ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΝΕΛΑ ΚΕΫΛΑΝΗΣ
Ονομασία:

ΚΑΝΕΛΑ ΚΕΫΛΑΝΗΣ

Προέλευση:
Περιγραφή:

ΚΕΫΛΑΝΗ
Αρωματικό αειθαλές φυτό ύψους 12 μέτρων με αντίθετα πράσινα
φύλλα, μήκους εώς 15 εκατοστά. Περιέχει κινναμική αλδεϋδη,
κινναμολωνίνη και ταννίνες. Ανήκει στην οικογένεια των
Δαφνιδών (Lauraceae) και ειδικότερα, πρόκειται για το είδος
Cinnamomum aromaticum Ness. Ως κιννάμωμον (κοινώς κανέλα)
χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι φλοιοί του γένους
Cinnamomum, οι οποίοι πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από τον
πρωτογενή φλοιό. Η κανέλα Κεϋλάνης είναι οι αποξηραμένοι
φλοιοι των νεαρών βλαστών του είδους Cinnamomum zeylanicum
Η κανέλα δεν πρέπει να εμφανίζει υπόλειμμα σε
τετραχλωράνθρακα και πρέπει να περιέχει αιθέριο έλαιο όχι
μικρότερο από 1.5%, υγρασία και πτητικές ενώσεις στους 105οC
όχι μεγαλύτερο από 12% , τέφρα έως 6% και αδιάλυτα στο HCL
συστατικά 2% max.
 Συνολικές Αφλατοξίνες <10ppb
 Αφλατοξίνη B1<5ppb
 Μόλυβδος<10ppm
 Αρσενικό< 5ppm
 Χαλκός< 20ppm
 Ψευδάργυρος< 50ppm της τέφρας μέχρι 2%.
 Coliforms<103cfu/g
 E. coli <10 cfu/g
 B. cereus <103cfu/g
 Cl. perfringens <103cfu/g
 Ζύμες-μύκητες:< 103cfu/g
 Salmonella spp : απουσία/25g
 Ethylene oxide<50ppm
 Dichlorvos<0,5ppm
 Aluminium phosphide<0,01

Φυσικοχημικές Παράμετροι:

Μικροβιολογικές Παράμετροι:

Κατάλοιπα Γεωργικών &
λοιπών φυτοφαρμάκων:
Ανίχνευση Μετάλλων:
Οργανοληπτικά
Χαρακτηριστικά:
Συστατικά:
Τρόπος Χρήσης:
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Σφαίρα INOX 1.5mm
Εμφάνιση : ανοιχτο καφέ χρώμα η σκόνη και το ξύλο
Γεύση / Άρωμα : χαρακτιριστική γεύση και άρωμα κανέλας
99,5% κανέλα. 0,5% ξένες ύλες
Η κανέλλα χρησιμοποιείται:
 Κατά την παρασκευή γλυκισμάτων και ειδών
ζαχαροπλαστικής
 Για επαγγελματική χρήση
Χρησιμοποιείται ως έχει ή έπειτα από ικανοποιητική θερμική

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΝΕΛΑ ΚΕΫΛΑΝΗΣ
επεξεργασία

Χρήστες:
Α’ Συσκευασία:
Β’ Συσκευασία:
Αποθήκευση:

Διατηρισιμότητα:
Επισήμανση:
Διανομή:

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Όσπρια
Αραβόσιτος
Κακάο
Κανέλα
Βανιλίννη
Κόλιανδρος
Μαϊδανός
Παπαρουνόσπορος
Σιτάρι
Σίκαλη
Σακχαρόζη
Σέλινο
Σουσάμι
Λούπινο
Μουστάρδα

Καταναλώνεται από όλα τα άτομα και των δύο φίλων όλων
των ηλικιών, εκτός από τα βρέφη
Βάζο ΡΕΤ, γυάλινο βάζο, σακούλες ΡΡ/ΟΡΡ
(πολυπροπυλενίου)
Χαρτοκιβώτια.
Σε παλέτες σε σκιερό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον κάτω
από τις σωστές συνθήκες υγιεινής.
Θερμοκρασία : <27-30oC
Σχετική Υγρασία : <70%
42 μήνες από την ημερομηνία συσκευασίας.
Στοιχεία εταιρίας, Στοιχεία αναγνώρισης παρτίδας, Ημ/νία
λήξης, Βάρος, Barcode
Εντός θερμομονωτικών θαλάμων ιδιόκτητων οχημάτων
μεταφοράς

Περιέχονται
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΣΧΟΛΙΑ

100% κανέλα

Νομοθετικά : Το προϊόν επεξεργάζεται, συσκευάζεται, αποθηκεύεται και μεταφέρεται κάτω από κατάλληλες
συνθήκες υγιεινής, σύμφωνα με τις ορθές βιομηχανικές πρακτικές και είναι συμμορφούμενο με τις τρέχουσες
νομοθετικές διατάξεις. Το προϊόν δεν εκτίθεται σε ακτινοβολία και δεν είναι γενετικά τροποποιημένο.
Το εργαστήριο επεξεργασίας και συσκευασίας μπαχαρικών έχει Αριθμό Αδείας : 2/2003 Αρ. Πρωτ. : 930 από την
Χημική Υπηρεσία Κοζάνης. Ο χώρος αποθήκευσης μπαχαρικών έχει Άδεια λειτουργίας από τον Δήμο Κοζάνης με
αριθμό Πρωτ. 7876/02, 9/4/2002. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη με Αρ. 11321339 κατά EN ISO 22000:2005 από
την TUV AUSTRIA HELLAS.
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