
en introduktion 
till specialkaffe 

+ 6 vanliga misstag när du 
brygger hemma



Det börjar med kaffe
För att förstå vad skillnaden mellan specialkaffe och 
massproducerat kaffe är behöver du veta mer om var 
kaffe kommer ifrån och vilken väg det färdas för att 
till slut hamna i din kopp. 

Ett nytt sätt att odla 
Det går inte att komma ifrån det faktum att en god 
kopp kaffe börjar med kvalitén på själva kaffet. 
Precis som en god maträtt börjar med bra 
råvaror. Kaffet som säljs i vanliga mataffärer når 
ytterst sällan en sådan kvalitet. Det beror på olika 
saker, men framförallt att endast de större 
rosterierna har möjlighet att sälja där. Eftersom de 
köper in så stora mängder kaffe kan de omöjligt 
hålla samma nivå som mindre, så kallade ”mikro-
rosterier”.



Skillnaden börjar redan vid kaffeplantagen, där 
bönderna sedan 1970-talet odlat fram nya arter 
k a ff e t r ä d s o m t å l m e r s o l o c h m e r 
bekämpningsmedel än naturligt. Detta för att 
kostnadseffektivt kunna möta behovet1 (ett kaffeträd 
tar mellan tre och fyra år att växa och börja blomma 
(efter det producerar ett träd endast cirka ett halvt 
kilo kaffebönor om året). 

Det nya sättet att odla är upp till fem gånger så 
effektivt men påverkar miljön negativt på flera sätt - 
det går till exempel åt avsevärt mycket mer vatten och 
jordmånen lakas ur (ett fenomen som återspeglar 
flera andra typer av jordbruk). Forskning visar att en 
enda kopp kaffe kräver 140 liter vatten från odling till 
förtäring!1. 

Den ökade konsumptionen har lett till pressade 
priser och sämre arbetsförhållanden i länder där 
kaffe odlas. Vissa bönder får mindre betalt än det 
kostar att odla och kan tvingas gå back flera år i rad2.



Mögel
Ett annat problem kaffe delar med andra 
sorters livsmedel är att långa transporter och 
stora laster kan försämra dess skick. Bland 
annat  orsakar fuktig havsluft att mögel börjar 
växa på bönorna. En studie som undersökte 
brasilianskt kaffe visade att över 90% av 
bönorna var mögelskadade3. Det har skrivits 
mycket om att kaffe är skadligt för hälsan och 
orsakar t.ex. stress och magproblem, men 
faktum är att de vanligast förekommande 
hälsoskadorna förknippade med kaffe orsakas 
främst av detta mögel, inte kaffet i sig4.



Mögelfritt, högkvalitativt kaffe erbjuder istället 
en mängd olika hälsofördelar så som ökat 
mentalt fokus, bättre korttidsminne och ökad 
fettförbränning5. Många känner till att måttliga 
mängder rödvin sägs vara hälsofrämjande (det  
har även hänt att jag använt det som ursäkt för 
att fylla på i glaset en mörk tisdagkväll).  
Hä lsofördelarna beror f rämst på a t t 
rödvin innehåller antioxidanten polyfenol som 
tros motverka hjärt-kärlsjukdomar och 
diabetes6. Polyfenol finns också i mörk choklad 
och vissa bär. Många vet dock inte att kaffe 
faktiskt innehåller mycket större mängder 
polyfenol än rödvin gör.



Anledningen till att forskning kring kaffe är så 
tvetydig är att bönornas ursprung, kvalitet och 
skick inte kontrolleras tillräckligt väl vid 
studierna. Svaret är egentligen entydigt - bra 
kaffe är bra för dig och dåligt kaffe är dåligt. Det 
enklaste sättet att känna skillnaden är att dricka 
riktigt bra kaffe och sedan känna efter hur du 
mår.

Värt att notera är att koffein är ett av kaffebärets 
naturliga skydd mot inkräktare så som 
mögelsvamp. Specialkaffe har därför ofta högre 
koffeinhalt än massproducerat eftersom 
bönorna kommer från friska träd. Du gör alltså 
bäst i att helt avstå från koffeinfritt kaffe om det 
inte är av oerhört hög kvalitet.



Rostning
Den br i s tande  kva l i te ten har le t t   t i l l 
att massproducerade bönor ofta rostas mörkt i 
ett försök att försäkra en konsekvent smak och 
att oskadliggöra eventuellt mögel och andra 
skador. Visserligen dör mögelsvampen av 
detta, men de skadliga ämnena som kan 
förekomma i svampen (så som ochratoxin A) 
finns kvar. Tänk efter - har du någonsin sett ett 
paket på din vanliga kaffehylla som säger 
”ljusrostat”?

Det är däremot viktigt att inte avfärda allt 
mörkrostat kaffe. Rostning är ett hantverk som 
kan användas på olika sätt, och det finns många 
fantastiska kaffen som rostas mörkt för att 
åstadkomma en viss smak, kanske för att 
användas i en speciell espressoblandning.



Kaffebönor är egentligen inga bönor, utan frön 
från kaffebär som växer på kaffeträd. Precis som 
andra frön innehåller de fett, vilket utgör en 
viktig del av kaffets arom. När man rostar 
bönorna mörkt börjar de ”svettas” vilket du kan 
se på att de blir fuktiga på ytan. Detta är oljor 
som ”flyr” och oxideras snabbt vid kontakt med 
syret i luften vilket gör att smaken försämras.

Den mörka rostningen av dåligt kaffe minskar 
alltså smaken från själva bönan i sig och 
adderar istället den bittra, smått brända smaken 
som kännetecknar massproducerat kaffe. Vissa 
har blivit så vana vid denna smak att de tycker 
kaffe faktiskt ska smaka så, vilket är förståeligt. 



Ett argument jag brukar använda för att 
resonera kring varför detta är något negativt är 
att jämföra kaffe med te. 

Det finns olika typer av te: vitt, grönt, oolong och 
svart, som alla genomgår samma process under 
olika lång tid. Svart te behandlas längst och där 
kan därför dras en parallell med mörkrostat 
kaffe. Även om svart te är ”mörkast” vill de 
flesta i regel känna smaken från själva tebladen 
och inte från processen de genomgått eller 
något annat (även om detta givetvis alltid 
kommer att påverka). Kaffe är egentligen precis 
samma sak som te - vatten som varit i kontakt 
med en substans och tagit smak från denna. 
Samma inställning borde därför finnas mot 
kaffe.



Hur kan jag göra ett bättre val? 
Om du har möjlighet rekommenderar vi att endast 
handla kaffe från etablerade mikro-rostare. Vi har 
inga bevis, men vill påstå att det bästa kaffet ofta 
kommer från dem med flest tatueringar. Mikro-
roastare handlar ofta sina bönor direkt från odlare 
och bygger på så sätt en ömsesidigt respektfull 
relation med dem, samt får en omfattande 
kunskap om allt kaffe de arbetar med.

Vi vet att specialkaffe kan verka dyrt, men 
förhoppningsvis inser du nu vad riktigt bra kaffe 
faktiskt är värt. Om du verkligen vill veta vad som 
är så "special" med specialkaffe kan du testa en 
månads prenumeration hos oss - du kommer inte 
att ångra dig!



Även om du handlar i vanlig affär finns flera sätt 
att hitta det bästa kaffet för pengarna. Vi 
rekommenderar att köpa ekologiska och 
fairtrade-märkta bönor. Det förstnämnda 
minimerar risken för miljöskador genom att 
utesluta syntetiska ämnen vid odlingen, och det 
sistnämnda försäkrar odlarna ett grundpris för 
kaffet de producerar. 

Sist men inte minst - köp alltid hela bönor. Så 
fort kaffet är malt oxiderar det snabbt och 
smaken försämras dramatiskt.

Så, nu vet du förhoppningsvis lite mer om vad 
som ligger bakom en kopp av vår favoritdryck. 

Här kommer våra 6 bästa tips att tänka på när du 
brygger hemma:



En av de bästa investeringarna du kan göra som 
nybliven kaffe-entusiast är att skaffa en köksvåg. Det 
säkraste sättet att hålla konsekvent smak och kvalitet 
på din bryggd är att väga kaffet. Om du använder en 
sked (eller bevare mig väl, ögonmått) är det svårt att 
lyckas bra varje gång. Det finns bra digitala vågar som 
kostar några hundralappar. Se dock till att välja en 
som håller igång en stund och inte går in i viloläge 
eller stänger av mitt under bryggningen.

Konsten att väga eller mäta gäller även vattnet du 
brygger med - för vad är poängen med att noggrant 
väga kaffet om du sedan slänger på en godtycklig 
mängd vatten? Det gäller alltså att få ration mellan 
kaffe och vatten rätt. Denna ratio varierar mellan 
olika bryggmetoder, och den ”perfekta” ration är 
subjektiv.

Ett bra sätt att börja är 6,6 gram kaffe per 100 gram
(1 dl) vatten.

1. RATIO



Om du brygger i en vanlig elektrisk bryggare finns 
ingen möjlighet att kontrollera tiden bryggningen 
tar. Om du däremot tagit steget och testat någon 
typ av handbryggning (fransk press är ett vanligt 
alternativ), är detta en viktig variabel att hålla koll 
på. 

Om kaffet är i kontakt med vattnet för länge blir 
kaffet för starkt och får en tjock smak 
(överextraktion). Om det har kontakt för kort tid 
blir kaffet tunt och svagt (underextraktion). Detta 
är relativt lätt att inse, men det många missar är 
hur lite marginal det rör sig om. Vi fortsätter med 
fransk press som exempel: de flesta är överens om 
att fransk press har en extraktionstid på exakt fyra 
minuter. Inte tre minuter och femtio sekunder. 
FYRA MINUTER. Om du håller på detta kommer du 
inte nödvändigtvis märka mycket skillnad först, 
men i längden kommer du märka at t 
dina bryggningar håller en  jämnare och högre 
kvalitet.

2. TID



Kaffe är smaksatt vatten. Så enkelt är det. Bra 
vatten är alltså typ ganska så skitviktigt för att 
kaffet ska bli riktigt gott.

Vi råkar bo i Sverige, och även om vi ofta klagar 
på allt regn som faller bör vi vara glada för att vi 
har bland det bästa kranvattnet i världen!

Det finns däremot några saker att tänka på när 
du förbereder vatten till din bryggning.

Börja med att alltid fylla vattenkokaren med 
kallt vatten. Varmt vatten löser ut oönskade 
metaller från ledningsystenet. Kalkrikt 
varmvatten löser ut metallerna ännu snabbare. 

Kallt vatten, ok?

3. VATTEN



Vissa använder kannan från bryggaren till att fylla på 
vatten, ofta efter att endast ha sköljt av den med  
vatten och inte diskat ordentligt. Det förstör både 
smaken på kaffet och själva kaffebryggaren. Fetterna 
som sitter kvar i kannan från kaffet vid tidigare 
bryggningar bränns nämligen när de passerar genom 
bryggaren igen. Vi rekommenderar att använda ett 
separat kärl för att väga upp vattnet, eller åtminstone 
att diska kannan noga efter användning. 

Temperaturen är inte bara viktig när du häller upp 
vattnet. Om du brygger för hand är det du som har 
kontrollen över detta, och det är viktigt att vara 
noggrann även här. Om du brygger för nära 
kokpunkten bränner du fetter och andra smakämnen 
i kaffet och om vattnet är för kallt kommer dessa 
istället inte att extraheras ordentligt. 

Lagom temperatur beror på bryggmetod och varierar 
mellan 90-96 °C. 

3. VATTEN



Har du någonsin undrat varför filtret inte riktigt 
passar i kaffebryggaren? Testa att vika de stansade 
kanterna både under och på sidan av filtret. 
Passar bättre va?

Nu är det dags att blöta filtret. Om du någon gång 
varit i en fabrik som hanterar kartong eller papper 
förstår du varför. Efter ett tag samlas pappersdam 
i varje skrymsle och vrå. Genom att skölja filtret 
rensar du bort sådana rester, samt mättar pappret 
så att inte en del av vattnet du så noggrant mätt 
upp går åt till detta.

För att spara på miljön går det utmärkt att 
använda ett metallfilter av någon typ, vilket går att 
köpa till de flesta sorters bryggare (för den nyfikne 
tillåter även detta anti-inflammatoriska oljor i 
kaffet, t.ex. kahweol och cafestol7 att smita igenom 
filtret och in i din kropp8).

4. FILTER



Som tidigare nämnts oxiderar fetterna i 
kaffebönor med syret i luften. Det gör att de 
tappar den goda smaken. Så fort kaffet är malt 
är större yta exponerad mot luften och 
processen går mycket fortare. Förvara dina 
bönor i en lufttät behållare eller påse, på en 
mörk och sval plats. Kolla också på bäst före 
datum. Vi vet att det är svårt att låta bli, men 
köp inte på dig för mycket så det hinner bli 
gammalt.

Köp alltid hela bönor om du har en kvarn 
hemma. Om du saknar en finns billiga men bra 
handkvarnar så som Hario Slim.

5. FÖRVARING



Sist men inte minst vill vi uppmana dig att testa 
på att brygga för hand. Det finns många bra 
elektriska bryggare på marknaden, men vår 
oerhört partiska åsikt är att de aldrig kommer i 
närheten av handgjort kaffe. Dessutom kommer 
du märka att det är roligt att gå igenom 
processen att brygga för hand, samt en viktig 
del i upplevelsen av specialkaffe.

Vi pratade tidigare om fransk press vilken är ett 
fantastisk metod som inte behöver kosta 
skjortan. En riktig klassiker som vi starkt 
rekommenderar är hario V60 eller någon annan 
typ av så kallat ”droppkaffe". Det finns ett riktigt 
prisvärt startkit här.

6. BRYGGARE

http://www.baristashopen.se/kaffe/kaffebryggare/hario-2/hario-v60-pour-over-kit.php


Med de orden vill vi önska dig lycka till i jakten på 
den perfekta koppen. Om det här är helt nytt för dig 
hoppas vi ha tänt en liten gnista av intresse som 
säkerligen kommer leda dig vidare in i denna 
fantastiska värld. Men vi måste varna dig, när du en 
gång testat är risken stor att du inte kan vända 
tillbaka. 

Om du vill veta mer om oss eller har frågor vill vi 
gärna höra från dig på hej@mooncoffee.se. 

Bästa hälsningar,  
Sebastian Hallqvist, kaffeälskare och kreativ direktör 
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