
Fytobell
®  Stevabell 

natuurlijke zoetstof 
 
Samenstelling 
 
Tabletten 
Isomalt, steviolglycoside 95%, sodium bicarbonaat, wijnsteenzuur, magnesium zout. 
Voedingswaarde per 100 g: energie 870kJ/208 kcal, eiwit 0 g, koolhydraten 40,5 g, vet 0 g.  
 
Druppeloplossing 
Bronwater, stevioside, glycerine. 
Voedingswaarde per 100 g: energie <0,98 kJ (2,15 kcal), eiwit < 0,05 g, koolhydraten < 0,45 g, 
vet < 0,04 g.  
 
Strooisuiker 
Erythritol en het zoetmiddel steviolglycoside (E960). 
Voedingswaarde per 100 g: energie 90kJ/21 kcal, eiwit 5 g, koolhydraten 3 g, vet 1 g.  
 
 
Gebruikswijze 
De zoetstof uit Stevia van Fytobell is gegarandeerd natuurlijk en beantwoordt aan de strengste 
Europese normen qua voedselveiligheid. Bovendien is het vrij van gist, tarwe, gluten, soja, melk, ei, 
kleurstoffen, aroma’s of kunstmatige zoetstoffen. Het voldoet aan alle eisen wat betreft reinheid en 
belasting, die aan levensmiddelen gesteld worden, en is op grond van wettelijke bepalingen als 
levensmiddel toegestaan. Net zo lekker als suiker, maar dan zonder alle nadelige eigenschappen van 
suiker.  
 
Tabletten 
Zoetjes van steviolglycosiden zijn voor in de koffie en thee. Niet alleen in warme dranken, ook in 
koude dranken lossen de zoetjes prima op, zoals in ijsthee bijvoorbeeld.  
Eén tablet staat ongeveer gelijk aan en klontje suiker.  
 
Druppeloplossing  
Ideaal toe te passen bij het maken van confituur, en andere zoete etenswaar. Maar ook lekker in 
yoghurt, smoothies en voor het zoeten van dranken. 
2 druppels staan ongeveer gelijk aan één klontje suiker. 
 
Strooisuiker 
Stevabell strooisuiker kan precies gedoseerd worden als suiker (1 op 1). Hoewel 
steviolglycosiden twee- tot driehonderd maal zoeter smaken dan suiker, heeft Stevabell van 
Fytobell®  het precies zo uitgekiend dat je dezelfde maat mag hanteren als voor suiker. 
 
 
Niet gebruiken bij   
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij het gebruik van dit middel zou moeten worden 
ontraden. 
 
Nevenwerkingen   
Voor zover bekend geen. 
 
Verpakking 
300 tabletjes à 60 mg in dispenser - CNK 2914-919 
Druppeloplossing. Glazen flesje van 50 ml  -  CNK 2914-927  
Strooisuiker. PET 350 g – CNK  2950-988 
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