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Stewia okiem ekspertów

Stewia okiem dietetyka:

Glikozydy stewiolowe są naturalnymi substancjami
słodzącymi, otrzymywanymi z rośliny Stevia
rebaudiana Bertoni, które zostały dopuszczone do
stosowania w żywności na terenie Unii Europejskiej
od grudnia 2011 roku. Glikozydy stewiolowe
praktycznie nie dostarczają energi. Są słabo
wchłaniane w przewodzie pokarmowym człowieka i
metabolizowane są dopiero w okrężnicy pod
wpływem mikroflory jelitowej do stewiolu. Stewiol
ulega wchłanianiu i po związaniu z kwasem
glukuronowym jest całkowicie wydalany z moczem.
Pochodne (metabolity) glikozydów stewiolowych nie
są magazynowane w organizmie człowieka i ulegają
całkowitemu wydaleniu z moczem. Słodzenie stewią
jest więc bezpieczne dla organizmu i nie dostarcza
zbędnych kalorii. - mówi Dr Hanna Mojska -
kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Chemicznego
Żywności Instytutu Żywienia i Żywności w
Warszawie. „Badania naukowe wykazały, że stewię
można bezpiecznie stosować w codziennej diecie.
Co więcej jest ona zdecydowanie lepsza dla naszego
organizmu niż cukier, który jest prostą drogą do
nadwagi, próchnicy i wielu schorzeń. Nie ma
wątpliwości, że wprowadzenie stewii na nasz rynek
spożywczy jest pierwszym krokiem do zmiany złych
przyzwyczajeń żywieniowych Polaków związanych z
nadużywaniem cukru w codziennej diecie.” -dodaje
Dr Hanna Mojska Ponad 95% wszystkich glikozydów

stewiolowych wyizolowanych z liści stewii stanowią
łącznie dwa glikozydy: stewiozyd i rebaudiozyd A.

Obydwa związki są słodsze od cukru w zakresie od

150 do 300 (stewiozyd) i od 200 do 400 (rebaudiozyd

A). Są dość dobrze rozpuszczalne w wodzie, przy

czym rebaudiozyd A jest około 6 razy lepiej

rozpuszczalny niż stewiozyd. Ma to praktyczne

znaczenie przy zastosowaniu gl ikozydów

stewiolowych w żywności. Europejski Urząd ds.

Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na podstawie

wyników licznych badań prowadzonych in vitro i in

vivo na zwierzętach oraz wyników badań tolerancji

glikozydów stewiolowych u ludzi potwierdził
bezpieczeństwo glikozydów stewiolowych z liści

stewii. Urząd ustanowi ł jednocześnie tzw.

akceptowane dzienne pobranie (ADI) glikozydów

stewiolowych wyrażonych jako ekwiwalenty stewiolu

na poziomie 4 mg/kg m.c./dzień.

„Glikozydy stewiolowe to całkowicie naturalne

substancje słodzące, cechujące się zarówno

wysokim bezpieczeństwem stosowania, jak i dobrym

smakiem. W dobie nadmiaru spożywanych „pustych”
kalorii, epidemii nadwagi i cukrzycy stanowi ona

doskonały przyczynek do rozsądnego przestawienia

zwyczajów żywieniowych bez kojarzenia zdrowego

jedzenia z ciągłym głodem albo niesmakiem w

ustach.

Można powiedzieć, że stewia doskonale się wpisuje

się w naszą tęsknotę za „słodyczą bez grzechu”.”
Mówi Dr Gererd Miko łajczyk - f iz jo log,

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prewencji w

Medycynie w Wiedniu, FALangsteiner

„Stewię, a dokładniej, pozyskiwany z niej ekstrakt

wykorzystuje się do produkcji s łodzików.

Najważniejszą zaletą słodzików ze stewii jest fakt , iż
są to naturalne, roślinne produkty, które można

bezpiecznie stosować w diecie odchudzającej oraz

w codziennym żywieniu. Wyniki badań ,

przeprowadzanych na całym świecie dowodzą, iż
stewia wykazuje szeroką gamę właściwości

zdrowotnych. Nie odnotowano natomiast, jej

szkodliwego działania na organizm człowieka. Co

ważniejsze, stewię mogą spożywać osoby chorujące

na cukrzycę oraz fenyloketonurię.

Stewia, jako niskokaloryczny zamiennik cukru może

być stosowana przez osoby pragnące pozbyć się
dodatkowych kilogramów, a nie mogące poradzić
sobie z łaknieniem słodkich produktów. Co

najważniejsze, ekstrakty ze stewii, nie podnoszą
poziomu glikemicznego , dlatego też słodziki

produkowane na jej bazie mogą stanowić „osłodę
życia” dla diabetyków. Jedynie w przypadku

hipoglikemii stewia nie jest w stanie zastąpić cukru. ”
Mgr inż. Beata Widlińska – dietetyk
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Firma FA Langsteiner Lek-Pharmaceutical jako

pierwsza wprowadziła na rynek polski słodziki ze

Stewii pod marką SUSSINA STEVIA – dostępne w

aptekach i Sweetiva Stevia na rynek spożywczy.

Firma jest obecna na rynku farmaceutycznym od

1996 roku.

„Jesteśmy głównym dostawcą tych substancji na

rynek farmaceutyczny - dostarczamy je do

wszystkich aptek i sklepów zielarskich na terenie

Polski.” MówiAlicja Langsteiner – właścicielka firmy

Jest co najmniej 300 razy mniej słodki niż ekstrakt

stewii.

Ludzie dotknięci f ą mogą bez obaw

używać stewii w przeciwieństwie do słodzików

chemicznych.

Jest idealnym produktem dla osób, które chcą
schudnąć nie rezygnując ze słodzenia. Jedna

tabletka słodziku ma około 0,06 kalorii.

Obniżanie ciśnienia krwi (u osób cierpiących na

nadciśnienie).

Łagodzi dolegliwości trawiennych (m.in. Zgagi).

Działa wzmacniająco i moczopędne

Działanie leczenicze w dolegliwościach skórnych

dzięki właściwościom grzybobójczymi i przyspie-

szanie gojenia ran.

Może być używana w leczeniu osteoporozy.

Zawiera żelazo czy potas i witaminy.

Ma właściwości bakteriobójcze.

Wykorzystuje się ją do przygotowania maseczek

poprawiających wygląd cery i pomagających przy

redukcji zmarszczek.

Można słodzić nią bez obaw o to, że ten poziom

się podniesie. To świetny naturalny środek dla

chorych na cukrzycę.

Nie wpływa negatywnie na uzębienie, nie

powoduje próchnicy. Dzięki właściwościom

bakteriobójczym może pomagać w ochronie zębów

przed próchnicą. Zapobiega powstawaniu płytki

nazębnej. Ze względu na swój dobroczynny wpływ

na dziąsła używana jest do produkcji past do zębów.

Do produkcji serii EctoAlerg wykorzystano naturalną
cząsteczkę o działaniu ochronnym - Ektoinę. Jest to

składnik o właściwościach ochronnych względem

komórek oraz o działaniu nawilżającym.

Ektoina jest składnikiem naturalnym otrzymywanym

z Ekstremofilów - mikroorganizmów żyjących w

skrajnie niesprzyjających środowiskach np.:

gejzerach, słonych jeziorach czy pustyniach. Aby

chronić się przed wpływem czynników zewnętrznych

mikroorganizmy te produkują właśnie Ektoinę.

Ectoina to szeroko stosowana, dobrze tolerowana i

naturalna cząsteczka zapewniająca ochronę przed

niekorzystnymi oddziaływaniami środowiska takimi

jak wysoka temperatura, suchość lub promie-

niowanie UV. Działanie ochronne względem

komórek oraz działanie przeciwzapalne jest

potwierdzone wieloma badaniami in vitro i in vivo.

Ectoina jest stosowana jako środek zabezpieczający

komórki, zawarty w kremach dermatologicznych i

kosmetycznych zwłaszcza przy Atopowym Zapa-

leniu Skóry.

Używa się jej także w kroplach do oczu i nosa

wspomagając leczenie alergicznego zapalenia

nosowych błon śluzowych lub zapalenia spojówek.

Badania potwierdziły doskonały profil bezpie-

czeństwa stosowania Ectoiny.

W aptekach dostępne są krople do oczu, spray do

nosa i kremAZS z ectoiną.

ZALETY STEWII

Doskonały i naturalny sposób na alergie
błon śluzowych nosa i oczu oraz w
Atopowym Zapaleniu Skóry.
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