
Czy wypicie energy drinka rzeczy-

wiÊcie doda nam skrzyde∏? 

Na ile dzia∏anie dost´pnych w naszych

sklepach napojów jest energetyzujàce?

Badaniom na zawartoÊç tauryny i kofeiny

poddaliÊmy szeÊç popularnych energy

drinków z polskiego rynku.

To w∏aÊnie tauryna i kofeina za-

warte w napojach energetyzujà-

cych sà odpowiedzialne za za-

strzyk energii, którego oczekujemy,

gdy si´gamy po tego typu napoje. 

Moc sk∏adników
Zwyk∏y napój pijemy dla orzeê-

wienia. Co innego napój energetyzujà-

cy, zwany te˝ energy drinkiem – ich

zadaniem jest dodanie nam energii 

i odÊwie˝enie umys∏u. Napojów ener-

getyzujàcych nie nale˝y myliç z napoja-

mi izotonicznymi. Te drugie zawierajà

odpowiednio dobrane sk∏adniki mine-

ralne i przeznaczone sà g∏ównie dla spor-

towców, aby uzupe∏niç niedobory p∏ynów

i elektrolitów utracone wraz z potem pod-

czas wysi∏ku fizycznego. Napoje izoto-

niczne nadajà si´ doskonale do gaszenia prag-

nienia i mogà byç spo˝ywane bez ograniczeƒ, ale

nie energy drinki – z nimi, podobnie jak z kawà, prze-

sadzaç nie wol-

no. Lepiej nie wy-

pijaç ich wi´cej ni˝

trzy puszki dzien-

nie. Dzieci poni˝ej

15. roku ˝ycia oraz

kobiety w cià˝y i kar-

miàce powinny z tego

napoju zupe∏nie zrezyg-

nowaç. Pami´tajmy te˝,

by nie ∏àczyç energy

drinków z alkoholem, po-

niewa˝ wzmagajà jego

wch∏anianie.

Skàd bierze si´ energia w pu-

szce napoju energetyzujà-

cego? Zawdzi´czamy jà sub-

stancjom biologicznie aktyw-

nym: g∏ównie kofeinie, taurynie, 

a tak˝e inozytolowi, guaranie, gluku-

ronolaktonie, niekiedy karnitynie oraz
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odpowiednio dobranym witaminom (g∏ównie z grupy B).

My przyjrzeliÊmy si´ bli˝ej zawartoÊciom tych dwóch pier-

wszych substancji w szeÊciu markach napojów.

Test
Na zlecenie „Âwiata Konsumenta” akredytowane laborato-

rium zmierzy∏o, ile tauryny i kofeiny zawierajà nast´-

pujàce napoje zakupione w polskich sklepach: „1”,

Burn, Red Bull, Shell V-Power, Tiger i XL. Zgod-

nie z tym, co producenci piszà na etykietach,

wszystkie te napoje charakteryzowa∏y si´

porównywalnà deklarowanà zawartoÊcià

substancji biologicznie czynnych (tau-

ryny i kofeiny). W zwiàzku z tym

wszystkie produkty w teÊcie obie-

cujà nam porównywalne w∏aÊ-

ciwoÊci pobudzajàce. Jaki by∏

natomiast wynik badaƒ?

Otó˝ badanie zawartoÊci

sk∏adników aktywnych

wykaza∏o ˝e najwy˝szà

(oznaczonà przez labo-

ratorium) zawartoÊcià

kofeiny charaktery-

zowa∏y si´ napoje:

Shell V-Power i Burn. W przypadku tauryny najwy˝szy jej

poziom oznaczono w napojach: Shell i XL. Natomiast naj-

mniej sk∏adników aktywnych, zarówno kofeiny jak i tauryny,

wyst´puje w napoju Red Bull. 
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1 2 3 4 4 5
Nazwa

Cena w z∏
PojemnoÊç
Termin przydatnoÊci
Nr partii
ZawartoÊç kofeiny, 
mg/100 ml

Odchylenie od deklaracji

ZawartoÊç tauryny, 
mg/100 ml

Odchylenie od deklaracji

XL

3,95
250 ml

20.12.2008
16:33/LO23

32
31,7

-0,9%

400
401

0%

„1”

1,68
250 ml

22.12.2008
15:02/002

32
31,8

-0,6%

400
384

-4%

Shell V 
– Power

5,49
250 ml e

20.11.2007
325
32

33,4

+4%

400
412

+3%

Tiger

4,69
250 ml 

30.11.2008
11:36 001

32
31,3

-2%

400
380

-5%

Burn

5,25
250 ml 

14.03.2007
L14.09.06XV12:12, 09:36,12:07

35
33,9

-3%

420
397

-5%

Red Bull

4,99
250 ml e

13.11.2008
1003469/16:33

32
30,3

-5%

400
361

-12,5%

deklarowana

oznaczona

deklarowana

oznaczona

Miejsce w rankingu

Badania na zlecenie miesi´cznika „Âwiat Konsumenta” wykona∏o akredytowane laboratorium w Niemczech

Wykorzystywanie wyników w publikacjach oraz do celów marketingowych tylko za pisemnà zgodà Wydawcy 

Wyniki dotyczà badanej partii napojów

Wszelkie prawa zastrze˝one

fo
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Trzeba zaznaczyç, i˝ ró˝nice zawartoÊci sk∏adników akty-

wnych sà na tyle niewielkie, ˝e nie majà istotnego wp∏y-

wu na dzia∏anie fizjologiczne badanych napojów – nie-

zale˝nie od tego, który wybierzemy, efekt odczujemy

podobny. Oceniane napoje mo˝na zró˝nicowaç jednak 

ze wzgl´du na zgodnoÊç oznaczonych iloÊci tauryny i ko-

feiny z deklaracjà na etykiecie produktu podanà przez

producenta.

I tu najlepszà zgodnoÊcià cechowa∏ si´ napój XL, w któ-

rym badania wykaza∏y praktycznie identycznà z dekla-

racjà zawartoÊç sk∏adników bioaktywnych. Najs∏abszà

zgodnoÊç – ró˝nice w zakresie -5% dla kofeiny i -12.5% dla

tauryny – stwierdzono w napoju Red Bull. Pozosta∏e ba-

dane napoje wykazywa∏y podobne niezgodnoÊci – od 0,6

do 5% powy˝ej lub poni˝ej zadeklarowanych na etykietach

wartoÊci.

Kofeina i tauryna to drogie sk∏adniki recepturowe energy

drinków. Dlatego napój, w którym jest ich wi´cej ni˝

deklaruje producent, trzeba uznaç za lepszy ni˝ ten napój,

w którym jest ich mniej. OczywiÊcie przy uwzgl´dnieniu

faktu, ˝e taki naddatek nie zwi´ksza oddzia∏ywania napo-

ju na nasz organizm. 

1 miejsce:
XL – to napój, w któ-

rym badania wykaza∏y
identycznà z deklaracjà

zawartoÊç tauryny; kofeiny
by∏o jedynie o 0,9% mniej

ni˝ producent poda∏ na
etykiecie.

2 miejsce: „1”
– ten produkt marki

w∏asnej zawiera∏ minimalnie
mniej kofeiny ni˝ podano na

etykiecie – o 0,6%; tauryny mia∏
natomiast o 4% mniej ni˝ de-
klarowano. Warto tu jedno-
czeÊnie zaznaczyç, ˝e by∏

to najtaƒszy napój 
w teÊcie.

3 miejsce: Shell
V-Power – to jedyny napój,

w którym faktyczna zawar-
toÊç sk∏adników nieco prze-

kracza∏a deklaracj´ producenta,
nie wp∏ywajàc jednak na fun-
kcjonalnoÊç (w∏aÊciwoÊci) te-

go napoju: kofeiny by∏o 
o 4% wi´cej, a tauryny

– o 3%.

5 miejsce: Red
Bull – to napój, w którym

badania wykaza∏y znaczàce
ró˝nice w stosunku do dekla-

racji, najwi´ksze wÊród wszyst-
kich ocenianych produktów: rze-
czywista zawartoÊç tauryny by-

∏a o 12,5% ni˝sza ni˝ podaje
producent, natomiast

kofeiny – o 5%.

4 miejsce: Tiger
i Burn – te dwa napoje upla-

sowa∏y sí  na równorz´dnej po-
zycji – w obu zawartoÊç kofeiny

i tauryny by∏a zani̋ ona w stosunku
do deklaracji w podobnym stopniu: 
w przypadku tauryny odchylenie od

deklaracji wynosi∏o po 5%, a jeÊli
chodzi o kofein´, to Tiger zawiera∏

jej o 2% mniej ni̋  podano 
na etykiecie, Burn zaÊ 

– o 3% mniej.




