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Αχαρνές, Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΟΥΜΑΡΙΝΗ 

ΣΤΗΝ ΚΑΝΕΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΧΛΕΠΙ 
 
ΑΠΟ:   Σ. ΤΖΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. 
ΠΡΟΣ:   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΥΠΟΨΙΝ:  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 

       Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι από τον ΕΦΕΤ σε 
συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τα όρια 
κουμαρίνης που θέτει ο Ευρωπαϊκός κανονισμός 1334/2008 και οι τροποποιήσεις του, σε 
τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση. 
       Τα όρια που είναι σε ισχύ μέχρι σήμερα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

Κουμαρίνη 

Παραδοσιακά ή/και εποχιακά αρτοσκευάσματα που 
αναγράφουν κανέλα στην επισήμανση 

max 50 mg/kg 

«Δημητριακά προγεύματος» συμπεριλαμβανομένου του 
λεγόμενου muesli 

max 20 mg/kg 

Εκλεκτά αρτοσκευάσματα εκτός των παραδοσιακών ή/και 
εποχιακών αρτοσκευασμάτων που αναγράφουν κανέλα 
στην επισήμανση 

max 15 mg/kg 

Επιδόρπια max 5 mg/kg 

Πηγή: Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1334/2008 

 
        Ο παραγωγός οφείλει να χρησιμοποιεί την κανέλλα και το μαχλέπι σε δοσολογία τέτοια ώστε το 
τελικό προϊόν του να είναι εντός των νομοθετικών ορίων.  
        Η περιεκτικότητα σε κουμαρίνη της κανέλλας cassia που εμπορευόμαστε (προέλευση: Ινδονησία, 
Βιετνάμ), μετά από ελέγχους πολλών παρτίδων τα επτά τελευταία έτη, κυμαίνεται μεταξύ 1200 – 5000 
mg/kg.  
       Να ενημερώσουμε τους αγαπητούς μας πελάτες ότι επιπλέον εμπορευόμαστε κανέλλα Κεϋλάνης 
(προέλευση: Σρι Λάνκα), της οποίας η περιεκτικότητα σε κουμαρίνη κυμαίνεται μεταξύ 0-100 mg/kg. 

Η περιεκτικότητα σε κουμαρίνη του μαχλεπιού που εμπορευόμαστε (προέλευση: Τουρκία, 
Συρία), μετά από ελέγχους πολλών παρτίδων τα επτά τελευταία έτη, κυμαίνεται μεταξύ 13 – 100 mg/kg.  
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Ο παραγωγός ετοίμου προς κατανάλωση προϊόντος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των 

προϊόντων του με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1334/2008, όπως και με κάθε Ευρωπαϊκό Κανονισμό που 
αφορά στα προϊόντα του.  
 

Ως εισαγωγέας μαχλεπιού και κανέλλας, διενεργούμε αναλύσεις κουμαρίνης σε κάθε παρτίδα 
μαχλεπιού και κανέλλας που θα φέρουμε στη χώρα μας, ώστε να έχουν έναν συγκριτικό δείκτη οι 
πελάτες μας σε σχέση με τη διακύμανση της κουμαρίνης στις διάφορες παρτίδες & προελεύσεις. 
 

Η κουμαρίνη στα τελικά προϊόντα ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να υπολογίζεται θεωρητικά βάσει της κουμαρίνης 
της α’ ύλης. Ο ενδεδειγμένος τρόπος και ο πιο αξιόπιστος είναι με ανάλυση του ετοίμου προς 
κατανάλωση προϊόντος. 
 

Για την κανέλλα και το μαχλέπι καθ’ αυτά δεν υπάρχει όριο κουμαρίνης στη νομοθεσία, για αυτό 
το λόγο τα τρόφιμα αυτά εισάγονται κανονικά ανεξαρτήτως μεγέθους κουμαρίνης. 
  

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία. 
 

Με εκτίμηση, 
 
Ρωμηού Δήμητρα 
Επιστήμονας Τροφίμων ΓΠΑ M.Sc. 
Υπεύθυνη Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων & Κανονιστικών Υποθέσεων 

 


