ב "ה

רשימת מוצרים כשרים הניתנים לקנייה בהונגריה
שם המוצר

בכשרות

הערות

אוכל בסיסי ותבלינים
לא חייב הכשר
לא חייב הכשר

רק חומץ ומים -ללא תוספות אחרות
ללא תוספות אחרות

עם הכשר OK

להשיג בCORA, INTERSPAR, KAISER, :
MATCH, SPAR

לא חייב הכשר
לא חייב הכשר

מיני דגנים כגון :תירס ,חמשת מיני דגן
לבדוק חרקים ותולעים

תבלינים מסוג HAZI PIROS PAPRIKA
בשר ,מוצרי בשר
אבקת קקאו
סוכר

רק עם הכשר
סנפיר וקשקשת
כשר לפי הודעת המפעל
עם הכשר
לא חייב הכשר
לא חייב הכשר

להיזהר בנוגע לשמיטה

ריבה מסוג PACIFIC OCEAN

כשר לפי הודעת המפעל

קמח

לא חייב הכשר

חומץ ''Aro
תבלינים חריפים :פלפל ופפריקה
תבלינים קפואים וחתוכים  :פטרוזליה,
שמיר ,שום ,זנגביל ,מרקחת אסיתית ,
מקסיקאית ,איטלקית או מפרובנס
דגנים ודגנים סחוטים (חי)
פירות וירקות (תוצרת חו "ל)
פירות וירקות (תוצרת הארץ )
דגים

להשיג אצל הקצב בבודפשט
ללא תוספות אחרות
ללא תוספות אחרות
בטעמים דובדבן ,משמש ושזיף  .להשיג ברשתות
הגדולות
יש לנפות לפני השימוש

שמן חמניות מסוג VENUSZ

כשר לפי הודעת המפעל

שמן חמניות מסוג FLORIOL
שמן זית LA ESPANOLA

עם הכשר OK
עם הכשר OU
עם הכשר 'קדתיא' לונדון-
חלב ישראל
לא חייב הכשר
לא חייב הכשר

חלב ,זיבדה ,יוגורט ,גבינות ועוד  .להשיג בחנויות
הכשרות ובפיצריה 'קארי מאמא'
ללא תוספות אחרות
חשוב! ללא ביצה

כשר לפי הודעת המפעל

להשיג בPENNY MARKET, SPAR :

עם הכשר בד"צ העדה
החרדית
עם הכשר הרבנות
אנטוורפן

סוגי טחינה ועוגיות  ,להשיג בחנויות הכשרות

חלב ומוצרי חלב MEITAV
שמרים BUDAFOK
פסטה ,ספגטי
פירות וירקות קפואים JEGKERT,
FRIGO
מיני מתיקה
מוצרי ACHDUT
ALPRO SOJA DESSERT
KELLOGG'S: CORN FLAKES,
FROSTIES, HONEY LOOPS, SMACKS
פיצוחים

בטעמים :קרמל ,וניל

עם הכשר בד"צ מנצ'סטר
לא חייב הכשר

חשוב! ללא קלייה

שימורים
רסק עגבניות ARANYFACAN
רסק עגבניות PETTI BRAND
קטשופ HEINZ
שתי'ה קלה
מים מינרליים ומוגזים
קוקה קולה ,קוקה קולה זירו  ,דיאט
קולה ,פאנטה תפוזים
HAFNER GRAPE JUICE
פפסי קולה ,פפסי קולה לייט  ,פפסי מקס
SPRING
מיצים של חברת SIO

כשר לפי הודעת המפעל
עם הכשר קהל ישראל ,ועד
הכשרות וינה
עם הכשר בד"צ מנצ'סטר

רק בקבוקים עם חותמת הכשרות עליהם

לא חייב הכשר

חשוב!  NATURAAQUAכשר גם לפסח

באישור הרב לנדא

לא כשר לפסח

עם הכשר הרב שוורץ
מווינה
עם הכשר קהל ישראל ,ועד
הכשרות וינה
עם הכשר בד"צ הרב
שמחה הכהן קוק
כשר לפי הודעת המפעל

להשיג בMETRO, TESCO, KAISER'S :
להשיג בKAISER'S :

להשיג בTESCO, METRO :

להשיג בKAISER'S, CBA, INTERFRUCT, REAL :
חשוב! שלא יהיו ענבים במיץ

כשר לפי הודעת המפעל

חשוב! שלא יהיו ענבים במיץ

עם הכשר OK

רק בקבוקים עם חותמת הכשרות עליהם

עם הכשר OK

רק בקבוקים עם חותמת הכשרות עליהם

ALPRO SOJA DRINK

עם הכשר הרבנות
אנטוורפן

קפה

לא חייב הכשר

בטעמים :בננה ,אפרסק ,שוקולד ,נקי ,נקי ללא
סוכר ,נקי עם סידן ,ונילה
חשוב! כל מיץ שיש בו ענבים ,לא כשר
ללא תוספות אחרות

מיצים של חברת RAUCH
שתי'ה עשויה מביו-ירקות ALOE
BERRY NECTAR
שתי'ה עשויה מביו-ירקות ALOE
BITS'N PEACHES

שתי'ה חריפה
יין אדום יבש AKIBA CABERNET
FRANC DRY
יין אדום יבש AKIBA PINOT GRIGIO
BACARDI RUM
CROWN ROYAL CANADIAN
WHISKY
GIN
KAISER FRANZ JOSEF TOKAJI
FURMINT
LOUIS ROYER, DUPUY-VSOP,
HERZOG COGNAC

עם הכשר OU

להשיג בTESCO, METRO, ROTSCHILD :

עם הכשר OU
עם הכשר OU

להשיג בTESCO, METRO, ROTSCHILD :
חשוב! רק מסוג EIGHT, GOLD, SUPERIOR

עם הכשר הרב צבי רוזן

להשיג בMETRO, TESCO :

לא חייב הכשר

חשוב! חוץ מSLOE GIN -

עם הכשר OU
עם הכשר OU

TAQUILA

עם הכשר הרב צבי רוזן

בירה
וודקה

לא חייב הכשר
לא חייב הכשר

ZWACK KOSHER PALINKA

עם הכשר OU

חשוב! רק סוגי GOLD, JOSE, CUERVO,
SAUZA, HERRADURA, JIMADOR, CASA,
REAL, SILVER

