
ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין שליט"א

מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

 כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

נתייסד בארה"ב בחודש אדר-ניסן ה'תשל"ד משנה א' קונטרס א' )כרך א'( 
עד חודש אדר-ניסן ה'תשנ"ח - שנה ח' קונטרס מ' )כרך ח'(, 

וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה

שנת התשע"ה

דבר המערכת

המערכת על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
 במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.

שמע בני עצות לתיקון הכשרות

ועוד.
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להיות  יכולי ואיננו מאחר שלדאבוננו חדש , הפרי ש כותב עוד
אלו, בעניני  נזהריהדר מ יורדי הילדי רוב מדוע  הסיבה זו

הדת  את (ר"ל)ועוזביפני עזות בעלי להיות הופכי  הילדי ורוב ,
מוסר,  לה  כשאומרי ואפילו ,בלב שמי יראת  לה ואי הדור, של

זאת  לקבל  יכולי  אינ מ"אחר "ה יותר גדול לנו  ומי  מ וכו', (אחד 
רעה) לתרבות יצא  ימיו שבסו מאיר, רבי האלוקי התנא  של הרבי ,התנאי

כי  היה הישר מדר לירידתו היאשהסיבה מעוברת היתה כשאמו
של וריח בטע התאהבה והיא זרה, עבודה בית  ליד אחת פע עברה
מרד שירד גר אשר וזה  גופה, בכל התפשט  הזה והריח זרה, העבודה

לאכולהישר הקטני  לילדי  שנותני מה  זהירי להיות  חייבי לכ ,
הפר"ח  נ"ג )עכ"ל אות  וזב"ז י"ד  אות ש מהחיד"א ברכה במחזיק כ ג .(ועי'

כותב יששכר " "בני הספר של המחבר בעל הקדוש והצדיק   הגאו
דפרקא" "אגרא קכ"ו )בספרו מענדעלע (אות ר' הצדיק של  בשמו

ילדי הרבה  רואי שאנו  הגדולה , הקושיא על  תירו זי"ע מרומנוב
רבה , בהתלהבות ש  ולומדי לחדר  הולכי  ה עדיי  קטני  כשה
היו כאילו ומתנהגי רבא , שמיה יהא  אמ  ועוני בכוונה ,  מתפללי

ו ביותר, הטובי  מדותהילדי בעלי להיות הופכי ה גדלי כשה
 מחליפי ה מדוע קורה, זה  מהיכ ולהתפלל, ללמוד ומפסיקי רעות ,
והמצוות התורה לימוד  שבזכות ההיפ להיות היה  צרי זה הרי ,עור את

יותר גדולי כשיהיו לה יעמוד  קטני ילדי כשהיו  הכללשיקיימו כפי  ,
הוא שקורה  מה   ובינתיי השניה, המצוה  את גוררת אחת שמצוה 

.ההיפ בדיוק

ש זי"ע מענדעלע רבי הרבי כ על הילדי משיב שכשהיו היא הסיבה
שאינו  בכס שקנו אוכל גזל, של באוכל אות פיטמו הוריה ,קטני
כשר שאינו אוכל  קנו  א כשר, לכאורה היה שהכס אחרי ואצל כשר,
 שאינ ממאכלי גדל ובשר שהגו כ ,הילדי את  בזאת והאכילו

הרעי הדברי לכל תאות  ע רעות מדות  נבראו זה ידי ועל ,כשרי הש)
עכ"ד.ישמרנו )

הקדוש   החיי האור  ג כותב שמיני)כ פרשת אלוש(בסו כל
לחתיכת  בעצמ  הופכי ה ורמשי שקצי ,אסורי מאכלות שאוכלי
כי ,שקצי וילדיה שרצי  הינ הארצי שעמי הגמרא כוונת וזו , שר
ילדי ה והילדי לשרצי בעצמ הופכי ה שרצי אוכלי שה בכ

 השרצי.

דבר המערכת )בהמשכים(

יום רביעי | פרשת לך לך | ה מרחשון 
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המשך בעלון הבא



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
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המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

 שכ הטה  לא הציבור אבל הציבור, חובת ידי יצאו ה
בזה  לעזור

בכל שלחמו היראי הרבני את להאשי צור  אי בוודאי יג .
שלחמו לבד זו ולא הספר, בפני תראו כאשר ,כוחותיה
שיעזרו ישראל , גדולי כל  את את לקחו רק  נפש, במסירת
הס"מ [רק  לעזרת באו ישראל  גדולי וכל  ,במלחמת לה
הצער  של  החברה  נגד ללכת הדרכי כל  את  שסתמו וחיילותיו
מפני  ושותקי השחיטה את  ומכירי יודעי אלו  [חיי בעלי
של בכח  כשמשתמשי במיוחד ,לחייה חוששי שה
די  כבר שיצאו חושבי לכ כדתיא, הקהלה של  תעמולה
שעמד פאדוא  הרב  נגד  כבידה  במלחמה אז שיצאו במה והותר
באמת ואולי ,חיי בעלי הצער של לחברה לעזור בראש  ועומד
הציבור, כוח  צרי דבר שלכל  מפני ,חובת ידי יצאו ה
כל שראו דאחר לעשות, צריכי שהיו מה עשאו לא והציבור
בחרב לצאת צריכי היו השחיטה  בשבילי והספר המכתבי
ומקהלת ממנו ולתמיד אחת ולהנתק פאדווא הרב נגד ובחנית
פאדווא  להרב  בספרו ליבערמא הרב כבר שכתב כמו  כדתיא 
הציבור  וא ,העני לתק ובוכה שצועק  התעוררות ובמכתבי
נגד שיצאו כמו הפחות לכל  גדולות במחאות אז  יוצאי היו
הגזירה את  לבטל  יכולי שהיו בוודאי בא"י, בנות הגיוס  גזירת
הלכה שהוא שחיטה הלכות לעקור שעמדה הזאת הנוראה

מסיני. למשה

יבי שהצבור בכדי מספקת סיבה אינה עדיי זה כל יד.
אסורות, במאכלות להיכשל חייב אינו הוא ,לכ  ויסכי
יש  באמת א שיישתק , אסור הפקרות תמיד  טוע הצבור

האמת. את לחשו חייבי סדר, אי ש

קופ אחד שכל  ואפילה  חוש של  בדור כיו חיי אנו טו.
אינו אחד  א בנפשות  מסחר לעשות שרוצה מי כל  בראש,
מאנשי ועידוד חיזוק עוד מקבל  הוא אדרבא לו, מפריע
חלק האוכלי חלוקה " כס" זה  בשביל  שמקבלי מסויימי
דבר  כל כותבי היינו  לו ,שלה לאינטרסי לעזור בכדי כחלק 
,מזדעזעי היית הכשרות, בתחו הנעשה בכל בפרטות

ת"ח. אצל לרבות שמי מורא עוד שאי מוכח  היה 

אלו כל מול  לעמוד הכוח את לה אי  והמנהיגי הגדולי

אלו, כל  מול לעמוד  הכוח את לה אי והמנהיגי הגדולי
ישראל הכלל צרות הרבה כ כל לאחר ה ' וחסדי ברחמי שרק

ומוראלית. פיזית מבחינה  נהרס לא עדיי
המשך בעלון הבא
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בני ברק

הספר הזה יצא לאור בזמנו של הגר"א זצ"ל, 
המנקר הגה"צ רבי משה מק"ק קיראן מצא 
שכל העיר ווילנא אוכלים חלב דאורייתא, 
והגאון החסיד מווילנא זי"ע לקח עשרה 

גדולי ישראל ובתוכם אחיו רבי שלמה זלמן 
יררו כל מלאכת זצ"ל, וישבו זמן רב וב

והלכות הניקור ומצאו שאמת נכון הדבר 
שכל העיר ווילנא נכשלו באכילת חלב, וכל 
העשר רבנים דשם חתמו על קול קורא איך 

מקובץ ספרי  - לתקן הענין של הניקור
מהגה"צ רבי שלום  -. ניקור ט' כרכים,

יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין 
 שליט"א

לחם שערים

המכתב נכתב להלוחם מלחמת ה' במסירת 
 נפש כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א

 דפורד היללס נוא יארקב
מאת הרה"ג רבי שלמה יהודה שוויצער 

שליט"א

 -ספר תיקון הכשרות 
ומכתב הצלה

 על מצב השחיטה והניקור

דיני שחיטה ובדיקה, מהרב נחשון מארץ 
בבל, ונתחברו עליו על הדף ב' ספרים, 

צפנת פענח וחזקת יד ממוהר"ר רבי יצחק 
 עונקינירא זצ"ל.

 ,ספר ראומה
 

יד -הלכותיו בהדורות שונות על פי כתבי
ודפוסים עתיקים עם מבוא והערות, מאת 

- אברהם עפשטיין, פרעסבורג, תרנ"א.
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק 

 .האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק

הלכות שחיטה ואו"ה 
הנקרא ארץ  ,לאלדד הדני

 ישראל,

- עם הגהות מבעל העיטור, מנטובה.
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק  

 האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

בדיקות, סדר הניקור,  
 ז"ל ילרש"

רבינו יהודה ב"ר  הוא מכתב יד גאון קדמון
מהגה"צ רבי  - נתן זצ"ל,נ"י שנת תש"ג.

שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין 
 שנת תשמ"ג לפ"ק.

הלכות טריפות  ספר ריב"ן,
 לריב"ן זצ"ל

הודה החסיד מבעלי התוספות על רבינו י
 הלכות שחיטה.

 :ספר חוט המשולש, האחד

מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק 
 האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

הלכות שחיטה ה: והשני
 זצ"ל וטריפות להרז"ה,

ון קדמון מבעלי התוספות רבינו מאת גא
אליעזר מגרמיזא זצ"ל, בעל מחבר ספר 

מהגה"צ רבי  - רוקח, ברוקלין שנת תש"א.
שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין 

ספר ל"ו שערים על 
 ,ת הראיהטריפו
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מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
מהרידב"ז

ומהרב הראשי דארצות הברית הרה"ק רבי יעקב יוסף הערמאן זי"ע
שמסר נפשו על הכשרות, ומתוך האיומים שאיימו על חייו

והצרות שהיו מנת חלקו בימים ההם, נפל למשכב עד לפטירתו.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

ם
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו

 מא 

מיד נסע שעות , עשר  במשך  הלילה  כל  ששחט  שוחט 
גנב שוחט   שם  לשחוט  אחרת  למשחטה  מכן  לאחר

שבלוויליאמסבורג,אני 4 בסויט לשימוש הול הייתי
9 משעה  ... ר' במקו הידוע השוחט  שוחטי היו מוצש"ק
עד  בער ש הייתי אני בבוקר , 76 לשעה עד בלילה
כל  לעבוד כח ל יש  אי אותו שאלתי אז בלילה, 2 לשעה
מעמידו אד של "ממונו  לי ענה הוא  אז  הפסק, בלי הלילה
 מרגישי ולא  כח  מקבלי  כס  כשמרויחי רגליו", על
באמצע להעמיד כדי ביחד אתו עומד הייתי אני חולשה,
הוא מש בבוקר , 6 לשעה  עד בוקר  לפנות 2 משעה השבוע 
לו לקחה  הנסיעה  אוטובוסי 2 ע לקאנארסי נוסע היה
היה  הוא  הרוג היה כשהוא  וש יותר, או שעה בער
מכל  לשעה, 200 בער עופות ע טוירקיס לשחוט ממשי
וכו', טוירקיס  סחורה לגנוב בשתיקה נוהג היה הוא   מקו
הוא אז  לקחת, ל מרשה  הבית הבעל לי תגיד אותו שאלתי
לשחוט נית שטוירקיס  הבית לבעל אמר שהוא לי אמר
לו יהיו  ואז  נוצות, יש  עקו שוחטי א ,עקו או ישר
הרבה  לו  יהיו  לא  אחרת אשחוט וא טריפות, הרבה

שלו  הרמז  את מיד הבי הבית הבעל מתכווטריפות, (שהשוחט

עופות ) צרי גונב שהוא  היה והוא  , בשלו יבא מקומו על  והכל
מבלי  שיכל ככל סוחב היה הוא  רוצה, היה שהוא כמה

.כ על  יודע היה הבית שהבעל

 מב 

כשעייפים  מטבחיים  בתי  בכמה  הפסק  ללא  שוחטים 
ודברים  בפוליטיקה  זמנו  את שמעביר  שוחט   מאוד 

בטלים 
בוקרהיינו לפנות רביעי   ביו ב... לשחוט נוסעי

אני  סאטמאר, של המקוה ליד  מתאספי היינו 3:30 בשעה
 נכנסי היו  כול .השוחטי כל לפני הראשו מגיע הייתי
נכנס תמיד היה ... ר ' השוחט ואילו  מיד, ומסיימי למקוה
כשהוא לפחות, דקות  15 במש  למי מתחת ועומד למקוה
לא פע  א אני ושוב, שוב  עצמו  את  ורוח  מסתב היה
מתחת  לעמוד בכדי  זמ הרבה לכ"כ נזקק הוא מדוע  הבנתי
והוא הלילה , כל במש עובד שהוא לי שהתברר עד לטש,
ושוב. שוב עצמו  את  רוח הוא אז  , עי להיראות  רוצה אינו
4 בסויט לילה כל  עובד הוא  כי נודע יתר  בירור מתו
היה  הוא מש בוקר , לפנות 3 לשעה  עד שבוילימסבורג 

היראים לרבנים במיוחד כתבתי הזה הקונטרס  את ד.
יראים וליהודים החרדית, היהדות על  המפקחים ושלמים
ומוכנים שמים כבוד למען האמת את לדעת הרוצים ושלמים
כאלו ולא המר, האמת כשיווכחו הבשר  חתיכת על לוותר 
טריפה , הבשר האם שם, נעשה  מה  לי איכפת  "מה  האומרים
הינם הללו המכשירים", הרבנים של חשבונם על אוכלים אנו

ישובון "... לא באיה "כל בכלל

לכל  וחשוב נחוץ שהוא הספר של הסיכום את נא  קרא ה.
לדעת. אחד

סיכום 

חכם אין  הנסיון " כבעל  חכם "אין כותב: עקידה  הבעל  א.
ויציב  אמת היא זו אימרה  במציאות. המתנשא  זה  כמו 
במציאות המתנשא אדם כל  החיים. מכלול כל  את ומקיפה 
או סופר, הוא אם עוסק, שהוא במה  נפ"מ  ואין  מסויים,
ויאמר  עצה  לו יתן מישהו  אם אופה , או טבח , תפרן , מלמד,
צודק אולי  אתה  לו ישיב הוא לעשות, יותר  טוב שכך לו
במציאות נתנשאתי אני שונה , המציאות  אך בתאוריה ,

ומכירה .

שהיה מי ומליחה, ניקור , בדיקה, שחיטה , הוא , הנמשל ב.
כשהוא שם, הולך  מה  ויודע בהם , והתנסה ההזדמנות  לו 
להסביר  ומנסים הכותבים אלו כל  של התאוריות את קורא
בעלמא , דברים  אלו  כי יבין , שם ולעשות לפעול צריך איך
האנשים , את להכשיל הרוצה דבר" ה "בעל  של רצונות אלו

והתנס שם שהיה  מי רק לדעתכי יכול הוא  רק בעובדות, ה
כפי  שם קורה ואכן הוי", הכי דעובדא  "גופא  כי ולציין

הנ"ל. בספרים שציינתי

ומתפרסמים נודעים שמים , רחמי ברוב  לזמן  מזמן  ג.
במקומות ונתפסים ה' את יראים שאינם  שוחטים , על עובדות
ואל  "יהרג  בבחינת שהם איסורים על ועוברים מקולקלים
הצבור  את המזעזעים רבים מכשולות על  נודע  וגם יעבור",
בכדי  וכיוצא, חלב ואיסור  פגום , בסכין  ששוחט שוחט  כמו 
וכי  כ "כ, ירוד  הבשר שמצב לראות הרוצים לאלו  להוכיח
חייבים שמספרים מה שכל  שם, חזק כך כל הרע היצר 

להאמין.

שקרה מה על  יודע  ספר הפותח תורה בן שכל  למרות ד.
ולאחריה , השחיטה בעת היו  מכשולות ואלו  בעבר, זה  בתחום 
בארה "ב  שחיו וצדיקים גאונים של ציטטות כמה כאן נביא

בתקופתנו . לנהוג איך והורו  המצב, על והעידו

לחץ מאחורי  עומדים ששוחטים קורה  איך להבין  בכדי ה.
"שמירה בקונטרס הס ' בסוף ראה  הקצבים , של  ממש  וטעראר 
השחיטה קול ובס ' והכשרות הרידב"ז  ובס ' שהדפסתי טובה "

גדולה . באריכות

מתערב  דבר" שה "בעל הוא שהבאתי מה מכל המסקנה ו.
ממש: השחיטה  של  פונקצי' בכל 
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

מי לא יחרד וילפת ויתבונן במעשה הנוראה הזאת, עד היכן הדברים 
סופו  האסורות,  במאכלות  נפשו  את  לטמא  ר"ל  שהנפרץ  מגיעים, 
ולכפור  ואפיקורסות  למינות  לנטות  התהום,  עד  ולירד  להתגלגל 
בתחיית המתים ובעיקרי האמונה, כעדותו הנאמנה של הרמב"ם ז"ל 
והבעש"ט הקדוש ותלמידיו הקדושים אשר מפיהם אנו חיים. ובעוה"ר 
בימינו אלה עלה הפורץ ונפרצו פרצות בקדושת המאכלים, ולא כימים 
איש  כי  דור,  מדור  בישראל  זאת  מלפנים  האלה,  הימים  הראשונים 
ישראל ואפילו  ההמונים ועמי הארץ השגיחו על טרף ביתם בפיקוח 
עצמי ובשבעה עינים, בעבור כי הוכנו המאכלים כולם מהחל ועד כלה 
לכל איש בביתו, ולא עלה על לב אדם לקנות מאכלים מן השוק מכל 

אשר יביאו, ולסמוך על הכשרים והיתרים רעועים מכל המינים.
שאל אביך ויגדך זקניך ויאמר לך, שעוד בדורנו לפני החורבן האיום 
והנורא, עד כמה היו נזהרים ונשמרים בקדושת המאכלים בקהילות 
הקדושות באירופה שנחרבו בעוה"ר, ולא אתרמי אפילו בין ההמונים 
ועמי הארץ מי שיאכל או יאכיל לבני ביתו מאכלים מן השוק, שהוכנו 
ופיקוחו עליהם  ובלא השגחתו  ונתבשלו מחוץ לגבולי ביתו,  ונאפו 
מתחילתו ועד סופו, ובעוה"ר עכשיו רבו המקילים והמתירים ואפילו 
בבתי היראים והחרדים, לקנות מכל מיני המאכלים הנעשים בבתי 
חרושת ואפי' של עכו"ם, ולמרגוע נפשם יספיק להם בהמצאם עליהן 
איזה חותמת, נרשם עליו בכתב אשורית כשר, ואף שלא ידעו למי 
החותמת ולפי הפתילים, ורבה המכשלה בהסמכם על משענת קנה 
רצוץ, כאשר יתבאר בספרי נפש ישעי' על מאכלות אסורות בפרטיות, 
שהרבה מן ההכשרים והמכשירים האלו משתמשים רק לכסות עינים 
ולהטות דעת הקהל, אבל בפרטי הכנת המאכלים וסמכות כשרותן 
לא ידעו בין ימינם לשמאלם וכדי בזיון וקצף, ואם עיני שכל לך בין 

תבין את אשר לפניך ושמת סכין בלועיך אם בעל נפש אתה.
המשך בעלון הבא
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שנת תשכ"ט
 משה פיינשטיין 

ר"מ תפארת ירושלים בנוא יארק
הנה האברך המופלג בתורה וי"ש כש"ת מהר"ר שלום יהודא גראס שליט"א 
נשא לבו אותו לחבר ספר בעניני מאכלות אסורות, בחיוב השמירה אשר הוא 
יתירתא,  ונטירותא  מעולה  שמירה  צריכים  אשר  זו  במדינה  מאד  גדול  ענין 
ואמינא  ארץ,  אדירי  קדושים  גאונים  מספרי  והתעוררות  מוסר  דברי  וליקט 
לפעלא טבא הדין יישר כחו וחילו, שהוא זכות גדול שיזהרו יותר ויותר שלא 
ובבא,  בזה  הנפש  את  המטמאין  האסורות  במאכלות  להתגעל  ולא  להטמא 

ומצוה לכל אחד לסייעו בזה.
וע"ז באתי עה"ח בד׳ אייר תשכ"ט בנוא יארק

כשרות  הסרת  על  מודיעה  יוסף  מעלה  האזורית  הרבנות 
השוכן  סלטים  ליצור  מפעל   - מהגליל"  "טבעי  מחברת 
במושב מעונה במועצה. אין לאשר קליטת תוצרת חברה זו 

מכל סוג שהוא עד להודעה חדשה.

זיוף כשרות: תבליני ענבל
מפעילות שנערכה על ידי מפקחי היחידה הארצית נתפסו 
אריזות תבלינים תחת המותג "תבליני ענבל ישר מהטבע" 
הנושאים ציוני כשרות של הרבנות האזורית גזר. מבדיקה 
מול הרבנות האזורית התברר כי סימון הכשרות מזויף. אין 
לקלוט תוצרת זו במקומות המושגחים. נגד בעלי החברה 

יינקטו אמצעים.

בירה היינקן ביבוא מקביל
בקבוקי  לאחרונה  נתפסו  בשווקים 
חברת  ידי  על  המיובאים  היינקן  בירה 
ציון  ללא  כשהם  מנתניה,  גרופ  דבי 
מאושרת  כשרות  זה  למוצר  כשרות. 
טמפו.  חברת  ידי  על  מיובא  כשהוא 
לעתים  נוהגים  בחו"ל  מזון  יצרני 
להקצות פסי ״צור או ימי יצור יעודיים 
לישראל,  המיוצאים  כשרים  למוצרים 
של  הכשרות  על  לסמוך  אין  כן  ועל 
על  מאושר  כשרות  סימון  ללא  מוצר 

ידי הרבנות הראשית לישראל.
במקומות  זה  מוצר  לקלוט  אין 
המושגחים, מבלי לוודא קיומו של ציון כשרות כחוק. ״דע 

הציבור וייזהר.
לכך שחלק  לדאוג  יש   - חלבי  מילוי ממרח  עם  סופגניות 
מהממרח יהיה גלוי על פני הסופגנייה על מנת שיהיה ניכר 
שהינן חלביות. בנוסף, חובה לציין בגלוי על גבי שלט שהן 
החלביות מסופגניות  הסופגניות  את  להפריד  יש  חלביות. 
הכנת  לאפשר  אין  המגשים.  גבי  על  המונחות  הפרווה 
כי  לוודא  יש  חלב.  רכיבי  מכילה  העיסה  כאשר  סופגניות 
לציון  יתאימו  המכירה  בשקיות  הנמכרות  הסופגניות  סוג 

פרווה או חלבי המסומן על גבי השקית או האריזה. 


