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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η κατανάλωση καφέ κρύας εκχύλισης, γνωστού κι ως Cold Brew Coffee, έχει αυξηθεί σημαντικά 

τα τελευταία χρόνια λόγω της γλυκύτητας και της  περιορισμένης οξύτητάς του, σε σύγκριση με 

τον καφέ ζεστής εκχύλισης, ο οποίος θεωρείται όξινος και πικρός[1]. Σημαντικό μειονέκτημα της 

κρύας εκχύλισης αποτελεί ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της (8 έως 24 

ώρες) καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για αναζήτηση μεθόδων που μπορούν να επιταχύνουν 

την διεργασία[2],[3],[4].  

Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η κατάψυξη, η χρήση χαοτροπικών αλάτων, όπως το Mg2+, η 

λυοφιλίωση και η εκχύλιση υπό ελαττωμένη πίεση. Η τελευταία διεργασία αποδείχθηκε η πιο 

αποτελεσματική τόσο στην ελάττωση του χρόνου εκχύλισης όσο και στην απόδοση των ολικών 

διαλυτών στερεών. Η βελτιστοποίηση της διεργασίας υπο κενό ως προς την απόδοση σε ολικά 

διαλυτά στερεά πραγματοποιήθηκε με στατιστικό πειραματικό σχεδιασμό πολλαπλών 

παραγόντων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο απόκρισης επιφανειών (RSM). Παράλληλα, 

μελετήθηκε η επίδραση των επιλεγμένων παραγόντων (πίεση, κύκλοι κενού, διάρκεια κάθε 

κύκλου, αναλογία καφέ/νερό) στην οξύτητα, το pH, την καφεΐνη, το φαινολικό περιεχόμενο και το 

χρώμα του εκχυλίσματος. Για 13 κύκλους κενού συνολικής διάρκειας 65min και πίεση 205mbar 

επιτεύχθηκε η μέγιστη συγκέντρωση φαινολών και καφεΐνης, η οποία βρέθηκε ίση με 

15,12±0,42mg gallic acid/g  καφέ και 10,02mg καφεΐνης/g καφέ αντίστοιχα.  

Στη συνέχεια έγινε βελτιστοποίηση ως προς τις οργανοληπτικές ιδιότητες του καφέ κρύας 

εκχύλισης. Διεξήχθη οργανοληπτική δοκιμή από μέλη του SCAA (Specialty Coffee Association of 

America) για να προσδιοριστούν  παράγοντες, όπως το χαρμάνι  και ο βαθμός άλεσης του καφέ, η 

ολική σκληρότητα του νερού και η αναλογία καφέ/νερό. Ως βέλτιστες συνθήκες επιλέχθηκαν η 

χοντροκομμένη άλεση >1000microns, η ολική σκληρότητα νερού των 109ppm και η αναλογία 

καφέ/νερό ίση με 1/14. Με χρήση Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA) εξετάστηκε η εξάρτηση 

των φυσικοχημικών και οργανοληπτικών ιδιοτήτων και προέκυψε ότι η κρύα εκχύλιση με 

εφαρμογή 2 κύκλων κενού σε πίεση 205mbar είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός πολύ 

γευστικού ροφήματος, το οποίο συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία για τα οργανοληπτικά 

του χαρακτηριστικά (άρωμα, σώμα, οξύτητα, γεύση, ισορροπία κι επίγευση), ενώ οι 

φυσικοχημικές του ιδιότητες είχαν τη χαμηλότερη ένταση.  
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