
Stevia-Top, stolní sladidlo na bázi erytritolu a steviol-glykosidu 
 

Charakteristika: Stevia-Top je stolní sladidlo na bázi erytritolu (přírodní 

alkoholový cukr) a steviol-glykosidu (z rostliny stévie), které představuje ideální 

náhradu běžného cukru, vhodnou i pro diabetiky. Stévie je 250-300krát sladivější 

než cukr (sacharóza) a neobsahuje téměř žádné kalorie. V kombinaci s erytritolem 

vytváří příjemnou chuť velmi podobnou cukru (sacharóze). 

Složení v 1 tabletce: Erytritol (20 mg), monohydrát laktózy (plnidlo) – z mléka, 

sladidlo steviol-glykosidy (12 mg Stevia rebaudiana extrakt, minimálně 98% 

rebaudiosidu A), karmelosa sodná sůl (stabilizátor), polyvinylpyrolidon 

(stabilizátor), stearan hořečnatý (protispékavá látka), hydrogenuhličitan sodný 

(regulátor kyselosti), kyselina vinná (regulátor kyselosti), oxid křemičitý 

(protispékavá látka). 

Výživové hodnoty:         ve 100 g     v 1 tabletce 

Energetická hodnota  979 kJ (230 kcal)         0,595 kJ (0,140 kcal) 

Bílkoviny              0 g          0 g 

Sacharidy         57,6 g   0,035 g 

  z toho cukry        57,6 g  0,035 g 

Tuky              0 g          0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny   0 g         0 g 

Sůl             0 g         0 g 

Způsob použití: Stevia-Top je vhodná nejen pro slazení nápojů, ale i všech 

ostatních potravin, je stálá i za tepla, proto ji lze používat k vaření, pečení i 

zavařování. 

1 tabletka Stevia-Top odpovídá svou sladivostí přibližně 1 kostce cukru. 

Stevia-Top doporučujeme důkladně rozpustit (cca 1 minutu v horkém nápoji) 

a promíchat. (Tabletky jsou z důvodu minimalizace oděru poměrně pevné,  

a jejich rozpouštění proto trvá déle než u cukru). 

Dávkování: dle potřeby  Obsah: 1200 tabletek +/- 5 %  Hmotnost obsahu: 69 g 

Upozornění: Neužívat v případě přecitlivělosti na některou ze složek. Není 

vhodné pro děti do 3 let. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. 

Skladování: Skladujte v suchu a temnu při teplotě 15 – 25 °C. Ukládat mimo 

dosah dětí! 

Výrobce: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, 

Česká republika. 

Kontakt pro zákazníky: Helvetia Apotheke, P.O. Box 49, 280 02 Kolín 2.  

                  Tel.: 234 099 888, www.helvetia.cz 

Číslo šarže/Minimální trvanlivost do: data uvedeného v bílém rámečku. 

Verze: STT/01                  CZ 379 M 


