
S T E V İ A‘ D A N  S T E V İ O L  G L İ K O Z İ T L E R
tatlı & kalorisiz

Stevia Nedir?
Stevia rebaudiana Bertoni, aslen Güney Amerika`da yetişen uzun ömürlü bir bitkidir. 
Yapraklarındaki Steviol  Glikozitler (tatlı bileşenler), bu bitkiye tatlı lezzetini verir. Stevia 
yapraklarından elde edilen Steviol  Glikozitler, çeşitli yiyecek ve içeceklerde şeker mua-
dili olarak kullanılır.

Yüksek tatlandırma gücü:  Stevia ekstreleri, ev tipi şekerden yaklaşık 200-250 kat fazla 
tatlandırma gücüne sahiptirler. Stevia yapraklarına tatlılık veren başlıca Steviol  Glikozit-
ler: stevioside, rebaudioside A, rebaudioside C ve dulcoside A`dır.

İyi bir tesadüf: Steviol Glikozitler, kalorisiz ve diş dostudurlar. Kan şekeri üzerinde her-
hangi bir etkileri yoktur; bu nedenle Stevia`yı diyabet hastaları da rahatlıkla kullanabilir.

Steviol Glikozitler‘in Avrupa Birliği tarafından onaylanması:
Uzun bir sürecin sonunda, Avrupa Birliği Komisyonu Stevia`dan elde edilen Steviol 
Glikozitler‘i  gıda katkı maddesi olarak 11 Kasım 2011`de onayladı. Böylece bu ente-
resan tatlandırıcının gıda endüstrisinde kullanımının yolu da açılmış oldu.

Stevia sadece belirli uygulama koşullarında kullanılabilir.
Avrupa Birliği`nin onayı ile tatlıdan konserveye, meşrubattan tatlandırıcıya kadar 31 
farklı alanda Steviol Glikozitler kullanım imkanı bulmuştur. Bu farklı ürün gruplarının 
herbiri için  Avrupa Gıda Güvenlik Kurumu (EFSA) tarafından, kabul edilebilir gün-
lük doz (ADI) olan 4 mg/kg Vücut Ağırlığı`nın aşılmaması amacıyla, miktarsal limitler 
belirlenmiştir. Bu miktarsal limitler, steviol eşdeğeri olarak adlandırılır. Ve yine ADI dik-
kate alınarak, sadece %95 saflıktaki Steviol Glikozitler‘in sağlık üzerinde herhangi bir 
olumsuz etkisinin olmadığı kabul edilmiştir.

Avrupa Birliği Yönetmeliği
Steviol eşdeğeri hesaplaması da dahil olmak üzere, mevcut Avrupa Birliği Yönetmeliği 
ile ilgili tüm sorularınız için bize ulaşabilirsiniz. Sizlere dozaj ayarlarınızda yardımcı 
olmaktan mutluluk duyacağız.

Marka İşbirliği:
Ortağımız Stevia Natura ile yaptığımız anlaşma 
uyarınca, ekstrelerimizi ürünlerinizde kullanırken ürün 
ambalajlarınızın üzerinde Stevia Natura logosunu kullana-
bilirsiniz. 

Bu logonun tüketiciler üzerinde oldukça  yüksek bir 
tanınma değeri vardır. Stevia yapraklarının resmi ile 
``Stevia Natura`` kelimelerinin yan yana gelmesi, Steviol 
Glikozitler‘in kullanımının göstergesidir.
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S T E V İ A‘ D A N  S T E V İ O L  G L İ K O Z İ T L E R
tatlı & kalorisiz

Steviol Glikozitler‘de kalite neden önemlidir?
İyi kalitedeki Stevia ekstreleri sadece yüksek saflık değerleriyle değil, bununla beraber ve 
daha önemlisi, ürün içinde de süreklilik gösteren kaliteleriyle öne çıkarlar.

Stevia bitkisinin yapraklarındaki Steviol Glikozitler‘in oranı, bitkinin yetiştiği ortam 
koşullarına göre oldukça farklılık gösterebilir. Bunun sonucu olarak da, Stevia ekstreleri-
nin içeriği de değişkenlik gösterir.

Sadece uygun standart kaliteye sahip bir Stevia extresi kalıcı bir ürün kalitesini garanti 
edebilir. IMPAG, premium Avrupa kalitesi ile bu gereksinimi karşılar. Ayrıca, kullanılan Ste-
via yaprakları için organik sertifikası da mevcuttur.

IMPAG neleri garanti eder:
•	 Yüksek saflık ve kalitede süreklilik; bunun sonucu olarak saf bir tat kalitesi 
•	 Yüksek  standartlara sahip ekstreler (Stevia ürünlerinin kalıcı tatlandırma gücü)
•	 Yetiştiriciler ile beraber, sürdürülebilir tarım ve dürüst ticaret
•	 Avrupa`da üretilmiş Steviol Glikozitler (Methanol`süz)
•	 Sıkı kalite kontrol uygulamaları
•	 Stevia içerikli ürünlerde tecrübe ve teknik bilgi

Mevcut ürün çeşitleri:
•	 Karma Steviol Glikozitler 95%
•	 Steviol Glikozitler 95% –Rebaudioside A 60 %
•	 Rebaudioside A 98%
•	 Organik Stevia yaprakları

Steviol Glikozitler‘e genel bir bakış:
•	  Stevia bitkisinin yapraklarından elde edilen tatlandırıcıdır
•	 Şeker ve diğer yapay tatlandırıcılara alternatiftir
•	 Kalorisizdir
•	 Diş dostudur
•	 Diabet hastalarının kullanımına uygundur
•	 Suda çözünürlüğü yüksektir
•	 Alkolsüz içecekler de dahil olmak üzere, geniş pH aralıklarında dayanıklıdır
•	 Isıtma ve soğutmaya karşı dayanıklıdır
•	 `Doğal` konsepti ile sunulan ürünler için avantaj teşkil eder
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IMPAG Group  Country Offices
France/Nancy – www.impag.fr

Germany/Offenbach – www.impag.de

Poland/Warsaw – www.impag.pl

Switzerland/Zurich – www.impag.ch


