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Bitki
Stevia rebaudiana Bertoni, Güney Amerika’da yetişen uzun 
ömürlü bir bitkidir. Bu bitki Guarani yerlileri tarafından 
yüzyıllarca hem ilaç olarak, hem de yiyeceklerde tatlandırıcı 
olarak kullanılmıştır.
Stevia rebaudiana Bertoni, İsviçrèli Botanist Moises Santiago 
Bertoni tarafından 1889 yılında sınıflandırılmış ve ismini yine 
bu bilim adamından almıştır.

Stevia bitkisi, yapraklarındaki tatlı lezzetini yapraklarında bu-
lunan steviol glikozitlerden alır.
Hasat yapıldıktan sonra yapraklar güneşte kurutulur ve 
sonrasında yapraklardan steviol glikozitler elde edilir. Elde 
edilen bu tatlı özütler kalorisizdirler; bu nedenle yiyecek 

ve içeceklerde tatlandırıcı olarak kullanılırlar. Steviol gli-
kozitler, Japonya’da 1970’lerden beri endüstriyel olarak 
kullanılmaktadırlar. Steviol glikozitleri piyasada birçok gıda 
ürününde bulmak mümkündür.

Bitkinin yetiştirilmesi
Stevia, Asteraceae ailesindendir. Bitkinin doğal yetişme alanı Pa-
raguay yükseklerindeki ovalardır. Stevia bitkisi yarı-kurak iklimleri 
sever. Bu nedenle 10 ̊ C nin altındaki sıcaklıklarda yetişmesi zordur.
Uygun koşullarda bitkinin yüksekliği 1 metreye kadar ulaşır.

Günümüzde Stevia rebaudiana Bertoni bir çok farklı ülkede ve ner-
deyse tüm kıtalarda yetişmektedir.
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S T E V İ A 
Bitki & Yetiştirilmesi

T E R M İ N O L O J İ  V E  K A L İ T E
Ayrımlar

Stevia rebaudiana Bertoni ile ilgili terminolojide bazı ayrımları 
yapmakta fayda vardır:
•	 Stevia: Stevia rebaudiana Bertoni bikisini ve 

(kurutulmuş) parçalarını ifade eder.
•	 Steviol Glikozitler: Stevia bitkisinden doğal ekstreksi- 

yon yöntemi ile elde edilen tatlı bileşenlerdir (steviosid-
ler ve rebaudiosidler).

•	 Rebaudioside A: Steviol glikozitler arasında en 
kıymetli ve kaliteli olan bileşendir. Aynı zamanda 
hammaddenin fiyatını belirleyen bileşendir.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, İsviçre, Avustralya ve Yeni Zelanda’da, 
steviol özlerinin minumum 95% steviol glikozit içermesi şartı 
koşulmuştur. Steviol glikozitlerde en önemli unsur kalitedir. Stevia 

özlerinin kalitesi, sadece ürünün saflığı açısından değil, standardın 
sağlanması açısından da önemlidir. Stevia bitkisindeki steviol gli-
kozitlerin oranı, bitkinin yetiştiği ortam koşullarına göre oldukça 
farklılık gösterir. Bu nedenle ürün partileri arasında farklılıklar 
olması normaldir.

Üretilen ürünün kalitesinde sürekliliğin sağlanabilmesi için, 
kullanılan Steviol glikozitlerin de standart kalitede üretilmiş 
olması gerekir. IMPAG, bu talebi karşılama adına Avrupa kalite-
sinde Stevia tedarik eder. Düzenli analizler ile kalitenin sürekliliği 
sağlanır.

Ayrıca, steviol glikozitlerin üretildiği Stevia yaprakları için de or-
ganik sertifikasi mevcuttur.

Steviol Glikozitlerin fizyolojik güvenliği FAO/WHO ortak ko-
mitesi olan JECFA (Gıda Katkı Maddeleri Uzman Komitesi) 
tarafından çok sayıda metabolik çalışmayla araştırılmıştır. 
İnsan vücudu üzerinde herhangi bir zararlı etki veya biri-
kim tespit edilmemiştir. Steviol glikozitler insan vücudunda 
tamamen normal bir şekilde sindirilirler. Steviol glikozitler 
bağırsaklarda steviol’e parçalanır, en son aşamada ise steviol 
glucuronide olarak vücuttan atılırlar.

Haziran 2008’de JECFA, 95% saflıktaki steviol glikozitler için 
günlük alım miktarını (ADI) yayınlamıştır. Buna göre günlük 
alım miktarı 4 mg/kg vücut ağırlığı’dır. Bu değer ve altındaki 
tüketim miktarlarının insan sağlığı üzerinde herhangi bir 
olumsuz etkisi yoktur.

Yine çalışmalar göstermiştir ki, steviol glikozitler kesinlikle 
kanserojen değildirler, kalıtsal değişikliklere yol açmazlar ve 
doğurganlık üzerinde herhangi bir etkileri yoktur.

S T E V İ O L  G L İ K O Z İ T L E R İ N  G Ü V E N L İ Ğ İ 
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Ö Z E L İ K L E R  &  U Y G U L A M A L A R
Stevia Natura

Steviol Glikozitler’i şeker ve diğer tatlandıcılara alternatif yapan 
birçok unsur vardır. Bunların başında, ev tipi şekerden 200 - 350 
kat daha tatlı olmaları gelir.

Steviol glikozitlere bu tatlı lezzeti başlıca 4 bileşen verir:
•	 Stevioside
•	  Rebaudioside A
•	  Rebaudioside C
•	  Dulcoside A

Bu steviol glikositler, glukoz ve rhamnose kalıntıları dikkate 
alındığında miktarsal ve durumsal olarak farklılık gösterirler.

Steviol glikozitler, her zaman gönül rahatlığı ile kullanılabilirler. 
Kalorisizdirler ve diş çürüklerine neden olmazlar. Steviol glikozit-
lerin glisemik indeksleri düşük olduğu için kan şekerini etkilemez-
ler. Bu nedenle steviol glikozitler ile tatlandırılmış ürünler diabet 
hastaları için idealdir. Normal şekere alternatif olan steviol glikozit-
ler, ‘’doğal’’ konsepti ile satılan ürünler için de oldukça uygundur.

Kimyasal ve fiziksel değerler itibariyle, Steviol glikozitlerin suda 
çözünürlüğü oldukça yüksektir. Steviol glikozitler, yüksek ve 
düşük sıcaklıklarda kararlıdırlar. Bu nedenle pişirme, fırınlama ve 
dondurma işlemlerinde de rahatlıkla kullanılabilirler.

Tüm bunların yanında steviol glikozitlerin diğer bir avantajı da 
geniş pH aralıklarında kararlı olmalarıdır. Bu sebeple alkolsüz içe-
ceklerde kulllanılabilirler. Genel anlamda steviol glikozitlerin son 
üründeki kararlılıkları da oldukça yüksektir.

Steviol glikozitlerin kullanım alanları:
•	 Süt ve süt ürünleri
•	  Çikolatalar
•	  Dondurma ve tatlılar
•	  Soya ürünleri
•	  Soslar ve Ketçaplar
•	  Reçel, meyve ve sebze konsantreleri
•	  Fırın ürünleri ve pastalar
•	  Meşrubatlar
•	  Meyve suları
•	  Tatlandırıcılar
•	  Kahvaltılık gevrekler
•	  Aperatifler
•	  Sakızlar
•	  Sporcu besinleri
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Ürün grubumuz:
•	 Stevia yaprakları (organik)
•	 Steviol glikozit karışımı 95 %
•	 Steviol glikozit 95 % - 60 % Reb A
•	 Rebaudioside A 98 %
•	 Sofralık tatlandırıcılar

Pratik bilgi:  Rebaudioside A oranı arttıkça, fiyat ve tatlılık da 
artar. Bu nedenle Steviol glikozit 95%  ve 60 % Reb A  kombi-
nasyonu çoğu zaman en iyi alternatifi oluşturur.

STG 95 %
Steviol glikozit 95%, normal şekerden 250 kat daha tatlıdır. Bu 
ürün, Stevia yapraklarında bulunan bütün steviol glikozitleri 
içerdiğinden, tatlılık ve lezzet olarak Stevia bitkisinin tadına 
en çok benzerlik gösteren üründür. STG 95% ürün grubumuz-
da en düşük Reb A içeriğine (yaklaşık 25%) sahip olan ürün-
dür. Bu nedenle fiyat olarak en uygun olan üründür. Kullanım 
alanına en iyi örnek reçellerdir.

STG 95 % Reb A 60
STG 95 % Reb A 60, normal şekerden 300 kat daha tatlıdır ve 
tüketici anketlerinde mükemmel sonuçlar vermiştir. Fiyat/ve-
rim ilişkisi dikkate alındığında STG 95 % Reb A 60,  Reb A 98%’e 
oldukça güçlü bir alternatiftir. Bu nedenle Avrupa’da yeni ürün 
lansmanlarında en çok denenen çeşittir. Diyet takviyeleri ve al-
kolsüz içecekler kullanım alanlarına en iyi örneklerdir.

Reb A 98 %
Rebaudioside A molekülü, Stevia bitkisindeki en tatlı bileşendir. 
Normal şekerden 350 kat daha tatlıdır. Herhangi bir acılık veya 
aftertase sorununa yol açmaz. Bu nedenle Reb A 98% piyasa-
daki en pahalı üründür. IMPAG, size minumum 98 %  rebaudio-
side içeriği sağlamayı garanti eder (bu oran ürünümüzde çoğu 
zaman 99%’dur). Sofralık Tatlandırıcılar ve çikolatalar kullanım 
alanlarına en iyi örnekleri oluştururlar.

Ambalaj
PE-Torba, karton, bidon, 1-10 Kg.

Ü R Ü N  G R U B U
Teklifimiz

I M P A G  N E L E R İ  G A R A N T İ  E D E R

•	 Yüksek saflık, kalitede süreklilik ve bunun sonucu olarak 
daha iyi bir tat

•	 Yüksek standarda sahip ekstreler (Stevia ürünlerinin 
kalıcı tatlandırma gücü)

•	 Yetiştiriciler ile beraber, sürdürülebilir tarım ve dürüst 
ticaret

•	 Avrupa’da üretilmiş steviol glikozitler (metanol 
kullanılmadan)

•	 Sıkı kalite kontrol uygulamaları
•	 Stevia içerikli ürünlerde tecrübe ve teknik bilgi



Ortağımız Stevia Natura bir Fransız firmasıdır. Stevia rebaudi-
ana Bertoni bitkisinden elde edilen ürünlerin, özellikle de bu 
bitkinin tatlı bileşenleri olan steviol glikozitlerin üretiminde ve 
pazarlanmasında uzmanlaşmıştır. 2006 yılı başında  Fransa’nın 
merkezi olan ve yine Clermont-Ferrand’a çok yakın olan Riom, 
Auvergne’de kurulmuştur. Stevia Natura’nın misyonu, Stevia 
bitkisinden ve bu bitkinin glikozitlerinden yüksek kalitede 
ürünler üretmek, gıda endüstrisine gıda takviyesi ve şeker al-
ternatifi olarak sunmaktır.

Sadece bir bitki ve bu bitkiden elde edilen 
ürünlerde uzmanlaşmak Stevia Natura’ya 
çok fazla bilgi ve deneyim kazandırmıştır. 
Stevia Natura, teknik alandaki bu 
uzmanlığının yanısıra, gıda ve ilaç endüs-
trilerindeki diğer başarılı firmalarla yaptığı 
işbirliğinin de avantajlarını yaşamaktadır.

Stevia Natura üretimini, Stevia’nın 
ana vatanı olan Paraguay’dan ve yine 
Hindistan’dan aldığı Stevia yaprakları 
ile yapar. Bu yaprakların yetiştirilmesi, 
kurutulması ve ambalajlanması organik 
tarım koşullarına bağlıdır.

Steviol glikozitlerin ekstreksiyonu ve 
saflaştırma aşamaları Fransa’da gerçekleşir. 
Stevia özütlerinin saflaştırılması sırasında 
metanol gibi herhangi bir kimyasal çö-
zücü kullanılmaz. Stevia Natura, üretimlerinde sadece su, 
kalsiyum hidroksit ve organik Etanol kullanır. Yüksek saflık 
standartlarının korunması ve kalitede devamlılığın sağlanması 
amacıyla düzenli kalite kontrol ve analizler yapılır.

Stevia Natura, kalitenin yanısıra tedarik zincirinde hammadde 
ve ürünlerin izlenebilirliğine ve devamlılığına da ayrıca önem 
vermektedir.

Stevia Natura ürünleri, piyasada paketlenmis ürün ve sofralık 
tatlandırıcı olarak mevcuttur. IMPAG, steviol glikozit ürünle-
rinde Stevia Natura’yı iş ortağı olarak sunmaktan gurur duyar.
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S T E V I A  N A T U R A
Ortağımız

M A R K A  İ Ş B İ R L İ Ğ İ
Pazarlama

Stevia ile ilgili taleplere karşılık, seçenekler pek fazla 
olmadığından Stevia- Natura oldukça iyi bir alternatif sunar. 
Stevia özlerimizi kullanırken, Stevia Natura logosunu ürün 
ambalajınızın üzerinde kullanabilirsiniz. 

Bu logoda ‘Stevia Natura’ kelimelerinin ve stevia yapraklarının 
beraber yer alması, steviol glikozitlerin varlığını açıkça ifade 
eder. Bu nedenle bu logo tüketiciler üzerinde oldukça iyi bir 
etki yaratır.

Villars Maitre Çi-
kolata, Stevia ile 
tatlandırılmış bit-
ter çikolatada bu 
logoyu pazarla-
ma amaçlı olarak 
kullanmaktadır.

Stevia Natura’nın Sofralık Tatlandırıcıları



S T E V İ O L  G L İ K O Z İ T L E R İ N  Ü R E T İ M  S Ü R E C İ

Tatlandırıcı olarak üretilen Stevia özlerinin üretimi, şeker 
pancarı ya da şeker kamışından şeker üretilmesine benzer.

Steviol glikozitlerin suda çözünebilir özellikte olması, bit-
ki bileşenlerinin ayrıştırılması ve saflaştırılması işlemlerini 
mümkün kılar. Buna karşın, Stevia bitkisinin sadece 6-20 % ‘lık 
kısmından steviol glikozit elde edilir.

Üretim süreci iki aşamadan oluşur. Birinci aşama tüm steviol 
glikozitlerin ayrıştırılması işlemini içerir. İkinci aşama ise sade-
ce rebaudioside A elde etme amaçlıdır.

Endüstriel ekstreksiyonun ilk aşaması, kuru stevia 
yapraklarından steviol glikozitlerin uygun solventler 
yardımıyla ayrıştırılmasından oluşur.

Ortağımız Stevia Natura, bu işlemde sadece saf su ve su buharı 
kullanmaktadır. Üretilecek ürüne bağlı olarak kullanılan sol-
vent, sıcaklık-zaman gibi parametreler de değişir. Bu işlemleri 
takiben yapılan filtrasyon ve santrifüj uygulamaları ile çözün-
meyen katı parçacıklar sistemden uzaklaştırılır.

Bir sonraki aşamada Kalsiyum Hidroksit bileşen oluşturucu 
olarak ortama eklenir. Bunun sonucu olarak önceden sistem-
de çözünmüş olarak bulunan bazı moleküller yoğunlaşarak 
dibe çöker. Bu çökeltiler ikinci bir filtrasyon işlemi ile ortam-
dan uzaklaştırılır. Steviol glikozitler, farklı ayırma teknikleri 
ile bitkinin çözünebilen diğer bileşenlerinden ayrıştırılarak 
saflaştırılır. İon yüklü molekülleri ve pigmentleri ayırmak için 
iyon reçineleri  kullanılır. Steviol glikozitler herhangi bir iyon 
yükü taşımadıkları için anyonik ve katyonik reçinelerden 
geçerler.

Steviol glikozitler, sonraki aşamada güçlü polariteleri nede-
niyle adsorpsiyon reçinelerinde tutulurlar. Bu işlemi takiben 
de su ve etanol ile yıkanırlar. Ayrıştırma işlemlerinin sonunda, 
elde edilen bu çözeltiden yaklaşık 90- 99 % saflıkta steviol gli-
kozit elde edilir. En son aşamada ise, steviol glikozitler kon-
santre edilir, spray-dryer’dan geçirilerek ince, beyaz toz haline 
getirilir.

Üretim sürecinin ikinci aşaması diğer steviol glikozitlerden saf 
reabudioside A elde etme amaçlıdır. Rebaudioside A, belirli 
ortam koşullarında kristalleşir; bu nedenle de rebaudiosi-
de A’yı saf olarak elde etmek mümkündür. Ayrıştırma işlemi 
herbir steviol glikozitin suda ve alkolde farklı çözünürlük 
özelliğine sahip olması esasına dayanır.

Bu işlemleri takiben stevia özlerinin bileşen ve saflık ana-
lizleri yapılır. Son olarak, elde edilen ürünler dağıtımları 
gerçekleşene kadar uygun ortam koşullarında depolanır.

(Akış şeması yan sayfadadır)

Belirleyici  parametreler
Endüstriyel kullanımda elde edilecek verim, kullanılan 
yaprakların kalitesine, dolayısıyla da yaprakların steviol glikozit 
ve rebaudioside A içeriğine bağlıdır. Üretim aşamasında uy-
gun üretim tekniğinin kullanılmış olması da en az yaprakların 
kalitesi kadar önemlidir. Ortağımız Stevia Natura, ekstreksi-
yon ve saflaştırma işlemleri için özel fiziki yöntemler kullanır. 
Stevia ekstrelerinde kimyasal değişim ve reaksiyonlara neden 
olacak işlemler söz konusu değildir. Elde edilen son üründe 
eser miktarda bitki kalıntısı (<5 %)  bulunabilir.
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Steviol Glikozitlerin (95%) akış şeması



Y A S A L  D Ü Z E N L E M E L E R
Avrupa
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Distribütör
IMPAG AG
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Uzun bir süreçten sonra Avrupa Birliği Komisyonu, Stevia bit-
kisinden elde edilen steviol glikozitleri 11 Kasım 2011’de gıda 
katkı maddesi olarak kabul etti.

Bu karar esas olarak Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Otoritesi’nin 
(EFSA), Nisan 2011’de Stevia kullanımının herhangi bir sakınca 
taşımadığı, tamamen güvenli olduğu yönünde yaptığı bi-
limsel değerlendirmeye dayanmaktadır. Alınan karar, bu il-
ginç tatlandırıcının gıda endüstrisinde bir çok farklı alanda 
kullanımının da kapılarını açmıştır.

Stevia ancak belli şartlar altında kullanılabilir. Avrupa Birliği, 
şekerlemeden konserveye, alkolsüz içeceklerden ev tipi 
kullanıma kadar toplamda 31 kategoride steviol glikozitlerin 
kullanımını onaylamıştır.

Avrupa Gida Güvenlik Otoritesi – EFSA tarafından belirlenen 
günlük alım miktarının (4 mg/ kg vücut ağırlığı) aşılmaması 
amacıyla, herbir ürün kategorisi için 
miktarsal limitler belirlenmiştir.

Bu miktarsal limitler steviol eşleniği ola-
rak ifade edilmektedir.

Günlük alım miktarı, steviol glikozit-
lerin 95 % saflıkta olduğu varsayılarak 
hesaplanmıştır. Bu nedenle sadece bu 
saflık değerindeki glikozitlerin  belirle-
nen limitler çerçevesinde kullanımı uy-
gundur.

Link to the EU regulation in 23 languages

IMPAG Chemicals  Poland sp.  z  o.o.
ul .  Wiśniowa 40 lok .  2
PL–05-520 Warsaw

Phone: +48 (0)22 542 40 72
Fax:  +48 (0)22 542 40 73
E-Mail:  info@impag.pl
Web:  www.impag.pl

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V2&T2=2011&T3=1131&RechType=RECH_naturel&Submit=Suche

