
Stevia-Top, saldinātajs uz eritritolu un steviolglikozīda bāzes 
Īpašības: Stevia-Top ir saldinātājs uz eritritola (dabīgā spirta cukura) un 

steviolglikozīda (no stēvijas auga) bāzes, kurš ideāli aizvieto cukuru un ir pieejams 

diabētiķiem. Steviolglikozīds ir 250-300 reizes saldāks par cukuru (saharozi), tai 

pašā laikā praktiski nesatur kalorijas. Kombinācijā ar eritritolu tas rada patīkamu 

garšu, kas ir ļoti līdzīga cukuram (saharozei).  

Vienas tabletes sastāvs: Eritritols (20 mg), laktozes monohidrāts (apjoma 

palielinātājs) – no piena, saldinātajs steviolglikozīds (12 mg stēvijas - Stevia 

rebaudiana - ekstrakta, ne mazāk par 98% rebaudiosīda A), nātrija kroskarmeloze 

(stabilizētājs),  polivinilpirolidons (stabilizētājs), taukskābju magnija sāļi 

(pretsalipes viela). nātrija bikarbonāts (skābuma regulētājs), vīnskābe (skābuma 

regulētājs), silīcija dioksīds (pretsalipes viela). 

Uzturvērtība                100 gramos          1 tabletē 

Enerģētiskā vērtība     979 kJ (230 kcal)         0,595 kJ (0,140 kcal) 

Olbaltumvielas                 0 g                     0 g 

Ogļhidrāti             57,6 g              0,035 g 

   - tai skaitā sukurs                          57,6 g              0,035 g 

Tauki                  0 g                     0 g 

   - tai skaitā piesātinātas taukskābes    0 g                    0 g 

Sāls (g)                 0 g                    0 g 

Lietošana: Stevia-Top tabletes var lietot ne tikai dzērienu saldināšanai, bet arī 

ēdienu gatavošanai, tā īpašības paliek nemainīgas pat pie augstām temperatūrām. 

Tādējādi, saldinātājs var tikt izmantots vārītiem, ceptiem ēdieniem un 

konservēšanai. Viena Stevia-Top tablete pēc salduma atbilst aptuveni vienam  

cukura gabaliņam. Mēs iesakām maisīt 1 tableti līdz pilnīgai izkušanai  (apmēram 

1 minūte karstā dzērienā). Lai mazinātu ar berzi radīto nodilumu, tabletes ir samērā 

cietas, un tāpēc kūst ilgāk nekā cukurs. 

Deva: pēc nepieciešamības    Iepakojumā: 1200 tabletes ± 5%   Neto masa: 69 g 

Uzmanību: Nelietojiet, ja Jums ir alerģija pret kādu no sastāvdaļām. Šis produkts 

nav piemērots bērniem līdz 3 gadu vecumam. Pārmērīga lietošana var izraisīt caureju. 

Uzglabāšana: Uzglabāt sausā vietā, no 15° C līdz 25° C temperatūrā oriģinālajā 

iepakojumā. Glabāt bērniem nepieejamā vietā!  

Ražotājs: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prāga 10, 

Čehija. 

Kontaktinformācija: Helvetia Apotheke, A/K 31, LV-1044, Rīga 

             Tālr.: 660 130 10, www.helvetia.lv 

Partijas numurs/Ieteicams līdz: skatīt datumu uz iepakojuma. 

Versija: STT/01                     LV 379 M 

http://www.helvetia.lv/

