בס"ד  חב"ד ליובאוויטש ריגה לטביה  לימות השנה בלבד ולא לפסח  מיועד לתושבי המקום בלבד
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מצרכי מזון לקניה בחניות בריגה

מוצרים טבעיים

בתנאי שהם בלי תוספות
אבקת אפייה
אבקת סוכר
אגוזים
אורז
בוטנים
ביצים
בירה
גרעינים/זרעים
דבש
דגים טריים
וניל טבעי
חומץ סינטטי
ירקות קפואים
מים או סודה
מיץ סחוט
מלח
משמש מיובש
נבטים
סודה לשתיה
סוכר
פירות וירקות
פסטה
צימוקים
קוקוס טחון
קורנפלור
קטניות יבשות
קינואה
קמח
קפה
קקאו
קשיו
שזיפים מיובשים
שיבולת שועל
שמן זית
שעורה
שקדים
תבלינים
תה
תמרים

בדרך כלל אין בעיה
אפשר שיהיה בתוספת עמילן תפוח-אדמה
לא קלוי ובלי מלח .הסוגים :ברזילאי ,לוז ,מלך ,מקדמיה ,ערמונים (בקליפה) ,פיסטוק ,פקאן .צנובר.
לא מבושל .סוגים :חום מלא ,פרסי ,בסמטי ,יסמין ,פראי ,שחור ,עגול.
אפשר גם מקולפים ,אך לא קלועים או מסוכרים ,רק טבעיים (בתנאי שלא מגיעה מישראל).
ע דיף לקנות ביצים לבנות שאין בהם כמעט דם ,אך כמובן שגם אותם צריך לבודק.
ללא טעמים .מהחברות הגדולות או המיוצר בגרמניה בלבד.
(כ ַרוְּ יָ ה) .קצח.
בתנאי שלא קלוי או מטוגן .הסוגים :דלעת ,חמנייה ,מלון ,פרג ,פשתן ,קימל ְּ
דבורים טהור בלי תוספת מפרחים או צמחים אך לא דבש מיער (דבש חרקים או טל דבש או דבש אילנות)
רק דג עם עור וקשקשים .עדיף הסוגים :סלמון (יש להסיר את העור או לנקות את הקשקשים) ,פורל
במקלות
עדיף רק עם כשרות ,אם אין ,אז לוודא שלא מעורב בזה ענבים.
אפונה ,שעועית ,תירס ,גזר
בלי טעמים
אפשר סוכר מלח וחומצת לימון בלבד .אך לא תרכיז פרי ,ולא מיץ רימונים .ובלי שום רכיב מענבים.
שולחני רגיל ומלח עבה לבישול
שלם בלי תוספת (מלבד  E202או  ) E220וכן אגס ,אננס ,אפרסק ,או נקטרינה יבשים.
100%
לבן או דמררה .סוכר חום רק אם זה מתאים לצמחונים.
רק טרי .סחורה מישראל צריכה הכשר .חסה – עדיף אייסברג .אך תות ,פטל ,ברקולי וכרובית – זה בעייתי.
צהוב יבש לא צבעונית ,בלי תוספות (עדיף בלי ביצים).
רק אם זה בוודאות בלי שמן.
ירס בלא תוספת
ילן ִת ָ
ֲע ִמ ָ
אפונה ,חומוס ,כוסמת ,שומשום ,שעועית (שאינן מעובדות או מבושלות) .אך עדשים כתומות קטנות לא כשר
שאינה מעובדת או מבושלת
לבן ,מלא ,שיפון – 100%
שחור ,נמס ,טורקי ,טחון – רק כשמכילים  100%קפה
 100%בלבד .נמכר ב.Promo .Gemoss -
עדיף מוויאטנם
בלי שמן ,עדיף מאמריקה .לבדוק שאין חרקים
גרינים או סובין ללא תוספות .קווקר מהיר הכנה רק של חברת Herkuless
עדיף עם הכשר .במידה ואין ,ניתן לקנות כל שמן זית שכתוב עליו Extra Virgin
לא קלויים .וכן לא שקדים מולבנים
יל ָבה ,פלפל שחור ,פפריקה ,קינמון ,שביבי בצל ,אבקת שום .ראה כאן עוד .לבדוק היטב.
יבש וטהור .אורגנוִ ,ח ְּ
תמצית של עלים ,פרחים ופירות יבשים ,רק  100%בלי תוספות של טעם ריח ושמן.
בלי תוספת ציפוי .לבדוק מחרקים ( לסחורה מארץ ישראל נדרש הכשר).

מזון מעובד
שאר הפרטים
.Gemoss -נמכר ב
.Elkor Plaza - נמכר ב.OU עם סמל כשרות של
- נמכר ב.Balkan Kosher ) בהכשרwith Herbs ,Cremamey Original( משמן קוקוס
. Dabas Stacija .Rimi.
.Gemoss .Rimi  נמכר.KSA עם סמל כשרות של
Raw Linden Honey, Raw Willow Honey, Raw Buckwheat Honey, :הסוגים
Raw Honey with Bee Propolis, Raw Honey with Ginger, Bee Pollen, Perga
(fermented bee pollen), Perga in Raw Honey, Raw Propolis, Raw Honey with
Sea Buckthorn, Raw Honey with Blackcurrant, Raw Honey with Cranberry,
.Elkor Plaza .Rimi Hyper - נמכר לדוגמא בRaw Honey with Guelder Rose.
- הקורנפלקס נמכר ב.Sky .Promo .Elkor Plaza .Rimi . Maxima -נמכר לדוגמא ב
.Elkor Plaza .Depo .Promo

החברה/המותג

Aloja starkelsen
Riso Vignola
Violife
Mori-nu
Meduspils

Milzu

המוצר
אבקת אפייה
סוגים/ אורז
גבינה צהובה פרווה
גבינה קשה סויה
דבש

דגני בוקר

.Sky - נמכר ב.0953 עם הזרקת דיו על החבילה

Nestle

Cheerios -דגנים

.Sky - נמכר ב.MK עם סמל כשרות של

Nestle

gofree -דגנים

Coco . Frosties . smacks. Crunchy Nut : הסוגים.MK עם סמל כשרות של
.Promo .Maxima - נמכר ב.Zimmy's . froot loops .Corn flakes .Pops
.Elkor Plaza .Depo .Mego .Top! .Sky .Stockmann .Rimi .LaTS

Kellogg's

דגני בוקר

.Sky - נמכר ב.MK  עם סמל כשרות של.fruits rouges

Kellogg's

Special K דגני בוקר

Maja - להשיג ב,OU  עם סימן כשרות מלמעלה שלfroot loops

Kellogg's

דגני בוקר בצלחת

.Special K Classic : הסוגים.מאנגליה בלבד

Kellogg's

 בלי סימן כשר-דגנים

.Majai - נמכר בOU  עם סמל כשרות של.Reese's Puffs

Reese's

דגני בוקר

.Promo .Maja - להשיג ב,OU עם סימן כשרות מלמעלה של

Reese's

חמאת בוטנים

Estrella. ICA

חמאת בוטנים

.Promo .Rimi - נמכר ב.DN עם הזרקת דיו על המכסה
.Dabas Stacija .Lavandas - נמכר ב.KLBD  עם סמל של,Renuka מיוצר ע"י
.R&0 Wine .Spirits&Wine .- נמכר ב.מישראל
 ובחנות הכשרהSpirits & Wine ,Tabakas Nams  נמכר ברשת החניות.מישראל
Noble wine - נמכר ב,OU עם סימן כשרות של
vynoteka - נמכר ב,OU עם סימן כשרות של
. ראה למטה תמונות של הלחמים. על הסוגר זה פת ישראלK  אם יש,מיוצר באסטוניה
.Mego .Maxima . Rimi -נמכר ב
 נמכר בחנות. ועודГорчичный .Провансаль .Ядреный . שומן67% מיונז זית
.LaTS .הכשרה
LaTS .Rimi .Maxima  נמכר. גרם425 המיוצר בפולין או בלונדון בבקבוק פלסטיק
Elkor .Promo .Maxima - נמכר ב.OU  עם סמל כשרות של.Himalayan pink salt
.Plaza
.Promo - נמכר בMK עם סמל כשרות של
.Elkor Plaza .Stockmann .Sky .Gemoss- נמכר בKLBD עם חותמת של

Cocomi
Recanati
יקבי בנימינה
Luzzatto
NR

חלב קוקוס
יין – מבחר סוגים
יין קיסריה
יין
יין רימונים

Hanzas Maiznica

לחם

Махеевъ

מיונז

Heinz
Himalayan Chef
Maldon
Tate & Lyle

מיונז קטשופ
מלח הימלאיה
מעושן/מלח פתיתים
סוגים/ סוכר

.Stockmann - נמכר ב.OU עם סמל כשרות של

Nesquik

תות/ סירופ שוקלד

.Gemoss .Sky - נמכר בKLBD עם חותמת של

Lyle’s Golden Syrup

סירופ בטעם מייפל

Chocolate Cookie : Orange Sanguine : בטעמים אלו בלבד,מיוצר בצרפת
Irish Amaretto Grenadine Caramel Coco Pamplemousse Rose
.Elkor Plaza .Rimi .Sky .- נמכר בVanille Mojito Mint

Monin

סירופ בטעמים

.Dabas Stacija - נמכר בKLBD עם חותמת של

Vertmont

סירופ מייפל

.Majai - נמכר בKLBD עם חותמת של

MIC MAC

סירופ מייפל

.Rimi .Maxima - נמכר ב.OU עם סמל כשרות של

Great Northern

אגבה/סירופ מייפל

.Promo .Sky .Promo .Rimi - נמכר ב.OU עם סמל כשרות של

Queen Harbour

סלומן מעושן

Alojas

עמילן תפו"א

.Maxima .Rimi -רק אם גם מיוצר וגם נארז בלטביה נמכר ב
. Maxima - נמכר ב.OU רק עם סמל

Kupiec.

פריכיות אורז מלא

7 super seeds, himalayan salt, amaranth & : להלן הרשימה,בלי מוצרי חלב
buckwheat, black imperial rice, amaranth & buckwheat, amaranth & millet,
. Mego .Maxima .Rimi - נמכר בquinoa and chia. barbecue. red lentils
.Depo .Top! .Promo .Stockmann
.Top! - (לא המצופה) נמכר בOU רק עם סמל
. Promo .Maxima - נמכר ב.עם הכשר של הרב גלזמן

Rice up.

Sonko
Ustukiu Malunas.

פריכיות אורז מלא

פריכיות
פריכיות שונות

.Depo .Sky .Promo .Maxima .Rimi - נמכר ב. כשרOrganic  גם,המיוצר בהולנד

Heinz

קטשופ

.Bioss Ekoveikals .- נמכר ב.KLBD  עם סמל של.Self-Raising White

Freee

קמח לבן ללא גלוטן

.Bioss Ekoveikals .Lavandas - נמכר בKLBD  עם חותמת שלXanthan Gum

Freee

קסנטאן גאם

.Stockmann .Sky - נמכר ב.OU עם סמל של
.Sky - נמכר ב.OU עם סמל של
.Top! Elkor Plaza. .Promo .Maxima .Stockmann . Rimi - נמכר ב.כל הסוגים
.LaTS .Mego .Sky
 מיוצר בגרמניה.גרגרי קפה בלא תוספת
.Sky .Stockmann - נמכר ב.OU עם סמל של

Folgers

קפה

Britt

קפה

Lavazza

קפה

Jacobs

קפה

Pellini

קפה

.Maxima- נמכר לדוגמא ב.בלי טעמים בלבד

Nespresso

קפה קפסולה

.Promo .Majai - להשיג ב.OU עם סמל של

Fluff

קרם מרשמלו

.Sky .Elkor Plaza .LaTS .Rimi .Depo - נמכר ב.OU עם סמל כשרות של

Mississippi

BBQ רוטב

Sweet Baby Ray's

BBQ רוטב

Heinz

BBQ רוטב

Clearspring

רוטב סויה

Kikkoman

רוטב סויה

Stockmann - נמכר ב.OU עם סמל כשרות של

Bulliards

רוטב עוף

.Depo .Mego !Top .Stockmann .Promo.Maxima .Rimi - נמכר בK עם סמל

Tabasco

רוטב פלפל חריף

.Gemoss - נמכר ב.OU עם סמל כשרות של
.Maxima .Rimi - נמכר ב.MK  או מתוק עם סמל כשרות של, המיוצר בהולנדClassic
.Depo .!Top .Mego .Lats
.Stockmann - נמכר ב.OU עם סמל של
Tamari ,Sweet ,Less Salt , רגילSoy Sauce : הסוגים.Netherlands -המיוצר ב
.Sky .LaTS .Stockmann .Maxima .Rimi - נמכר ב,Ponzu Lemon ,Gluten Free
.Top! .Depo .Mego .Elkor Plaza .Gemoss .Promo

.Maxima XXX - נמכר ב.OU עם סמל כשרות של
- נמכר ב.) – לא כשריםMuscat Grape Jelly, Lemon Curd( מיוצר בצרפת
.LaTS .Maxima .Mego .Elkor Plaza .Sky .Rimi Hyper .Stockmann
. Stockmann .Elkor Plaza - נמכר ב.OU עם סמל כשרות של
.LaTS .!Top .Stockmann .Rimi Hyper - נמכר ב.KLBD עם סמל כשרות של
ORANGE cash&carry -נמכר ב
מגיע מצ'ילה
רגיל ומהיר הכנה בלי תוספות
.Stockmann .Maxima .Rimi - נמכר ב,מיוצר בפולין
.Sky .Lats - נמכר ב. או חומוס או שעועיתPelati עגבניות מקולפות
.Sky - נמכר ב.eu-k עגבניות מקולפות עם סמל כשרות של
.Stockmann - נמכר ב.OU עם סמל כשרות של
.Stockmann .Rimi -נמכר ב
.Promo - נמכר בOK עם סמל של
.לא שמרים יבשים
. Sky- נמכר ב.KLBD עם סמל כשרות של
 בדרך כלל עם סמל. בשמן או ברוטב עגבניות, בשימורים או בצנצנתLīcis-93 מחברת
. Elkor Plaza .Sky .Promo .Maxima .!Top .Stockmann - נמכר ב.של הרב לאזר
.Stockmann .Mego .Maxima .Rimi - נמכר ב. А 001784 -רק מה שמיוצר ב
.!Top
- נמכר ב.ok  עם סמל שלBeyond sausage  אוBeyond burger  אוBeyond mince
.Promo .Rimi
 וניל או, בטעם אורגינל. אותיות לפני המספרים2  ובחותמת היצור,המיוצר בבלגיה
. Stockmann Depo .Sky.LaTS .Rimi .Maxima - נמכר ב,שוקולד המופיעים כאן
.!Top .Mego .Promo

konex

)מתבל (ממרח

Bonne Maman

ריבה

Yan

ריבה

Mackays
Mutti
Frutexsa
Herkuless
Heinz
Ciao. Annalisa

)ריבה (מרמלדה
רסק עגבניות
שזיף מיובש
שיבולת שועל
שימורי תירס ואפונה
שימורים מאיטליה

Colavita

שימורי עגבניות שרי

Val de France

פטל/שמפניה תפוח

Doves Farm
Instaferm
Rigas Raugs
Colavita
Riga gold.
Old riga
Kaija
Beyond Meat
Alpro

שמרים יבשים
שמרים אינסטנט
שמרים חיים
שעועית וחומוס
שפרוטים או סרדינים
שפרוטים
תחליף בשר
יוגורט/תחליף חלב

תחליף חלב

The Bridge

תחליף חלב ועוד
תמציות

Oatly
Nielsen Massey

עם סמל כשרות בית יוסף ,נמכר ב.Stockmann .Depo .Gemoss .Rimi -
המיוצר בשוודיה .אין לצרוך בארוחה בשרית .נמכר לדוגמא ב.Rimi -
וניל עם טעמים לימון או שוקולד ,עם סמל כשרות של  .cRcנמכר ב.Stockmann -

פסטות ,שמן ותה
המוצר

שאר הפרטים

המותג/החברה

פסטה מאיטליה

Barilla

פסטה מאיטליה

Italpasta

נמכר ב.Promo .Depo .!Top .Mego . Maxima .Stockmann Rimi -

De cecco

נמכר ב!Top .Stockmann -

פסטה מאיטליה
ספגטי עם בזיליקום

Di Bari

פסטה רגילה

Alb Gold

פסטה רגילה

Baronia

פסטה במבחר סוגים

Dalla Costa

נמכר ב.Stockmann .Top! .Promo .Depo .Mego .Elkor Plaza .Maxima .Rimi -

רק בטעם בזילקום עם סמל כשרות של  . OUלהשיג לדוגמא ב.Stockmann -
רק הפסטה הצהובה עם סמל כשרות של  .OKנמכר ב. Stockmann .Rimi -
עם סמל של  .OUנמכר ב.Sky -
עם סמל כשרות של  .OKנמכר ב.Promo !Top .Sky .Stockmann -

פסטה רגילה

La Molisana

פסטה/לזניה

PastaZARA

נמכר ב.Promo .Stockmann .Mego .Promo !Top . Lats .Rimi .Maxima -

עם סמל של  .OUנמכר ב.Mego .Maxima -

פסטה

Riso Scotti

עם סמל כשרות של  .OUנמכר ב.Promo -

פסטה

Baronia

עם סמל כשרות של  .OUנמכר ב.Sky -

פסטה במבחר סוגים

Delverde

עם סמל כשרות של סטאר  .Kנמכר ב.Stockmann -
עם סמל כשרות של  .KFנמכר ב.Elkor Plaza .Sky .Stockmann -

פסטה רגילה

Rummo

פסטה רגילה

Tarall'oro

עם סמל של  .OUנמכר ב.Stockmann -

פסטה ללא גלוטן

Sam Mills

עם סימון  OKנמכר ב.Maxima -

פסטה ללא גלוטן

Felicia Bio

עם סמל של  .OUנמכר ב.Bioss Ekoveikals -

פסטה ללא גלוטן

Freee.

פסטה תירס
שמן דלעת /פשתן

Sam Mills
Golden Kings
of Ukraine

אורז תירס .עם סמל של  .OUלהשיג לדוגמא ב.Stockmann -
עם סימון  OKנמכר ב( maxima -וכן קמח תירס .Bioss Ekoveikals )Polenta
Dabas Stacija
עם הכשר בד"ץ אגודת ישראל נמכר ב.Mego -

שמן זית

Arioli

עם סמל כשרות של  ,siKsנמכר ב.Stockmann -

שמן זית

Pons

עם סמל של  .OUנמכר ב.Rimi -

שמן – סוגים

Basso

עם סמל כשרות של  ,OUנמכר ב.Maxima -

שמן זית

Bertolli

עם סמל כשרות של  .OUנמכר ב.Depo-

שמן – סוגים

Borges

עם סמל כשרות של  ,OUנמכר ב.Elkor Plaza .Lats .Rimi .Maxima .Stockmann -
!Top .Depo .Mego

שמן זית /קנולה
שמן זית
שמן– סוגים

Colavita
Costa D’oro
Goccia D’oro.
Pressati Naturali

שמן זית

Garcia cruz

שמן זית

La Espanola

שמן זית

Luglio

שמן זית

Donna sofia

תרסיס שמן– סוגים

Mantova

עם סמל של  .OUנמכר ב.Elkor Plaza .Stockmann .Top! .Sky -
עם סמל של  .OUנמכר ב.Rimi -
עם סימן כשרות  .Kנמכר בMaxima .Promo .Rimi .LaTS .Depo .Top! .Elkor -
. Plaza .Mego
של חברת  -Goccia D’oroעם סימן כשרות  .Kנמכר ב.Depo .Elkor Plaza .Rimi -
עם סמל כשרות של  .OUנמכר ב.Stockmann-
עם סמל כשרות של  .OUנמכר ב.Maxima .Promo -
עם סמל כשרות של  .eu-kנמכר ב.Maxima -
עם סמל כשרות של  .eu-kנמכר ב.Mego -
רק בקבוקים עם סמל של  .OUנמכר ב.Elkor Plaza -

שמן – סוגים

Monini

עם סמל של  .OUנמכר ב.Rimi -

שמן – סוגים

Olitalia

עם סמל כשרות של  ,OUנמכר ב.LaTS .Top! .Depo .Promo .Stockmann -

שמן – סוגים

Olivado

עם סמל כשרות של ענן  ,Kנמכר ב.Stockmann -

שמן חמניות

Olivia

מיוצר ע"י חברת  scanolaמאסטוניה.

שמן חמניות

Brolio

נמכר ב. Mego .Stockmann -

.Elkor Plaza .Promo Lats .Rimi .Maxima .!Top - נמכר ב.D גם בתוספת ויטמין
.Depo .Promo .Stockmann .Mego
.Rimi - נמכר ב.OU עם סמל של

Risso. Amphora

חמניות/שמן קנולה

San Michele

שמן זית

.Promo - נמכר ב.OU עם סמל כשרות של

Mas Portell

שמן זית

.Elkor Plaza .Stockmann - נמכר ב.OU עם סמל של

Terra Creta

שמן זית

.LaTS .Maxima XXX - נמכר ב,OU עם סמל כשרות של
.Stockmann - נמכר בKLBD עם סמל כשרות של
Barberry garden, Blueberry Nights, Chocolate Toffee, Creamy Rooibos,
Earl grey fantasy, English Edition, Flying dragon, Golden Ceylon, Grand Fruit,
Green Melissa, Jasmine dream, Kenyan Sunrise, Lemon Spark, Mango
Delight, Mate Aguante, Premium Assam, Rich Camomile, Rich Ceylon ,
Royal Earl Grey, Spirit Mate, Spring melody, Strawberry Gourmet, Summer
bouquet, Tropical marvel, Wildberry Rooibos בלבד.
.LaTS .Mego .Elkor Plaza .Promo -נמכר ב
Dabas .Lavandas - להשיג ב. בלבדOU  עם הסמל של.במבחר גדול של טעמים
Stacija
.LaTS .Mego . נמכר ב.כל הסוגים
.Sky - נמכר ב.BusD sa עם סמל כשרות של

Dilmah

תה

Clearspring

תה

Greenfield

תה

Pukka

תה

Tess

תה

Hyleys

תה

 לא מהודר,)Olitalia  שמן שעשוי מחרצנים של ענבים (כגון של חברת:הערה

חטיפים ושתיה
שאר הפרטים
.Dabas Stacija .Maxima - נמכר ב. בלבדKLBD עם חותמת של
.Stockmann - נמכר ב.OU עם סמל כשרות של

החברה/המותג
Natural Balance
Foods
Isbre

המוצר
Nakd חטיף פירות
מי הפשרת שלגים

. Rimi .Maxima - נמכר ב. מיוצר בצרפת.הרגיל כשר לפסח

Perrier

מים מינרליים מוגזים

. Elkor Plaza .LaTS .Maxima - נמכר ב.OK עם סמל כשרות

Limmi

מיץ לימון סחוט

.Stockmann - נמכר ב.OU  רימון או אֹובליּפיחה עם סמל כשרות של,אפרסק תפוח
.Elkor Plaza
.Stockman. Elkor Plaza - נמכר ב,OU  עם סימן כשרות של.עם טעמים או רגיל
 אךKF  (מאושר ע"י. Wrigley  פטרסבורג ע"י חברת. המיוצר בפולין או בס,בלי סוכר
Depo Rimi. Elkor Plaza. Promo - וכן ב. נמכר בחנויות המובחרות.)בלי חותמת
.! Top .Mego
.Majai - להשיג ב,OU עם סימן כשרות של
Elkor .LaTS .Majai .Promo .Sky .Stockman - נמכר ב,OU עם סימן כשרות של
.Plaza
.LaTS .Rimi - נמכר ב,OU עם סימן כשרות של

Yan

מיץ פירות

Voss

מים מינרלים

Wrigley

Orbit מסטיק

Gatorade Perform
Arizona

G משקה איזוטוני
משקה תה

The Jelly Bean
Factory

סוכריות

.Narvesen- נמכר ב,OU “) עם סימן כשרות שלBertie Botts Flavour Beans” (או
.Candy pop .Promo

Jelly belly

סוכריות

Bioss Ekoveikals .Lavandas - להשיג ב.K עם סימן כשרות כ

Yumearth

סוכריות על מקל

Candy pop - נמכר ב,OU עם סימן כשרות של
.Mego .Rimi . Sky . וכן ספרייט דייאט למעט המיוצר באנגליה,רגיל כשר בכל העולם
Stockman .Maxima . Promo .Elkor Plaza
.Mego- נמכר ב,KLBD עם סמל כשרות של
.Sky -נמכר ב
Gemoss.  נמכר לדוגמא ב,KLBD במבחר טעמים עם חותמת כשרות של
.Elkor Plaza .Stockmann. Circle K. Depo. Mego. Sky

Mike pue ike
Coca-Cola
Popz
Wonderful
Eat Real

סוכיות ג'לי
ספרייט
פופקרן בטעמים
פיסטוקים
צ'יפס –חטיף

כשר בלבד
המוצר

לא למהדרין ,ישנו חיסרון בפת/חלב/בישול ישראל וכדו'

המותג/החברה

גלידה

שאר הפרטים

Valsoia

ארטיק או גביע .הגביע לא פת ישראל .נמכר ב. Elkor Plaza .Rimi -

גלידה חלבית

Häagen-Dazs

עם סמל של  ,OUנמכר ב.Promo .Stockmann .Maxima . Rimi .Sky -

גלידה חלבית

ben & jerry's

עם הכשר כ ,kנמכר ב.Promo .Elkor Plaza .Stockmann .Sky .Rimi -

דגני בוקר

RTE Cap'n Crunch

דגני בוקר

Foxi
Quest

חטיף חלבי

Narvesen

חטיפי פירות

Mars

חטיפי שוקולד

 Oops! All berriesחלבי ,עם סמל של  OUנמכר ב.Majai -
חלבי .עם סמל כשרות של  .KVHנמכר ב. LaTS -
רק הסוג הורוד  , Birthday Cakeעם חותמת כשרות  .OUנמכר ב.Stockmann -
פירות ופרות יער וצימוקים .רק המיוצר ב RicBerry -בכתובת Dižoga, Vārves pag.,
.Ventspils nov., LV-3623
הכול חלבי( .Bounty .Mars .Snickers .Twix .אבל  Mars Dessert Barלא כשר)

מלבין קפה וניל קרמל

Nestle

 Coffee mateחלבי בטעם אגוז לוז ,וניל או קרמל עם סימן כשרות של  .OU-Dנמכר
ב.Stockmann -

מצה /חמץ

Sante

לא לפסח .עם הכשר של הרב שודריך .נמכר בחנויות המובחרות

Hershey's

סירופ לגלידה

Laurieri

עוגיות ,קרקר ,בייגלה
עוגיות

Matilde Vicenzi

עוגיות

Walkers

עוגיות

Vicenzi

עוגיות שקדים

Jules Destrooper

קרקר

Laurieri

קרקר

Finn Crisp

קרקר פיתה

Ines Rosales

שוקולד

Amedei

שוקולד

Steenland's

תחליף חלב

Valsoia

חלבי .עם סימן כשרות של  . OU-Dנמכר ב.Stockmann -
 Crespiniאו  Scrocchiאו  Bruschetteאו  Cantucciאו  Frollettiעם סמל כשרות
של  .OUנמכר ב. Promo -
חלבי  Cantucciniעם סמל כשרות של  .OUנמכר ב. Promo -
חלבי .עם סימן כשרות של  .OUנמכר ב.Elkor Plaza .Sky .Gastronome -
.Stockmann
 - Cantucciniחלבי .עם סימן כשרות של  .OUנמכר ב. Stockman-
חלבי .עם סימן כשרות של  .OUנמכר ב. Stockman-
 Scrocchiאו  Bruschetteעם סמל כשרות של  .OUנמכר ב. Promo -
מרובע או עגול עם סימן כשרות  .Kלא פת ישראל .נמכר ב.Rimi .Sky .Maxima -
.Mego
עם סימן כשרות של  .OUנמכר ב.Stockmann -
חלבי .עם סימן כשרות סטאר .D -נמכר ב.Stockmann -
חלבי .הקופסה בעיצוב של שטרות יורו עם סמל כשרות של  .OU-Dנמכר ב.Majai -
נבדק על יד הרב אליזר וולף מאמסטרדם

תוסף תזונה
המוצר

המותג/החברה

שאר הפרטים

Anti-Leg Cramps

Naveh Pharma

עם חותמת כשרות של הבד"ץ העדה החרדית .נמכר ב internetaptieka.lv -ועוד

Magnox Sport

Naveh Pharma

עם חותמת כשרות של הבד"ץ העדה החרדית .נמכר ב internetaptieka.lv -ועוד

מוצרים שנמכרים בחנות הכשרה
אבקת ג'לי
אפונה וגזר
גבינה צהובה
וופלים -סוגים
חצילים מוחמצים
כרוב כבוש
ממרח שומשום עם
סילאן /שוקולד
סוגי שוקולד במילוי
פלפל חריף
קפה עלית -סוגים
שומשום שחור
בית מזוזה

אבקת מרק אוסם ותלמה
ביסלי אוסם
גבינות מיוחדות -מכבי
זיתים -סוגים
טונה
מיונז -סוגים
ממרח תמרים

אבקת פודינג
ביצים לבנים
גבינת עיזים
חומץ
טופי
מיץ ענבים לבן/אדום
מצה עבודת יד

אבקת פלפל אוסם
במבה אוסם
גפילטע פיש
חלב
טחינה
מלפפון חמוץ
מרשמלו

איגלו
בשרי
דבש ישראלי
חלבה -סוגים
ייו -סוגים
ממרח חלבה
נשיקות

סוכר ומלח לפסח
צ'יפס eat real
חציל קלוי
שוקולד
הגדה לפסח לילדים

משחת שיניים
ערכה שמן זית לחנוכה

נטלות
קופסה לדבש

סוכריות על מקל
קוסקוס -אוסם
קרקר אוסם
שימורי שעועית
יצירה לילדים
לפסח/לפורים
נר הבדלה
קרש חיתוך

סילאן תמרים
קמח מצה
רוטב עגבניות
שקדי מרק אוסם
כיסוי לחלה

עוגיות -סוגים
קמח תפו"א
ריבה -סוגים
תבלינים מיוחדים
כיפות

נר נשמה /24שבוע
שעון שולחן לילדים

סביבונים
תליון מזכרת ירושלים

הערות
כל מקום שכתוב שנמכר ב ,Mego -זה גם לרשת vesko
לגבי באיסור חדש בדגן –מה שנארז ממוצאי פסח עד  1לאוקטובר אין בעיה ,וכן גם שיבולת שועל מאנגליה או אירלנד.
לחם זה הוא "פת ישראל" כאשר מוחתם באות  Kבסוגר

לוגו החנויות

לוגו ההשגחות

