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ÖZET
Şeker otu olarak da bilinen Stevia rebaudiana bitkisi gıda
sektöründe şekere alternatif olarak kullanılan doğal bir
tatlandırıcıdır. Bu bitki ayrıca yapısında bulunan çeşitli
biyoaktif maddeler nedeniyle diyabet, obezite, insülin
direnci gibi rahatsızlıkların iyileştirilme süreçlerinde
destek olarak yer alabilmektedir. Stevia yapay
tatlandırıcılara göre daha yüksek oranda lif içermesi, ısıl
işlemlere dayanıklı olması ve ağızda acı tat bırakmaması
gibi özelliklerinin yanı sıra, düşük kalori içeriği nedeniyle
de çeşitli gıdaların üretiminde tercih edilmektedir. Tüm bu
özellikler stevianın gıda endüstrisinde kullanımını
arttırarak
farklı
formülasyonlarda
yer
almasını
desteklemektedir.
Bu çalışmada
stevianın
gıda
sektöründeki
kullanım
olanaklarının,
beslenme
trendlerindeki yeri ve öneminin sağlık üzerine olan etkileri
ve yasal düzenlemeler ile birlikte değerlendirilerek ortaya
konulması amaçlanmaktadır.
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GİRİŞ
Şeker otu olarak bilinen Stevia rebaudiana Bertoni, E960 kodu ile bilinmekted ir .
Scientific Committee on Food (Gıda Bilim Kurulu) tarafından 1999 yılından beri
tatlandırıcı olarak kabul görmektedir. Avrupa Birliği Ülkeleri’nde 2011 ve Türkiye’d e
2013 yılında onaylanmıştır. Doğal tatlandırıcı kategorisinde yer almaktadır. Kalo ri
değerinin sıfır olması ile de rafine şeker ikamesi olarak kullanılab ilmekted ir. Kaloris i z
olması ve yüksek lif içeriği gibi özellikleri ile obezite, diyabet ve kronik hastalığı olan
bireylerin tüketimine de sunulabilmekt edir (Irmak, 2020).

STEVİANIN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Stevianın insan sağlığı açısından güvenilirliği, oldukça fazla sayıda yapılan çalışmalar
sonucunda kanıtlanmış ve FDA (Food and Drug Administration) ile FAO (Food and
Agriculture Organization) /WHO (World Health Organization) Gıda Katkı Maddeleri
Uzman Komitesi tarafından "güvenli" olarak tanımlanmıştır. Günlük kabul edilebilir
tüketim miktarı 4 mg steviol/vücut ağırlığı veya 10 mg steviozit/vücut ağırlığı olarak
belirlenmiştir (Irmak, 2020).
Toksikolojik çalışmalar sonucunda steviozitin tatlandırıcı olarak kullanıldığında
mutajenik, teratojenik ve kanserojen olmadığı ve alerjik reaksiyonlara yol açmadığı
görülmüştür (Demirdöven ve ark., 2018).
Stevia ve steviozit, diyabet, obezite, hipertansiyon, enfeksiyöz hastalıklar, nöralji,
romatizma, egzama, dermatit, amnezi ve kanser tedavisi amacıyla sakkaroz yerine
ikame olarak kullanılmaktadır (Budak ve ark., 2019).
Steviozitin pankreastaki insülin salınımını arttırdığı ve diyabet ve karbonhidrat
metabolizması ile ilgili diğer hastalıkları önlemeye yardımcı etkisini ortaya çıkardığı
belirlenmiştir ( Pehlivan ve ark., 2020).
Steviozit aynı zamanda bakterisidal etki göstermekte ve Escherichia coli’nin gelişimini
engelleyebilmektedir. Ayrıca Stevia rebaudiana yapraklarının sıcak suda infüze
edilmesi ile elde edilen ekstraktının rotavirüslerin (HRV) çoğalması üzerinde
engelleyici etkisi olduğu bildirilmiştir (Kızılaslan, 2017).
Stevianın diğer tatlandırıcılarla karşılaştırıldığında fenilketonuri ve diyabet hastaları
üzerinde olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. Özellikle steviol glikozitlerin sükrozun
yerine geçebileceği ve bu glikozitleri obezite, hipertansiyon ve diyabet hastalarının
rahatlıkla kullanabileceği belirtilmiştir (Guggisberg ve ark., 2011).
Stevianın içeriğinde bulunan steviozitlerin yanınd,a içerdiği Rebaudioside A ve
Dulcoside’in antiinflamatuar, antihiperglisemik, antikanser, antiishal,
immünomodülatör ve diüretik etkileri olduğu bildirilmiştir (Karaca, 2010).
Yapılan diğer bir çalışmada, günde 250 mg/kg vücut ağırlığı dozunda steviol ile
beslenen hamsterların kanlarındaki maksimum steviol konsantrasyonunun toksik
olmadığı ortaya konulmuştur (Budak ve ark., 2019).
Gazlı içeceklerde tatlandırıcı olarak sükroz ve stevianın kullanıldığı bir diğer
çalışmada, formülasyonlarda yer alan farklı miktarlardaki sükroz ve stevianın tüketici
tarafından kabul edildiği ve herhangi bir farklılık göstermediği bildirilmiştir (İşgören
ve Sungur, 2019).

SONUÇ

STEVİANIN GIDALARDA KULLANIM ALANLARI
Steviol glikozit ler çay, alkolsüz içecekler, meyve suları, yoğurt, soya sütü, fırınlan mış
ürünler, tahıl ürünleri, salata sosları, şekerlemeler gibi çeşitli gıdalarda katkı olarak ve
sofra şekeri olarak kullanılmaktad ır (Balkır, 2016).
Şekersiz çikolata üretiminde çeşitli tatlandırıcıların ürünün reolojik ve erime özellik le ri
üzerine etkilerin in araştırıldığ ı bir çalışmada, referans olarak sakkaroz kullanılmış ve
denemelerde stevia ve tomatin özütü ile tatlandırılmış inülin ve polidekstroz karış ımı
kullanılmıştır. Stevia ile tatlandırılan örneklerin referans ile benzer erime ve reolo jik
özellikler gösterdiği görülmüştür (Demiröv en ve Karagöz, 2018).
Steviozit ve Rebaudiozit A’nın gazlı içeceklerde kullanımının araştırıldığ ı bir çalışmad a ,
fosforik asit ve sitrik asit ile asitlendirilen içeceklerin kimyasal, duyusal ve
mikrobiyo lo jik stabilitesi araştırılmıştır (Karaca, 2010).
Steviol glikozit lerin neden olduğu acılık kusuruna çözüm getirmek amacıyla yapılan
diğer bir çalışmada steviol glikozit ler, püskürtmeyle, dondurarak ve etüvde kuru t ma
yöntemleri kullanılarak farklı oranlarda karıştırılmış maltodekstrin ve inülinden oluşan
bir kaplama maddesi ile enkapsüle edilmişt ir. Çalışmada %2,5 lik steviol gliko zit
çözeltisi kullanılmışt ır. Tüm kurutma işlemleri sırasında steviol glikozitler kimy as al
bütünlüğünü korurken, fizikokimyasal ve duyusal özellikler açısından en iyi sonuçların
püskürtmeyle kurutma ile enkapsüle edilmiş örneklerden elde edildiği sonucuna
varılmışt ır (Pehlivan ve Köksal, 2020).
Guggisberg ve ark., set tip yoğurtlarda %8 sakkaroz yerine farklı oranlarda stevia ve
izomaltu lo z karışımı ve palatinoz (%8) kullanarak, söz konusu şeker ikameler in in
yoğurtların kalite özellikleri üzerine etkisini incelemiştir (Budak ve Tezcan, 2019).
Torres ve ark. (2013), kestane ve pirinç unlarından glutensiz jöle yapımında, tatlandırıcı
olarak sakkaroz, stevia ve ksilitol kullanımın ın ürünün yapısal, tekstürel ve reolo jik
özellikleri üzerine etkisini araştırmışlard ır. Sakkaroz ve ksilitol jel sıkılığın ı önemli
ölçüde azaltırken, stevianın etkisinin oldukça düşük olduğu gözlenmiştir (Torres ve ark.,
2013).
Carbonel-Capella ve ark. (2013), portakal, mango ve papaya meyveleri ile hazırlanan ve
%1,25, %2,5 oranlarında Stevia rebaudiana ile tatlandırılmış meyve sularına 300, 400 ve
500 MPa ve 5-15 dakika süre koşullarında yüksek basınç uygulamıştır. 300 MPa basınçta
14 dakika süreyle uygulanan yüksek basınç işleminin , %1,7 stevia içeren meyve suyu
karışımı örneklerinde en yüksek miktarda antioksidan miktarına ve en üstün ren k
özelliklerine sahip bir ürün eldesine olanak tanıdığı sonucuna v arılmıştır (Carbo n elCapella ve ark., 2013).
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