בס"ד

רשימת מוצרים כשרים הניתנים לרכישה ברומניה
שם מוצר
אוכל בסיסי ותבלינים
חומץ ’‘aro
תבלינים חריפים:
פלפל ופפריקה
תבלינים קפואים
וחתוכים:
פטרוזיליה ,שמיר,
שום ,זנגביל,
מרקחת אסייתית,
מקסיקאית,
איטלקית או
מפרובנס.
דגנים ודגנים
סחוטים )חי(
פירות וירקות
)מחו"ל(
פירות וירקות
)מישראל(
דגים

דגים מעושנים
בשר ,מוצרי בשר
אבקת קקאו
סוכר
ריבה
קמח
שמן חמניות floroil
שמן זית
חלב ומוצריו
פסטה ,ספגטי
פירות וירקות

הערות
רק חומץ ומים ,ללא תוספות אחרות
ללא תוספות אחרות
בהכשר  .okלהשיג ב?KORA :

מיני דגנים כגון :תירס ,אורז וחמשת מיני דגן.
לבדוק מחרקים ותולעים
בעייתי .להיזהר בנוגע לשמיטה ,עורלה ומעשרות.
רק דגים עם סנפיר וקשקשת .קיימים מיני דגים כשרים רבים,
לדוגמא :סלמון ) ,(somonקרפיון ) ,(carpפורל ) ,(Păstrăvדניס
) ,(Doradoולברק ).(bibn de mare
חייבים לזהות את הדג בוודאות כדג ממין כשר .מותר רק דג
כשנעשה בעישון קר.
ניתן להשיג דרך "מרכז חב"ד רומניה"
ללא תוספות אחרות
ללא תוספות אחרות
כשר רק אם :א .הרכיבים היחידים הם הפרי וסוכר ,וללא תוספות
אחרות .ב .הפרי מרוסק ולא שלם.
ללא תוספות )יש לנפות לפני השימוש(
בצבע תכלת
רק כתית מעולה .ישנם בחנויות סוגים רבים עם הכשר  okאו ou
ניתן להשיג חלב עמיד ’ ‘meitavב"מרכז חב"ד רומניה".
עדיף לקנות תוצרת איטליה ,ללא תוספת ביצים.
רק  ,100%ללא תוספות אחרות

קפואים
מיני מתיקה
קינוחי סויה של
’‘alpro
דגני בוקר
של ’‘nestle
חטיף ’‘corny
פיצוחים
שימורים
תירס ,אפונה וכדו'
של ’‘bonduelle
רסק עגבניות
קטשופ ’‘heinz
רוטב סויה של
’‘kikoman
רטבים
מוצרי אפיה
שמרים
אבקת אפיה
סוכר וניל
אבקת סוכר
שתיה קלה
מים מינרלים
מים מוגזים
קוקה קולה
פפסי
אורנג'ינה
מיצים טבעיים
של ’‘granini
משקה חלב סויה
של ’‘alpro
קפה
שתיה חריפה
ראה בקישור

עם הכשר הרבנות אנטוורפן .בטעמים :קרמל ווניל
chocapic – clusters – clusters & almonds – fitness – fitness
– & fruits – fitness honey & almonds – golden grahams
nesquik – cheerios – cookie crisps.
בהכשר הרב דב לוי ברזילי .פרווה טעם דובדבן וטעם שקדים.
)שאר הטעמים כשרים לאוכלי אבקת חלב נכרי(
ללא קלייה

רק תוצרת איטליה
תוצרת הולנד
תוצרת סינגפור או הולנד
רוטב סויה ורוטב צ'ילי של ’ ‘sureeעם הכשר ou
יבשים או לחים ,ללא תוספות אחרות.

קוקה קולה ,קוקה קולה זירו ,דיאט קולה ,ספרייט ופנטה תפוזים.
פפסי קולה ,פפסי קולה לייט ופפסי מקס.
טעם תפוזים וטעם אשכוליות
א .רק מיצים המכילים  100%פרי .ב .ללא ענבים )עדיף
להתרחק מכל מיץ שצבעו אדמדם(.
בטעמים :בננה ,אפרסק ,שוקולד ,וונילה ,נקי ,נקי ללא סוכר ,ונקי
עם סידן.
ללא תוספות אחרות
http://www.rabanut.gov.il/vf/ib_items/56/mashkaot.pdf

