
 

 

 

 

 

 
 

PRESSEMELDING          Oslo, 23.05.11 

Sukrin – naturlig søtt uten kalorier 
Sukrin er navnet på en ny sukkererstatning som er helt naturlig, basert på Erythritol, som blant annet 
finnes naturlig i pærer og meloner. Sukrin ser ut og smaker som sukker, men gir ikke kalorier, 
blodsukkerstigning eller hull i tennene. 
 

Naturlig 
Sukrin er et 100% naturlig produkt. Det blir framstilt ved en naturlig fermenteringsprosess, hvor man 
bruker vanlig druesukker som utgangspunkt. Det inneholder ingen tilsetningstoffer. Sukrin har akkurat 
samme utseende som vanlig sukker, og har en ren og naturlig sukkersmak. Den kan brukes alle steder 
du vanligvis bruker sukker: på frukt og bær, på frokostblandingen, på grøten, i te og kaffe, smoothies, 
syltetøy eller andre steder du vil erstatte sukker. Sukrin tåler oppvarming, og kan derfor også brukes 
til koking og baking. 
 

Fordeler med Sukrin 

 Null kalorier 

 Skader ikke tennene 

 Smaker og ser ut som sukker 

 100% naturlig – finnes i bl.a. frukt 

 Gir ingen blodsukkerstigning (null GI) 

 Virker som antioksidant i kroppen 
 
 
 

Studier viser at Sukrin ikke påvirker blodsukker og insulinnivåene i kroppen. Sukrin kan derfor trygt 
brukes av diabetikere, personer på lavkarbokosthold, og alle som ønsker et trygt og godt alternativ til 
sukker. Små endringer i kostholdet kan ha stor betydning over tid. Hvis du for eksempel erstatter 4 
teskjeer sukker med Sukrin hver dag, vil dette kunne gi en vektreduksjon på 4 kg over et år. 
 
Erythritol har vært brukt i Japan og USA i en rekke år, og ble godkjent i EU juni 2006. Sukrin kan kjøpes 
i de fleste helsekostbutikker og noen velassorterte daglivarebutikker, eller på vår nettbutikk på 
www.funksjonellmat.no . Der finner du også mer informasjon, oppskrifter og tips. 
 

Om Funksjonell Mat AS 
Funksjonell Mat ble stiftet i 2007, og har som hovedmål å tilby sunne, smakfulle og naturlige 
alternativer til forbrukere som er opptatt av helsen. Vi leverer også sunne ingredienser til 
matvareprodusenter. 
 

Kontaktperson: Asgeir Ruud, asgeir@funksjonellmat.no - telefon: 92446755. 

Produktbilder kan lastes ned fra www.funksjonellmat.no/presse/ 
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