
 

Informatie cafeïnevrije koffie en decafeïneren  
 

Achtergrond  
Regelmatig duiken er in de media geruchten op over de effecten van cafeïnevrije koffie op de 
gezondheid. Bij het decafeïneren zouden schadelijke oplosmiddelen gebruikt worden waarvan een klein 
deel in het eindproduct achter blijft. Dit leidt soms tot ongerustheid en vragen.  

 

Manieren om cafeïne uit de koffiebonen te halen 
Koffie kan op verschillende manieren cafeïnevrij worden gemaakt. Tijdens dit proces worden de groene 
koffiebonen vochtig gemaakt en wordt de cafeïne vrijgemaakt met behulp van een oplosmiddel. De 
twee meest gebruikte methodes zijn de dichloormethaan (DCM)-methode en de kritische koolzuur-
methode. Met beide processen wordt de cafeïne altijd vóór het branden uit de boon gehaald. Vóór het 
decafeïneren bevat de koffie tussen de 1 en 2,5% aan cafeïne. Na de behandeling blijft er maximaal 0,1% 
cafeïne achter. 

De DCM-methode 

Bij de DCM-methode worden de groene koffiebonen met water vochtig gemaakt en vervolgens 
circuleert het extractiemiddel dichloormethaan rond de met water doordrenkte bonen. Dit 
proces wordt herhaald totdat bijna alle cafeïne is opgelost. Vervolgens worden de bonen 
langdurig gestoomd om de resten van het extractiemiddel te verwijderen. De bonen worden 
hierna gedroogd door middel van warme lucht en daarna gekoeld. De cafeïnevrije (groene) 
bonen zijn nu klaar om gebrand te worden. 

De kritische koolzuur-methode 

Bij de kritische koolzuur-methode worden de bonen in water gedompeld en zwellen op. 
Hierdoor komt de cafeïne vrij. Onder zeer hoge druk en lage temperatuur wordt de cafeïne 
vervolgens opgelost. Dit gebeurt met behulp van koolzuur, beter bekend als CO2. Het koolzuur 
verdampt weer door het drogen van de koffiebonen.  

Nadat de cafeïne uit de bonen is verwijderd kunnen de cafeïnevrije (groene) bonen gebrand worden. 

 



Wat is dichloormethaan?  
Dichloormethaan wordt gebruikt als extractiemiddel in de voedingsindustrie in onder meer kruiden en 
bierhop en voor het cafeïnevrij maken van koffie en thee. 

Dichloormethaan is een kleurloze vloeistof met een laag kookpunt (39,7° C), waardoor het gemakkelijk 
te verwijderen is. Het is slecht oplosbaar in water. Het is een oplosmiddel met een hoog oplossend 
vermogen voor cafeïne.  

Hoeveel dichloormethaan mag er achterblijven in de koffie?  
De toepassing van dichloormethaan bij de productie van voedingsmiddelen en voedselingrediënten is in 
Europese wetgeving geregeld en ook het restgehalte dat dat koffie maximaal mag bevatten. In de 
Europese Unie mag gebrande koffie maximaal 2 mg dichloormethaan per kilo bevatten1. In de Verenigde 
Staten is het maximale restgehalte 5 keer zo hoog, namelijk 10 mg per kilo gebrande koffiebonen2. In 
beide gevallen is het restgehalte zo laag dat het geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid heeft. Je 
kunt dus met een gerust hart van gedecafeÏneerde koffie genieten.  

Bevat cafeïnevrije koffie nog cafeïne?  
Cafeïnevrije koffie is niet helemaal cafeïnevrij. In de Europese Unie mogen gebrande cafeïnevrije 
koffiebonen nog maximum 0,1 procent cafeïne bevatten, zo’n 2 tot 4 mg per kop (125ml). Ter 
vergelijking: een kop 'gewone' koffie bevat gemiddeld 85 milligram cafeïne.  

Heeft de manier van decafeïneren invloed op de smaak?  
Beide methoden om cafeïne uit de boon te halen hebben geen invloed op de smaak van de koffie. De 
smaak wordt met name bepaald door de melange samenstelling, dat wil zeggen het type koffiebonen en 
waar deze vandaan komen. Ook maakt het uit of de koffie licht of juist donker gebrand is. In het 
algemeen is licht gebrande koffie wat milder van smaak, terwijl een donker gebrande espresso wat 
krachtiger smaakt. 

Conclusie 
Cafeïnevrije koffie voldoet aan alle wettelijke- en kwaliteitseisen en heeft geen schadelijke effecten voor 
de gezondheid. Het is een is een prima alternatief voor de momenten dat je geen cafeïnehoudende 
drank wil consumeren.   
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