






TAT 
California cevizi açık renklidir ve tuzluyu tatlıya, 

tatlıyı da tuzluya dönüştüren hafif tatlı bir tada 

sahiptir. 

KULLANIM ESNEKLİĞİ
Hafif lezzeti ve yumuşak dokusu ile ceviz, yemek 

tariflerinde ve işlenmiş ürünlerde lezzet profili için 

esnek bir malzemedir. 

DEĞER
Ceviz, besin değeri yüksek bir ‘süper gıdadır’ 

ve tüketicilerin her zaman fark edebileceği ve 

beğeneceği bir değer sunar. Salatalara serpiştirilen 

veya küçük hamburgerlerde ya da yulaf ezmeli 

kurabiyelerde malzeme olarak kullanılan California 

Cevizi, müşterilerin değer algısını gıda maliyetlerini 

çok fazla yükseltmeksizin arttırır.

BESLENME
Ceviz, omega-3 yağ asidi olan alfa linolenik asit 

(ALA) miktarı anlamlı ölçüde yüksek olan tek 

yemiştir. Tüketiciler omega-3’lerin yararlarından 

zaten haberdardır. En sevdikleri gıdalara her 

gün ekleyebilecekleri yalnızca bir avuç cevizde 

bulunan omega-3’lerin değeri yüksek faydalarını 

müşterilerinize sunabilirsiniz.

OMEGA-3 YAĞ ASİDİ İÇERİĞİ
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28 gr için





POPÜLER KULLANIMLAR 

DÖVÜLMÜŞ YARIM PARÇALAR

FIRIN

turtalar

tartlar

krepler

waffle

yumurtalı ekmek

havuçlu kek

akçaağaç şuruplu cevizli kek

elmalı cevizli kek

kap kekler

ekmekler – zeytinli ve cevizli focaccia

simitler – tarçınlı cevizli

kurabiyeler – cevizli parça çikolatalı

cevizli küçük ekmek

tahıllı barlar – ceviz ve yabanmersini

muffin – akçaağaç şuruplu cevizli 
veya muzlu cevizli

kap kekler

biscotti

kahveli kek

çıtır kek tabanları

tuzlu ekmekler

hamur işleri - baklava

akçaağaç şuruplu cevizli 
kek

yunan işi ballı toplar

akçaağaç şuruplu 
tereyağlı cevizli kek

glutensiz kekler ve 
kurabiyeler

cevizli strudel

ŞEKERLEMELER

şekerli ceviz

pralinler

tarçınlı ceviz

kavrulmuş ceviz

organik ceviz

çikolata kaplı ceviz

cevizli hurmalı sarma

ceviz içli veya ceviz kaplı truffle/
çikolata

çikolatalı barlar/çubuk şekerler

dondurma

dondurma sosu

granola barlar

karışık çerez

fudge

çikolatalı şekerlemeler

 

truffle

ceviz kaplı çikolata

nuga

şeker dolguları

ceviz ezmesi

TUZLU

küp ekmek yerine salata sosu

pizza malzemesi

soslu veya baharatlı ceviz

wok yemekleri

dondurulmuş başlangıçlar

tuzlu ceviz

kavrulmuş ceviz

pirinç pilavı

etli börekler

asiago peynirli ve cevizli biscotti

salata sosları

dolma içleri

antipasti

iştah açıcılar

ravioli

ezmeler ve dip soslar

humus

pesto 

ravioli içi

et, tavuk ve deniz 
ürünleri için kaplama 
malzemesi



BOY KABUK ÇAPI

Küçük 1.0” – 1.15” 25.4 – 29.21 mm

Orta 1.15” – 1.20” 29.21 – 30.48 mm

Büyük 1.20” – 1.25” 30.48 – 31.75 mm

Jumbo
  1.25” veya daha 

büyük
31.75 mm veya daha                                                     
büyük

www.ams.usda.gov adresindeki USDA Standartlarına   
bakınız. 





USDA 
STANDARTLARI  
TABLO 3

BOY TOLERANSLARI

BOY SINIFI
3/4 YARIMDAN 
DAHA KÜÇÜK

24/64” İNÇLİK 
YUVARLAK 
DELİKTEN 
GEÇEMEZ

24/64” İNÇLİK 
YUVARLAK 
DELİKTEN 

GEÇER

16/64” İNÇLİK 
YUVARLAK DELİKTEN 

GEÇER

 8/64” İNÇLİK 
YUVARLAK 

DELİKTEN GEÇER

YARIMLAR %5 — — %1 (%5’e dahil) —

PARÇALAR VE 
YARIMLAR*

— — %18  %3 (%18’e dahil) %1 (%3’e dahil)

YARIMLAR — — %25  %5 (%25’e dahil) %1 (%5’e dahil)

KÜÇÜK PARÇALAR** — %10 — — %2

* Herhangi bir toleransın hiçbir kısmı, “parça ve yarımdan” oluşan bir parti için gerekli olan yarım yüzdesini azaltmak için kullanılamaz.

** “Küçük parça” sınıfı için %10 ve %2 olarak belirlenen toleranslar sırasıyla belirtilen daha küçük maksimum veya daha büyük minimum için geçerlidir.

NOTE: 8⁄64’lük sektör standardı, USDA’nin 8⁄64’lük standardından daha dardır.





Besin
28 gr                

(iç ceviz)**

Günlük  
% 

Değ.***

Kalori 190 kcal

Protein 4.0 gr

Toplam yağ: 
   Tekli doymuş yağ 
   Çoklu doymuş yağ 
   Doymuş yağ 
   Trans yağ

18.0 gr 
2.5 gr 
13.0 gr 
1.5 gr 
0.0 mg

Omega-3 yağ 
asitleri

2.5 gr

Omega-6 yağ asitleri 11.0 gr

Kolesterol 0.0 mg

Karbonhidrat 4.0 gr

Besin
28 gr                

(iç ceviz)**

Günlük 
% 

Değ.***

Besinsel lif 2.0 g %8

Folik asit 28.0 mcg %6

Demir 0.82 mg %4

Magnezyum 45.0 mg %10

Niasin 0.32 mg %2

Thiamine 0.10 mg %6

Vitamin B6 0.15 mg %8

Vitamin E 0.0 mg %0

Çinko 0.88 mg %6

Sodyum 1.0 mg %0

Potasyum 125.0 mg %4




















































