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Nyhet i Norge: Sukrin+ med Stevia
Helt naturlig, søtere enn sukker, kalorifri og tannvennlig!
I høst ble salg av søtningsmiddelet Stevia tillatt i EU. Nå kan du også få kjøpt det i Norge.
Stevia er en plante som opprinnelig vokser vilt i Paraguay, men som nå dyrkes mange steder i verden.
Den har vært et svært populært alternativ til sukker i de områdene den har blitt dyrket i lange tider.
Funksjonell Mat har brukt de unike egenskapene til Stevia for å videreutvikle suksessproduktet Sukrin,
og er stolte av å lansere Sukrin+, Sukrin beriket med Stevia.
Når Stevia smeltes inn i Sukrin oppnår vi en positiv synergieffekt. I Sukrin+ fremheves det beste fra de
to søtningsmidlene, og vi får et nytt produkt med en ren, konsentrert sukkersmak, og med konsistens
som strøsukker. Sukrin+ er dobbelt så søt som sukker og brukes i halv mengde. Sukrin+ er velegnet til
baking, desserter, i kaffe/te, og alle steder du ønsker søtsmak.
Sukrin og Stevia er begge 100 % naturlige. Både fremstillingen og sammensmeltingen av søtstoffene
foregår i naturlige prosesser, og det finnes ingen kunstige tilsetningsstoffer i Sukrin+







Konsistens som strøsukker
100% naturlig
Dobbelt så søt som sukker
Null kalorier, null karbohydrater
Påvirker ikke blodsukkeret (0 GI)
Tannvennlig

Sukrin+ selges i 250 g poser, og veiledende pris er kr 74,-

Funksjonell Mat fikk 27.3.2012 dispensasjon til å selge Stevia i Norge i påvente av den endelige lovendringen.
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.
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