
قــــالوا عنــــهاسمــــراء فـــــاتنة

مـــــاال تــــعرفه عـــــن الـــــقهوة





حملـــــبي القـــــهوة..م
جتــــدون في هذا الدلـــيل

نصائح حتّول قهوتك إلى
صحــية للغــاية 03

ماذا تـــعرف عـــن
قيلولة القهوة؟ 04
كوبك اليومي كم يحتوي

مــــن الكـافيني 05
ميـزان وطـرق تـقليل

حمضـية القهوة 06
مــدى تأثيــر القهــوة -

اإلبتسامة الصفراء 10

مشاكل يسببها الكافيني
كــمكمل غذائي 14

مقدار السكر في
إضـافات القهوة 17

كيف تتخلص من
18 جــــفاف الـــفم

ماهـــي األعراض
اإلنسحـــابيــة؟ 19

ابتعد عن هذه األربعة
حلفـــظ القهـــوة 20



القــهوة واحـــدة
من أكثر املشروبات
شعبـية فــي العالم

 من يشربون القهوة باعتدال،
 أقل عرضـة لإلصــابة بالعديد

من األمـــراض الخـــطيرة.م

 يمكن للقهوة أن تساعد في
 تقليل الشعور بالــتعب وتزيد

من مستويات الطاقة.م

يــمكن أن تحسن بـشكل كبير
مــن األداء الــبدني.م

 يمكن أن تساعد من حرق
الدهون وتعزيز معدل األيض.م

قـــد يـــحميك مـــن مرض
ألزهايمر والخرف.م

 يمكن أن تـحارب االكتئاب
وتجعلك أكثر سعادة.م

 بفـضل المستويات العالية من مضادات األكـسدة والــعناصر
 الــغـذائية الــمفيدة، تـــعتبر القـــهوة مــشــروب صحي ولـديها

العديد مــن الــمـنافع الصحية. تـشـير الدراسات العملية إلى:ب
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اتبع هذه النـصائح لتحويل قهوتك من
صحية إلى صحية للغاية

عدم تناول الكافيين بعد الثانية مساًء
 إذا كـنت تشــرب القهوة في وقــت مـتأخر مــن

اليوم فقد تؤثر على نومك. ي
قلة النوم ترتبط بجميع أنواع المشاكل الصحية

 أضف بعض القرفة إلى قهوتك
 إضــافة رشـــة من القرفة ال يقتصر عـلى المـذاق

الجــيد، قد يــؤدي أيًضا إلى تحســين الفوائد. ي

ال تضـــــف الســكر إلى قهـــوتك
 إذا كنت تحول قهوتك باستمرار إلى حلوى سكرية،

ـــفقد تقضــــي على فـــوائدها الصــحية العامة.ي

تجنب اإلفراط في شرب القهوة
 ال تزيــد عن (400 مجم) يـــومًيا مـــن الكـــافــيين،

حـــوالي 4-6 أكـــواب. ي

قـــــم بتـــــحضير قــــهوتك باســـتخدام
 مرشـــح ورقـــي

 تحتوي القــهوة على الكافستول، وهـو مركب قد
يرفــع مــستويات الكــوليسترول في الدم. ي

 يمــكنك تقليــل كمــية الكافــستول في قـــهوتك
باستــــخدام مرشــــح ورقــــي
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يعتقد أن قيلولة
 القــهوة تــعـزز
مستويات الـطاقة

 عــن طــريق زيادة
 قدرة عقلك على
تـــلقي الكافــيين

لتـــجنب اضطرابات النوم أثناء الليل؛
 تــــوقف عن شرب القـهوة قـبل النوم

ِبــــست ســاعات عــلى األقــل

 تناول كوبين مـن
 الـــقهـــوة قـــبـــل
 القيــــلولة لـــمدة
 20 دقـــيـــقــة،
 تعـــــتبر أفــــضــل
 طـــريـــقة لـــجنـي

الفــــوائـــــد
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كـــمية الكــــافيني فـي أنــواع
مختلفة مــن القــهوة

القهــــــوة المقطــــــرة
يحتوي كوب 240 مل مــن القهوة المقطرة

على 70-140 مجم من الكافيين.م

القهـــــــوة الفوريــــــة
يحتوي كوب 240 مل مــن القهوة الفورية

على 30-90 مجم من الكافيين.م

اإلســـــــبريســـــــو
الجرعة الواحدة 30-50 مل من اإلسبريسو تحتوي

على 63 مجم من الكافيين.م
معنى إضافة جرعة لقهوتك؟

 يعني إضافة جرعة من اإلسبريسو مما يزيد تركيز
الكافيين في قهوتك.م

القهــــــوة منزوعة الكافـــيين
 يحتوي كوب 240 مل مــن القهوة منزوعة الكافيين

على 0-7 مجم من الكافيين.م
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حمضي معتدل قلوي

حـــــمضية القـــــهوة
The pH Scale

 حمــضية القـهوة
 تـــــتـــــــراوح مـــــن
4.8 إلـــى 5.1

بعض الطرق لتخفيف حمضية القهوة:س

قــــهوة الكـــــولد بــــرو
استبدل قهوتك بالقهوة المقطرة الباردة

التــــــحميص الداكـــــن
اختر بن قهوة ذا تحميص داكن بدًال عن الخفيف

التزم بالمعدل الموصى
ال تفرط في شرب القهوة عن المعدل الموصى
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القهوة العربـية
والتـــركـــــية

القهــــــــوة
املفلتــــــــرة

أما فـي اجلانب اآلخـر

تأخذ وقت في الغلي مما يسبب في
زيــادة استخراج الدهون من القــهوة

 تكون خياًرا أنسب بسبب قلة تأثيرها
عــلى مــســتــويات الــكــولــيـــســتـــرول

الكوليسترول وعالقته بالقهوة
الـــقــهوة قد تــســــبب ارتفــــاع فــي معدل
الكوليسترول الضار إذا كانت غير مفلترة
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حتمـــــيص القـــــهوة

حتمـــــــــيص
داكـــــــــــن

حتمـــــــــيص
متـــــــــوسط

حتمـــــــــيص
خفــــــــــيف

حـــــرارة عـــــالية

فــــتـــرة تحميص أطــــول
حمــــضية أقــــل

حــــرارة متــوسطة

فـترة تحميص متوسطة
حمــــضية متوســـطة

حـــــرارة منخـــــفضـــــة

فــــتـــرة تحميص بسيطة
عــــالي الحــــمضية

أيــهم
تفـضل؟
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هــــّز الفـــنجان
 تعني طلب التوقف
عن صــــب القهوة



اإلبتســـــامة الصفـــــراء

 كيف ميكنك جتــنب تلّون األســـنان دون
التخلي عن مشروبك الصباحي املفضل؟

 عنـــدما يـــتعلق األمر ببدء اليوم، مثل كثير من الناس
قــــد تـــعتمد عـــلــــى فـــنجان مـــن الــــقهـــوة، ولــــكن
هل تساءلت يوًما عن تأثير ذلك على أسنانك؟

تنظيـــف األسنان نصـــف السنوي
 يمكن ألطباء األسنان التخلص من بقع القـهوة
 أثــــناء التنــــظيف نصـــف السنوي، لذا تأكد من

جدولة المواعيد بانتظام.م

تنظيـــف األســـنان بانتظـــام
 تأكد من تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يومًيا

على األقل لمدة دقيقتين.م

اشـــــرب الماء بشـــكل دائم
م
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الـــحامل والـــمرضع والقـــهوة

هذه المضاعفات تختلف
مـــن امـــرأة ألخــــرى

 قد تؤثر القهوة على المــرأة الحـــامل والمـــرضع وتعـــرضها
 لبعـــض المضـــاعـــفات؛ إذا تـــم اإلفـــراط فـــي نــــسبة
 استهالك الـــكافيين المـــوصى بها، التـــي ال تزيد عن

200 مجم في اليوم أي ما يعادل تقريًبا كوبين من القهوة.م

 لسالمتك وسالمة اجلنني
ال تزيــدي عن كوبـني

مـــن القـــهوة
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ملاذا الكافيني ال يؤثر في بعض األشخاص؟

 النـشاط واليـــقظة

األداء الـــرياضــــي

قد تالحــظ أن شرب القهوة لم يعد يؤثر عليك!م
 ذلك لكثرة استهالك الكافيين مما يؤدي إلى التعود

:على مفعوله، وتقليل تأثيره على:م

عــــدم القدرة على حتمل الكـــافيني
 يعاني بعض األشخاص من سرعة التأثر بالكافيين،
 أي عدم قدرتهم على تحمله عند شرب أو أكــل كميات

بسيطة منه ويؤدي ذلك إلى إلى آثار جانبية تتضمن:م

ســرعة نبــضات القــلب

األرق ومشاكل في النوم

انتفاخ أو ألم في المـعدة
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هـــل تؤثر القهوة على األدويــة؟

Warfarin

Tacrine

Triamterene

Propranolol

Methotrexate

Pefloxacin

 القهوة قد تؤثر علــى نســبة امتصــاص أو انتشار بعض األدويــة في
 الجـسم مما يقــلل من نسبة فاعلية الدواء، وهذه بعض األدويــة

:التي تقل فاعليتها مع شرب القهوة لكن ال تنحصر عليها فقط، مثــل:م

من أدوية عالج التورماتمن أدوية تجلطات الدم

من أدوية أمراض القلبمضــــاد حــــيوي

من أدوية أمراض المناعة الذاتيةمن أدوية تخفيف أعراض ألزهايمر

لذلك تناول قهوتك قبل الدواء بساعة
أو بعد تناوله بساعتين لتجنب التفاعل

ودائــــًما... استشر طبيبك

ال تقتصر استخدامات هذه األدوية على المذكور فقط
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الكــــافيني كمكمل غذائي

 تناول كميات غير دقيقة من
 مكـمالت الكافيني قـد يسبب
في مــشاكل خــطـيرة مــثل
التسمم أو الوفـاة

تجنب تناول الكافيين النـقي
والمــركز الذي يــباع بكــميات
كبيرة كالمسحوق أو الـسائل
دون توضيح للكميات اآلمنة

 ملـــعقة واحـــدة مـن مسحوق
 الكـــافييـــن الــنقي قد يعـادل
الكافيين في 28 كوب قهوة

 الـــمعدل اآلمــــن للكـــافــييـن
 للبالـــغين يـــجب أن ال يتـعدى
400 مـــجم فـي اليوم الواحد
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قهوتــك قبل التمريــن

 الكثير من الدراسات أوضـحت أن شـرب القهـوة
 قبل التمرين قد يعزز من نـسبة األداء البــدنـي
 ومعدل الطـاقة ويـساعـد على تخـــفــيف األلــم

العــضلي لـــديك، بشـــرط عـــدم اإلفـــراط.م

 وأوضـــحت بعض الدراســات أن تــأثير الكافيين
يكون أكبر على التــمارين الهــوائية، مثل:م

الســـباحة وركـــوب الـــدراجة والركـــض

هل تستطيع أكـــل حبوب القهوة؟

 حبوب القهوة آمنة لألكـل، لكــن خذ بعين
 االعــتبار أنها قد تؤثر على األسـنان، وقد
 تســبب بألم في الــمعدة ومــشاكل في

النوم إذا اســتهلكتها بكمــيات كبيرة.ي

/15



أول فنجان للهيف

والثاني للضــيف

والثالث للكـــيف

والرابع للسيـــف
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إضــــــافات القهـــــوة

 الكثير منا يضيف نكهات لمشروبه اليومي من
 القهوة، لــكن هل تــعلم كم كمية الســكر التي

تضــيفها فـــي ضـــغطة واحـــدة؟م

الوايــــت مــــوكا
م11 جــــرام مـــن الســــكر

الــــمــــوكـــا
6 جــــرام مـــن الســــكر م

الكـــــاراميل
5 جــــرام مـــن الســــكر م

الفـــــانـــيال
5 جــــرام مـــن الســــكر م

 التوفي بالمكسرات
م17 جــــرام مـــن الســــكر

البـــــــنــدق
م19 جــــرام مـــن الســــكر
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كيف تتخلص من جفاف الفم بعد القهوة؟

 القهوة تسـبب جفـــاف الفم، مـــما يـــزيد رائحة
الفـــم الكريهة، ولــتجنب ذلك قم بالتالي:ب

فرش أسنانك فوًرا بعد الشرب

 اشـــــرب ســـــوائـــل بـــكمــــيات
كافية خاصة الماء

امضغ علكة خالية مــن الســـكر

قلل من اســتهالكك للـــقهوة
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األعراض اإلنسحابية للكـافيني من جسمك

الصــــداع

الغثيــــان

 يبدأ مفعول الكافيين على جسمك غالًبا بعد 15 دقيقة
 من شـرب القهوة ويرتفع إلى أعلى مــستوياته بعد

:ساعة، وقـد يأخذ ساعات لكي يخرج من جسمك كلًيا:م

النــــعــــاس

صعوبة في التركيز

 ويوجـــد عالمات انســــحابية قد تظـــهر عــــلى بعـــض
األشخاص عند انسحاب الكافيين من الجسم، ومنها:م

هذه األعراض تزيد
وتــقل علــى حسب
الكـميات املــستهلة

كــيف تقــلل من هذه األعراض؟

خذ قسًطا كافًيا من النوم

أشرب كميات كافية من الماء

 حاول التقليل من كميات الكافيين
في يومك تدريجًيا

 أبدأ بممارسة الرياضة لتكون مصدر آخر
تساعدك على رفع معدل النشاط لديك

/19



طــــــرق حفــــــظ القهــــــوة

في وعـــاء محـــكم الغــــلق
 تحفظ القهوة في وعاء خاص في درجة حرارة
 الغرفة، وبعيًدا عن الرطوبة وأشعة الشمس

لكي تحافظ على مذاقها.م

فــي الفــــريزر (تجميدهــــا)ب
 تحفظ داخل الفريزر في وعاء محكم الغلق لتجنب

التعرض للرطوب أو روائح األطعمة األخرى.م

الهـــــواء

احلــــرارة

الرطوبـــة

الشمـــــس

 بما أن الماء يحــتوي على
 األكسجين، فــهو يســبب
 األكسدة والعفن والتكتل

لحبوب القهوة.م

 تعـــرض الحبـــوب ألشـعة
 الشمس تــؤثر على لــون

القــهوة وطعــمها.م

 األكسدة تجرد القهوة من
 جـــزيــئاتها مـــما يجـــعــلها

تــــفقد النـــكهة.م

 الحــــرارة تســــّرع عــــملـــية
تـــعفن القــــهوة.م
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ملشاركـــة هـــذا الدليـــل

ملعلومات أكثر، قــم بزيارة حساباتنا

https://twitter.com/GHC_GCC
https://www.facebook.com/GHCouncil/
https://www.youtube.com/channel/UCrKbHYpmpC_OrAfZ5P_qZXA
https://www.instagram.com/ghc_gcc/
https://bit.ly/3opma1s
https://bit.ly/3kX1E6q

