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ארויסגעגעבן דורך די מחלקת הכשרות שע״י
התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדא

דבר הגליון

ידיעות והוראות

ט״ו בשבט
תשע״ח

ב

רוב שבח והודאה להשי"ת ,ולשמחת לב קוראים
החשובים ,זענען מיר זוכה ארויסצוגעבן דעם זיבעטן
'גליון הכשרות' ,וואס איז פארוואנדלט געווארן אלס
פלאטפארמע פאר אלע ידיעות בנוגע כשרות ,צו האלטן דעם
ציבור אינפארמירט איבער אלע אנגעלעגנהייטן אנבאלאנגט
כשרות המאכלים און פארשידענע אנדערע זאכן וועלכע
ברויכן השגחה.
דער הארבער ענין פון תולעים ,איז געוויס נישט נוגע נאר
אין דעם יעצטיגן סעזאן אין די טעג איידער חמשה-עשר-
בשבט ,דער יום-טוב וואס אידן זענען מרבה באכילת פירות
כמנהג ישראל תורה( ,מג”א סי’ קל”א סקט”ז) ,און א זמן וואס
פאדערט זיך ספעציעלע זהירות און אויפמערקזאמקייט
ווי אזוי מען עסט די פירות ,נאר די “מחלקת הכשרות שע”י
התאחדות הרבנים” שטייט א גאנץ יאר שטענדיג על המשמר,
זיכער צו מאכן אז אידן ווערן נישט נכשל חלילה מיט ווערים
אין די פרוכט אדער ירקות ,וואס איז פארבינדען מיט כמה
וכמה לאווין דאורייתא .און האבן א באזונדערע שטאב פון
חשוב׳ע משגיחים מומחים יראי השם ובקיאים במלאכתם,
וועלכע ספעציאלירן זיך אינעם פעלד פון בדיקת תולעים,
און ארבעטן לויט די הדרכה פון די גדולי הרבנים חברי ״בי”ד
המיוחד לעניני כשרות שליט”א״ ,שעל פיהם יצאו ויבואו
כל דבר ,און זענען עומד על המשמר אויף אלע סארטן נייע
שאלות און מציאות ,וואס טוישט זיך כסדר ,ובפרט אין די
פעלד פון תולעים ,אז אידן זאלן קענען נהנה זיין בתכלות
הכשרות ,נקי מכל חשש למהדרין מן המהדרין.
אין דעם גליון ,וועט איר געפינען הלכות ,ענינים און
פראקטישע אנווייזונגען ארום מערערע סארט פרוכט וואס
ווערט באנוצט ,וואס מיר האבן אריינגעלייגט א גרויס ארבעט
נאכצוגיין די יעצטיגע מציאות ,און אינפארמירן דעם ציבור
מיט אלע פרטים וואס האט זיך געטוישט במשך די יאר,
אינפארמאציע וואס וועט אייך צונוצקומען א גאנץ יאר
בכלל ,און חמשה-עשר-בשבט בפרט.

SPONSORED BY:

אונזער תפלה און בקשה צו השי”ת איז ,אז מיר זאלן
שטענדיג קענען זיין אפגעהיטן פון יעדן נדנוד של איסור,
ושלא יצא מכשול מתחת ידינו ,און זוכה זיין אין דעם זכות
בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

פרוכט

מערכת גליון
"הכשרות"
TEL: 718.412.8532

FAX: 718.486.5574
hakashrus@gmail.com
צו באקומען אונזער גליון
אויף אימעיל שיקט אריין צום
אויבנדערמאנטער אדרעס

Fruit

ג

(פרישע,
פרוכט
עוויסע
טרוקענע און געפרוירענע) האבן
פארשידענע חששות (ווי :ווערים,
'באשמירטע וואקס/אויל אויף די
שאלעכטס ,פלעיווארס) .ווייטער איז דא
ָ
א פונקטליכע רשימה פון יעדע פרוכט
באזונדער ,מיט זייער הוראה.

די געטרוקענטע פרוכט וואס זענען
מיט אונזער השגחה ,איז די השגחה
נאר אויפ'ן כשרות פון די פרוכט .מיר
נעמען נישט קיין אחריות אויף די
ווערים וואס קען ווערן נאכ'ן פאקן,
מען דארף אליינס פארזיכטיג זיין,
לויט די פאלגענדע הוראות.

כשרות
אינפא ליין
פאר אלע אייערע כשרות
אנפראגעס רופט אריין צו די
כשרות אינפארמאציע ליין אויף

718.384.6765 #3
פון  2:30ביז 5:00
נאכמיטאג

אין אנדערע זמנים ,אדער אז מען
קומט נישט דורך ,ביטע לאזט
איבער א קלארע מעסעדש ,און מען
וועט אייך אי״ה צוריקרופן

זייער ווערימ'דיג

רוב זענען אינפעסטירט
מיט ווערים (מוחזק).

ָאפט ווערימ'דיג

א קענטיגער פראצענט
זענען אינפעסטירט מיט
ווערים (מיעוט המצוי).

געווענליך ריין פון ווערים
אין איינצעלע פעלער
טרעפן זיך דערין ווערים

מען איז מחויב
דאס צו באקוקן.

מען איז נישט
א זעלטענע מעגליכקייט אז מחויב דאס צו
עס טרעפן זיך דערין ווערים באקוקן .אבער עס
איז א הידור דאס
(מיעוט שאינו מצוי).
צו באקוקן.

 פרישע :איז ריין פון ווערים .אבער אויב איז דא א שטיקל וואס איז פארפוילט ,קען זיין אז דארט איז
ווערימ'דיג ,מען זאל עס אוועק שניידען.
 געטרוקענטע :דארף א פארלעסליכע השגחה ,צוליב די פלעיווארס.
די געטרוקענטע פון קאליפארניע :איז עפ״י רוב ריין פון ווערים (די
רויטע פלעקן זענען נישט קיין סימן פון ווערים) .אבער מהיות טוב איז
ראטזאם צו באקוקן עטליכע פון יעדע שאכטל ,דורך עפענען און קוקן
ווארים .אויב עס איז ריין ,איז אנגענומען
אויב עס איז דא א פארקלעבטע ָ
ווארים ,דארף
אז די איבריגע זענען אויך ריין .אבער אויב טרעפט מען א ָ
מען באקוקן יעדע איינע .מדקדקים באקוקן אלעמאל יעדע איינע.
די טערקישע :טרעפן זיך דערין ווערים (לארווע ,ביטלס) ,דעריבער איז
רויטע פלעקן אויף די טרוקענע אפריקאט
וויכטיג צו באקוקן יעדן איינע ,דורך עפענען און קוקן אויב עס איז דא א
זענען נישט קיין ווערים
ווארים.
פארקלעיבטע ָ

אראנדזש Orange
גרעיפפרוכט Grapefruit

שע"י התאחדות הרבנים
דארצות הברית וקנדא

85 DIVISION AVE.
BROOKLYN,NY 11249
TEL: 718.384.6765
FAX: 718.486.5574

ווען מיר שרייבן

דאס באדייט

הוראה

אפריקאט Apricot

מחלקת
הכשרות
CENTRAL RABBINICAL
CONGRESS
OF USA AND CANADA

ביים שרייבן די הוראות אויף פראדוקטן וואס קענען
זיין ווערימ'דיג ,האבן מיר זיך באנוצט מיט אויסגערעכנטע
אויסדרוקן ,וואס באדייטן פארשידענע הוראות.

לעמאן Lemon
שאלעכטס ,זאל מען נישט נוצן די
צוליב די חשש פון באשמירטע ָ
שאלעכטס ,נאר אויב מען שיילט אפ די אויבערשטע שיכט.
ָ
שאלעכטס זענען ָאפט ווערימ'דיג (סקעילס) ,זיי זענען שטארק
די ָ
שאלעכטס (מען דארף נישט חושש זיין אז ביים
צוגעקלעיבט צום ָ
שאלעכטס).
ָאפשיילן קומען זיי אראפ פונעם ָ
וויכטיג! די וואס מאכן היימישע דזשוס מיט א מאשין וואס קוועטשט די
שאלעכטס ,קענען די ווערים אריינגיין אין די
אראנדזש צוזאמען מיט די ָ
דזשוס ,דעריבער זאל מען עס דורכזייען נאכ'ן קוועטשן ,אדער ָאפשיילן
די שאלעכטץ (כאטש די אויבערשטע שיכט) פאר'ן קוועטשן.
די דזשוסעס מיט אונזער השגחה זענען נקי מחשש תולעים.
2
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לארווע אויף טרוקענע אפריקאט

שאלעכטס פונעם אראנדזש
סקעילס אויף די ָ

ידיעות והוראות
לכבוד חמשה עשר בשבט

באקסער Carob
ָ
איז זייער ווערימ'דיג (לארווע ,ביטלס) .מערסטענס געפונען זיי
זיך אינעווייניג .מען מעג זיי עסן נאר נאכ'ן גוט באקוקן פונדרויסן,
צי עס איז נישט דא דערויף קיין וועבינג (הענגענדיגע פעדימער),
אסאך ברעקלעך אדער לעכער .אויב איז עס ריין פונדרויסן ,זאל מען
עס צוברעכן אויף קליינע שטיקלעך און באקוקן אינעווייניג ,צי עס
איז נישט דא דערין קיין וועבינג ,אסאך ברעקלעך אדער לעכער.
אויב געפונט מען איינע פון די סימנים ,זאל מען נישט עסן די גאנצע
ָבאקסער.
צוליב וואס עס איז זייער ווערעמדיג און שווער צו באקוקן ,געבן מיר
נישט קיין השגחה אויף באקסער.

בארן Pears
ַ
שאלעכטס ,זאל מען עס ָאפשיילן
צוליב׳ן חשש פון די באשמירטע ָ
בארן ( )Boscדארף מען נישט
פאר׳ן עסןָ ,קאכן/באקן .די ברוינע ַ
שיילן ,עס ווערט נישט באשמירט.

בלובערי'ס Blueberries
(פרישע,
סארטן
אלע
געפרוירענע) אפילו פון די
גוטע קוואליטעט ,איז ָאפט
ווערימ'דיג ביים שפיטץ
קרוין ,אויך סקעילס אויף
שאלעכטס פונדרויסן.
ָ
די
דעריבער זאל מען עס נישט
עסן.
סקעילס אויף די בלובערי
די מיט אונזער השגחה ,ווערן
באקוקט דורך משגיחים
מומחים ,און איז נקי מחשש תולעים.

בלעקבערי'ס Blackberries
אלע סארטן (פרישע ,און געפרוירענע) איז זייער ווערימ'דיג ,עס איז
נישט מעגליך זיי צו באקוקן ,דעריבער זאל מען דאס נישט עסן.

טייטלען Dates
 פרישע :איז ריין פון ווערים.
 די געטרוקענטע פון קאליפארניע :זענען געווענליך ריין
פון ווערים ,מען איז נישט מחויב דאס צו באקוקן .אבער
פונדעסטוועגען ,וויבאלד אין איינצעלע פעלער טרעפן זיך
דערין ווערים (לארווע ,ביטלס) ,איז ראטזאם מען זאל זיי
עפענען און קוקן אינעווייניג ביים פלאץ פונעם קערל ,אויב
ווארים.
ס'איז דא א פארקלעיבטע ָ
 געטרוקענטע ,פון אנדערע לענדער :זענען ָאפט ווערימ'דיג,
מען איז מחויב עס צו עפענען און באקוקן ביים פלאץ פונעם
ווארים.
קערנדל ,אויב ס'איז דא א פארקלעיבטע ָ
 די אימפארטירטע פון טוניזיע זענען שטארק אינפעסטירט,
דעריבער זאל מען דאס נישט נוצן.
 געפרעסטע :זענען ָאפט ווערימ'דיג ,עס איז נישט מעגליך זיי
צו באקוקן ,דעריבער זאל מען דאס נישט נוצן.
די וואס קומען פון אר״י דארף האבן א פארלעסליכע השגחה.

טרויבן Grapes
אלע סארטן ,פון אלע מדינות ,זענען ָאפט ווערימ'דיג .דעריבער ,דארף
מען טוהן ווי פאלגענד :א געווענליכע געהענגעל ,זאל מען צוטיילן
אין קלענערע געהענגלעך ,דערנאך גרונטליך דורכשווענקן דריי מאל
שטראם קאלט וואסער .מען זאל מאכן זיכער אז
ָ
אונטער א שטארקע
יעדע טרויב איז געווארן גוט און גרונטליך אפגעשווענקט.
 אויב וויל מען עס עסן אום שבת אדער יום טוב ,זאל מען עס
לכתחילה אפשווענקען ערב שבת און ערב יום טוב ,צוליב דעם
חשש פון איסור בורר.
מאסט אדער היימישע וויין ,זאלן אפשווענקן די
 די וואס מאכן ָ
טרויבן ,און נאכ'ן מאכן די מאסט/וויין ,זאל מען עס דורכזייען
מיט א העמד-סחורה'נע זייער.

טשערי'ס Cherries
 פרישע :די פון גוטע קוואליטעט ,זענען געווענליך ריין פון
ווערים ,איז מען נישט מחוייב צו באקוקן .אבער ס'איז ראטזאם
צו באקוקן עטליכע פון יעדע שאכטל ,דורך צושניידן אין האלב,
ווארים (מעגגאט).
און קוקן אויב עס איז דא א קליינע ווייסע ָ
אויב עס איז ריין ,איז אנגענומען אז די איבריגע זענען אויך
ווארים ,דארף מען באקוקן
ריין .אבער אויב טרעפט מען א ָ
יעדע איינע.
 געטרוקענטע :דארף האבן א פארלעסליכע השגחה.

נגא Mango
מא ָ
ַ
 געטרוקענטע :דארף האבן א פארלעסליכע השגחה (עס ווערט
געמאכט מיט פארשידענע פלעיווארס ,כאטש עס איז נישט
געשריבן ביי די אינגריעדענטס).

נעקטערין Nectarin
פיעטש Peach
זענען ריין פון ווערים.
אבער אויב איז דא א שטיקל וואס איז פארפוילט ,קען זיין אז דארט
איז ווערימ'דיג ,מען זאל עס אוועק שניידען .עס קען זיך אויך טרעפן
ווארים ביים קערל ,איבערהויפט ווען די קערל
דערין (זעלטן) א ָ
איז צושפאלטן ,דעריבער פירן זיך מדקדקים ,עס אויפצושניידן און
שאלעכטס ,איז א הידור ,צו
באקוקן.צוליב די חשש פון באשמירטע ָ
וואשן מיט זייף וואסער( .מען איז נישט מחויב דאס אפצושיילן).

סטראובערי'ס Strawberries
אלע סארטן (פרישע ,און געפרוירענע) זענען זייער ווערימ'דיג,
מען זאל עס נישט נוצן( .מען מעג דאס נאר נוצן דורך ָאפשניידן די
בלעטער און מיטשניידן א דינע שיכט פונעם סטראבערי ,און זיכער
לאך,
לאך ,אויב איז יא געווארן א ָ
מאכן אז ס'איז נישט געווארן קיין ָ
דאן זאל מען עס נישט נוצןָ .אפשיילן דעם גאנצן סטראבערי און
זיכער מאכן אז ס'איז גאנץ גלאט ָאן גריבלעך .דערנאך זאל מען עס
שטראם וואסער ,רייבנדיג דערביי
ָ
אפשווענקען אונטער א שטארקע
מיט די הענט).
די מיט אונזער השגחה ,ווערן באקוקט דורך משגיחים מומחים ,און
איז נקי מחשש תולעים.
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עפל Apple
שאלעכטס ,זאל מען עס
 פרישע :צוליב חשש פון די באשמירטע ָ
ָאפשיילן.
מען זאל עס אפשיילן פאר’ן קאכן אדער באקן.
 געטרוקענטע :דארף האבן א פארלעסליכע השגחה.

פאפאייע Papaya
 געטרוקענטע :דארף האבן א פארלעסליכע השגחה (ס'איז דא
וואס ווערן געמאכט מיט פארשידענע פלעיווארס ,כאטש עס
איז נישט געשריבן ביי די אינגריעדענטס).

פייגן Figs
 פרישע :אין איינצעלע
פעלער טרעפן זיך דערין
אינעווייניג
ווערים,
צווישן די קליינע
קערלעך ,אויך אונטן
אינעם עפענונג פונעם
פייג (די פארקערטע
אוועקשניידן דעם אונטערשטן עפענונג פונעם פייג
זייט פונעם העלצל).
עס איז ראטזאם מען
זאל עס צושניידן אין
אוועקשניידן
האלב,
אונטערשטן
דעם
עפענונג ,ארויסוויקלן
אינעווייניגסטע
די
טייל ,אז די קערלעך
זאלן ווערן צושפרייט,
דאן זאל מען עס זייער
האלטן דעם פייג קעגן א שטארקע ליכטיגקייט
פארזיכטיג באקוקן (די
ווערים זענען זייער ענליך צו די פעדימער פונעם פייג).
 געטרוקענטע :זענען זייער ווערימ'דיג אינעם פלייש צווישן
די קערלעך .היות די ווערים זענען זייער שווער צו באמערקן,
דעריבער איז דא וואס זענען זיך מונע דאס צו עסן.
(די איינציגסטע וועג וויאזוי מען מעג דאס עסן :מען זאל עס
צושניידן אין האלב ,אוועקשניידן דעם אונטערשטן עפענונג,
ארויסוויקלן די אינעווייניגסטע טייל און גלאט מאכן די קערלעך
מיט די האנט .דערנאך עס האלטן קעגען א שטארקע ליכטיגקייט,
עס זאל ווערן דורכזיכטיג ,און גוט באקוקן .א  Light Boxאיז נישט
גענוג גוט ,ווייל עס שיינט נישט דורך דעם דיקעקייט פונעם פייג.
די ווייסע פלעקן איז פון די זיסקייט פונעם פייג ,נישט קיין ווערים.
(אויב האט מען א ספק ,זאל מען ארויסנעמען אלע שמוץ).
צוליב וואס זיי זענען זייער ווערעימדיג אןן שווער צו באקוקן ,געבן
מיר נישט קיין השגחה אויף געטרוקענטע פייגן.

פיינעפל Pineapple
שאלעכטס און די אויבערשטע בלעטער זענען
 פרישע :די ָ
זייער ווערימ'דיג .דעריבער זאל מען אכט געבן ווען מען שיילט
עס אפ ,אז עס זאל נישט בלייבן קיין ברוינע פינטעלעך (פונעם
שאלעכטס) אויפ'ן פיינעפל ,דערנאך זאל מען גוט אפשווענקען
ָ
דעם פיינעפל.
4
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אויב וויל מען נוצן די בלעטער פאר דעקארעישא"ן וכדומה ,דארף
מען עס ארומנעמען מיט א פלעסטיק.
פיינעפל פראדוקטען מיט אונזער השגחה ,ווערט געמאכט מיט א
באזונדערע זהירות לויט די הוראות הבי"ד אז עס זאל פראדוצירט
ווערן נאר מיט די אינעווייניגסטע טיילן ,בלי חשש תולעים.
 געטרוקענטע :דארף ,האבן א פארלעסליכע השגחה (ס'איז דא
וואס ווערן געמאכט מיט פארשידענע פלעיווארס ,כאטש עס
איז נישט געשריבן ביי די אינגריעדענטס).
 דזשוס :צוליב די ווערים אויף די דרויסענדיגע טייל פון די
פיינעפל ,איז דערווייל נישטא קיין פיינעפל דזשוס מיט אונזער
השגחה.
 געקענטע :מיט אונזער השגחה איז נאר געפאקט אין סירופ
(( syrupנישט אין עכטע דזשוס.

פלוים Plum
 פרישע :איז ריין פון ווערים.
אבער אויב איז דא א שטיקל וואס איז פארפוילט ,קען זיין אז דארט
איז ווערימ'דיג ,מען זאל עס אוועק שניידען .עס קען זיך אויך טרעפן
ווארים ביים קערל ,דעריבער פירן זיך מדקדקים ,עס
דערין (זעלטן) א ָ
אויפצושניידן און באקוקן.
שאלעכטס ,איז א הידור עס צו וואשן
צוליב די חשש פון באשמירטע ָ
מיט זייף וואסער( .מען איז נישט מחויב דאס אפצושיילן).
געטרוקענטע פרונס ( )Prunesדי פון גוטע קוואליטעט,
איז ריין פון ווערים.

קרעיזינס Craisins
איז ריין פון ווערים ,אבער דארף האבן א פארלעסליכע
השגחה.

קרענבערי׳ס Cranberries
די וואס איז נישט פראסעסט ,מעג מען נוצן ,עס איז ריין פון
ווערים.

ראזשינקעס Raisins
אלע סארטן (די טונקעלע און די ליכטיגע) זענען זייער ווערימ'דיג
(לארווע ,מעגאוטס און נאך) .זיי קלעיבן זיך ָאן צום טרויב ,ווען
זיי זענען נאך אויפ'ן בוים .עס איז נישט דא קיין שום אופן דאס צו
רייניגען ,דעריבער זאל מען עס נישט נוצן.
 אין די פראדוקטן/געבעקסן וואס זענען מיט אונזער השגחה,
קארענטס ( ,)currentsוואס זענען ענליך אין
ווערט גענוצט נאר ָ
אויסזעהן צו ראזשינקעס ,און זענען ריין פון ווערים.

רעספבערי׳ס Raspberries
אלע סארטן (פרישע ,און געפרוירענע) זענען זייער ווערימ'דיג ,עס
איז נישט מעגליך זיי צו באקוקן ,דעריבער זאל מען דאס נישט נוצן.
 די רעספבערי פראדוקטן (דזשעם א.ד.ג ).וואס זענען מיט אונזער
השגחה ,ווערן פראדוצירט פון א רעספבערי דזשוס ,וואס ווערט
גאר גוט דורכגעפילטערט ,און האט נישט קיין חשש תולעים.

פרוכט דיסקס Fruit Discs
זענען ריין פון ווערים (די ברכה איז א שהכל).

ידיעות והוראות
לכבוד חמשה עשר בשבט

ניס

Nuts
די וואס זענען מיט אונזער השגחה ,איז די השגחה נאר אויף די כשרות פון די ניס .מיר נעמען נישט קיין אחריות
אויף די ווערים וואס קען ווערן נאכ'ן פאקן ,מען דארף אליינס פארזיכטיג זיין ,לויט די פאלגענדע הוראות

 וואלנאטס Walnuts
 פיסטעטשוס Pistachios
קעשוס Cashews
ג ע ב ר ָא ט ע נ ע /
געפרעגלטע,
אדער אויב עס
האט א פלעיוואר
אדער סיזאנונג
) ,( S e a s o n i n g
דארף עס האבן
א פארלעסליכע
השגחה (צוליב
ווערים אין קעשוס
חששות אויף די
אויל ,און כלים
אין וואס זיי ווערן פראדוצירט).
זענען געווענליך ריין פון ווערים ,מען איז נישט מחויב דאס צו באקוקן.
פונדעסטוועגען איז גלייך ,מען זאל דאס אלעמאל באקוקן (דורך
עפענען יעדע ניס ,און ביי פיסטעשוס ,אויך אונטער דעם אינערליכן
שאלעכטס).
ָ

פינאטס Peanuts
ָ

 אומגעשיילטע :איז נישט דא דערביי קיין בישול עכו"ם (אויך
די באזאלצענע) ,און האט נישט קיין חשש כשרות .און איז ריין
פון ווערים.
געבראטענע/געפרעגלטע,
ָ
  ָאפגעשיילטע :איז ריין פון ווערים,
דארף האבן האבן א פארלעסליכע השגחה.

 בראזיל ניס Brazil Nuts
 הוזלניס Hazelnuts
 מאנדלן Almonds
מאקאדעמיע ניס Macadamia Nuts

פיקאנס Pecans
פאמפקין סידס Pumpkin Seeds
געבראטענע/געפרעגלטע ,אדער אויב עס האט א פלעיוואר/סיזאנונג,
ָ
דארף עס האבן א פארלעסליכע השגחה (צוליב חששות אויף די אויל,
בישול עכו"ם ,און כלים אין וואס זיי ווערן פראדוצירט).
זענען געווענליך ריין פון ווערים ,מען איז נישט מחויב דאס צו באקוקן
לאך אינעם ניס ,דארף מען דאס עפענען און
(אז מען באמערקט א ָ
באקוקן) .אבער אויב מען טרעפט ווערים אדער איינע פון די דריי
סימנים פון ווערים ,זאל מען עס נישט נוצן.
אין א פאל וואס עס איז געשטאנען א לענגערע צייט (בערך  4וואכן)
אין א ווארימע פלאץ (א קעבינעט נעבן געז רענטש) איז עס ָאפט
ווערימ'דיג ,און מען איז מחויב צו קוקן אויב עס האט נישט קיין
ווערים ,אדער איינע פון די דריי סימנים פון ווערים.
מדקדקים עפענען און באקוקן דאס אלעמאל פון ווערים (און דאס איז
וואס שטייט אויפן שאכטל 'ראוי לבדוק מתולעים'):
A Aוועבינג  -ביים ארויסגיסן פונעם שאכטל בלייבט עס
הענגען ,דורכ'ן זיין צוגעקלעיבט איינער צום אנדערן ,אדער דורך
פאדעם (ווען עס קלעבט איינציגווייז צום שאכטל ,איז דאס
א ָ
 - Static Electricityנישט קיין וועבינג).
B Bצאמגעקלעיבטע שטיקלעך ( -אויב ביים צוברעכן די
צאמגעקלעיבטע שטיקלעך ווערט דאס אינגאנצן צוברעקלט  -אזוי
ווי ביים צוברעכן א שטיק זאלץ/צוקער ,אדער אז דאס איז געווען אין
פרידזשידער ,איז דאס אזוי צוליב נאסקייט און נישט צוליב ווערים).
C Cאסאך ברעקעלעך  -וואס האבן אן אייניגע מאס אין
אויסזעהן.

א געלעכערטע מאנדל

וועבינג אויף מאנדלען
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חדשות אני מגיד
קעסטן Chesnut
איז ָאפט ווערימ'דיג (לארווע).
מען מעג עס נאר נוצן ,דורך
צושניידן אין העלפט און באקוקן,
אויב עס איז אויפגעגעסן אדער
עס זעהט אויס פארפוילט ,איז עס
א סימן פון ווערים ,און מען זאל
דאס נישט ניצן( .מען קען דאס
לארווא אויף קעסטן
אויך באקוקן נאכ'ן ָקאכן).
די געקאכטע מיט אונזער השגחה ,איז בישול ישראל אןן נקי מחשש
תולעים.

פאפיטעס Sunflower Seeds
 אומגעשיילטע (אויך די באזאלצענע) :איז נישט דא דערביי קיין
בישול עכו"ם.
 עס איז דא מיט פלעיווארס וואס האט חששות ,ווי אויך קען
עס זיין חלב עכו"ם.
אפגעשיילטע פאפיטעס :דארף האבן א פארלעסליכע
ָ
השגחה.
זענען געווענליך ריין פון ווערים .עס איז אבער דא וואס עס טרעפט
זיך דערין ווערים ,דעריבער איז ראטזאם מען זאל עס אלעמאל
באקוקן.
אויפמערקזאם! עס איז פארהאן אזעלכע וואס ווערט אימפארטירט
פון ארץ ישראל ,וואס
(אויב האט עס נישט קיין
פארלעסליכע השגחה) איז
דא דערביי חששות פון
פארשידענע הארבע איסורים
(ווי :ערלה ,טבל ,שמיטה) ,זאל
מען נזהר זיין  -איבערהויפט
ווען מען קויפט עס אין גוי'שע
געשעפטן  -צו עס שטייט אז
דאס איז א Product of Israel.
ווערים אויף פאפיטעס

וויכטיג!
עס איז פארהאן קאמפאני'ס וואס האבן אונזער
השגחה נאר אויף געוויסע פראדוקטן ,מען זאל
קוקן ביי יעדן פראדוקט וואס מען קויפט ,צי
"דער פראדוקט" האט דעם חותם הבי"ד.
!IMPORTANT
There are some companies that have our hechsher
only on a few, but not all, of their products. As such,
rather than relying on the company, one should check
each individual item that is purchased, to ascertain
if it bears the stamp of our beis din.
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מיר באגריסן די געשעפטן און פירמע׳ס וועלכע
האבן זיך אנגעשלאסן אונטער די השגחה
מהודרת פונעם ״בי״ד המיוחד לעניני כשרות״
שע״י התאחדות הרבנים
די פאלגענדע געשעפטן און קאמפאני׳ס זענען
אויך אצינד אונטער די השגחה פונעם ״בי״ד
המיוחד לעניני כשרות״ נאר ווען עס האט אויף
זיך דעם חותם הבי״ד.
NEW ESTABLISHMENTS & COMPANIES
WITH CRC SUPERVISION.

RESTAURANTS

Café Au Lee

Milchig Restaurant
193 Lee Avenue
Brooklyn, NY 11211
(718) 384-2379

306 BBQ

Fleishig Restaurant
455 Rt 306 Suite P
Monsey NY, 10952
(845) 777-9227

Pizza on the 9 • Milchig Take Out
@ NPGS Jackson
2080 W County Line Rd
Jackson, NJ 08527

916 River Ave
Lakewood, NJ 08701
(732) 276-6699

BAKERY

Pretzel Place

Chocolate & Pretzels
520 James Street Unit 3B
Lakewood, NJ 08701
(732) 907-7389

The Cookie Corner
Bake Shop
1201 River Ave Unit 2
Lakewood, NJ 08701
(848) 245-0533

Schucks Fine Pastries
Baked Goods
Lakewood NJ
(732) 901-9390

FISH

The Fish King

Fish Wholesale
1524 Ocean Avenue Apt 2I
Brooklyn NY, 11230
(347) 275-5408

New York City Fish
Smoked Fish
Brooklyn NY
(718) 342-4100

Fish Direct

Fish Store
5 North Road
Bloomingburg, NY 12721
(845) 253-8040

Shindlers Fish

Breaded Frozen Fish
Brooklyn NY
(718) 853-5152

