
Steviar
zdravé stolové sladidlá



Steviar sladidlá

• Steviar 200 tbl v dávkovači

• Steviar 100 x 1 g sáčky

• Steviar kvapky 50 ml príchuť jahoda



Steviar 200 tbl v dávkovači

• vhodné pre diabetikov a pri redukčných diétach

• vhodné pre deti od 3 rokov

• zdravé sladidlo rastlinného pôvodu

• 0 kalórií

• využitie: varenie, osladenie nápojov

• cena: 3,80 EUR



Steviar sáčky 100 x 1 g

• vhodné pre diabetikov a pri redukčných diétach

• vhodné pre deti od 3 rokov

• zdravé sladidlo rastlinného pôvodu

• 0 kalórií

• využitie: varenie, osladenie nápojov

• cena: 4,90 EUR



Steviar kvapky 50 ml, jahodová príchuť

• vhodné pre diabetikov a pri redukčných diétach

• vhodné pre deti od 3 rokov

• zdravé sladidlo rastlinného pôvodu

• 0 kalórií

• využitie: varenie, osladenie nápojov, príprava 

    zdravého nápoja, ochutenie zmrzliny, šľahačky a pod.

• až 2x lacnejšie v prepočte pri príprave 1 l nápoja 

    ako najlacnejší cukrový sirup

• cena: 4,40 EUR (na prípravu 40 l  nápoja)



Stévia rebaudiana bertoni - zatriedenie

• názvy rastliny: Stévia cukrová, Stévia sladká, sladké lístky, medové lístky

• čeľaď: Asteraceae (Compositae)



Stévia rebaudiana bertoni - história a pôvod

• Rastlina pochádza z Paraguaja a jej blahodarné účinky poznali Indiáni už pred mnohými storočiami. 
Na sladenie čaju maté používali pôvodne sušené listy, ktoré drvili.

• Španielski dobyvatelia ju doviezli do Európy už v 16. storočí, do Japonska sa dostala až v roku 1971, 
pretože paraguajská vláda zakázala vývoz semien.

• Japonci neboli jediní, ktorí mali záujem využívať prírodné sladidlá pred umelými. Ako ďalší boli Číňania, potom Kórejci,
Thajci, Vietnamci, neskôr sa stévia dostala aj do USA, Brazílie, Uruguaja, Strednej Ameriky, Izraela, Brazílie, Nemecka, 
na Filipíny, do Bulharska. Vo väčšine spomínaných krajín sa aj pestuje, okrem toho sa pestuje aj v Mexiku, Kalifornii, 
ale o pestovanie stévie sa pokúšajú tiež v Anglicku, Francúzsku, Českej republike, Bulharsku i na území Ruska.



Legislatíva Európa

11. novembra 2011 vyšlo nariadenie komisie EÚ 1131/2011, ktorým sa dopĺňa príloha 2 k nariadeniu Európskeho parla-
mentu a Rady ES 1333/2008, ktorým bolo povolené uvedenie stolových sladidiel s obsahom glykozidov steviolu na trh  
a ich použitie ako náhradné sladidlo. Zakazuje sa však uvedenie sušených častí rastliny na trh.



Pôvod Stévie v produkte Steviar

• krajina pôvodu: Čína – provincia Heilongjiang

• výrobca je na trhu od roku 2008, získali 50 až 80 % podiel na trhu v produkcii prípravkov s obsahom steviolglykozidov 
v svetovom merítku

• certifikáty: Halal, Kosher, ISO 9001, ISO 22000



Certifikáty



Aktívne látky v Stévia rebaudiana bertoni

• Chlorofyl, xantofyl

• Oligosacharidy

• Voľné uhľohydráty, bielkoviny, vláknina

• Aminokyseliny

• Saponíny

• Éterické oleje, triesloviny

• Vitamíny a minerály: Ca, K, Ch, Co, Fe,Mg,Mn, P, Se, Si,   Zn,vit. C, beta-karotén, vit. B2 , B1, B3, E, P a K



Pozitívne účinky Stévie na zdravie

• Pri obezite

• Ateroskleróze

• Žalúdočných a črevných ochoreniach

• Normalizácia krvného cukru

• Prevencia cukrovky

• Znižuje krvný tlak

• Znižuje hladinu cholesterolu v krvi

• Obnovuje elasticitu buniek

Pozitívne účinky Stévie na zdraviei

• Spomaľuje degeneráciu tkanív

• Má priaznivý vplyv na činnosť pečene

• Znižuje chuť na tabak a alkoholické nápoje

• Stimuluje IS

• Znižuje únavu a odstraňuje chronický únavový syndróm

• Zlepšuje činnosť mozgu

• Zabraňuje vytváraniu žalúdočných vredov

• Zdravie ústnej dutiny



Rebaudiozid - účinná látka v sladidle

• V produkte Steviar tbl v dávkovači je použitý Rebaudiozid A, 98 % čistoty,
ktorý má sladivosť 350-450x väčšiu ako sacharóza-repný cukor.

• Pre jemne trpkú chuť je rebaudiozid v sladidlách dopĺňaný iným náhradným sladidlom 
(Steviar-erytritol) na korekciu chuti (vrecká a tablety).

• V kvapkách je chuť korigovaná príchuťou a znížená riedením vodou.



Osud rebaudiozidu v organizme

• Rebaudiozid sa nevstrebáva cez črevnú stenu. 

• 70 % rebaudiozidu je metabolizovaných probiotickými baktériami v črevách na steviol, 
ktorý je schopný cez črevnú stenu prejsť.

• Steviol sa ďalej premieňa na steviol glukuronid a následne sa vylučuje močom. V tele sa neakumuluje.



Účinky viazané na rebaudiozid

• DM2-sladenie sladidlom zo stévie môže významne oddialiť prechod z liekov na inzulín

• Vplyv na glykémiu a krvný tlak:
 pôsobí na beta bunky Langerhansových ostrovčekov pankreasu, stimuluje ich sekréciu
 obličky: reguluje hladinu vápniku v krvi a tým aj krvný tlak
 (len vysoké dávky 750-1500 mg/deň a u ľudí s hypertenziou a hyperglykémiou)

• Nie je dôkaz o NÚ (nežiadúcich účinkoch) na organizmus
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