İletişim
California Walnut Commission Trade Representation Turkey
promedia halkla ilişkiler
Istanbul - Turkey
e-mail: info@californiawalnut.com.tr
Tel: +90 212 465 7000
www.californiawalnut.com.tr

CALİFORNİA CEVİZİ

Avrupa Endüstrisi için
Araştırma ve Ürün Geliştirme Rehberi

CALİFORNİA CEVİZİ
Avrupa Endüstrisi için Araştırma ve Ürün Geliştirme Rehberi

California‘dan En İyi Kalite
Ceviz, insanoğlunun bildiği en eski gıdalardan biri olup geçmişi M.Ö. 7000’li yıllara kadar uzanıyor.
Günümüzde, California dünyanın önde gelen ticari üreticilerden biri konumunda. California’nın giderek
yükselen işleme standartları, California Cevizini başka yerlerde üretilen cevizden farklı kılıyor. Central Valley
bölgesinin ideal yetiştirme koşulları sayesinde, Avrupa gıda endüstrisine yüksek kalitede ceviz sunulabiliyor.

Tadı
California’da yetiştirilen cevizin rengi açık ve
hafif şekerli bir tada sahip.

Çok Yönlülüğü
Ceviz, hafif tadı ve yumuşak dokusu sayesinde
tariflerde ve işlenmiş ürünlerde kullanılan tat
profilleri için çok yönlü bir gıda.

Değeri
Ceviz, besin açısından zengin bir gıda ve
tüketicilerin farkına varabileceği ve takdir
edeceği bir değer kazandırıyor. Salata sosu
olarak, küçük sandviçlerde yulaflı kurabiyelerde
kullanıldığında California Cevizi, maliyeti çok
yükseltmeden tüketicilerin değer algısını artırır.

Besin Değeri
Ceviz, yüksek miktarda omega-3 yağ asidi
olan alfa linolenik asit (ALA) içeren tek kabuklu
kuruyemiş. Tüketiciler, omega-3 yağ asitlerinin
faydaları konusunda bilinçli. Müşterilerinize
sevdikleri yiyeceklerde sadece bir avuç cevizle
günlük omega-3 yağ asitlerinin günlük dozunun
kazandıracağı katma değeri sunabilirsiniz.
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İşleme-Kabuk Ayıklama
Ceviz hasat edildikten sonra, ön temizleyiciler
kullanılarak ceviz temizlenir ve böylelikle kabuk
ayıklama işlemi için hazır hal gelir. Kabuk ayıklama
makinesi cevizin dışındaki yeşil kabuğu soyar ve
kabuksuz kuruyemiş kısmı mekanik olarak sudan
arındırılarak (hava ile kurutularak) optimum olarak
%8 nem düzeyine getirilir, böylelikle cevizin zarar
görmesinin önüne geçilir ve saklama esnasında kalitesi
muhafaza edilir. Kabuğu ayıklanmış cevizler, civardaki
ambalajlama tesislerine nakledilir ve kabuğunun
kırılması için ihtiyaç duyulana kadar orada saklanır.

Sınıflandırma
Ceviz ambalajlama tesisine nakledildikten sonra
kullanım alanına, kabuksuz veya kabuklu oluşuna
göre sınıflandırılır. İç ceviz ise resmi ceviz renk
tablosunda gösterilen şekilde rengine göre bir kez
daha sınıflandırılır. Ceviz içi elekten geçirilir ve farklı
boyutlara ayrılır.

İç Ceviz
Cevizler, ihtiyaç halinde mekanik olarak kırılır.
Kabuksuz materyal hava ile ayrıştırılır ve boyutuna
göre elekten geçirildikten sonra ceviz içi rengi
ve kabuğun uzaklaştırılması için elektronik lazerli
tasnif ünitelerine gönderilir. Ceviz, USDA (ABD Tarım
Bakanlığı) sınıflandırma standartlarını ve müşteri
taleplerini karşılayacak şekilde belgelendirilir. Bunun
ardından ürün pazara sürülmek üzere ambalajlanır.

Gıda Güvenliği
California Cevizi katı Federal ve Eyalet gıda güvenliği
düzenlemelerine göre yetiştirilmekte, hasat edilmekte
ve işlenmektedir. Ceviz yetiştiricileri, bahçelerinde
İyi Tarım Uygulamaları (GAP) olarak bilinen “En İyi
Uygulamaları” gerçekleştirmektedir. Kabuk çıkarma
işlemi boyunca, FDA tarafından belirlenen ve İyi İmalat
Uygulamaları (GMP) adlandırılan kurallar sıkı sıkıya
takip edilerek cevizin en temiz imalat koşulları altında
üretilmesi sağlanmaktadır.

İzlenebilirlik
Alım, işleme, ambalajlama ve nakliye süreçleri, partiye
dayalı izlenebilirlik sistemleri ile sorunsuz bir şekilde
gerçekleştirilerek paketleyicilerin cevizi yetiştiriciden
tüketiciye kadar izleyebilmesi sağlanmaktadır.

Mikrobiyolojik
Standartlar
Standart plak sayısı

< 50,000 / gr

Maya

< 5,000 / gr

Küf

< 20,000 / gr

Koliformlar

< 1,000 / gr

E.coli, jenerik

3.0 cfu max / gr

E. coli

O157:H7,
negative / 375 gr

Salmonella

negatif / 375 gr

Kimyasal Standartlar
Nem

% 5 max.

Aflatoksin

2 ppb B1, 4 ppb max.

Besin Değerleri
100 gr işlenmemiş California cevizinde
Kalori

654 (2738 kJ)

Protein

15.2 gr

Toplam Yağ

65.2 gr

Doymuş Yağ

6.1 gr

Tekli Doymamış Yağ

8.9 gr

Çoklu Doymamış Yağ

47.2 gr

Toplam Omega-3 Yağ Asitler

9079 mgr

Toplam Omega-6 Yağ Asitleri

38092 mgr

Karbonhidrat

13.7 gr

Su

4.1 gr

Besinsel Lif

6.7 gr

Kolesterol

0.0 mgr

Kaynak: http://nutritiondata.self.com/facts/nut-andseed- products/3138/2

CALİFORNİA CEVİZİ
Avrupa Endüstrisi için Araştırma ve Ürün Geliştirme Rehberi

Popüler Kullanım Alanları
Yarım Ceviz

Parça Ceviz

Öğütülmüş Ceviz

turta

ekmek- zeytin ve cevizli pide

hamur işi

tart

simit - tarçınlı, cevizli ekmek

ekmek

pankek

kurabiye-cevizli çikolatalı cevizli bisküvi

pasta - baklava

waffle

cevizli galeta

akçaağaçlı cevizli kek

fransız usulü tost

tahıllı barlar- cevizli ve tuna yemişli

ballı lokma

havuçlu kek

muffin - akçaağaçlı veya muzlu cevizli

akçaağaçlı tereyağlı cevizli

akçaağaçlı cevizli kek

cupcake

biscotti

elmalı cevizli kek

biscotti

glutensiz kek ve kurabiye

cupcake

kahveli kek

cevizli strudel

şeker kaplı ceviz

çikolatalı - şekerli barlar

truffle

pralin

dondurma

cevizli çikolata

tarçınlı ceviz

dondurma sosu

kaplama

kavrulmuş ceviz

granola barlar

nugat

organik ceviz

karışık çerezler

şekerleme dolgusu

çikolata kaplı ceviz

çikolatalı şekerleme (fudge)

cevizli tereyağı

cevizli hurmalı sarma

çikolatalı şeker

PASTACILIKTA

ŞEKERLEME

truffle/cevizli çikolata
ortası cevizli sekerlemeler

İŞTAH AÇICI
kıtır ekmek yerine salata sosu

pirinç pilavı

Sürmelik soslar ve dip soslar

pizza sosu

etli çörek

humus

çeşnili veya baharatlı ceviz

asiago ve cevizli biscotti

pesto

kızartma

salata sosları

ravioli iç dolgusu

dondurulmuş ara sıcaklar

dolma karışımları

kırmızı, beyaz et ve deniz mahsulü

tuzlu ceviz

antipasti

kaplaması

kavrulmuş ceviz

ara sıcaklar
ravioli
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Sınıflandırma
Kabuksuz California Cevizi farklı boyut ve renklerde satışa sunulmaktadır. Ürün tanımları ve boyut
toleransları USDA İç Ceviz Sınıflandırma Standartlarına göre belirlenmektedir. Elek boyutu sadece referans
olarak verilmiştir. Tüm özellikler için Kaliforniya cevizi tedarikçinize danışabilirsiniz.

Ceviz Rengi Sınıflandırma Tablosu
California Cevizi, belirli ürün ihtiyaçlarını karşılamak üzere rengine göre tasnif

Açık
Ekstra açık
Cevizin en fazla %15’i ekstra
açıktan daha koyu olabilir ve
bunun da sadece %2’si (%15’e
dahil) açık renkten daha koyu
olabilir.

Açık Kehribar
Cevizin en fazla %15’i açık
kehribardan daha koyu olabilir ve
bunun da sadece %2’si (%15’e dahil)
kehribardan daha koyu olabilir.

Cevizin en fazla %15’i açık
renkten daha koyu olabilir ve
bunun da sadece %2’si (%15’e
dahil) açık kehribardan daha
koyu olabilir.

Kehribar

Cevizin en fazla %10‘u
kehribardan daha koyu
olabilir.
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ABD Standart İç Ceviz Boyutları
Yarım Ceviz

Parça ve Yarım Ceviz

Ceviz içinin 7/8’i veya daha fazlası bütün haldedir. Ağırlık
itibariyle partinin %85’i veya daha fazlası yarım ceviz içidir,
kalanın ¾’lük kısmı da yarım ceviz içidir.

Ağırlık itibariyle partinin %20’si veya daha fazlası
yarım ceviz içidir (iç cevizin 7/8’i veya daha
fazlası bütündür).

Parça Ceviz

Küçük Ceviz Parçaları

Parti içerisindeki ceviz içi parçaları, 24/64 inçlik (9.53
mm) elekten (yuvarlak boşluklardan) geçemez.

Ceviz Unu (çift öğütülmüş)
California Cevizinin en küçük hali, kaba taneli undan ince
toz una kadar farklı kıvamlarda üretilmektedir.

Parti içerisindeki ceviz içi parçaları, 24/64 inçlik
(9.53 mm) elekten (yuvarlak boşluklardan)
geçebilir fakat 8/64 inçlik (3.18 mm) elekten
(yuvarlak boşluklardan) geçemez.
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Ambalajlama

California Cevizi, 25 lb’lik (11.34kg) polilen çuvallı veya çuvalsız ondüle
kasalarda parça ve yarım ceviz içi olarak satışa sunulmaktadır. Daha
küçük ceviz içleri genellikle 30 lb’lik (13.25 kg) kasalarda satılmaktadır.
Kabuklu ceviz ise 50 lb’lik (22.50 kg) çuvallarda paketlenmektedir.

Saklama
Ceviz düşük nem (%55 ila %65 oranında nispi nem)
ve düşük sıcaklıkta (0-4 °C) saklayınız. Maksimum
raf ömrü ve taze kalması için, cevizi kokusuz bir
ortamda saklayınız. Ceviz soğutucuda, aşırı sıcak,
nem ve ışıktan uzak olacak şekilde saklanmalıdır.

