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STEVIA
Adoçante natural sem calorias

1. CULTIVO
A planta stevia é nativa da 
América do Sul, onde foi 
consumida pela primeira vez 
há muitos séculos. Hoje, a 
stevia é cultivada em quatro 
continentes. A stevia provém 
de uma plantação sem 
organismos geneticamente 
modificados (GMO). O 
cultivo, a extração e a 
purificação da stevia 
requerem menor quantidade 
de água, terra e energia para 
produzir o mesmo poder 
adoçante encontrado em 
outros adoçantes naturais.

Stevia é um extrato de planta usado há séculos no mundo todo como substituto 
natural do açúcar e ingrediente aromatizante. O adoçante sem calorias e 
proveniente de fontes naturais pode ser usado por toda a família para ajudar a 
controlar as calorias e os açúcares adicionais sem sacrificar o sabor. 

2. COLHEITA
A plantação de stevia é 
sustentável, necessitando 
de menos terra e 
oferecendo uma 
oportunidade para obter 
diversidade na agricultura, 
um componente importante 
para a sustentabilidade 
ambiental e ecossistemas 
saudáveis.

3. EXTRAÇÃO
Os componentes de 
sabor doce da folha de 
stevia são chamados 
glicosídeos de esteviol.
As moléculas doces da 
planta da stevia são 
extraídas mergulhando as 
folhas secas em água, 
como se faz com o chá.

4. PURIFICAÇÃO
O líquido é filtrado e 
separado da matéria 
vegetal. Em seguida, o 
extrato é purificado com 
água ou álcool de grau 
alimentício, seguido de 
secagem, para obter o 
extrato da folha da stevia de 
alta pureza. Este processo 
proporciona ao extrato da 
folha da stevia de alta 
pureza um sabor mais 
parecido com o do açúcar 
do que os extratos crus de 
stevia, sendo necessário 
para atender às normas 
regulatórias para ser usado 
em alimentos e bebidas.

5. PRODUTO 
ACABADO
Após o processo de 
extração e purificação, os 
glicosídeos de esteviol 
doces são iguais às 
moléculas de glicosídeos 
de esteviol encontradas 
nas folhas da stevia. A 
stevia de alta pureza pode 
ser até 400 vezes mais 
doce do que o açúcar.

6. PRODUTO
Stevia é o único adoçante 
comercialmente disponível em 
todo o mundo, proveniente de 
fontes naturais e sem calorias, 
que pode ajudar a controlar o 
consumo energético como 
parte de uma dieta mais 
saudável.

7. STEVIA E A DIETA
Atualmente, a stevia é um ingrediente que está 
disponível em milhares de alimentos e bebidas em 
todo o mundo.




