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Stevia äntligen godkänt av EU 

 
Jag skrev om sötningsmedlet Stevia redan i Nyhetsbrev 4  2007 och var då mycket kritiskt 
till att EU inte godkände ämnet, trots att det inte finns någon forskning som bevisat att 
sötningsmedlet är farligt för oss människor. Dessutom släpptes Stevia fritt något år senare 
när det gällde djurfoder. 
I dag tror jag mig veta anledningen till EU-motståndet, då International Life Sciences 
Institute (ILSI) har ett finger med i spelet i många av EU´s beslut.(se Nyhetsbrev 1 2009 
Så fungerar Sverige). I ILSI finns två stora sockerbolag med och bestämmer och de ville ju 
givetvis inte ha någon konkurrens och gör allt som står i sin makt, för att stoppa alla nya 
aktörer på marknaden.  
I Japan, där Stevia började användas redan 1970, har växten tagit en stor plats som 
sötningsmedel, främst till diabetiker och personer som inte ville använda vanligt socker. 
Så mycket som 40% av sötningsmedelsmarknaden i Japan, består av ämnen från Stevia år 
2010.  
 
Den 2 december 2011 kom äntligen ett godkännande från EU, om att Stevia får användas i 
livsmedel och får säljas som sötningsmedel i Europa. 
 
Stevia eller Sötflockel som växten heter på svenska, kommer ursprungligen från Paraguay 
och växten innehåller glykosider som är upp till 400 gånger sötare än vanligt socker. 
Växten ”upptäcktes” första gången på 1500-talet av den spanska botanikern och forskaren 
Pedro Jamie Esteve (1500-1556) vars namn i latinsk översättning (Petrus Jacobus Stevus) 
gett växtsläktet sitt namn. Att säga att han upptäckte växten är väl kanske lite fel, då den 
redan då använts som sötningsmedel, i hundratals år, av Guaraniindianerna i Paraguay och 
norra Argentina. 
Växten innehåller 11 olika glykosider, vilka ger stevia dess söta smak. De isolerades för 
första gången år 1931 av de två franska kemisterna, M. Bridel och R. Lavielle.  
Sötman från Stevia känns längre än sötman från socker, men märks inte direkt. 
 
Fördelen med Stevia som sötningsmedel, är att det behövs inte samma kemiska behandling 
som det behövs för att tillverka en del andra sötningsmedel. Enligt EFSA (Europeiska 
Myndigheten för Livsmedelsäkerhet) påverkar inte Stevia blodsockret hos vare sig friska 
personer eller personer med diabetes. Vidare finns inga tecken på giftighet eller cancerrisk 
vid de djurförsök som skett. Dock finns enligt samma rapport risk för att vissa känsliga 
personer kan få allergiska reaktioner av ämnet.  
 
Amerikanska Food and Drogs Administration (FDA) utfärdade i december 2008 ett så 
kallat GRAS (Generally Recognized as Safe), det vill säga gav klartecken för användning 
av högkvalitativt steviaextrakt i livsmedel. Asien, Nya Zeeland och Australien (oktober 
2008), Afrika och Sydamerika hade redan då godkänt Stevia. Det var bara EU som höll 
emot i det längsta. 
Bara Frankrike (september 2009) och Schweiz (2008) hade gått emot EU och godkände 
Stevia för användning som livsmedelstillsats. 
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Studier har visat att stevia förbättrar insulinkänsligheten hos råttor och möjligen även öka 
ytterligare insulinproduktion, vilket motarbetar diabetes och metabol syndrom (bukfetma, 
högt blodtryck, och rubbade blodfetter). Preliminära studier på människor tyder på att 
stevia kan bidra till att minska högt blodtryck, dock har en annan studie visat att det inte 
har någon effekt på högt blodtryck. Vem som gjorde den vet jag tyvärr inte, men det är 
vanligt att företag kommer med egna rapporter för att ge konkurrenter dåligt rykte. 
Miljontals med japaner har använt stevia i över trettio år, utan några rapporterade eller 
kända skadliga effekter. På samma sätt har Steviablad använts i århundraden i Sydamerika, 
som en behandling för att motverka typ-2 diabetes. 
 
 
Kanske kan vi tacka Coca Cola för att stevia släpptes i Europa. 
 
Coca Cola har under många år använt det mycket tveksamma sötningsmedlen Aspartam 
och Acesulfam K i sina sockerfria produkter som Cola Light och Cola Zero. Under en 
period försökte Coca Cola ta bort dessa sötningsmedel i sin Light-cola och tillsatte 
Sukralos i stället. Detta är kanske en av de största missar företaget någonsin gjort, då det 
snabbt visade sig att Sukralos t.o.m. var farligare än de två sötningsmedel man använt 
tidigare. 
Coca Cola har hela tiden letat efter ett nytt sötningsmedel som kunde ersätta det hatade 
ämnet Aspartam och som dessutom hade så lågt GI-värde att det kunde användas av 
diabetiker utan problem. Stevia är ett mycket intressant sötningsmedel för det stora 
läskföretaget och i Japan finns redan Coca Cola Light som innehåller Stevia. Där har 
drycken blivit en succé och företaget vill nu sprida drycken till andra länder. 
Eftersom Coca Cola finns med som en intressent i ILSI, har de en ganska stor makt att 
påverka de beslut som kommer från EU. Så kanske var det Coca Colas vilja att sälja även 
light-drycken i Europa som gjorde att EU omvärderade sitt tidigare beslut. 
    
Stevia har fått E-nummer E960 och de två första svenska/nordiska handelsnamnen som 
finns tillgängliga är SteviaVital och "Stevia". 
 
Man kan hitta Steviasocker i kristallform som påminner om vanligt socker både i smak 
och form. Fungerar bra till fil, yoghurt och andra produkter, där man ofta vill ha både 
"knaster" och sötma och till viss form av bakning. Stevia finns även som små briketter att 
använda vid sötning av kaffe och flytande i stället för honung. Tyvärr innehåller flytande 
stevia konserveringsmedlet E211. Stevia finns i olika koncentrationer, så man får vara 
försiktig så man inte sötar för mycket. Idag är Steviasocker ganska dyrt, men priset 
regleras nog efter hand det dyker upp fler företag på marknaden.   
Till och med receptböcker har dykt upp hur man lagar mat med stevia: 
Low-Carb cooking with Stevia, Stevia - Naturally Sweet Recipes och Stevia The 
Cookbook. Tyvärr finns inga böcker på svenska ännu, men det dröjer nog inte så länge. 
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