västafrika och 
Jamaica för användning i dessa Cola-drycker (Pettersson et al, op. cit.). Lokalbefolkningen i 
odlingsområdena äter däremot nästan uteslutande fröna färska (Hansen et al op. cit.). De 
garvämnen som finns i kolafröna ger dem en besk smak. Tidigare har nöten även använts som 
krydda i karameller och bakverk (Pettersson et al, op. cit.). Den har ansetts vara 
smakförhöjande både för måltider och tobaksrökning, underlätta matsmältningen samt kunna 
bevara tandköttet friskt (Pettersson et al, op. cit.) Nöten anses även vara uppiggande och 
mentalt stimulerande, kunna motverka hunger och fungera som afrodisiakum. 
 

Historia 
I arabiska källor omnämns nöten för första gången redan på 1100-talet. Kolanöten omnämns 
för första gången i Europa i portugisiska reseberättelser från 1500-talets början (Pettersson et 
al, 1999). Den blev dock inte mer allmänt känd i Europa förrän slutet av 1600-talet (Hansen et 
al, 1998) och började inte användas medicinskt i Europa förrän under 1800-talet (Hansen et 
al, op. cit.). 
 

Nutida användning 
1997 producerades totalt ca. 237 500 ton kolanötter, det mesta av detta producerades i 
Västafrika (Pettersson et al, 1999). Den största producenten där är Nigeria följt av 
Elfenbenskusten och Kamerun. Mindre mängder odlas även i andra västafrikanska länder 
samt på Java, Jamaica och i Brasilien (Pettersson et al, op. cit.). Idag används extrakt från 
nöten främst i läskedrycker, läkemedel samt för koffeinframställning (Pettersson et al, op. 
cit.). 
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Järnek/Yerba Maté/Paraguayte (Ilex paraguariensis)  

Aquifoliaceae (Järneksväxter) 
 
 
Järneksarten (Ilex paraguariensis) eller Yerba Maté som den också kallas är ett upp till 20 m 
högt träd (Hansen et al, 1998) som tillhör familjen Aquifoliaceae, Järneksväxter, och släktet 
Ilex, järnekar (Den virtuella floran, 1999). Maté är egentligen namnet på den uppiggande 

dryck som tillreds av bladen Ilex paraguariensis  
(Nationalencyklopedin, 1998) och inte själva växten, 
men växten benämns även den ofta som Yerba Maté. 
Egentligen är det t.o.m. så att det är drycken och kärlet 
tillsammans som heter maté (AOA, 2003). 
Dryckeskärlet är  en liten urholkad kalebass (AOA, op. 
cit.). Yerba eller hierba kommer från spanskans ord för 
ört (AOA, op. cit.). 
 

Blad från Yerba Maté.  
 
Järneksväxterna omfattar ca. 400 olika arter av ständigt gröna eller lövfällande buskar och 
träd. De flesta av dessa är hemmahörande i Nord-, Mellan- och Sydamerika samt i Asien 
(Nationalencyklopedin, 1998). I Europa finns endast tre olika järneksarter (NE.se, 2002). Ilex 
paraguariensis  växer i södra Brasilien, norra Argentina  samt i Paraguay (Hansen et al, 
1998).  
 
I. paraguariensis  har läderartade, fint sågade blad, med ett kort rödaktigt bladskaft. Trädet är 
grönt året runt. Blommorna är enkönade (Nationalencyklopedin, 1998) och vita (Hansen et al, 
1998). Frukten är en röd stenfrukt (Hansen et al, op. cit.).  
 

Ursprung 
Ilex paraguariensis kommer ursprungligen från de områden i Sydamerika där den idag växer 
d.v.s. södra Brasilien, norra Argentina  och Paraguay (Hansen et al, 1998).  
 

Kemiska substanser   
Maté (Ilex paraguariensis ) innehåller ca. 0,3 – 1,7 % koffein (Friggs, 2003) samt små 
mängder av teobromin. Koffein och teobromininnehållet är störst i yngre växtmaterial 
(Mazzafera, 1994). I skuggade miljöer ökar teobrominhalten medan koffeinhalten minskar 
(Mazzafera, op. cit.). Maté innehåller enligt Filip et al (2000) relativt stora mängder 
antioxidativa ämnen som dessutom finns kvar i bladen sedan de använts till drycken (Filip et 
al, op. cit.). De antioxidativa egenskaperna beror framförallt på caffeoyl-derivat (caffeic acid) 
(Filip et al, op. cit.). Syreradikaler är involverade i ett flertal olika cellpatologiska processer 
såsom exempelvis cancer, hjärt- och kärlproblem samt leversjukdomar (Filip et al, op. cit.). 
Antioxidativa ämnen kan motverka de patologiska effekterna (Filip et al, op. cit.). De 
antioxidativa egenskaperna hos Maté har påvisats både i invivo- och invitroförsök.  

Etnobotanik 
Den uppiggande dryck man får från denna art kallas utöver ”maté” även för ”yérba-te” (Den 
virtuella floran, 1999), ”paraguayte” och ”tereré” (Nationalencyklopedin, 1998). Drycken är 
mycket populär i de delar av världen där I. paraguariensis  växer. 
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De odlade träden beskärs tredje eller fjärde året så att de förblir busklika (Hansen et al, 1998). 
Vid skörden dras de skördade grenarna snabbt över öppen eld för att inaktivera bladens 
enzymer och därmed hålla dem gröna (Hansen et al, op. cit.). När detta är gjort torkas de över 
en värmekälla i 3 – 4 dagar och hackas därefter till ett pulver som oftast lagras ett år innan det 
används(Hansen et al, op. cit.). Lagringen sker i luftiga jutesäckar. Maté kan beredas på två 
olika sätt: antingen genom att man fyller koppen (förr användes alltid en urholkad kalebass 
som ”tekopp”) med matéblad. Därefter fyller man hett vatten i kärlet och låter drycken dra 
någon minut. När man druckit upp (den relativt ringa vattenmängden) fyller man på med nytt 
vatten. Efter ett tiotal vattenpåfyllningar är yerban så svag att man måste fylla på med nytt 
växtmaterial (AOA, op. cit.). Man dricker maté med ett speciellt sugrör, ”la bombilla” eller 
tacuapi, som har en sil i den nedre änden (AOA, op. cit.) för att få bort bladen från vätskan. 
Verkan av matéte är uppiggande. 

Historia 
Enligt Hansen et al (1998) odlades I. paraguariensis  redan på 1600-talet av jesuiter i 
Paraguay; drycken som framställs kallas därför ibland även jesuit- eller missionärs-te. 
Odlingen är idag en storindustri som i slutet på 1800-talet lockade bl.a. svenska invandrare till 
"Misiones" för att röja djungel och plantera maté (AOA, 2003). 

Nutida användning 
Drycken maté får idag anses som en nationaldryck i både Argentina och Paraguay (Friggs, 
2003). Matédrycken har en besk smak, detta gör att många sockrar drycken (AOA, op. cit.). 
Det andra tillagningssättet är att man gör en så kallad ”mate cocido”, då tillreds drycken som 
vanligt te och dricks då även ur en vanlig tekopp (AOA, op. cit.). I Sydamerika dricker ca. 
30% av befolkningen minst 1l maté om dagen (Filip et al, 2000).  
 
Maté används i Sydamerika inom den traditionella medicinen bl.a. mot artrit21, 
matsmältningsproblem, leversjukdomar, huvudvärk, reumatism och fetma o.s.v. (Filip et al, 
2000). 
 
 

                                                 
21 Artrit är ett samlingsnamn för många olika inflammatoriska ledsjukdomar. 
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Yaupon (Ilex vomitoria) 

Aquifoliaceae (Järneksväxter) 
 
 
Yaupon (Ilex vomitoria) kallas ibland även för cassena och kommer ursprungligen från 
Nordamerika (Gilman et al, 1993). Ilex vomitoria är en vintergrön buske eller litet träd som 
kan nå upp till 12 meter men vanligtvis blir 6 – 8 meter högt (Gilman et al, op. cit.). Unga träd 
har en omkrets på ca. 2,5 – 4,5 meter medan äldre träd blir ca. 10 meter i diameter (Gilman et 

al, op. cit.). Träden är skildkönade 
(Ellison, 2003) och han- och 
honblommor finns på olika träd, 
blommorna är grå, vita eller något 
gräddfärgade. Trädet tål torka samt 
aerosolt22 salt väl (Gilman et al, op. cit.). 
 
Bladen är elliptiska och läderartade. 
Enligt Samuelson (1999) är bladen 2,5 – 
4 cm långa, enkla, strödda och har 
sågtandad kant. Grenarna är ljusgrå och 
håriga när de är unga medan barken på 

Grenar, blad och blommor från Yaupon (Ilex vomitoria).   vuxna träd är gråbrun och skrovlig. 
Fotot taget av Cook, Charles W. 2002 
 
Frukterna är bjärt röda eller undantagsvis gula bär i druvliknande samlingar. De mognar i 
september-november (Ellison, 2003) och är under höst och vinter mycket populära som 

viltföda (Gilman et al, op. cit.). Trädet 
hör hemma i sydöstra USA:s 
kustområden, det är särskilt vanligt i 
maritima skogsområden och förekommer 
vanligtvis i områdenas ytterområden. De 
unga bladen används för att brygga ett 
uppiggande te. I större doser anses teet 
kunna framkalla kräkningar därav namnet 
"vomitoria" (Ellison, op. cit.). 
 

Ursprung 
Yaupon kommer ursprungligen från 
Nordamerika, antagligen de sydöstra  

De röda frukterna från Yaupon (Ilex vomitoria).  delarna (Gilman et al, 1993). 
Fotot taget av Cook, Charles W. 2002 
 

Etnobotanik 

Historia 
Nordamerikas sydöstra indianstammar har använt en dryck tillredd på växtens spröda grenar 
och blad som reningsvätska i olika rituella ceremonier (Ellison, 2003). Drycken ansågs rena 

                                                 
22 Finkornigt salt som svävar med luftbyar och därmed blir luftburet, det förekommer framförallt i kustregioner. 
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själen, kunna skapa sociala band samt var det främsta tecknet för vänskap. Drycken kallas av 
indianerna för den vita drycken, vitt står här för renhet och välstånd (Ellison, op. cit.). Växten 
anses, som tidigare nämnts, ha kunnat framkalla kräkningar i olika ritualer. När indianerna 
tillagar drycken görs det genom att de först torkar kvistar och blad och därefter rostar dessa i 
ett lerkärl över öppen eld tills de fått en mörkbrun färg. När bladen inte var fullständigt 
torkade påstås det att drycken framkallade kräkningar (Zane, 2003). Rostningen medför att 
koffeinet som finns i växten blir mer lättillgängligt. Hett vatten hälldes över blad och kvistar 
då drycken skulle redas. Blad och kvistar silades därefter bort, då färgen på drycken var mörkt 
brun. Därefter fick den svalna tills den var något mer än fingervarm och var då färdig att 
konsumeras (Ellison, 2003). Drycken fungerade på grund av sitt koffeininnehåll, uppiggande 
(Ellison, op. cit.). Konvulsionerna uppstod bara när drycken intogs i stora mängder, vilket inte 
skedde särskilt ofta (Ellison, op. cit.). Och Antagligen är det inte växten i sig som 
åstadkommer konvulsionerna utan den stora mängden varm vätska som dracks. 
 
1573 erbjöd den spanske sjöofficeren Pedro Mendez som fredsgåva en Yauponplanta till en 
lokal indianstam (där Yaupon inte växte vilt). Indianerna såg denna gåva som den förnämsta 
av alla gåvor (Ellison, 2003).  
 
 Från år 1714 finns anteckningar om att Catawbasstammen i Nordkarolina ansåg att Yaupon i 
kombination med andra läkeväxter förhöjde effekten av dessa växter (Ellison, 2003). Vissa 
indianstammar odlade därför busken där den inte växte vild (Ellison, op. cit.). 
 
Drycken från Yaupon har i USA använts som te och kaffesurrogat under amerikanska 
inbördeskriget (Ellison, 2003). En stark bryggd ansågs dock ge bl.a. hallucinationer (Ellison, 
op. cit.).  
 
Enligt DPED (2003) har Yaupon ansetts ha följande verkningar: renande av blodet, diuretisk, 
konvulsionsframkallande, laxerande, narkotiskt, allmänt renande, allmänstimulerande och 
toniskt. 

Nutida användning 
Ilex vomitoria används idag oftast som prydnadsväxt i trädgårdar (UConn, 2002).  
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 Järnek /“English Holly” (Ilex aquifolium) 

Aquifoliaceae (Järneksväxter) 
 
 
Järneken (Ilex aquifolium) är vanligen en vintergrön buske eller ett litet träd (Den Virtuella 
Floran, 1999) men kan i vissa fall bli 10 – 15 m hög (NE.se, 2002). Artnamnet aquifolium 
kommer av latinets acus som betyder nål och folium som betyder blad, namnet syftar alltså på 

de vassa tornar som klär bladkanterna 
(Den Virtuella Floran, op. cit.). De 
unga grenarna är grönaktiga och de 
äggrunda/elliptiska bladen, som är upp 
till 8 cm långa, sitter strödda (NE.se, 
op. cit.). Bladen är blanka, mörkt gröna 
och läderartade (Den Virtuella Floran, 
op. cit.) Järneken blommar i Sverige i 
maj – juni, blommorna som sitter i 
bladvecken är kortskaftade, relativt små 
med fyra vita kronblad. Fukterna är 
bärlika, röda stenfrukter som sitter kvar 
under hela vintern (Virtuella Floran, op. 
cit.). 

Blommor och blad av Ilex aquifolium. (Bilden är publicerad  
med tillåtelse av  Den Virtuella Floran, 2003).    
 
Enligt Hewe (1953) skall järneken kunna bli över hundra år gammal. Den är en ofta odlad art 
som är mycket sällsynt förekommande i södra Sverige (Den Virtuella Floran, 1999). Växten 
kräver ett klimat med en hög nederbörd och milda vintrar.  

Ursprung 
Järneken härstammar från Europa, den växer i bergig terräng och i skog (NE.se, 2002). Den 
upptäcktes i Sverige 1824, i Bohuslän (Den Virtuella Floran, 1999). Den har ansetts vara 
utdöd sedan 1940-talet, men ett fåtal individer av den ursprungliga populationen kan 
fortfarande finnas kvar i Sverige. De flesta förekomsterna av järnek förklaras dock oftast 
genom en sentida spridning från t.ex. odling eller genom spridning från växtplatser i Norge 
eller Danmark med hjälp av fåglar (Den Virtuella Floran, op. cit.).  

Kemiska substanser   
Växtens frön, blad ock bark innehåller koffein samt en liten mängd teobromin (NOM, 2002). 

Etnobotanik 

Historia 
Ett gammalt svenskt namn är för Järneken är ”Kristtorn”, detta då det enligt en sägen skulle 
vara I. aquifolium som Jesu törnekrona vara gjord av (Den Virtuella Floran, 1999). Detta 
stämmer dock med största sannolikhet inte. 
 
Den etnobotaniska användningen av växten har bl.a. skett genom bruk av dess ved (Den 
Virtuella Floran, 1999) som är mycket hård och därför bland annat har använts till olika 
snickeriarbeten (Den Virtuella Floran, op. cit.). 
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Barken har förr i tiden använts för att framställa fågellim, d.v.s. ett lim speciellt avsett för att 
fånga främst sångfåglar (Hewe, 1953). Enligt gammal folktro ansågs järneken kunna skydda 
byggnader mot blixtnedslag och människor och djur mot onda makter (Hewe, op. cit.). 
 
Enligt folkmedicinen kan denna järneksart användas för att brygga ett te mot gikt, njursten, 
urinproblem, kronisk bronkit, reumatism och arthritis (NSM, 2002). 

Nutida användning 
Idag odlas järneken mest som en prydnadsbuske på grund av dess vackra bladverk och 
frukter. I de anglosaxiska länderna och i Sverige används den ofta som juldekoration, t.ex. i 
kransar och som ”dekorationskvist” (Den Virtuella Floran, 1999).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blad och blommor från Ilex aquifolia. 
Bildkälla är NSM (2002). 
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Järnek/“Canada Holly” (Ilex verticillata) 

(Aquifoliaceae, järneksväxterna)  
 
I. verticillata är en stor lövfällande, skildkönad buske, oftast 6’– 10’ (dvs. ca. 2 – 3 m), vars 
grenar är släta eller hårklädda (UConn, 2002). Busken är även känd under ett flertal andra 

namn såsom Winterberry, Black Alder, Coralberry och Michigan 
Holly. Bladen, vars undersida är något hårig, är gröna till mörkt 
gröna (UConn, op. cit.). De sitter strödda och är ca. 4 – 10cm 
långa, 1,5 – 5 cm breda och sågtandade, med ett upp till ca 1,5 cm 
långt bladskaft (NSM, 2002). Honblommorna (med pistill) är 
solitära medan hanblommorna som sitter tre och tre i bladvecken 
eller i sällsynta fall vid noder under dessa. Blommorna är 5 – 7-
taliga och foderbladen är även de håriga. Frukterna är ca. 5 mm 
stora, de byter i oktober färg från grönt till rött (UConn, op. cit.). 
Den sitter kvar på busken en bit in på vintern och äts gärna av 
olika fågelarter (UConn, op. cit.). I. verticillata växer i relativt 
fuktiga miljöer såsom längs vattendrag, vid mossar och fuktiga 
skogsbryn (NSM, op. cit.). 
 
 

Buske av I. verticillata  
© Copyright Mark Brand 
Källa UConn 

Ursprung 
I. verticillata härstammar från de östra och centrala delarna av USA och från Canada (UConn, 
2002). 
 

Kemiska substanser   
I stort sett hela växten, frön, bark och blad, innehåller enligt NSM (2002) koffein, men det är 
bären som innehåller den största halten. 

Etnobotanik 

Historia 
Enligt NSM (2002) har växten använts för att brygga ett te som ansågs ha en uppiggande 

verkan samt kunna bota feber. Barken användes 
även mot hudutslag och eksem (NSM, op. cit.) 
Bären har i folkmedicinen använts mot 
”inälvsmask” och som mag-tarmrenande medel 
(laxativ). Denna användning är idag ovanlig 
enligt NSM (op. cit.). 

Nutida användning 
Busken används idag främst som prydnadsväxt 
(NSM, 2002) på grund av sina mörkt gröna blad 
och vackert  röda bär. 

Blad och frukter av I. verticillata   
©Copyright Mark Brand, Källa UConn   
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Chuchuasi/Chuchasha (Maytenus macrocarpa) 

Chuchuasi (Maytenus macrocarpa) eller Chuchasha som den även kallas tillhör familjen 
Celastraceae, benvedsväxterna (Medical Botany, 2002). Chuchuasin har även ett par 
synonymer, nämligen M. laevis samt M. ebenifolia.  

Ursprung  
Växten härstammar från Colombia och Peru och är en av de mest kända ”djungelkurerna” där 
(Medical Botany, 2002). 

Kemiska substanser   
Maytenus macrocarpa innehåller ca. 8500 ppm koffein (Medical Botany, 2002).  

Etnobotanik 
En dekokt av dess bark används mot dysenteri och den anses även verka mot diarréer, artrit 
samt ha lugnande verkan för magen (Medical Botany, 2002). En dekokt av växten används 
även mot reumatism och som ett insektsrepellerande medel samt som afrodisiaka (Medical 
Botany, op. cit.). Virket från Maytenus macrocarpa används både som timmer och bränsle 
(Medical Botany, op. cit.).   
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Guarana (Paullinia cupana) 

Guarana (Paullinia cupana) är en lianväxt som tillhör familjen Sapindaceae, 
kinesträdsväxterna (Nationalencyklopedin, 1998). Familjen Sapindaceae innehåller ca. 2 000 
olika arter av träd och buskar; ca. 300 arter är lianer (Nationalencyklopedin, op. cit.). 
Kinesträdsväxterna förekommer i tropiska och subtropiska trakter över hela jorden, Guaranan 
härstammar dock från Sydamerika (NE.se, 2002) och är där vanlig i framförallt Manaus- och 
Parintinsregionerna i Brasilien (Taylor, 2000). Den når ofta en höjd av mer än 10 meter 
(Taylor, op. cit.), har strödda blad och vanligtvis enfröiga frökapslar (Nationalencyklopedin, 
op. cit.). Dess små rundade, frukter växer i klasar och är klart röda till färgen. När frukten 
mognat spricker den upp och ett svart frö som då ger frukten ett ögonlikt utseende 
uppenbaras. 
 
Guaranaextrakt har i studier (både invivo och invitro) visats minska blodplättsaggregationen 
samt minska tromboxansyntesen (Bydlowski et al, 1991). 
 

Kemiska substanser   
Guaranas frö kan innehålla relativt stora mängder koffein, de kan ha en halt på upp till mer än 
5 % koffein (Taylor, 2000). Som jämförelse kan nämnas att det är 2 – 5 gånger mer än vad 
den vanliga kaffebönan innehåller (Livsmedelsverket, 2000), te innehåller ca. 2 % koffein, 
rostat kaffe ca. 0,8 % och grönt kaffe ca. 2 % och kakao ca. 1 % (Medical Botany, 2002). 
Guaranan innehåller även små mängder av Teofyllin (500 – 750 ppm) och Teobromin (300 – 
500 ppm). Ibland kallas koffeinet i guaranan för guranin som alltså inte är en egen substans. 
Fröna behandlas vid skörden genom att de rostas, mals och blandas med vatten och stärkelse 
till en massa som därefter torkas (Livsmedelsverket, 2000). Den behandlingen gör att 
koffeinhalten kan stiga ytterligare i jämförelse med den i de obehandlade fröna 
(Livsmedelsverket, op. cit.).  
 

Etnobotanik  
Enligt Taylor (2000) användes Guaranan av de sydamerikanska indianerna innan Brasilien 
upptäcktes av de vita. Enligt Guarana.com (2002) finns det i dag ett flertal bolag som saluför 
Guaranan som något slags universalbotemedel. Den påstås kunna bota allt från övervikt till 
nervsjukdomar. Många av de påstådda effekterna har dock inte bevisats kliniskt, det finns 
ändå en del väldokumenterade verkningar som t.ex. dess uppiggande effekter. 
 
Guaranans olika medicinska verkningar beror främst på dess innehåll av koffein och 
garvämnen (Henman, 1982). Troligtvis spelar även de saponiner, som växten innehåller, en 
viss roll för guaranans verkningar, särskilt dess långtidsverkningar som uppiggande medel 
och profylaktika (Henman, op. cit.). 
 
Idag används Guarana i hälsokostmedel i Brasilien mot bland annat trötthet beroende av 
värme, ”gaser i magen”, övervikt, matsmältningsproblem, trötthet, åderförkalkning , för att 
förhindra för tidigt åldrande och för att ”avgifta blodet” (Guarana.com, 2002). Det används 
där även i kroppsvårdsprodukter, bl.a. mot celluliter (Guarana.com, op. cit.).  
 
I Sydamerika bereder man ”Pasta guaraná” av Guaranans krossade frön. Dessa rostas först, 
därefter skalas och krossas de tillsammans med vatten och stärkelse. Resultatet blir en mörkt 
brun/rödbrun massa, som oftast formas till stänger eller figurer och torkas i solen eller över 
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eld. Den pressade och torkade guaranamassan rivs vid användningen till ett pulver som 
blandas ut med vatten (NE.se, 2002). Drycken innehåller då bl.a. koffein och olika garvämnen 
och används som njutningsmedel och stimulantia (NE.se, op. cit.). Enligt 
Nationalencyklopedin (1998) skall denna dryck ge stor fysisk uthållighet. Som läkemedel har 
pastan använts bl.a. vid huvudvärk (NE.se, op. cit.).  
 

Historia 
Förutom ovannämnda verkningar anses Guarana traditionellt också vara verksam mot 
dysenteri, migrän, nervsmärtor, hypertension och fungera som analgetika23, antibakteriellt, 
som afrodisiaka, astringent, kardiotoniskt24, diuretiskt, febernedsättande, renande, 
vasodillaterande (Taylor, 2000). Den anses också vara verksam mot andra kardiovaskulära 
problem (Medical Botany, 2002), mot kronisk diarré, fiskdödande, verka smärtstillande, 
vävnadssammandragande, febernedsättande och allmänt stimulerande (Medical Botany, op. 
cit.).  
 

Nutida användning 
Espinola et al (1997) har visat att möss som konsumerat en diet innehållande 0,3 mg/ml 
Guarana, jämfört med en möss som ej konsumerat Guarana får en signifikant ökad fysisk 
kapacitet i stressituationer (Espinola et al, op. cit.). Dessutom visade försöken att mössen som 
fått en guaranadiet hade bättre minneskapacitet än kontrollgruppen (Espinola et al, op. cit.).  
 
Guaranan används bland annat i uppiggande drycker samt i olika traditionella mediciner 
(Erickson, 1984) och denna användning har stor ekonomisk betydelse och tillväxtpotential 
(Erickson, op. cit.). 
 
 
 

                                                 
23 Analgetika är en benämning för smärtstillande medel. 
24 Kardiotoniska preparat verkar stärkande för hjärtat. 
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Yoko (Paullinia yoko)  

Yokon som tillhör familjen Sapindaceae, kinesträdsväxterna (DPED, 2003)och är 
mindre känd.  

Ursprung 
Yokon kommer troligtvis från Colombia. 

Kemiska substanser   
Bladen och barken från Yokon innehåller större mängder koffein enligt Schultez (1994) och 
DPED (2003). 
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Kakao (Theobroma cacao) 

Kakaoträdet (Theobroma cacao) tillhör familjen Sterculiaceae, kakaoväxterna (Hansen et al, 
1998). Trädet blir i vilt tillstånd 10 – 12 m högt och har upp till en halvmeter långa lansettlika 
blad. Blommorna, som är rödaktiga, sitter direkt på stammen och tjockare grenar, de är 

kauliflora (Hansen et al, op. cit.). Den hängande frukten är 
något gurklik och till en början gulfärgad men blir senare 
mörkt purpurröd. En frukt innehåller 50 – 75 vita frön, dessa 
ligger i fem rader och är inbäddade i fruktköttet (Hansen et al, 
op. cit.). Fruktköttet är sött och syrligt medan de färska fröna 
saknar arom men har en mycket bitter smak (Hansen et al, op. 
cit.).  
 
Trädet kräver en jämn årstemperatur med en rekommenderad 
årstemperatur på ca. 26ºC (Duke, 1983). Med en huvudrot som 
når endast ca. 2 m ner i marken (Duke, op. cit.) är det känsligt 
för vind och torka. Fröna är endast grobara i 10 – 13 veckor 
efter mognad (Duke, op. cit.). 
 

 
Kakaofrukten, Pabst (1887). 

Ursprung 
Ursprungligen kommer kakaoträdet från Sydamerika, troligtvis från Andernas 
bergssluttningar, men odlas idag pantropiskt (Duke, 1983). 

Kemiska substanser   
Kakaofrukten innehåller relativt små mängder koffein men stora mängder teobromin. 
Teobromin eller 3,7-dimetylxantin, som det egentligen heter, är en alkaloid som även finns i 
exempelvis blad från tebusken (NE.se, 2003). Teobrominet är kemiskt närbesläktat med 
koffein (och teofyllin), d.v.s. har liknande kemisk struktur (se bilaga 1). Dessutom är de 
farmakologiska verkningarna likartade (NE.se, op. cit.). Övrigt innehåll per 100 g frö är: 3.6 g 
vatten, 12,0 g protein, 46,3 g fett, 34,7 g kolhydrater, 8,6 g fiber, 106 mg kalcium, 537 mg fosfor, 
3,6 mg järn, 30 µg β-karoten, 0,17 mg tiamin, 0,14 mg riboflavin, 1,7 mg niacin samt 3 mg 
askorbinsyra (Duke, 1983).  

Etnobotanik 

Historia 
Redan på 1500-talet då spanjorerna erövrade den centralamerikanska kontinenten hade 
azteker och tolteker i stor omfattning börjat odla kakao. De använde de rostade fröna för att 
tillverka en dryck, cacahoatl, som utöver kakao även innehöll vanilj och andra kryddor.  
 
I Colha, Norra Belize, har man nyligen funnit keramikkärl som innehåller lämningar av 
drickchoklad från ca. 600 f.Kr. (Tirlapur, 2002). Detta är ca. 1000 år tidigare än den 
chokladdrycksanvändning man tidigare känt till (Tirlapur, op. cit.). Metoden man använde för 
att påvisa kakaoresterna var en form av HPLC (High performance liquid chromatography). 
Den tidiga chokladdrycken skummades genom att drycken hälldes fram och tillbaks mellan 
två kärl tills ett rikt skumlager bildats (Tirlapur, op. cit.). Drycken kryddades under denna 
period även med majs, vatten, honung eller chili (Tirlapur, op. cit.). 
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I Colombia används en infusion av kakaoträdets blad, som diuretika och hjärt- blodkärls-
stärkande (Medical botany, syllabus, 2002). ”Karijona”-indianerna använder rostade 
kakaofrön tillsammans med ”Manihot” mot eksem och dylika utslag (Medical botany, 
syllabus, 2002). ”Ingano”-indianerna använder en barkdekokt mot skabb (Medical botany, 
syllabus, op. cit.). Kakaon används inom folkmedicinen som antiseptika, mot parasiter, 
hårbortfall, brännskador, hosta, torra läppar och ögon, feber, malaria, trötthet samt 
njurproblem. Den används även enligt Duke (1983) under graviditet, vid barnafödande, som 
livmoderssammandragande, samt för att styra menstruationscykeln. Dessutom används 
kakaon mot reumatism, ormbett, sårskador och kakaosmöret stryks på åldersrynkor för att 
dessa skall försvinna (Duke, op. cit.).  

Nutida användning 
Den årliga produktionen av kakaobönor, d.v.s. kakaofrön, uppgår till ca. 40 000 ton (Hansen 
et al, 1998). Skörden av frukterna sker oftast 2 gånger per år (Duke, 1983). Efter skörden av 
frukterna fermenteras dessa i ca. tre dygn vid en temperatur på ca. 40°C (Hansen et al, op. 
cit.)). Under fermenteringen tränger vätska ut ur fröna varvid dessa ändrar färg från vitt till 
rött eller brunviolett (Hansen et al, op. cit.). Smaken på fröna blir dessutom mild och 
aromatisk under denna process, från att som tidigare nämnts varit mycket bitter. Efter 
fermenteringen rostas fröna vid en temperatur på ca. 100 – 140°C, då ytterligare vatten och 
ättikssprit tränger ur fröna, som får den karaktäristiska smak och lukt som vi är vana vid 
(Hansen et al, op. cit.). Efter rostningen krossas fröskalet och rester av fröet varmpressas 
varvid kakaofett utvinns. Kakaofettet samlas i formar och stelnar i normal rumstemperatur, 
det smälter dock redan vid ca. 35°C. Kakaofettet används p.g.a. av sina kemiska egenskaper i 
stolpiller och cerat (Hansen et al, op. cit.).  
 
Det som är kvar av fröna när kakaofettet pressats ur dem, pulveriseras och blir till 
kakaopulver. Kakaopulvret används framförallt inom chokladindustrin och till olika 
chokladdrycker (Hansen et al, op. cit.). Ur fröskalen utvinns dessutom teobromin som verkar 
avslappnande på glatt muskulatur och dessutom är urindrivande (Hansen et al, op. cit.). Den 
muskelavslappnande egenskapen hos teobrominet är farlig för hundar och man skall därför ej 
mata hundar med choklad, framförallt ej med mörk choklad som innehåller mycket kakao. 
 
Kakaofettet används som smaksättning, vid tobaksframställning, viss tvåltillverkning samt 
inom kosmetikaindustrin (Duke, 1983).  
 
Teobromin och teofyllin som finns i växten används inom den moderna medicinen i 
antihistaminmediciner (Medical botany, syllabus, 2002). 
 
Kakaofrukten innehåller även ett färgpigment som har en molekylvikt på över 1500 u och 
anses vara både värme och ljusbeständigt samt stabilt i pH-intervallet 3 – 11. Pigmentet är 
användbart som färgämne i livsmedel. Utvinningen av pigmentet ur frukten kan ske med  
ca. 8 % utbyte. 
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Chinese Parasol (Firmiana simplex) 

Firmiana simplex tillhör växtfamiljen Sterculiaceae, kakaoväxterna (Species2000, 2003). 
Firmiana simplex är ett 9 – 12 meter högt träd (CNR, 2003). Dess blad är 3 till 5-loberade, 
strödda, enkla och 20,5 – 30,5 cm långa (CNR, op. cit.). Bladen har mycket långa bladskaft, 
är starkt gröna på ovansidan och ofta håriga på undersidan. Blommorna är mycket stora, 30 – 
45 cm (CNR, op. cit.). De växer i klasar och är gulgröna till färgen. Frukten är 7 – 11 cm lång 
och spricker efter en tid upp i fyra delar (CNR, op. cit.). Frön är rödbruna, frukten mognar 
under sensommaren. Barken är tunn, slät och grön med ljusare grönvita streck (CNR, op. cit.). 

Ursprung  
Växten kommer antagligen från Nordamerika (Species2000, 2003). 

Kemiska substanser   
Fröna från Firmiana simplex innehåller enligt DPED (2003) koffein. 
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Övriga arter 

Det finns fler koffeinhaltiga arter men de behandlas inte i detalj här eftersom det blir allt för 
tidskrävande särskilt som det är relativt svårt att finna information om dem. De arterna jag 
funnit är: Bay Cedrar (Guazuma ulmifolia) vars blad innehåller koffein, Genipap/Jagua 
(Genipa americana) vars frön som innehåller koffein (DPED, 2003). Nicaraguan Cacao 
(Theobroma bicolor) eller Pataste, som den även kallas har blommor, frukter och frön som 
innehåller koffein, Castarica/Emerald Cacao (Theobroma angustifolium) vars blommor och 
frön innehåller koffein enligt DPED (op. cit.). 
 
Dessutom finns uppgifter om hög koffeinhalt i en växt som kallas Ilex guyasa, som lär ha 
använts av Jivaro-indianerna som en uppiggande morgondryck (Lewis et al, 1990). För att 
minska de oönskade symptomen av den höga koffeinhalten i växten lär Jivaroindianerna ha 
utfört en rituell konvulsion (kräkning/uppkastning) (Lewis et al, op. cit.), denna är en inlärd 
ritual och beror alltså inte av koffeinet i växten (Lewis et al, op. cit.).  
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Diskussion 

 
Med tanke på intresset för koffein i olika sammanhang är det märkligt att så jämförelsevis 
ringa uppmärksamhet ägnats åt att kartlägga förekomsten av ämnet i högre växter. De 
uppgifter jag funnit över antalet sådana växter gör gällande att det finns ca. 90 arter, vilket 
måste vara alldeles för lågt eftersom det finns 90 arter av kaffe (Mebberly, 1997). Även om 
alla dessa inte är koffeinhaltiga så torde flertalet av dem vara det. Även de skattningar jag sett 
beträffande antalet släkten som innehåller koffein (8) är för låga. Jag har, trots att min 
undersökning är begränsad, funnit 13 sådana släkten. 
 
Eftersom koffein är en viktig substans är det uppenbart att behovet av riktad forskning är stort 
när det gäller att finna koffeinhaltiga arter. Vidare forskning som är angelägen är en 
kvalitetsundersökning av de olika verkansstudier som gjorts om koffeinet, eftersom 
studiematerialet alltför ofta är litet och man bortser från andra faktorer som kan ha stor 
inverkan för resultaten. Dessutom skulle fler analytiska studier behövas över närbesläktade 
arter till dem jag nämnt i denna rapport, framförallt Ilex- och Citrus-växter. 
 
Vidare studier bör också genomföras på de koffeinhaltiga växter som jag tagit upp i detta 
arbete men som inte behandlats mer än ytterst kortfattat. Även de verkningar som de 
koffeinhaltiga växterna har enligt den folkliga medicinen bör undersökas närmare. De effekter 
som är gemensamma för de flesta av de koffeininnehållande växterna i den traditionella 
medicin är att de verkar mot hjärtproblem, diarréer, oroliga magar, som antiseptika och 
afrodisiaka. Därför bör främst dessa egenskaper undersökas vidare, eftersom uppgifterna om 
verkningarna kommer från vitt skilda källor men ändå är samstämmiga. Även ett flertal källor 
nämner att växterna har en verkan mot reumatism, detta bör också undersökas närmare. 
Vad gäller de koffeinhaltiga växternas verkan mot diarréer och oroliga magar ligger det inte 
långt bort att gissa på att denna verkan sker genom att koffeinet ökar magsaftutsöndringen och 
därigenom även gör miljön mer ogästvänlig för parasiter och ogynnsamma bakterier i mag-
tarmsystemet. När det gäller växternas verkan som afrodisiaka beror denna verkan troligtvis 
på koffeinets allmänt uppiggande verkan. 
 
Det finns ju också ett flertal effekter beskrivna i den folkliga medicinen, som - i viss mån eller 
helt - stämmer överens med vetenskapliga undersökningar, vilket starkt talar för att forskning 
på traditionellt använda medicinalväxter är av stor vikt och skulle ge mycket intressanta 
resultat.  
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Bilaga 1: Puriner & Polyfenoler 

 

 
Puriner 
 
 
 
 
Koffein, teobromin samt teofyllin är alla puriner och kemiskt närbesläktade med varandra. De 
har alla liknande kemisk struktur och dessutom ungefär samma fysiologiska verkan (NE.se, 
2003). Andra puriner är exempelvis adenin, guanin och hypoxantin som ingår i DNA och  
RNA. 
 

 
 
I figuren ovan så står O för syre, N för kväve och R1 – 3 står för olika kemiska grupper. Det är 
dessa grupper som skiljer sig åt mellan de olika purinerna, se nedan för olika exempel (NE.se, 
2003). 
 
 R1 R2 R3 
 
Koffein:   CH3 CH3 CH3 
Teofyllin: CH3 CH3   H 
Teobromin:   H CH3 CH3 
 
 
Polyfenoler 
 
Polyfenoler är kemiska föreningar som innehåller minst två hydroxylgrupper (OH-grupper) 
bundna till en eller flera aromatiska ringar. Gallsyror, flavoner och lignin är exempel på 
komplexa Polyfenoler (NE.se, 2003). 
 
Leandersson (pers. com. 2003) säger att polyfenoler är en stor grupp av ämnen som bl.a. 
fungerar som antioxidanter i växter. Många verkar även som effektiva antioxidanter i 
människan och/eller har en antiinflammatorisk effekt och hämmar enzym i den 
inflammatoriska processen (Leandersson, pers. com. 2003). Detta leder till en minskad 
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frisättning av arakidonsyrametaboliter, som förutom att de är inflammationsmedierande, även 
kan ge en ökad cancerrisk. Förutom att polyfenolerna är cancerförebyggande genom sin 
antioxidativa verkan har det på senare tid även visat sig att vissa polyfenoler kan inducera 
apoptos i cancerceller (Leandersson, pers. com. 2003), tillexempel i humana mag- och 
coloncancerceller. Exempel på polyfenoler som eventuellt kan tänkas ha denna verkan är t.ex. 
katechin-gallater från grönt te, curcumin från gurkmeja och resveratrol från druvor 
(Leandersson, pers. com. 2003).  
 


