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Resum 

La cafeïna es consumeix des de fa molts anys arreu del món, però l’aparició de 

nous aliments amb cafeïna afegida i l’aparició de nous patrons de consum d’alguns 

d’aquests productes, especialment les begudes energètiques, generen certa 

preocupació entre els estats membres de la Unió Europea. 

L’informe recull les avaluacions de seguretat sobre els possibles efectes adversos 

d’un consum excessiu de cafeïna per a la població general i per a certs grups 

vulnerables, realitzades per diferents organismes de salut i seguretat alimentària, i 

les recomanacions que alguns països han publicat a través de les seves agències de 

salut en relació amb la ingesta de cafeïna per via alimentària. 

A la vista de les dades disponibles el Comitè Científic recomana moderar o limitar el 

consum de cafeïna en grups de població vulnerables i evitar el consum conjunt de 

begudes amb alt contingut en cafeïna i alcohol. 
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La seguridad de la cafeína en la alimentación 

Resumen 

La cafeína se consume en todo el mundo desde hace muchos años; no obstante, la 

aparición de nuevos alimentos con cafeína añadida y la aparición de nuevos 

patrones de consumo para algunos de estos productos, especialmente las bebidas 

energéticas, generan cierta preocupación entre los estados miembros de la Unión 

Europea. 

El informe recoge las evaluaciones de seguridad sobre los posibles efectos 

adversos de un consumo excesivo de cafeína para la población general y para 

distintos grupos vulnerables, realizadas por diferentes organismos de salud y 

seguridad alimentaria, y las recomendaciones que algunos de estos países han 

publicado a través de las agencias de salud en relación con la ingesta de cafeína 

por vía alimentaria. 

A la vista de los datos disponibles, el Comité Científico recomienda moderar o 

limitar el consumo de cafeína a grupos de población vulnerable y evitar el consumo 

conjunto de bebidas con alto contenido en cafeína y alcohol. 

Palabras clave 

Cafeína, café, té, bebidas refrescantes, bebidas aromatizadas de cola, bebidas 

energéticas, "energy" drinks, "shots", evaluación de seguridad  

Safety of caffeine in foodstuffs 

Summary 

For years, caffeine has been consumed throughout the world, but the emergence 

of new food products with added caffeine and of new patterns of consumption for 

some of these products, especially energetic drinks, generate certain concern 

among Member States of the European Union. 

The report includes safety assessments on the potential adverse effects of an 

excessive use of caffeine among general population and vulnerable groups, carried 

out by different health and food safety agencies, and the recommendations that 

some of these countries have published through health agencies in relation to 

caffeine intake through food. 

Considering available data, the Scientific Committee recommends to moderate or 

limit the consumption of caffeine to vulnerable groups of population and avoid the 

joint consumption of drinks high in caffeine and alcohol. 

Keywords 

Caffeine, coffee, tea drinks, soft drinks, cola beverages, energetic drinks, "energy" 

drinks, "energy shots", safety assessment.
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Introducció: Què és la cafeïna? 

 

La cafeïna, sovint anomenada incorrectament teïna, guaranina o mateïna, és una 

substància química coneguda per l’efecte que té com a estimulant del sistema 

nerviós central, vasodilatador de la circulació perifèrica, vasoconstrictor cerebral i 

diürètic, que es troba de forma natural en més de 60 espècies de plantes, com els 

grans de cafè, el cacau, les fulles de te i de guaranà, l’herba mate i les nous de 

cola.  

La ingesta de cafeïna a través dels aliments prové, d’una banda, del consum 

d’aliments o de begudes provinents de productes vegetals que contenen xantines 

de forma natural –com el cafè, el te, el cacau,la xocolata i els productes derivats– i, 

d’altra banda, d’aliments i de begudes als quals se’ls ha afegit la cafeïna com a 

ingredient, com per exemple begudes no alcohòliques tipus cola, begudes 

energètiques i complements alimentosos. 

Químicament, la cafeïna (1,3,7-trimetilxantina) és un alcaloide de la família de les 

xantines. Les xantines són substàncies que es troben de forma natural a les plantes 

del te, el cafè, el mate, el cacau, la xocolata, la guaranà i la nou de cola i que es 

caracteritzen per ser derivats de les purines.  

Les tres xantines més importants són la cafeïna (1,3,7-trimetilxatina), la 

teobromina (3,7-dimetilxantina) i la teofil·lina (1,3-dimetilxantina). Les tres són 

xantines metilades, per la qual cosa també són conegudes com a metilxantines.  

La cafeïna és la principal metilxantina en el cafè; mentre que la teofil·lina (1,3-

dimetil xantina) es troba principalment en el te negre i el te verd, i la teobromina 

(3,7 dimetil xantina), en la planta del cacau, com denota el seu nom científic 

(Theobroma cacao), ja que les llavors contenen entre un 1% i un 3% de 

teobromina. 

Aquestes substàncies s’obtenen o bé a partir de processos de síntesi o bé a partir 

de les plantes en les quals els trobem de forma natural. A causa dels efectes 

farmacològics que tenen, com a estimulants del sistema nerviós central i 

antiinflamatoris i broncodilatadors, i també pels efectes diürètics, també s’utilitzen 

en alguns medicaments (p. ex. per al refredat i com a analgèsics).  

La fórmula química de la cafeïna és C8H10N4O2, el nom sistemàtic és 1,3,7-

trimetilxantina o 3,7-dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6-diona. 
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[3] 

Figura 1. Estructura química de les principals metilxantines: cafeïna, teofil·lina i 

teobromina. 

 

 

 
 

Taula 1. Aliments que contenen cafeïna, teofil·lina o teobromina. 

Cafeïna Teofil·lina Teobromina 

Cafè 

Te 

Cacau 

Cola 

Guaranà 

Herba mate 

Te 

Herba mate 

Cacau 

Guaranà 

Herba mate 

 

En estat pur és una pols inodora, incolora i amarga, que va ser aïllada del cafè l’any 

1819, i del te el 1827. 

La cafeïna no s’acumula a l’organisme, es degrada al fetge i s’elimina per l’orina 

entre 3 i 6 hores després de consumir-la. Té un lleu efecte diürètic, per la qual cosa 

grans dosis de cafeïna poden provocar deshidratació. La cafeïna produeix un 

augment lleuger i transitori de la freqüència cardíaca i de la pressió arterial, efecte 

que s’extingeix en un termini breu de temps. 

La cafeïna estimula el sistema nerviós central i pot afectar el sistema nerviós 

vegetatiu depenent de la dosi que se’n prengui. L’efecte de la cafeïna i els seus 

metabòlits en aquests sistemes d’òrgans es produeix a través de diferents 

mecanismes, com la inhibició dels receptors de l’adenosina o de la fosfodiesterasa, 

l’augment de la mobilització del calci i l’efecte antagònic sobre els receptors de 

benzodiazepina (OIM, 2008). 

Els efectes adversos aguts derivats de la ingesta de cafeïna depenen de la 

sensibilitat individual i de la ingesta diària d’aliments o de begudes que contenen 

cafeïna.  

En adults els efectes adversos de la cafeïna inclouen nerviosisme, irritabilitat, 

insomni, nàusees, cefalea, tremolors, augment de l’ansietat, alteracions de la 

percepció, diüresi, arítmia, taquicàrdia, augment de la freqüència respiratòria i del 

ritme gastrointestinal (Nawrot et al., 2003; Wechsler, 2005). 
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[4] 

El consum excessiu de cafeïna (≥500 mg/dia), ja sigui agut o crònic, i la toxicitat 

que en resulta reben el nom de cafeïnisme i apareix a la Classificació Internacional 

de Malalties (CIM-10) de l’Organització Mundial de la Salut.  

Fonts de cafeïna 

Les principals fonts de cafeïna per via alimentària són el cafè, el te, el cacau, els 

refrescos de cola i les begudes energètiques amb cafeïna afegida, a més de la 

guaranà i el mate. 

El cafè és la beguda que s’obté a partir de les llavors o els grans de la planta del 

cafè (Coffea). Les dues espècies cultivades són Coffea arabica (la qual proporciona 

el 70% de la producció mundial) i Coffea canephora (o Coffea robusta). 

El cafè és la beguda natural amb el contingut més alt i a la vegada més variable de 

cafeïna. La concentració de cafeïna del cafè depèn de les diferències genètiques 

dels grans de cafè, així com del temps i la forma de preparació. D’acord amb el 

document publicat per EFSA l’any 2012 “Compendium of botanicals reported to 

contain naturally occurring substances of possible concern for human health when 

used in food and food supplements”, els grans de cafè verds tenen un contingut de 

cafeïna que va del 0,8% al 4% de cafeïna en pes sec, depenent de l’espècie. 

El cafè de torrat natural és el que s’obté quan se sotmet el cafè verd o cru en gra 

a l’acció de la calor, de manera que adquireix color, aroma i altres qualitats 

característiques. 

El cafè torrefacte és el cafè torrat en gra, amb addició de sacarosa o xarop de 

glucosa, abans de finalitzar el procés de torrat, en una proporció màxima de 15 

quilograms d’aquest sucres (expressats en substancia seca) per cada 100 

quilograms de cafè verd. 

A Espanya, el cafè natural ha de tenir un contingut de cafeïna anhidra d’un 0,7%, 

com a mínim, de la matèria seca procedent del cafè, i el cafè torrefacte d’un 0,6%.  

El cafè soluble, el cafè instantani, l’extracte de cafè o l’extracte de cafè 

soluble són el producte concentrat obtingut de l’extracció dels grans de cafè 

torrats, utilitzant només aigua com a mitjà d’extracció, amb exclusió de qualsevol 

procediment d’hidròlisi per addició d’àcid o de base.  

Finalment, cal esmentar el cafè descafeïnat. La indústria ha aconseguit extreure 

la major part de la cafeïna del cafè, no tota. La quantitat de cafeïna no ha de 

superar el 0,1% en els cafès descafeïnats ni el 0,3% en els cafès solubles 

descafeïnats.  

El te és la infusió que es prepara de les fulles i els brots dessecats de l’arbust 

Camellia o Thea sinensis, bohea o viridis. Les fulles de te tenen entre un 2% i un 

4% de cafeïna, i nivells per sota d’un 1% de teofil·lina i teobromina. La 

concentració de cafeïna a les infusions de te varia segons el tipus de te, l’origen, el 

mètode de preparació de la infusió i el temps d’extracció. 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2663.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2663.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2663.pdf
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[5] 

Bàsicament, hi ha quatre tipus de te que es distingeixen segons el procés 

d’elaboració al qual són sotmesos, cosa que en determina el grau d’oxidació o 

fermentació. Les fulles del te, si no s’assequen just després d’haver-les recol·lectat, 

comencen a oxidar-se i a patir variacions en la composició química. Per prevenir 

aquest procés d’oxidació o fermentació les fulles s’escalfen amb l’objectiu de 

treure’n la humitat. La fermentació, que de fet és una oxidació enzimàtica parcial 

(polifenol-oxidases), modifica la composició, el gust, l’aroma i l’aspecte del te. 

 El te negre és el més processat i fermentat. 

 El te vermell és una subclasse de te negre de color vermellós i 

semifermentat. A la Xina es considera un producte medicinal. 

 El te verd és el menys processat i l’oxidació és molt breu (les fulles 

s’assequen i es fragmenten ràpidament després de la recol·lecció). 

 El te blanc el més exquisit i delicat, és una subclasse del te verd en el qual 

l’oxidació encara és més curta, les fulles són joves i els brots nous encara no 

s’han oxidat. A més, els brots poden haver estat protegits del sol per evitar 

la formació de clorofil·la. 

El cacau és la llavor dessecada i fermentada de l’arbre del cacau, el Theobroma 

cacao. En el cacau predomina la teobromina (entre un 2% i un 3%) i en menor 

quantitat, la cafeïna (menys d’un 1%). El contingut de cafeïna de la xocolata depèn 

del lloc de procedència del cacau. La xocolata negra, amarga o semidolça, té 

habitualment més cafeïna que la xocolata amb llet. 

Les begudes aromatitzades de cola són begudes refrescants que contenen 

fonamentalment aigua carbonatada, sucre i diferents additius (sobretot 

saboritzants, colorants i acidulants com l’àcid fosfòric), i que es diferencien d’altres 

begudes refrescants pel contingut en cafeïna. Segons la legislació actual al nostre 

país, les begudes refrescants aromatitzades poden contenir com a màxim 150 mg 

de cafeïna per litre. 

El terme beguda energètica inclou begudes refrescants que contenen una 

combinació d’ingredients addicionats pels possibles efectes estimulants que tenen. 

Els ingredients característics d’aquestes begudes són la cafeïna, els aminoàcids 

(taurina), la glucuronolactona, les vitamines i els extractes d’herbes (ginseng, 

guaranà). Les begudes energètiques no s’han de confondre amb les begudes per a 

esportistes dissenyades per recuperar sals minerals després d’activitats amb intens 

desgast muscular. 
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Continguts de cafeïna en aliments 

Per estimar el valor mitjà del contingut de cafeïna en aliments i begudes s’han 

recopilat, en la taula 1, les dades publicades per les agències de seguretat 

alimentària del Canadà, Irlanda, el Regne Unit i Austràlia; les de la base de dades 

de nutrients del Departament d’Agricultura dels Estats Units (USDA), i les 

publicades en l’estudi extern encarregat d’elaborar l’ultima opinió del març del 2013 

de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), sobre begudes 

energètiques: Gathering consumption data on specific consumer groups of energy 

drinks. Les dades recopilades s’han expressat en mg/l o mg/kg. 

Cada país té uns hàbits diferents de consum, i el volum de les tasses als quals fan 

referència no són equivalents. Així, a Austràlia, Nova Zelanda, l’Amèrica Llatina i 

el Canadà una tassa equival a 250 ml; als Estats Units una tassa equival a 8 unces, 

que representen 236,5 ml o cm3; a Anglaterra una tassa equival a 285 ml, i a Itàlia 

un cafè exprés, d’acord amb la certificació de l’Istituto Nazionale Espresso Italiano,1 

té una capacitat de 25±2,5 ml i d’acord amb les dades de la seva certificació conté 

<100 mg de cafeïna per tassa, cosa que suposa uns 4.000 mg/l de cafeïna.  

En aquest context, les dades consultades sobre el contingut de cafeïna en una 

porció (tassa/llauna) de cafè, te o beguda refrescant tipus cola, ens mostren una 

gran variabilitat entre els diferents productes d’una mateixa categoria (per exemple 

cafè exprés, instantani o descafeïnat...) i entre diferents països pel mateix 

producte. A més, en molts casos la bibliografia no defineix la mida d’una porció ni 

de quin tipus de producte concret es tracta, la qual cosa fa difícil comparar-ne els 

valors.  

Un cop revisades les dades, s’ha decidit utilitzar com a valors de referència els 

valors de l’estudi encarregat i utilitzat per l’EFSA en la darrera opinió sobre begudes 

energètiques, publicat el 3 de març del 2013, ja que aquest estudi valora, entre 

d’altres, la contribució de les begudes energètiques a la ingesta total de cafeïna a 

través dels aliments i recull les concentracions de cafeïna i les dades d’ingesta de 

begudes energètiques i d’altres aliments, considerats els més representatius de la 

dieta europea, que també contenen cafeïna. 

En la taula 2 es recull el contingut de cafeïna estimat en begudes i aliments, 

expressat en mg/l o mg/kg, a partir dels valors de referència adoptats.  

Com a porcions habituals en els hàbits de consum a Espanya s’han considerat els 

valors següents: una tassa de cafè té una capacitat de 60 ml, un cafè té una 

capacitat de 45 ml i un ristretto –que és un cafè més curt que un exprés–, de 

30 ml. Pel que fa a la ingesta de xocolata de rajola s’ha considerat com a porció 

una rajola de 20 g, que es correspon amb el format habitual de la presentació 

comercial individual que trobem als forns de pa o supermercats per acompanyar un 

berenar. En canvi, per a un snack de xocolata s’ha estimat que una porció equival a 

45 g. El volum més habitual de les llaunes de begudes refrescants és de 330 ml, 

mentre que la capacitat d’un got és de 200 ml. 

                                                           
1
. http://www.espressoitaliano.org/files/File/istituzionale_inei_hq_en.pdf 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/394e.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/394e.htm
http://www.espressoitaliano.org/files/File/istituzionale_inei_hq_en.pdf
http://www.espressoitaliano.org/files/File/istituzionale_inei_hq_en.pdf
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Taula 1.Comparativa de dades sobre el contingut de cafeïna en aliments i begudes de diferents països  

  
EFSA 2013 Austràlia Canadà Irlanda Regne Unit 

Regne Unit 

FSA 2004 
USDA 

TE mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Te 100 40-200 63-210 200 
  

200 (Te negre) 

Barreja 
  

181 
    

Verd 
  

126 
    

Instantani 
  

63 
    

Bossa 
  

210 
  

245-430 
 

TE DESCAFEÏNAT 
       

Te descafeïnat 25 
 

0 
  

95-105 100 

 

 

 EFSA 2013 Austràlia Canadà Irlanda Regne Unit 
Regne Unit 

FSA 2004 
USDA 

CAFÈ mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Amb cafeïna 
       

Cafè en infusió 
  

569 555 
   

Cafè filtrat amb Melitta 
 

240-480 498 
  

105-215 
 

Torrat mòlt filtre per 
degoteig   

755 
    

Instantani 400 240-320 320-447 390 
 

210-340 260 

Exprés 1.916 
  

1.333 1.916 
 

2.120 

Caputxino 250 
      

Descafeïnats 
       

Cafè descafeïnat 
  

12,6 20 
   

Descafeïnat (instantani, 
mòlt, amb gel) 

10,7  21    10 

Caputxino descafeïnat 50       

Exprés descafeïnat 250      10 

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/394e.htm
http://www.foodstandards.govt.nz/consumer/whatsin/caffeine/Pages/default.aspx
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/caf/food-caf-aliments-eng.php
http://www.fsai.ie/faqs/caffeine_and_pregnancy.html
http://www.food.gov.uk/policy-advice/additivesbranch/energydrinks&usg=ALkJrhg3RxcIdlYYgmwmuNDZc2_vxQnc1g
http://www.food.gov.uk/policy-advice/additivesbranch/energydrinks&usg=ALkJrhg3RxcIdlYYgmwmuNDZc2_vxQnc1g
http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/394e.htm
http://www.foodstandards.govt.nz/consumer/whatsin/caffeine/Pages/default.aspx
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/caf/food-caf-aliments-eng.php
http://www.fsai.ie/faqs/caffeine_and_pregnancy.html
http://www.food.gov.uk/policy-advice/additivesbranch/energydrinks&usg=ALkJrhg3RxcIdlYYgmwmuNDZc2_vxQnc1g
file:///C:/Users/Luis/Documents/isa/Food%20Standards%20Agengy%20UK-%20Survey%20of%20caffeine%20levels%20in%20hot%20beverages%20Food%20Survey%20Information%20Sheet%2053/04
http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
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 EFSA 2013 Austràlia Canadà Irlanda Regne Unit 
Regne Unit 

FSA 2004 USDA 

Begudes de cola mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Begudes de cola 
estàndard 

79,2 130 101-129,5 60-96 
 

33-213 80 

Beguda de cola light 
  

109,8-140,8 128 
   

 

 

 
EFSA 2013 Austràlia Canadà Irlanda Regne Unit 

Regne Unit 

FSA 2004 
USDA 

Begudes energètiques mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Begudes energètiques 320 320 
 

320 
 

240 
300 (Red Bull) 
360 (Monster) 

 

 

EFSA 2013 Austràlia Canadà Irlanda Regne Unit 
Regne Unit 
FSA 2004 

USDA 

Xocolata  mg/l o mg/kg      
 

Rajola de xocolata amb 
llet 

183 200 
 

244,4 
   

Rajola de xocolata negra 340 
  

688,8 
 

110-710 
 

Xocolata desfeta 150 
 

33,7 40 
   

Xocolata blanca 0 
      

Snacks de xocolata 
negra 

264 
      

Snacks de xocolata amb 

llet 
142 

      

 

mg/l o mg/kg mg/l o mg/kg mg/l o mg/kg mg/l o mg/kg mg/l o mg/kg mg/l o mg/kg

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/394e.htm
http://www.foodstandards.govt.nz/consumer/whatsin/caffeine/Pages/default.aspx
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/caf/food-caf-aliments-eng.php
http://www.fsai.ie/faqs/caffeine_and_pregnancy.html
http://www.food.gov.uk/policy-advice/additivesbranch/energydrinks&usg=ALkJrhg3RxcIdlYYgmwmuNDZc2_vxQnc1g
file:///C:/Users/Luis/Documents/isa/Food%20Standards%20Agengy%20UK-%20Survey%20of%20caffeine%20levels%20in%20hot%20beverages%20Food%20Survey%20Information%20Sheet%2053/04
http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/394e.htm
http://www.foodstandards.govt.nz/consumer/whatsin/caffeine/Pages/default.aspx
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/caf/food-caf-aliments-eng.php
http://www.fsai.ie/faqs/caffeine_and_pregnancy.html
http://www.food.gov.uk/policy-advice/additivesbranch/energydrinks&usg=ALkJrhg3RxcIdlYYgmwmuNDZc2_vxQnc1g
http://www.food.gov.uk/policy-advice/additivesbranch/energydrinks&usg=ALkJrhg3RxcIdlYYgmwmuNDZc2_vxQnc1g
http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/394e.htm
http://www.foodstandards.govt.nz/consumer/whatsin/caffeine/Pages/default.aspx
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/caf/food-caf-aliments-eng.php
http://www.fsai.ie/faqs/caffeine_and_pregnancy.html
http://www.food.gov.uk/policy-advice/additivesbranch/energydrinks&usg=ALkJrhg3RxcIdlYYgmwmuNDZc2_vxQnc1g
http://www.food.gov.uk/policy-advice/additivesbranch/energydrinks&usg=ALkJrhg3RxcIdlYYgmwmuNDZc2_vxQnc1g
http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
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Taula 2. Contingut de cafeïna estimat en begudes i aliments 

Categoria d’aliment Aliment 
Contingut de la 
llauna o tassa 

Contingut mitjà de 
cafeïna 

per porció (llauna, 
tassa) 

Contingut de 
cafeïna 
mg/l o 
mg/kg 

 

Font bibliogràfica 

CAFÈ (amb cafeïna) 

 
Cafè (instantani, mòlt, amb gel) 

1 tassa 

60 ml 
24 mg 400 mg/l 1 

Cafè caputxino 
1 tassa de 

180 ml o 60 mg 
45mg o 15 mg 250 mg/l 1 

Cafè exprés 
1 tassa 

25 ml 
47,9 mg 1.916 mg/l 1 

Cafè exprés italià2 
1 tassa 

25 ml 
< 100 mg 

4.000 mg/l 
 

2 

TE  

 Te (bossa, instantani, amb gel) 1 tassa de 260 ml 26 mg 100 mg/l 1 

BEGUDES ENERGÈTIQUES 

 Begudes energètiques  1 llauna de 330 ml 105,6 mg 320 mg/L 1 

BEGUDES de COLA 

 Begudes de cola estàndard 1 llauna de 330 ml 26 mg 79,2 mg/l 1 

Begudes de cola light3 1 llauna de 330 ml 42,24 mg 128 mg/l 3 

XOCOLATA 

 Xocolata desfeta 200 ml 18 mg 150 mg/l 1 

Rajola de xocolata 20 mg 3,6 mg 180 mg/kg 1 

negra 20 mg 6,8 mg 340 mg/kg 1 

amb llet 20 mg 3,66 mg 183 mg/kg 1 

blanca 20 mg 0 0 1 

Snack de xocolata (ex. Mars, Kit-Kat...) 45 mg 6,3 mg 140 mg/kg 1 

negra 45 mg 11,8 mg 264 mg/kg 1 

amb llet 45 mg 6,39 142 mg/kg 1 

 



 

 

La seguretat de l’ús de la cafeïna en l’alimentació 

 

[10] 

CAFÈ DESCAFEÏNAT 

 
Cafè (instantani, mòlt, amb gel) 

1 tassa 
60 ml 

0,6 mg 10,7 mg/l 1 

Caputxino 
1 tassa de 180 ml 

1/3 60 ml 
3 mg 50 mg/l 1 

Cafè exprés 
1 tassa 
25 ml 

6,25 mg 250 mg/l 1 

TE DESCAFEÏNAT 

 Te 1 tassa de 260 ml 0,65 mg 25 mg/l 1 

 
1. EFSA: Gathering consumption data on specific consumer groups of energy drinks. 

2. Exprés segons la certificació de l’Istituto Nazionale Espresso Italiano. 

3. Food Safety Authority of Ireland.  

D’acord amb aquests valors, 1 llauna de beguda energètica amb cafeïna suposa una ingesta de 105,6 mg de cafeïna i és equivalent a 

4 tasses de te o entre 2 i 3 de cafè, depenent del tipus de cafè (considerant un valor mitjà de 47 mg/l), i a 3 o 4 llaunes de begudes 

refrescants de cola de 330 ml (depenent de si és normal o light). 

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/394e.htm
http://www.espressoitaliano.org/files/File/istituzionale_inei_hq_en.pdf
http://www.fsai.ie/faqs/cadffeine_and_pregnancy.html
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Normativa dels aliments amb cafeïna 

Begudes refrescants 

La cafeïna és una matèria primera autoritzada en begudes refrescants, d’acord amb 

el Reial decret 650/2011, de 9 de maig, pel qual s’aprova la Reglamentació 

tecnicosanitària en matèria de begudes refrescants.  

Quan aquesta s’utilitza amb finalitat aromatitzant, la màxima concentració que pot 

tenir en les begudes refrescants és de 150 mg/l. És el cas de les begudes 

refrescants tipus cola. 

Les aromes es regulen mitjançant el Reglament (CE) núm. 1334/2008, del 

Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre les aromes i 

els ingredients alimentaris amb propietats aromatitzants utilitzats en els aliments.  

Les aromes són substàncies, no destinades al consum com a tals, que s’afegeixen 

als aliments per donar-los olor o gust o modificar-los-hi. Únicament es poden 

utilitzar en els aliments les aromes o els ingredients alimentaris amb propietats 

aromatitzants que la Unió Europea hagi autoritzat i que s’incloguin en la llista 

comunitària d’aromes i materials de base. 

La llista comunitària d’aromes i materials de base s’estableix mitjançant el 

Reglament d’execució (UE) núm. 872/2012 de la Comissió, d’1 d’octubre de 2012, 

pel qual s’adopta la llista de substàncies aromatitzants, la qual es pot consultar a la 

Base de dades d’aromes de la UE.  

La cafeïna com a substància aromatitzant (FL 16.016) està inclosa en la llista de 

substàncies aromatitzants permeses en els aliments en les condicions d’ús 

següents:  

 En la categoria 1, productes lactis i succedanis: màxim de 70 mg/kg. 

 En la categoria 3, gelats: màxim de 70 mg/kg. 

 En la categoria 5, articles de confiteria: màxim de 100 mg/kg. 

 En la categoria 14.1, begudes no alcohòliques: màxim de 150 mg/kg. 

Etiquetatge dels productes que contenen cafeïna  

L’aparició i la proliferació al mercat de begudes amb cafeïna va fer necessària la 

modificació de la norma d’etiquetatge per informar de la seva presència al 

consumidor. 

El Reial decret 906/2003, d´11 de juliol, relatiu a l’etiquetatge dels productes 

alimentaris que contenen quinina o cafeïna, estableix la informació obligatòria 

següent:  

 Quan s’utilitzi cafeïna com a aroma en la fabricació o la preparació d’un 

producte alimentari, haurà de figurar en la llista d’ingredients amb la seva 

denominació específica, immediatament després del terme aroma.  

 Quan una beguda destinada a consumir-se tal com es presenta, o després 

de la reconstitució del producte concentrat o deshidratat, conté cafeïna 

(sigui quina en sigui la font) en una proporció superior a 150 mg/l, haurà de 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/19/pdfs/BOE-A-2011-8687.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0034:0050:ES:PDF
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=display
http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/12/pdfs/A27360-27361.pdf
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dur a l’etiqueta, en el mateix camp visual que la denominació de venda de la 

beguda, l’advertència següent: “Contingut elevat de cafeïna”. Aquesta 

indicació ha d’anar seguida entre parèntesis del contingut en cafeïna 

expressat en mg/100 ml. 

Aquesta normativa no és aplicable en les begudes preparades a base de cafè, te 

o extractes de cafè o té, la denominació dels quals inclogui el terme cafè o te.  

El nou Reglament (UE) núm. 1169/2011, sobre informació al consumidor, que 

entrarà en vigor a partir del 13 de desembre del 2014 i que derogarà l’actual 

normativa sobre etiquetatge, preveu les següents categories d’aliments i noves 

indicacions obligatòries adreçades a grups vulnerables com les dones 

embarassades i els nens, relacionades amb la presència de cafeïna com a 

ingredient en els aliments: 

Tipus o categoria d’aliment Indicació 

Begudes amb un contingut elevat de cafeïna o aliments amb cafeïna afegida 

4.1. Begudes, excepte les fabricades a base 

de cafè, te o extractes de te o cafè, en què 

la denominació de l’aliment inclogui les 

paraules cafè o te, que:  

 estiguin destinades al consum sense 

cap modificació i continguin cafeïna, 

sigui quin en sigui l’origen, amb una 

proporció superior a 150 mg/l, o 

 estiguin en forma concentrada o seca i 

després de la reconstitució continguin 

cafeïna, sigui quin en sigui l’origen, en 

una proporció superior a 150 mg/l.  

“Contingut elevat de cafeïna. No 

recomanat per a nens ni dones 

embarassades o en període de 

lactància”  

en el mateix camp visual que la 

denominació de la beguda, seguida d’una 

referència, entre parèntesis i d’acord amb 

l’article 13, apartat 1, d’aquest 

Reglament, i el contingut de cafeïna 

expressat en mg per 100 ml. 

4.2. Altres aliments diferents de les 

begudes als quals s’afegeixi cafeïna amb 

finalitats fisiològiques.  

“Conté cafeïna. No recomanat per a 

nens ni dones embarassades” 

 en el mateix camp visual que la 

denominació de l’aliment, seguida d’una 

referència, entre parèntesis i d’acord amb 

l’article 13, apartat 1, d’aquest 

Reglament, i el contingut de cafeïna 

expressat en mg per 100 g/ml. 

En el cas de complements alimentaris, el 

contingut en cafeïna s’expressarà per 

porcions, segons el consum recomanat 

diari que indiqui l’etiquetatge. 

 

El Reglament manté l’obligació d’etiquetatge quan la cafeïna s’utilitza com a aroma 

en la producció o l’elaboració d’un aliment.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:ES:PDF
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Avaluacions de seguretat de la cafeïna 

La seguretat de la cafeïna en els aliments, ja sigui pel consum d’aliments que la 

contenen de forma natural, com el te o el cafè, o afegida com a ingredient 

alimentari, ha estat objecte de diverses avaluacions per part de diferents 

organismes i agències de salut i seguretat alimentària a la Unió Europea (vegeu la 

taula 3. Resum de les avaluacions de seguretat relacionades amb la cafeïna).  

La preocupació per aquesta substància s’ha incrementat en els darrers anys per 

l’aparició de les anomenades “begudes energètiques” i els “shots” o “dosis 

energètiques”, que es comercialitzen com a complements alimentaris. 

a) Avaluacions de l’agencia europea (Comitè Científic de 

l’Alimentació Humana (SCF), actualment Autoritat Europea de 

Seguretat Alimentària (EFSA) 

 

L’any 1983 el Comitè Científic de l’Alimentació Humana (CCAH o SCF 

Scientific Committee for Food, en anglès) va avaluar la cafeïna en el dictamen 

SCF 1983 – Report of the scientific Committee for food on caffeine (opinion 

expressed 7 July 1983  (Informe sobre el possible efecte sobre la salut del consum 

de cafeïna dels aliments i begudes), i va concloure que: 

“S’ha demostrat que la cafeïna posseeix certes activitats farmacològiques i 

biològiques, tant en proves amb models animals com en humans. Se’n coneix el 

destí metabòlic en humans, però encara no es coneixen totalment els mecanismes 

exactes de la seva activitat estimulant del sistema nerviós central, l’acció sobre els 

neurotransmissors i receptors d’opiacis i els efectes sobre el comportament en 

animals d’experimentació i l’home. En dosis relativament altes la cafeïna mostra 

alguns efectes teratogènics febles en animals d’experimentació i efectes mutagènics 

relacionats amb alteracions cromosòmiques en sistemes in vitro. 

No obstant això, si es considera el conjunt de les dades disponibles, no sembla 

que hi hagi cap motiu de preocupació respecte als efectes cancerígens, 

teratogènics o mutagènics de la cafeïna en l’home en nivells habituals de 

consum. Les dades epidemiològiques que estableixen una associació causal entre 

el consum de cafè i el càncer en humans no són clares i es requereix més 

investigació. Estudis epidemiològics recents en humans indiquen que no hi ha cap 

evidència científica d’associació entre el consum de cafè i els defectes congènits.” 

L’any 1983 el Comitè Científic de l’Alimentació Humana (SCF) va estimar que la 

ingesta de cafeïna, tenint en compte totes les fonts d’exposició (cafè, te, xocolata), 

era de 2,4 mg/kg/dia a 4,5 mg/kg/dia amb un valor mitjà de 3,5 mg/kg de pes 

corporal/dia. Per a les dones embarassades l’exposició estimada va ser més baixa, 

amb una mitjana de 2,0 mg/kg de pes corporal/dia. Els continguts de cafeïna en 

aliments i begudes utilitzats pel Comitè per fer aquesta estimació són els següents: 

 

 

http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_14.pdf
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_14.pdf
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_14.pdf
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    Volum Contingut en cafeïna 

Cafè fort 1 tassa 200 mg 

Cafè instantani 1 tassa 85 mg 

Cafè preparat amb filtre 1 tassa 85-150 mg 

Beguda de cola 
1 llauna 

354,88 ml = 12 unces 
45 mg 

 

L’any 1999 l’SCF va avaluar la cafeïna com a component de les begudes 

energètiques. 

Les conclusions d’aquesta avaluació es van publicar en l’informe “SCF 1999 Opinion 

on Caffeine, Taurine and D-Glucurono-γ-Lactone as constituents of so-called 

“energy” drinks (expressed on 21 January 1999). En aquesta avaluació es va 

considerar que el contingut mitjà de cafeïna en les begudes energètiques era de 

320 mg/l, d’acord amb les dades d’un estudi de l’autoritat austríaca d’alimentació 

sobre begudes energètiques. Entre altres qüestions, el Comitè va concloure que:  

“Aquesta opinió només es refereix a les consideracions de seguretat per als tres 

components presents en algunes begudes “energètiques”: cafeïna, taurina i 

glucuronolactona. En absència d’informació completa sobre els patrons de consum 

als estats membres i, en particular, la manca d’informació sobre la ingesta màxima 

entre els consumidors habituals, la Comissió ha basat les seves consideracions en el 

supòsit que els consumidors regulars de begudes “energètiques” podrien 

raonablement consumir 0,5 l/dia, i que alguns d’aquests consumidors poden 

seleccionar regularment productes que contenen quantitats més altes de cafeïna, 

taurina i glucuronolactona”. 

La ingesta de 160 mg de cafeïna/dia procedent de 0,5 litres de begudes 

energètiques amb un contingut màxim de 320 mg de cafeïna/l podria 

representar una important contribució a la ingesta diària total de cafeïna. 

No obstant això, s’ha de comparar amb les possibles ingestes d’altres begudes que 

contenen cafeïna, com el te o el cafè, moltes de les quals tenen continguts de 

cafeïna en l’interval de 100 a 400 mg/l Aquesta comparació suggereix que la 

ingesta diària total de cafeïna és similar tant si es prenen refrescos 

(incloent-hi begudes energètiques, o cafè i te) com una barreja d’aquests, 

suposant que les begudes energètiques substitueixin altres fonts de 

cafeïna. D’acord amb això, la contribució de les begudes energètiques al 

consum total de cafeïna no sembla que sigui un motiu de preocupació per 

als adults (excepte les dones embarassades).  

Per als nens que normalment no consumeixen gaire te o cafè i que podrien 

substituir les begudes de cola o altres begudes sense alcohol per begudes 

energètiques, el consum de les begudes energètiques podria suposar un 

augment de l’exposició diària a la cafeïna en comparació amb la ingesta 

anterior. Per exemple, el consum de 160 mg de cafeïna/dia procedent de 0,5 l de 

beguda energètica seria equivalent a 5,3 mg/kg de pes corporal/dia per a un 

http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out22_en.html
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out22_en.html
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out22_en.html
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nen de 30 kg i 10 anys. Això podria donar lloc a canvis de comportament 

transitoris, com ara excitabilitat, irritabilitat, nerviosisme o ansietat.  

L’avaluació dels riscos del consum de cafeïna en relació amb l’embaràs és més 

difícil. Si bé la ingesta de fins 300 mg/dia sembla que és segura, els 

possibles efectes sobre l’embaràs i els fills amb consums regulars de 

cafeïna superiors a 300 mg/dia no és clar. Per tant, durant l’embaràs es 

recomana moderar el consum de cafeïna, de qualsevol font.  

El Comitè observa que les possibles interaccions dels components de les 

begudes energètiques no han estat ben estudiades, i considera que les 

possibles interaccions entre la cafeïna, la taurina i l’alcohol poden justificar 

investigacions futures en els éssers humans, sobretot en condicions 

d’exercici i la consegüent deshidratació a través de la suor. 

L’any 2003 el SCF va publicar un nou dictamen sobre begudes energètiques, en què 

confirmava les conclusions emeses en l’avaluació de l’any 1999 pel que fa a la 

seguretat de la cafeïna.  

SCF/CS/PLEN/ENDRINKS/16 Final Opinion of the Scientific Committee on Food on 

Additional information on “energy” drinks (expressed on 5 March 2003)  

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha avaluat la ingesta de 

cafeïna com a component de les begudes energètiques els anys 2009 i 2013. 

1. Scientific Opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient Sources added 

to Food on a request from the Commission on the use of taurine and D-

glucurono-γ-lactone as constituents of the socalled “energy” drinks. The 

EFSA Journal (2009) 935, 1-31. 

 

El Dictamen de 2009 avalua la seguretat de l’ús de la taurina i la D-glucurono-γ-

lactona com a constituents de les begudes energètiques. L’avaluació es basa en les 

dades de consum presentades per dos estats membres el 2003, i conclou que 

l’exposició a la taurina i D-glucurono-γ-lactona mitjançant el consum 

regular de begudes energètiques no és motiu de preocupació. 

2. “Energy” drinks report. EFSA (6 March 2013) 

  

L’informe de 2013 encarregat per l’EFSA recull, per primera vegada, les dades 

sobre el consum de begudes energètiques en l’àmbit europeu per a grups específics 

de la població, inclosos els nens i adolescents. També dóna resposta a les 

preocupacions que alguns dels representants dels estats membres van fer arribar al 

Fòrum Consultiu de l’Autoritat sobre l’augment de la popularitat de les begudes 

energètiques a Europa i la consegüent exposició potencial de cafeïna i altres 

ingredients, especialment entre nens i adolescents.  

L’estudi indica que el grup d’edat més propens a consumir begudes 

energètiques són els adolescents (un 68% dels enquestats), i que quan 

aquestes són consumides per nens de 3 a 10 anys representa, aproximadament, el 

43% de l’exposició total de cafeïna. 

Les principals conclusions de l’estudi són les següents: 

http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out169_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out169_en.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/935.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/935.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/935.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/935.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130306.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/394e.htm
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• Adults (18-65 anys): aproximadament el 30% dels adults entrevistats són 

consumidors de begudes energètiques. Entre aquests, el 12% en fan un 

consum crònic alt (en consumeixen entre 4 i 5 dies a la setmana o més), 

amb un consum mitjà de 4,5 litres al mes. Al voltant de l’11% duu a terme 

un consum agut alt (en beuen un mínim d’1 litre en una sola sessió). 

• Adolescents (10-18 anys): aproximadament el 68% dels entrevistats són 

consumidors de begudes energètiques. Entre aquests, el 12% presenten un 

consum crònic alt, amb un consum mitjà de 7 litres al mes, i el 12%, un 

consum agut alt. 

• Nens (3-10 anys): aproximadament el 18% dels entrevistats són 

consumidors de begudes energètiques. Entre aquests, al voltant del 16% 

presenten un consum crònic alt, amb un consum mitjà de 0,95 litres a la 

setmana (gairebé 4 litres per mes). 

• Consum combinat amb alcohol: els patrons de consum combinat van ser 

similars entre els adults (56%) i els adolescents (53%). 

• Consum associat a les activitats esportives: aproximadament el 52% dels 

adults i el 41% dels adolescents va afirmar que consumeixen begudes 

energètiques quan duen a terme activitats esportives. 

La contribució de les begudes energètiques a l’exposició total de cafeïna és, 

aproximadament, del 8% per als adults, del 13% per als adolescents i del 43% per 

als consumidors infantils. 

L’any 2008 l’EFSA també va avaluar la cafeïna, dins del programa de reavaluació de 

les substàncies aromatitzants del grup de les xantines alcaloides, com a substància 

aromatitzant [FL- núm.: 16.016]: 

Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and 

Materials in Contact with Food on a request from Commission on Flavouring Group 

Evaluation 49, (FGE.49) Xanthin alkaloids from the Priority list from chemical group 

30. The EFSA Journal (2008) 741, 1-14.  

En aquest dictamen l’EFSA fa una revisió de les dades existents i conclou que no és 

possible fer una avaluació d’acord amb el procediment del mètode d’estimació de la 

ingesta maximitzada derivada d’enquestes (MSDI, maximized survey-derived daily 

intake) a causa de la manca d’informació sobre els volums de producció i els valors 

normals i màxims d’utilització.  

 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/741.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/741.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/741.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/741.pdf
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L’EFSA va publicar l’any 2011 dos dictàmens favorables sobre l’avaluació 

de declaracions de propietats saludables2 relacionades amb la cafeïna, un 

relacionat amb l’activitat física i l’altre sobre la seva relació amb la reducció del 

greix corporal, el pes corporal, l’augment en el rendiment mental i l’atenció. 

 Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to caffeine 

and increase in physical performance during short-term high-intensity 

exercise (ID 737, 1486, 1489), increase in endurance performance (ID 737, 

1486), increase in endurance capacity (ID 1488) and reduction in the rated 

perceived exertion/effort during exercise (ID 1488, 1490) pursuant to Article 

13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. 

 

 Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to caffeine 

and increased fat oxidation leading to a reduction in body fat mass (ID 735, 

1484), increased energy expenditure leading to a reduction in body weight 

(ID 1487), increased alertness (ID 736, 1101, 1187, 1485, 1491, 2063, 

2103) and increased attention (ID 736, 1485, 1491, 2375) pursuant to 

Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. 
  

Arran d’aquests dos dictàmens i davant de les diferents inquietuds presentades per 

diferents estats membres respecte a la seguretat de la ingesta de cafeïna en 

diferents grups de població, l’any 2013, la Comissió Europea ha considerat 

necessari fer un nou estudi més exhaustiu que inclogui la ingesta de totes 

les fonts de cafeïna i els consells o recomanacions per a tots els aliments 

que la contenen de forma natural o afegida i ha demanat a l’EFSA que faci 

una nova avaluació de la seguretat de la cafeïna: 

(Register of questions- EFSA: Sol·licituds EFSA-Q-2013_00220, EFSA-Q-2013-00419 i EFSA-Q-

2013-00399) 

La Comissió Europea ha fet públic, en el darrer Reglament (UE) 536/2013, 

d’11 de juny, pel qual es modifica la llista de declaracions autoritzades sobre 

propietats saludables, que fins que no es publiqui aquesta nova consulta no 

prendrà cap decisió respecte a les declaracions relatives a la cafeïna. 

L’EFSA s’ha compromès a tenir aquest nou dictamen sobre la seguretat de 

la cafeïna abans de finals de desembre del 2013.  

                                                           
2. Les al·legacions de salut en relació amb les propietats de la cafeïna es regulen d’acord amb el Reglament CE) núm. 

1924/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 2006, relatiu a les declaracions nutricionals i de 

propietats saludables en els aliments.  

Qualsevol al·legació de salut en relació amb les propietats de la cafeïna s’ha de sotmetre a una avaluació de seguretat 

per part de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) i ser autoritzada per la Comissió Europea. En el 

Registre de la Unió Europea de declaracions nutricionals i de propietats saludables en els aliments, publicat a la pàgina 

web de la Direcció General de Salut i Consumidors de la Comissió Europea, es poden consultar les sol·licituds 

presentades a la Comissió i relacionades amb la cafeïna. 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2053.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2053.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2053.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2053.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2053.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2053.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2054.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2054.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2054.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2054.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2054.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2054.pdf
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/?wicket:interface=:1::::
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:012:0003:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:012:0003:0018:ES:PDF
http://ec.europa.eu/nuhclaims/
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Entre les preocupacions manifestades pels estats membres s’inclouen, entre 

d’altres: 

 El risc d’efectes adversos per a la salut com a resultat de la ingesta de 

cafeïna a partir de totes les fonts. 

 La seguretat del consum de cafeïna de la població general i de grups 

específics, per exemple els adults que realitzen activitat física de diferents 

intensitats i les persones (inclosos els adolescents) que consumeixen 

aliments que contenen cafeïna juntament amb altres components dels 

aliments, com l’alcohol o les substàncies que es troben en les begudes 

energètiques. 

 La validesa i l’adequació de la ingesta diària total màxima per a la població 

general en les condicions d’ús de les declaracions de la Comissió, és a dir, 

300 mg de cafeïna/dia, valor basat en les conclusions de l’informe del Comitè 

Científic dels Aliments (SCF) del 1999 per a les dones embarassades. 

La Comissió Europea ha demanat en la seva sol·licitud a l’EFSA: 

1. Revisar les dades científiques existents sobre la relació potencial entre la 

ingesta de cafeïna, de totes les fonts, i els possibles efectes adversos per a 

la salut de la població general i, si escau, per subgrups específics de la 

població, que incloguin almenys les persones que realitzen activitat física 

d’intensitat variable, les dones en edat fèrtil, les dones embarassades, les 

dones lactants, els nens i els adolescents. 

2. Assessorar sobre un nivell màxim d’ingesta tolerable (UL) de cafeïna, de 

totes les fonts, per a la població general i pels grups específics de la 

població, incloent-hi els individus que realitzen activitat física d’intensitat 

variable, les dones en edat fèrtil, embarassades, dones lactants, nens i 

adolescents. Per al grup específic de persones que realitzen activitat física es 

demana que la recomanació indiqui quin és el temps que es considera segur 

o recomanat per poder consumir cafeïna abans de realitzar l’activitat física. 

3. Assessorar, en absència d’un nivell màxim de consum tolerable (UL), sobre 

la ingesta diària de cafeïna de totes les fonts, que no sigui motiu de 

preocupació pels seus efectes nocius per a la salut de la població en general 

i dels subgrups específics de la població. 

4. Assessorar sobre si el consum de cafeïna, juntament amb altres components 

dels aliments, com l’alcohol o les substàncies que es troben en les begudes 

energètiques, podria representar un risc per a la salut i fins a quin punt, i si 

són necessàries recomanacions addicionals o diferents. Els consells s’han de 

centrar, entre altres coses, en: 1) una ingesta diària de cafeïna quan es 

combina amb altres components dels aliments i 2) recomanar un interval de 

temps entre el consum de cafeïna i altres components dels aliments per 

evitar possibles interaccions. 
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b) Altres avaluacions de seguretat 

 

Diferents països han avaluat la seguretat de la cafeïna en relació amb l’ús en els 

aliments o com a component de les begudes energètiques o de les energy shots. 

Al Regne Unit, el Comitè de Toxicologia (COT), que és l’òrgan científic assessor 

independent del Regne Unit, va publicar l’any 2001 una declaració sobre els efectes de la 

cafeïna en la reproducció (COT statement on the reproductive effects of caffeine, 

2001). En aquest informe el COT conclou que: 

 “Una ingesta de cafeïna superior a 300 mg/dia mostra una associació 

plausible amb un pes baix al naixement i un risc d’avortament espontani 

més alt, d’acord amb les dades científiques disponibles d’estudis en 

animals d’experimentació i estudis epidemiològics.”  

No obstant això, indica que d’acord amb les dades disponibles no és possible definir 

aquesta associació com a causal. 

El COT considera que 300 mg de cafeïna/dia equivalen a un valor mitjà de 

quatre tasses de cafè instantani o sis tasses de te. 

El COT assenyala que aquesta associació és menys evident per a ingestes de 

cafeïna entre 150 i 300 mg/dia, i que per a consums superiors a 300 mg/dia els 

resultats dels estudis epidemiològics són més inconsistents. 

Les dades sobre el consum de cafeïna per la dona embarassada i les associacions 

amb efectes adversos sobre la reproducció diferents del baix pes en el naixement i 

l’avortament espontani, com el naixement abans de temps i els efectes adversos 

sobre el fetus, no són concloents. El COT considera que no hi ha proves fiables per 

a les associacions amb aquests paràmetres en el cas de consums moderats 

(inferiors a 300 mg/dia). També indica que el consum de cafeïna no sembla que 

tingui efectes indesitjables sobre la fertilitat masculina i que els efectes adversos 

sobre la fertilitat femenina no són concloents. 

El COT indica que els estudis utilitzats per establir aquesta associació es van centrar 

només en la ingesta de cafeïna del cafè, i que no es pot excloure una possible 

influència d’altres components del cafè. Reconeixen també que el cafè i el te són 

només dues fonts de cafeïna que no representen, necessàriament, les principals 

fonts d’ingesta de cafeïna per a totes les persones. També assenyalen que fan falta 

més estudis per determinar si l’associació observada és causal. Aquests poden 

incloure l’ús de biomarcadors de la ingesta de cafeïna. 

L’any 2008, el COT va tornar a avaluar la ingesta de cafeïna durant l’embaràs sobre 

la base d’un nou estudi epidemiològic i l’avaluació dels estudis d’investigació 

publicats. El nou informe COT 2008 - Declaració sobre els efectes en la reproducció 

de la cafeïna posa en evidència la toxicitat potencial de la cafeïna en dones 

embarassades i conclou que:  

http://cot.food.gov.uk/cotstatements/cotstatementsyrs/cotstatements2001/caffeine
http://cot.food.gov.uk/cotstatements/cotstatementsyrs/cotstatements2001/caffeine
http://cot.food.gov.uk/pdfs/cotstatementcaffeine200804.pdf
http://cot.food.gov.uk/pdfs/cotstatementcaffeine200804.pdf
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“El consum de cafeïna durant l’embaràs s’associa amb un risc de retard del 

creixement fetal (FGR) més alt.”  

Malgrat això, indica que encara que no sigui possible establir que l’associació és 

causal, i no una conseqüència del biaix de l’enquesta, és prudent assumir-ne la 

causalitat. 

La informació científica disponible no permet identificar un llindar 

d’ingesta de cafeïna per sota del qual no hi hagi un increment del risc; no 

obstant això, probablement el risc s’incrementa amb ingestes de l’ordre de 

200 mg/dia o encara més baixes. Malgrat tot, si la relació és causal per a dosis 

de menys de 200 mg/dia, l’augment absolut de la incidència de FGR representa 

menys d’un 2% dels nounats. 

El COT indica que la bibliografia també suggereix una associació positiva de la 

ingesta de cafeïna amb avortament involuntari, però assenyala que hi ha dubtes 

associats a possibles biaixos de memòria en recordar les dades d’ingesta. 

Les dades sobre el consum de cafeïna de la dona embarassada i les 

associacions amb els efectes adversos que no siguin FGR o avortament 

involuntari i espontani, com el naixement prematur i les malformacions 

congènites, són poc concloents.” 

Arran d’aquestes conclusions, l’any 2008, la British Food Standards Agency va fer 

una nova recomanació adreçada a les dones embarassades en què aconsellava que 

limitessin el consum de cafeïna a menys de 200 mg/dia (FSA, 2008).  

L’any 2012 el COT ha publicat un nou informe sobre la interacció de la cafeïna i 

l’alcohol i els seus efectes combinats sobre la salut i el comportament: COT (2012) 

Statement on the interaction of caffeine and alcohol and their combined effects on 

health and behaviour: lay summary. 

El COT conclou que, d’acord amb la informació disponible, no hi ha cap evidència 

que indiqui una interacció toxicològica o de comportament entre la cafeïna i 

l’alcohol; i suggereix tornar a revisar el tema quan hi hagi més dades. 

L’Agència Francesa de Seguretat Alimentària (AFSSA, actualment ANSES) fa 

anys que segueix la seguretat de les begudes energètiques, i des de l’any 2000 

n’ha avaluat la seguretat en sis ocasions. 

El 1996 el Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF) va fer un 

dictamen negatiu sobre la comercialització d’una beguda energètica. Després 

d’aquest dictamen desfavorable, França va prohibir la comercialització de begudes 

energètiques. El 2006, la Direcció General de Competència, Consum i Repressió del 

Frau va sol·licitar a l’AFSSA una nova avaluació de la seguretat d’aquestes begudes. 

En aquest dictamen, l’AFSSA expressava alguns dubtes sobre la seguretat d’alguns 

components de les begudes energètiques. No obstant això, el 2009, a falta de 

proves i tenint en compte el dictamen de 15 gener de 2009 d’EFSA sobre begudes 

energètiques, que concloïa que l’exposició a la taurina i D-glucurono-γ-lactona 

mitjançant el consum regular de begudes energètiques no era motiu de 

preocupació, França va autoritzar la comercialització de begudes energètiques al 

http://cot.food.gov.uk/pdfs/cotlaystatementcaffalco201204.pdf
http://cot.food.gov.uk/pdfs/cotlaystatementcaffalco201204.pdf
http://cot.food.gov.uk/pdfs/cotlaystatementcaffalco201204.pdf
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seu territori, sota el principi de lliure circulació dels productes legalment fabricats o 

venuts en el mercat europeu. 

Des de l’any 2008, França ha establert un sistema de vigilància del seguiment dels 

informes de casos sobre els efectes adversos relacionats amb el consum de 

begudes energètiques, actualment inclòs en el Dispositif national de nutrivigilance.  

L’any 2012, i com a resultat del seguiment dels casos reportats per aquest sistema 

de vigilància, l’ANSES (anteriorment AFSSA) ha emès un nou dictamen relatiu a 

l’avaluació dels riscos pel consum de begudes energètiques: Avis n° 2012-SA-0212, 

Évaluation des risques liés à la consommation de boissons dites « énergisantes ». 

El dictàmen conclou que s’ha d’evitar el consum de begudes energètiques en el 

grups de població següents: infants i adolescents, dones embarassades i en període 

de lactància, persones sensibles als efectes de la cafeïna o amb presència de certes 

patologies com la taquicàrdia supraventricular i certs trastorns que afecten les 

arítmies ventriculars específiques, hipertensió severa, angina de pit inestable, 

trastorns psiquiàtrics i neurològics (com l’epilèpsia), insuficiència renal o malaltia 

hepàtica greu. 

També destaca dues situacions en què poden aparèixer riscos específics i en les 

quals s’ha d’evitar el consum de begudes energètiques: 

• Quan es consumeixen begudes energètiques simultàniament amb alcohol, ja que. 

les begudes energètiques poden disminuir la percepció dels efectes de l’alcohol i 

augmentar, per tant, els riscos associats amb el consum d’alcohol. 

• Quan es consumeixen durant l’activitat física, especialment en situacions de calor, 

en què les begudes energètiques que no estan adaptades com a begudes 

nutricionals en situació d’exercici poden augmentar el risc de deshidratació i causar 

cops de calor. 

També indica que el risc a llarg termini per als consumidors crònics de begudes 

energètques ha de ser estudiat clínicament. 

A més, en el dictamen de l’any 2006, Avis de l’Agence française de sécurité 

sanitaire des aliments relatif à l’évaluation des risques liés à la consommation d’une 

boisson présentée comme « énergisante » additionnée de substances autres 

qu’additifs technologiques: taurine, D-glucuronolactone, inositol, vitamines B2, B3, 

B5, B6 et B12. AFSSA – Saisine. 2006 SA- 0236), es va arribar a la conclusió que 

no és possible descartar un possible risc relacionat amb el consum d’aliments que 

contenen cafeïna i la salut cardiovascular en persones que duen a terme una 

activitat física intensa. No obstant això, conclou que es requereixen més estudis. 

A Alemanya, l’Institut Federal per a l’Avaluació del Risc (BfR) va publicar l’any 

2008 el dictamen New human data for the assessment of energy drinks, BfR 

núm.016/2008, 13 March 2008. En aquest informe es conclou que, mentre no 

s’hagin reavaluat els possibles riscos secundaris per la ingesta de begudes 

energètiques amb continguts de 320 mg de cafeïna per litre:  

http://www.anses.fr/fr/content/dispositif-national-de-nutrivigilance-0
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT2012sa0212.pdf
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT2012sa0212.pdf
http://www.anses.fr/Documents/NUT2006sa0236.pdf
http://www.anses.fr/Documents/NUT2006sa0236.pdf
http://www.anses.fr/Documents/NUT2006sa0236.pdf
http://www.anses.fr/Documents/NUT2006sa0236.pdf
http://www.anses.fr/Documents/NUT2006sa0236.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/245/new_human_data_on_the_assessment_of_energy_drinks.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/245/new_human_data_on_the_assessment_of_energy_drinks.pdf
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“a) Els efectes adversos no es poden excloure quan es consumeixen grans 

quantitats d’aquestes begudes (superior als límits esmentats anteriorment) 

en combinació amb una activitat física intensa o amb la ingesta de begudes 

alcohòliques, i 

b) les begudes d’aquest tipus, especialment si es consumeixen en grans 

quantitats, no es recomanen per als nens, dones embarassades, 

dones lactants o persones sensibles a la cafeïna (pacients amb 

arítmies o trastorns mentals) (CSS 8622, 2009).”  

L’Institut Federal Alemany va revisar, l’any 2010, els riscos potencials per a la salut 

del consum excessiu de shots (injeccions o dosis) energètics en el dictamen Health 

risks of excessive energy shot intake, BfR Opinion Nº 001/2010, December 2009).  

Els experts van concloure que el consum de shots, dosis que contenen de 50 a 

200 mg de cafeïna per porció, no planteja cap risc per a la salut sempre 

que es consumeixin a raó d’una porció per dia com a màxim. En l’informe es 

van analitzar de manera molt matisada i completa tots els riscos potencials 

associats amb aquests formats quan el consum excedeix les quantitats 

recomanades. Les dades sobre els riscos associats amb la cafeïna concorden amb 

les esmentades anteriorment (Nawrot et al., 2003).  

A Itàlia, el Comitè Nacional per la Seguretat Alimentària (CNSA) va publicar l’any 

2012 un dictamen sobre begudes energètiques i begudes alcohòliques: Parere N. 5 

de 2012, Energy drinks e bevande alcoliche.  

Aquest dictamen indica la importància d’informar a la població, especialment els 

consumidors més joves de begudes energètiques, dels riscos següents associats al 

consum combinat d’alcohol i begudes energètiques: emmascarament dels efectes 

depressius de l’alcohol, dependència de l’alcohol, risc de deshidratació i risc 

d’alteració de la freqüència cardíaca i de la funció renal.  

A Bèlgica, el Consell Superior de Salut (CSS) va avaluar i publicar, amb data 11 de 

gener del 2012, un avís sobre l’ús de la cafeïna en els aliments (Avís CSS núm. 

8689, Utilisation de la Caféine dans les denrées alimentaires).  

En aquest avís es té en compte, com a informació de base, la recopilació de 

l’informe de Nawrot et al. (2003), entre altres fonts, i es conclou que: 

 “En adults sans una dosi diària màxima de 400 mg/dia de cafeïna no 

planteja cap preocupació pel que fa als efectes adversos sobre la 

salut. En concret, es refereix als efectes com la toxicitat general, 

efectes cardiovasculars, canvis de comportament, augment de la 

incidència de càncer o efectes sobre la fertilitat masculina. El mateix 

passa amb els efectes sobre l’estat dels ossos i/o l’equilibri de calci, 

sempre que el consum de calci sigui suficient. 

http://www.bfr.bund.de/cm/245/health_risks_of_excessive_energy_shot_intake.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/245/health_risks_of_excessive_energy_shot_intake.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=863
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=863
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/19076526_fr.pdf
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/19076526_fr.pdf
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 Per a les dones en edat reproductiva (embarassades o dones que 

volen quedar-se embarassades) es recomana una ingesta diària 

màxima de 300 mg, o fins i tot de 200 mg. 

 

 Per als nens (especialment preadolescents que poden patir trastorns, 

incloent-hi l’ansietat) i que tenen el sistema nerviós en 

desenvolupament és aconsellable una ingesta diària màxima 

acceptable de 2,5 mg per kg de pes corporal.” 

El dictamen indica que hi ha informes recents que tendeixen a disminuir aquests 

valors a 200 o 100 mg/dia per a les dones embarassades (com l’estudi del Grup 

CARE, encarregat per l’Agència de Seguretat Alimentària del Regne Unit a un equip 

multidisciplinari de la Universitat de Leeds, en col·laboració amb la Universitat de 

Leicester). 

L’estudi CARE “Caffeine and pregnancy” va informar d’un augment del risc de 

retard del creixement fetal en mares que consumien entre 200 i 299 mg de 

cafeïna/dia. Admet que és difícil establir un llindar per sobre del qual el risc és 

significativament més alt, però observa que el risc és més baix entre les dones que 

consumien menys de 100 mg/dia. Per tant, aconsellen a les dones embarassades 

no consumir cafè o reduir-ne el consum en gran mesura.  

Pel que fa a un possible límit màxim de seguretat per a l’exposició a la cafeïna, el 

CSS 2012 considera apropiat prendre els següents valors de seguretat de la 

literatura (Nawrot et al., 2003):  

 Per als adults sans, la majoria dels autors suggereixen que una exposició 

moderada a la cafeïna de 5,7 mg/kg/dia (400 mg/dia per a un adult de 

70 kg) no s’associa a efectes adversos com la toxicitat general, efectes 

cardiovasculars, canvis de comportament, augment de la incidència de 

càncer i efectes sobre la fertilitat masculina. No obstant això, la CSS és 

conscient del fet que en algunes publicacions s’estableix com a límit un valor 

de 3 mg/kg/dia (210 mg/dia per a 70 kg), valor per sobre del qual es pot 

observar un augment de l’ansietat.  

 Per als nens (preadolescents), un consum màxim de 2,5 mg/kg/dia es 

considera com el límit per sobre del qual poden aparèixer canvis de 

comportament, incloent-hi l’ansietat i el risc d’afectació en el 

desenvolupament del sistema nerviós.  

 Per a les dones en edat fèrtil es recomana una ingesta màxima diària de 

300 mg/dia, o fins i tot de 200 mg/dia.  

El CSS també té un informe publicat de l’any 2009 sobre el consum de begudes 

energètiques que contenen cafeïna entre altres components: Boissons énergisantes 

(décembre 2009) (CSS 8622). 

http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/publications/17982877_FR?ie2Term=energy%20drinks&ie2section=83
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/publications/17982877_FR?ie2Term=energy%20drinks&ie2section=83
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En aquest informe s’indica que atesa la manca d’una postura unificada d’àmbit 

europeu sobre les begudes, el Consell Superior de Salut (CSS) confirma les seves 

reserves sobre les begudes energètiques i, en concret, recomana que no es 

consumeixin en les situacions següents: 

• de manera periòdica o excessiva, amb una ingesta diària de cafeïna 

inferior a 400 mg, o millor de 300 mg; 

• en combinació amb begudes alcohòliques o durant la realització d’una 

activitat física intensa; 

• les dones embarassades i lactants, els nens (fins als 16 anys) i les 

persones sensibles a la cafeïna. 

Als Estats Units, la Food and Drug Administration (FDA) ha anunciat l’any 2013 

que investigarà la seguretat de la cafeïna en els aliments. Aquesta investigació s’ha 

iniciat arran de l’increment de productes que contenen cafeïna afegida als Estats 

Units i de l’anunci que va fer la companyia Wrigley, en què anunciava la fabricació, i 

retirada posterior, d’un nou xiclet que contenia cafeïna i que va generar una alerta 

l’abril del 2013 (FDA to Investigate Added Caffeine). 

Als Estats Units la cafeïna com a aroma és considera una  substància GRAS 

(generalment reconeguda com a segura), a un nivell d’ús d’un 0,02%, només per a 

begudes tipus cola (vegeu Food Additive Status List: avaluació de la cafeïna). 

El Centre per a la Seguretat Alimentària i la Nutrició Aplicada de la FDA (CFSAN) té 

un sistema d’informació sobre casos adversos per a la salut relacionats amb 

aliments, Adverse Event Reporting System (CAERS). Basant-se en una recerca de 

CAERS, la FDA ha publicat al seu web les dades de la investigació dels casos 

associats al consum de begudes energètiques amb altes dosis de cafeïna entre l’1 

gener del 2004 i el 23 d’octubre del 2012: 

http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofFoods/CFSAN/CFSANFOIAE

lectronicReadingRoom/UCM328525.pdf 

A Austràlia, l’Agència de Seguretat Alimentària d’Austràlia i Nova Zelanda informa 

que actualment no tenen reconegut cap valor de seguretat (ingesta diària 

admissible) per a la cafeïna.  

El Grup de Treball d’Experts FSANZ va analitzar la bibliografia disponible l’any 2000 

i va indicar que hi havia proves d’un augment dels nivells d’ansietat en els nens 

amb ingestes de 3 mg de cafeïna per quilogram de pes corporal per dia. El nivell 

d’ansietat per als nens d’entre 5 i 12 anys d’edat equival a una dosi de cafeïna de 

95 mg per dia (aproximadament dues llaunes de cola) i al voltant de 210 mg per 

dia (al voltant de tres tasses de cafè instantani) per a adults.  

http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/FoodAdditivesIngredients/ucm094210.htm
http://www.fda.gov/forconsumers/consumerupdates/ucm350570.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/FoodAdditivesIngredients/ucm091048.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/SCOGS/ucm256650.htm
http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofFoods/CFSAN/CFSANFOIAElectronicReadingRoom/UCM328525.pdf
http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofFoods/CFSAN/CFSANFOIAElectronicReadingRoom/UCM328525.pdf
http://www.foodstandards.govt.nz/consumer/whatsin/caffeine/Pages/default.aspx
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Taula 3. Resum de les avaluacions de seguretat relacionades amb la cafeïna  

 

Agència 

i any 

Avaluació Matèria Enllaços a les pàgines web de recomanacions o avaluacions de seguretat 

SCF 

1983 

Scientific Committee for Food, Report of the Scientific 

Committee for food on caffeine. To evaluate the possible 

harm to health from the consumption of caffeine from 

food and beverages (opinion expressed 7 July 1983. 
Report EUR 8752, p. 41-47).  

Cafeïna http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_14.pdf 

 

SCF 

1999 

Scientific Committee for Food. Opinion on Caffeine, 

Taurine and D-Glucurono-γ-Lactone as constituents of 

so-called “energy” drinks (expressed on 21 January 

1999) 

Begudes energètiques http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out22_en.html 

 

SCF 

2003 

Scientific Committee for Food. 

SCF/CS/PLEN/ENDRINKS/16 Final Opinion on additional 

information on “energy” drinks (expressed on 5 march 

2003)  

Begudes energètiques http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out169_en.pdf 

EFSA 

2008 

Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, 

Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact 

with Food on a request from Commission on Flavouring 

Group Evaluation 35, (FGE.35) Xanthin alkaloids from the 

Priority list from chemical group 30. The EFSA Journal 
(2008) 741, 1-1.  

Aroma de cafeïna http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/s741.pdf 

 

EFSA 

2009 

Scientific Opinion of the Panel on Food Additives and 

Nutrient Sources added to Food on a request from the 

Commission on the use of taurine and D-glucurono-γ-

lactone as constituents of the so called “energy” drinks. 

The EFSA Journal (2009) 935, 1-31.  

Begudes energètiques http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/935.pdf 

 

 EFSA 

2013 

“Energy” drinks report”. 6 March 2013.  Begudes energètiques http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130306.htm 

 

EFSA 

2011 

Scientific Opinion on the substantiation of health claims 

related to caffeine and increased fat oxidation leading to 

a reduction in body fat mass (ID 735, 1484), increased 

energy expenditure leading to a reduction in body weight 

(ID 1487), increased alertness (ID 736, 1101, 1187, 

1485, 1491, 2063, 2103) and increased attention (ID 
736, 1485, 1491, 2375) pursuant to Article 13(1) of 

Regulation (EC) Núm.1924/2006. 2011b. Internet:  

Declaracions saludables 

relacionades amb la cafeïna 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2054.htm 

EFSA 

2011 

Scientific Opinion on the substantiation of health claims 

related to caffeine and increase in physical performance 

during short-term high-intensity exercise (ID 737, 1486, 

1489), increase in endurance performance (ID 737, 

1486), increase in endurance capacity (ID 1488) and 

reduction in the rated perceived exertion/effort during 

exercise (ID 1488, 1490) pursuant to Article 13(1) of 

Regulation (EC) No 1924/20061. 2011a.  

Declaracions saludables 

relacionades amb la cafeïna 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2053.htm 

Journal2011;9(4):2053[24 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2053. 

 

 

http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_14.pdf
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out22_en.html
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out169_en.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/s741.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/935.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130306.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2054.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2053.htm


 

   

La seguretat de l’ús de la cafeïna en l’alimentació 

 

[26] 

Taula 3. Resum de les avaluacions de seguretat relacionades amb la cafeïna  

 

Agència 

i any 

Avaluació Matèria Enllaços a les pàgines web de recomanacions o avaluacions de seguretat 

COT 

2001 

Regne 

Unit 

Committee on Toxicity. COT statement on the 

reproductive effects of caffeine. London: Committee on 

Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products and 

the Environment, 2001. Statement on the reproductive 
effects of caffeine 

Cafeïna i reproducció http://cot.food.gov.uk/cotstatements/cotstatementsyrs/cotstatements2001/caffeine 

COT 

2008 

Regne 

Unit 

Committee on Toxicity. COT Statement on the 

reproductive effects of caffeine. London: Committee on 

Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products and 

the Environment. Regne Unit, 2008.  

Cafeïna i reproducció http://cot.food.gov.uk/pdfs/cotstatementcaffeine200804.pdf 
http://cot.food.gov.uk/pdfs/tox200801andannexa.pdf 

http://cot.food.gov.uk/pdfs/tox200801annexb.pdf 

FSA  

2008 

Regne 

Unit 

Assessment of caffeine consumption, altered caffeine 

metabolism and pregnancy outcome 

 http://food.gov.uk/science/research/foodcomponentsresearch/riskassessment/t01program

me/t01projlist/t01033/#.UlAz0dL7qGo 

 

http://food.gov.uk/science/research/foodcomponentsresearch/riskassessment/t01program

me/t01projlist/t01033/ 

FSA  

2011 

Regne 

Unit 

Maternal caffeine intake during pregnancy and risk of 

fetal growth restriction: a large prospective observational 

study, Project Code: T01032/33; 

 http://www.foodbase.org.uk/results.php?f_category_id=&f_report_id=273 

COT 

2012 

Regne 

Unit 

Committee on Toxicity. COT Statement, interaction of 

caffeine and alcohol and their combined effects on health 

and behaviour: lay summary. Lay summary to COT 

statement 2012/04, December 2012  

Cafeïna i alcohol http://cot.food.gov.uk/pdfs/cotlaystatementcaffalco201204.pdf  

BfR  

2008 

Alemanya 

New Human Data on the Assessment of Energy Drinks  

BfR núm. 016/2008, 13 March 2008 

Begudes energètiques New human data for the assessment of energy drinks BfR núm. 016/2008,13 March 2008 

BfR 2009 

Alemanya 

Health risks of excessive energy shot intake  

BfR Opinion No. 001/2010, 2 December 2009 

Energy shots  http://www.bfr.bund.de/cm/349/health_risks_of_excessive_energy_shot_intake.pdf 

AFSSA 

2001 

  

Avisos de l’AFSSA sobre la seguretat de les begudes 

energètiques (2001, 2003, 2006, 2009, 2013) 

Begudes energètiques http://www.anses.fr/fr/content/boissons-%C3%A9nergisantes 

AFSSA 

2001 
 

Avis du 27 mars 2001 relatif à l’évaluation de l’emploi de 

diverses substances nutritives et de caféine dans une 
boisson présentée comme « énergisante ». 

Begudes energètiques http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT2000sa0191.pdf 

AFSSA 
2003 

França 

Avis du 5 mai 2003 relatif à l’évaluation de à l’emploi de 
taurine, D-D-glucurono-gamma-lactone, de diverses 

vitamines et de caféine (à une dose supérieure à celle 

actuellement admise dans les boissons) dans une boisson 

dite « énergétiques 

Begudes energètiques http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT2002sa0260.pdf 

AFSSA 

2006 

França 

Avis du 30 janvier 2006 relatif à l’évaluation de 

l’adjonction de substances autres qu’additifs 

technologiques dans une boisson rafraîchissante sans 

Begudes energètiques http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT2005sa0111.pdf 

http://cot.food.gov.uk/cotstatements/cotstatementsyrs/cotstatements2001/caffeine
http://cot.food.gov.uk/pdfs/cotstatementcaffeine200804.pdf
http://cot.food.gov.uk/pdfs/tox200801andannexa.pdf
http://cot.food.gov.uk/pdfs/tox200801annexb.pdf
http://food.gov.uk/science/research/foodcomponentsresearch/riskassessment/t01programme/t01projlist/t01033/#.UlAz0dL7qGo
http://food.gov.uk/science/research/foodcomponentsresearch/riskassessment/t01programme/t01projlist/t01033/#.UlAz0dL7qGo
http://food.gov.uk/science/research/foodcomponentsresearch/riskassessment/t01programme/t01projlist/t01033/
http://food.gov.uk/science/research/foodcomponentsresearch/riskassessment/t01programme/t01projlist/t01033/
http://cot.food.gov.uk/pdfs/cotlaystatementcaffalco201204.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/245/new_human_data_on_the_assessment_of_energy_drinks.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/349/health_risks_of_excessive_energy_shot_intake.pdf
http://www.anses.fr/fr/content/boissons-%C3%A9nergisantes
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT2000sa0191.pdf
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT2002sa0260.pdf
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT2005sa0111.pdf
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Taula 3. Resum de les avaluacions de seguretat relacionades amb la cafeïna  

 

Agència 

i any 

Avaluació Matèria Enllaços a les pàgines web de recomanacions o avaluacions de seguretat 

alcool : taurine (2g par jour), D-glucurono-

gammalactone (1,2 g par jour), inositol, vitamines B2 (3 

mg/j), B3 (41 mg/j), B5 (10 mg/j), B6 (10 mg/j), B12 

(10 micro-g/j). 

AFSSA 
2006 

França 

Avis du 9 novembre 2006 relatif à l’évaluation des 

risques liés à la consommation d’une boisson présentée 

comme « énergisante » additionnée de substances autres 

qu’additifs technologiques : taurine, D-D-glucurono-

gamma-lactone, inositol, vitamines B2, B3, B5, B6 et 

B12. 

Begudes energètiques http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT2006sa0236EN.pdf 

AFSSA 

2009 

França  

Avis du 30 octobre 2009 Saisine n° 2009-SA-0153 de 

l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments sur 

un projet d’arrêté relatif à l’emploi de la taurine et de D-

glucurono-gamma-lactone dans les boissons 

rafraîchissantes sans alcool 

Begudes energètiques http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT2009sa0153.pdf 

ANSES 

2012 
França 

Avis du septembre 2013 Avis Saisine n° 2012-SA-

0212relatif à l’évaluation des risques liés à la 

consommation de boissons dites « énergisantes 

Begudes energètiques http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT2012sa0212.pdf 

CNSA 

2012 

Itàlia 

Comitato Nazionale per la Sicurezza alimentare 

PARERE N. 5 DEL 2012 Energy drinks e bevande alcoliche 

Begudes energètiques http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_newsAree_2109_listaFile_itemName_0_file.pdf 

CSS 

2009 
Bèlgica 

Conseil Superior de la Santé (CSS) 

Avis CSS nº 8622 
 Boissons énergisantes (décembre 2009) (CSS 8622) 

Begudes energètiques http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2div

ers/17982877_fr.pdf 

CSS 
2009 

Bèlgica 

Conseil Superior de la Santé (CSS) 
Avis CSS N° 8613 

« Burn Shots (Burn Energy Shot) » 

Energy Shots http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2div
ers/19079713.pdf 

 

CSS 

2012 

Bèlgica  

AVIS CSS N° 8689 

« Utilisation de la caféine dans les denrées alimentaires » 

11 janvier 2012 

Cafeïna http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2div

ers/19076526_fr.pdf 

 

FDA 

Estats 

Units 

GRAS (Base de dades de les substàncies generalment 

reconegudes com a segures) avaluació de la cafeïna  

A la llista d’additius alimentaris, la cafeïna esta 

reconeguda com a GRAS a un nivell d’ús de 0,02% en 

begudes tipus cola (Food Additive Status List: Caffeine - 

Miscellaneous, GRAS, 0.02% - Cola-type beverages) 

FDA to Investigate Added Caffeine 

Cafeïna GRAS Cafeïna 

 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fcn/fcnNavigation.cfm?filter=caffeine&sortColumn=

&rpt=grasListing 

 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fcn/gras_notices/GRN000347.pdf 

http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/NoticeInventory/ucm235937

.htm 

http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT2006sa0236EN.pdf
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT2009sa0153.pdf
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT2012sa0212.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_newsAree_2109_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/publications/17982877_FR?ie2Term=energy%20drinks&ie2section=83
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/17982877_fr.pdf
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/17982877_fr.pdf
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/19079713.pdf
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/19079713.pdf
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/19079713.pdf
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/19079713.pdf
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/19076526_fr.pdf
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/19076526_fr.pdf
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/SCOGS/ucm256650.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/FoodAdditivesIngredients/ucm091048.htm
http://www.fda.gov/forconsumers/consumerupdates/ucm350570.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/SCOGS/ucm256650.htm
http://www.fda.gov/forconsumers/consumerupdates/ucm350570.htm
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fcn/fcnNavigation.cfm?filter=caffeine&sortColumn=&rpt=grasListing
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fcn/fcnNavigation.cfm?filter=caffeine&sortColumn=&rpt=grasListing
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fcn/gras_notices/GRN000347.pdf
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/NoticeInventory/ucm235937.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/NoticeInventory/ucm235937.htm
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Taula 3. Resum de les avaluacions de seguretat relacionades amb la cafeïna  

 

Agència 

i any 

Avaluació Matèria Enllaços a les pàgines web de recomanacions o avaluacions de seguretat 

 

Added Caffeine in Gum 

Caffeinated Alcoholic Beverages 

 

La cafeïna com a additiu: Additive Status list 

http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/FoodAdditivesIngredients/ucm091

048.htm 
 

CDC 

 

Caffeinated Alcoholic Beverages Fact Sheet 

 

Cafeïna i begudes 

alcohòliques 

Caffeinated Alcoholic Beverages Fact Sheet 

 

ANZFA 

Austràlia 

Australia New Zealand Food Authority (ANZFA) Cafeïna http://www.foodstandards.govt.nz/consumer/whatsin/caffeine/pages/safetyaspectsofdieta8

90.aspx 

 

 

http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/FoodAdditivesIngredients/ucm094210.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/FoodAdditivesIngredients/ucm190366.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/FoodAdditivesIngredients/ucm091048.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/FoodAdditivesIngredients/ucm091048.htm
http://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/cab.htm
http://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/cab.htm
http://www.foodstandards.govt.nz/consumer/whatsin/caffeine/pages/safetyaspectsofdieta890.aspx
http://www.foodstandards.govt.nz/consumer/whatsin/caffeine/pages/safetyaspectsofdieta890.aspx
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Recomanacions de les agències de seguretat alimentària 

Diversos països com Irlanda, el Regne Unit o el Canadà han fet recomanacions 

sobre la ingesta màxima de cafeïna en nens i dones en edat reproductiva o dones 

embarassades. Altres països tenen recomanacions associades al consum de 

begudes energètiques. 

En la taula 4 es presenta un resum de les recomanacions de les diferents agències 

de salut en relació amb la ingesta de cafeïna per via alimentària i per grup de 

població. 
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País / grup de 

població 
Irlanda Regne Unit Bèlgica França Itàlia Canadà 

Adults 

 

Moderar el consum en 

persones sensibles a la 

cafeïna 

400 mg/dia per a un home adult 

de 70 kg no s’associen a efectes 

adversos com ara toxicitat 

general, efectes cardiovasculars, 
canvis de comportament, 

augment de càncer i efectes 

sobre la fertilitat masculina. 

(al voltant de 4 a 5 tasses de 

cafè). 

 

Moderar el consum de begudes amb 

cafeïna. 

 

Vigilar la ingesta de cafeïna per BE 

en persones sensibles als efectes de 

la cafeïna o amb certes malalties, 
com ara trastorns cardiovasculars, 

insuficiència psiquiàtrica i 

neurològica, renal o malaltia 

hepàtica greu. 

 

Evitar el consum de begudes 

energètiques en combinació amb 

l’alcohol o durant l’exercici físic. 

 

La ingesta moderada de 
400 mg/dia no s’ha 

associat a cap efecte 

advers 

Nens 4-6 

anys 

 
Moderar el consum de 

cafeïna en nens 

Per als nens (preadolescents), 

un consum màxim de 2,5 mg/ 

kg/dia es considera el valor per 

sobre del qual els canvis de 

comportament poden aparèixer, 
incloent-hi l’ansietat i 

l’oportunitat d’afectar el 

desenvolupament del sistema 

nerviós. 

Vigilar la ingesta de cafeïna per BE. 

No se’n recomana el consum. 
 

Ingesta màxima 

recomanada de 45 mg 

cafeïna/dia 

7-9 

anys 

Ingesta màxima 

recomanada de 62,5 mg 
cafeïna/dia 

10-12 
anys 

Ingesta màxima 
recomanada de 85 mg 

cafeïna/dia 

Adolescents > 

13 anys    
Vigilar la ingesta de cafeïna per BE. 

No se’n recomana el consum. 
 

Ingesta màxima diària 

no superior a 2,5 mg 

cafeïna/kg/dia 

Embarassades, 

o dones que 

planegen 

quedar 

embarassades i 

mares en 

període de 
lactància 

< 200 mg/dia 

cafeïna 

 

 

 

Per a dones en 
període de 

lactància 

<300 mg/dia 

200 mg de cafeïna/dia per 

a les dones embarassades 

 

 

Per a les dones en edat de 

procrear es recomana que la 

ingesta diària màxima sigui de 

300 mg/dia (de 3 a 4 tasses de 

cafè), i fins i tot de 200 mg/dia 

(2 tasses de cafè). 

En les dones en edat fèrtil, la 
ingesta diària màxima 

recomanada és de 300 mg de 

cafeïna/dia, o fins i tot de 

200 mg/dia. 

Vigilar la ingesta de cafeïna per BE. 

No se’n recomana el consum. 
 

Ingesta màxima 

recomanada de 

300 mg/dia 

Begudes 

energètiques 

(BE) 

  

No consumir begudes 

energètiques en les situacions 

següents: 

De manera periòdica o 

excessiva, amb una ingesta 

diària de cafeïna inferior a 

400 mg, o millor de 300 mg. 
 

En combinació amb begudes 

alcohòliques o durant la 

Evitar el consum de begudes 

energètiques en combinació amb 

l’alcohol o durant l’exercici físic. 

 

Vigilar el consum de cafeïna, en 

particular a través de les 

anomenades begudes energètiques, 
per certs grups de consumidors com 

ara dones embarassades i lactants, 

nens i adolescents, persones 

Informar sobre els 

riscos del consum de 

begudes energètiques 

amb alcohol. 

Els riscos potencials 

són: emmascarament 

de l’efecte depressiu 
de l’alcohol, que porta 

a subestimar l’estat 

d’intoxicació alcohòlica 

Les begudes 

energètiques no són 

recomanables per als 

nens, atès l’alt contingut 

en cafeïna i altres 

ingredients. 

Llegiu-ne detalladament 
les etiquetes i seguiu-ne 

les instruccions 
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realització d’ una activitat física 

intensa. 

 

Les dones embarassades i 
lactants, els nens (fins als 16 

anys) i les persones sensibles a 

la cafeïna. 

 

sensibles als efectes de la cafeïna o 

que tenen certes malalties, com ara 

trastorns cardiovasculars, 

insuficiència psiquiàtrica i 
neurològica, renal o malaltia 

hepàtica greu. 

 

En general, tots els consumidors han 

de moderar el consum de begudes 

amb cafeïna. 

del consumidor. 

 

Risc de deshidratació. 

 
Canvis en la 

freqüència cardíaca. 

 

Deteriorament de la 

funció renal. 

S’han de consumir 

begudes energètiques 

amb moderació. Les 

begudes energètiques 
no s’han de prendre 

amb l’estómac buit i no 

han de reemplaçar els 

aliments. 

 

Mai s’han de barrejar 

begudes energètiques 

amb alcohol. 

 

Si es fa alguna activitat 
física intensa o exercicis, 

no s’han de consumir 

begudes energètiques 

per reemplaçar  líquids. 

En aquest cas, cal beure 

aigua o altres begudes 

per esportistes. 

Equivalències 

A Irlanda, 
200 mg de 

cafeïna podrien 

equivaler, com 

a molt, a una 

tassa de cafè 

de cafetera i 2 

tasses de te al 

dia.* 

Al Regne Unit, 200 mg de 

cafeïna equivalen a 2 

tasses( 190-200ml) de 

cafè.* Les begudes como 
el cafè exprés i el cafè 

amb llet, que són 

preparats amb cafè mòlt 

tenen continguts més alts 

de cafeïna per tassa. 

 

El límit de 200 mg de 

cafeïna al dia també 

podria equivaler a: 
 

- 1 rajola ( 45-50 g) de 

xocolata i 1 tassa de cafè 

de filtre. 

 

- 2 tasses de te i 1 llauna 

de cola. 

 

- 1 tassa de cafè 

instantani i 1 llauna de 
beguda energètica. 

A Bèlgica 

300 mg/dia (de 3 a 4 tasses de 

cafè ) 
200 mg/dia (2 tasses de cafè ) 

   

Enllaços a les 

pàgines web de 

recomanacions o 

avaluacions de 

FSAI: 

Caffeine and 

FSA: 

High caffeine energy 

drinks and other foods 

Superior Health Council: 

Caféine: restez vigilants ! 

ANSES: 

Boissons dites énergisantes : l’Anses 

met en garde contre des modes de 

Ministero de la Sallute, 

Comitato per la 

Sicurezza Alimentare: 

attenti agli "Energy 

Health Canada: 

Caffeine in food 

http://www.fsai.ie/faqs/caffeine_and_pregnancy.html
http://www.food.gov.uk/policy-advice/additivesbranch/energydrinks
http://www.food.gov.uk/policy-advice/additivesbranch/energydrinks
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/19076558_FR?ie2Term=caféine&ie2section=83
http://www.anses.fr/fr/content/boissons-dites-%C3%A9nergisantes-l%E2%80%99anses-met-en-garde-contre-des-modes-de-consommation-%C3%A0-risques
http://www.anses.fr/fr/content/boissons-dites-%C3%A9nergisantes-l%E2%80%99anses-met-en-garde-contre-des-modes-de-consommation-%C3%A0-risques
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=3679
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=3679
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=3679
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=3679
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/caf/food-caf-aliments-eng.php


 

   

La seguretat de l’ús de la cafeïna en l’alimentació 

 

[32] 

 

* Aquestes dades estan basades en les taules de continguts de cada país. A Catalunya, el cafè normalment es prepara amb cafè 

mòlt (no cafè soluble instantani) i, per tant, el contingut de cafeïna és més alt i es poden assolir els llindars amb menys quantitat 

de cafè. També s’han de tenir en compte els volums de les tasses de cafè als quals fa referència cada país. 

 

seguretat pregnancy 

 

 

containing caffeine 

FSA Pregnant women 

advised to limit caffeine 

consumption 

FSA: Scientific 

Recommendations for a 

National Infant Feeding 

Policy, 2nd Edition 2011 

NHS: Should I limit 

caffeine during pregnancy? 

http://tna.europarchive.or

g/20111116080332/http:/

www.food.gov.uk/news/pr

essreleases/2008/nov/caff

eineadvice 

RCOG: Royal College of 

Obstetricians and 

Gynaecologists, statement 

on FSA guidance on 

caffeine consumption 

during pregnancy 

 

Enceinte et EN BONNE SANTÉ 

par une alimentation équilibrée 

consommation à risques 

 

Drinks" 

 

http://www.salute.gov

.it/portale/news/p3_2

_1_1_1.jsp?lingua=ital

iano&menu=notizie&p

=dalministero&id=863 

 

 

Caffeine and kids 

 

Frequently asked 

questions - Information 

for Parents on Caffeine 

in Energy Drinks 

 

http://www.fsai.ie/faqs/caffeine_and_pregnancy.html
http://www.food.gov.uk/policy-advice/additivesbranch/energydrinks
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120206100416/http:/food.gov.uk/news/newsarchive/2008/nov/caffeinenov08
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120206100416/http:/food.gov.uk/news/newsarchive/2008/nov/caffeinenov08
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120206100416/http:/food.gov.uk/news/newsarchive/2008/nov/caffeinenov08
http://www.fsai.ie/scientificrecommendationsforanationalinfantfeedingpolicy.html
http://www.fsai.ie/scientificrecommendationsforanationalinfantfeedingpolicy.html
http://www.fsai.ie/scientificrecommendationsforanationalinfantfeedingpolicy.html
http://www.fsai.ie/scientificrecommendationsforanationalinfantfeedingpolicy.html
http://www.nhs.uk/chq/pages/limit-caffeine-during-pregnancy.aspx?CategoryID=54&SubCategoryID=130
http://www.nhs.uk/chq/pages/limit-caffeine-during-pregnancy.aspx?CategoryID=54&SubCategoryID=130
http://tna.europarchive.org/20111116080332/http:/www.food.gov.uk/news/pressreleases/2008/nov/caffeineadvice
http://tna.europarchive.org/20111116080332/http:/www.food.gov.uk/news/pressreleases/2008/nov/caffeineadvice
http://tna.europarchive.org/20111116080332/http:/www.food.gov.uk/news/pressreleases/2008/nov/caffeineadvice
http://tna.europarchive.org/20111116080332/http:/www.food.gov.uk/news/pressreleases/2008/nov/caffeineadvice
http://tna.europarchive.org/20111116080332/http:/www.food.gov.uk/news/pressreleases/2008/nov/caffeineadvice
http://www.rcog.org.uk/what-we-do/campaigning-and-opinions/statement/rcog-statement-fsa-guidance-caffeine-consumption-durin
http://www.rcog.org.uk/what-we-do/campaigning-and-opinions/statement/rcog-statement-fsa-guidance-caffeine-consumption-durin
http://www.rcog.org.uk/what-we-do/campaigning-and-opinions/statement/rcog-statement-fsa-guidance-caffeine-consumption-durin
http://www.rcog.org.uk/what-we-do/campaigning-and-opinions/statement/rcog-statement-fsa-guidance-caffeine-consumption-durin
http://www.rcog.org.uk/what-we-do/campaigning-and-opinions/statement/rcog-statement-fsa-guidance-caffeine-consumption-durin
http://www.rcog.org.uk/what-we-do/campaigning-and-opinions/statement/rcog-statement-fsa-guidance-caffeine-consumption-durin
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg4/@consumerproducts/documents/ie2divers/19072691.pdf
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg4/@consumerproducts/documents/ie2divers/19072691.pdf
http://www.anses.fr/fr/content/boissons-dites-%C3%A9nergisantes-l%E2%80%99anses-met-en-garde-contre-des-modes-de-consommation-%C3%A0-risques
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=3679
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=863
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=863
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=863
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=863
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=863
http://healthycanadians.gc.ca/kids-enfants/food-aliment/drinks-boissons-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/caf/faq-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/caf/faq-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/caf/faq-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/caf/faq-eng.php


 

   

L
a 

se
gu

re
ta

t 
d

e 
l’ú

s 
d

e 
la

 c
af

eï
n

a 
en

 l’
al

im
en

ta
ci

ó
 

 

[33] 

En la revisió realitzada també s’ha observat que diferents organismes han publicat 

recomanacions sobre el consum de begudes energètiques que contenen cafeïna. 

La revista Pediatrics, Official Journal of the American Academy of Pediatrics ha 

publicats dos articles sobre els efectes de les begudes energètiques en la població 

infantil. 

 Seifert SM, Schaechter JL, Hershorin ER, Lipshultz SE. Health Effects of 

drinks on children, adolescents, and young adults. Pediatrics. 2011 

Mar;127(3):511-28. doi: 10.1542/peds.2009-3592. Epub 2011 Feb 14.  

 

 Committee on Nutrition and the Council on Sports Medicine and Fitness. 

Clinical Report--Sports Drinks and Energy Drinks for Children and 

Adolescents: Are They Appropriate?  Pediatrics. 2011 Jun;127(6):1182-9. 

doi: 10.1542/peds.2011-0965. Epub 2011 May 29. 

 

En aquestes publicacions es recomana als pediatres: 

● Millorar l’educació dels nens i adolescents i els pares en l’àrea dels esports i el 

consum de begudes energètiques. Aquesta educació ha de ressaltar la diferència 

entre les begudes per a esportistes i les begudes energètiques i els riscos associats 

per a la salut. 

● Entendre que les begudes energètiques poden suposar un risc per a la salut, 

principalment a causa del seu contingut estimulant; per la qual cosa no són 

apropiades per a nens i adolescents i no s’han de consumir mai. 

● Evitar o restringir la ingesta habitual de begudes per a esportistes que continguin 

carbohidrats per part dels nens i adolescents. El consum excessiu pot conduir a una 

ingesta excessiva de calories i a un augment del risc de sobrepès i l’obesitat, així 

com d’erosió dental. 

● Ensenyar als pacients i les famílies que les begudes esportives tenen una funció 

específica limitada per als nens i adolescents atletes. Aquestes begudes s’han 

d’ingerir quan hi ha necessitat d’una ràpida reposició d’hidrats de carboni i/o 

d’electròlits en combinació amb l’aigua, en situacions de períodes prolongats de 

realització d’esports de força o d’activitats amb una intensa activitat física. 

● Promoure el consum d’aigua, no de begudes energètiques ni de begudes per a 

esportistes, com la principal beguda a ingerir. 

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/05/25/peds.2011-0965.full.pdf
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/05/25/peds.2011-0965.full.pdf
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[34] 

 

El Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dels Estats Units té publicat al 

web un full informatiu sobre begudes energètiques amb alcohol, Fact Sheets CDC - 

Caffeinated Alcoholic Beverages, en el qual indica que: 

 La cafeïna d’aquestes begudes pot emmascarar els efectes depressius de 

l’alcohol. 

 La cafeïna no té cap efecte sobre el metabolisme de l’alcohol en el fetge i, 

per tant, no redueix les concentracions d’alcohol en l’alè ni el risc de danys 

atribuïts a l’alcohol.  

 El bevedors que consumeixen alcohol barrejat amb begudes energètiques 

són tres vegades més propensos a beure en excés que els bevedors que no 

ho fan. 

 

http://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/cab.htm
http://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/cab.htm
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[35] 

Conclusions 

Encara que la cafeïna és consumeix des de fa molts anys arreu del món, l’aparició 

de nous aliments amb cafeïna afegida i l’aparició de nous patrons de consum 

d’alguns d’aquests productes, especialment les begudes energètiques, generen 

certa preocupació entre els estats membres de la Unió Europea. 

Vistes les diferents avaluacions de seguretat sobre els possibles efectes adversos 

d’un consum excessiu de cafeïna en la població en general i en diversos grups 

vulnerables de població. 

Considerant les dades de la darrera avaluació de seguretat sobre l’ús de la cafeïna 

en aliments, realitzada l’any 2012 pel Consell Superior de la Salut de Bèlgica (CSS), 

així com els casos recents d’efectes adversos derivats de la combinació de les 

begudes energètiques amb alcohol publicats a la premsa (especialment en 

l’adolescència). 

I a l’espera del resultat de la nova avaluació de seguretat de la cafeïna que la 

Comissió Europea ha sol·licitat a l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària 

(EFSA). 

El Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària considera convenient informar 

la població del contingut de cafeïna de diferents productes disponibles. I elaborar 

unes recomanacions per a grups específics que reforcin i ampliïn els missatges de 

precaució que, d’acord amb el nou reglament d’informació al consumidor, hauran 

de figurar en l’etiqueta d’alguns productes a partir del desembre del 2014. 

Les recomanacions del Comitè Científic respecte al consum de cafeïna són: 

 Adults sans: moderar el consum de cafeïna. 

 

 Embarassades i dones en període de lactància: moderar el consum de 

cafeïna. Evitar el consum de begudes energètiques amb cafeïna. 

 

 Nens fins a 6 anys: evitar el consum de begudes amb cafeïna. 

 

 Nens de 6 a 12 anys: moderar el consum de cafeïna i evitar el consum 

de begudes energètiques amb cafeïna. Cal tenir en compte que la 

sensibilitat als efectes de la cafeïna en el cas dels infants i adolescents és 

superior a la dels adults. 

 

 Es recomana evitar la ingesta simultània o combinada de begudes 

energètiques amb cafeïna i alcohol. La cafeïna no és antagonista dels 

efectes de l’alcohol i emmascara els símptomes de l’embriaguesa, cosa 

que comporta en el consumidor una reducció de la sensació subjectiva 

del propi estat d’intoxicació alcohòlica. 

 

 Es recomana evitar el consum de begudes energètiques en el cas de 

patir taquicàrdia, arítmies cardíaques, hipertensió severa, àngor  

inestable, epilèpsia i insuficiència renal o malaltia hepàtica greus. 
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[36] 

A més, el Comitè científic recorda que: 

Les begudes energètiques no s’han de confondre amb les begudes 

isotòniques o per a esportistes, dissenyades per recuperar els hidrats de 

carboni i/o electròlits després d’activitats amb desgast muscular intens. 

Si es fa alguna activitat física intensa, no s’han d’utilitzar les begudes 

energètiques per restablir líquids. En aquest cas, cal beure aigua o altres 

begudes per a esportistes dissenyades amb aquesta finalitat. 

S’ha de promoure a totes les edats, l’aigua com a principal beguda per 

rehidratar, en detriment de les begudes per a esportistes o les begudes 

energètiques. 
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