בס"ד

מוגש כשירות לציבור ע"י ועד הכשרות והשמיטה
בד"צ העדה החרדית ירושלים
מחלקת כשרות וטהרת דגים
רח' שטראוס  26א' ירושלים
טל 02-6700200 .פקס 026254975

דגים
על כשרות הדגים
המחלקה לכשרות וטהרת הדגים ,שהוקמה בוועד הכשרות שע"י הבד"ץ לפני כמה שנים,
הצליחה ב"ה בפרק זמן קצר זה לחולל גדולות ורבות בתחום שהיה – אם ניתן לומר – מוזנח
קצת מחוסר ידיעה והבנה כי קיימים כל כך הרבה בעיות ,ביחס לתחומי כשרות אחרים.
במסגרת הפעילות מתקיימת עתה השגחה צמודה בבתי האריזה של הדגים בכל שעות
הפעילות שלהם במיון ואריזה .דג דג עובר לעיני המשגיח ,כדי שיוכל לזהות אותו עם סימני
הטהרה שלו ,בדיקת טפילים ותולעים בכל סוגי הדגים .הידורים אלה נתקלו לפרקים בהתנגדות
גורמים בעלי אינטרס אישי ,אך בחסדי ה' הוכתרה הפעילות בהצלחה ,כן יתן ה' וכה יוסיף.
הפיקוח על אריזת דגים הקפואים בחו"ל המגיעים לכאן ,מתבצע בהשגחה צמודה ע"י
רבנים ומשגיחים מטעמנו שנסעו למקומות האיסוף ,מיון ,ניקוי והקפאה ,במדינות הולנד,
נורווגיה ,ארה"ב ,ארגנטינה ,טנזניה ,קניה ,אוגנדה ,תאילנד וסין .הפיקוח כולל הן בדיקת סימני
הטהרה והן ניקיון הדגים מחשש לטפילים השכיחים בהם.
כמו"כ היה פיקוח במפעלים בחו"ל שכל הדגים המשווקים בהשגחת הבד"צ לא יעברו
הזרקות של חומרים מפוקפקים לבשר הדג .כמו"כ קיים פיקוח הדוק שבכל שלבי ההקפאה
לא יחדירו לקרח חומרים שבחששות.

דגים בחששות.
מרלין :משווק בשוק גם תחת השם "טונה לבנה" ,על פי הוראות הבד"ץ כשרותו מוטלת
בספק ואין לאוכלם( .מבנה הקשקשים בדג דומים לשן או מאורכים ומחודדים).
קינג-קליפ :כשרותו מוטלת בספק ואין לאוכלו.
בקלה  -רוקי מרלוזה :רוב קשקשיו נושרים במים ,כשהדג מופשר בצורה טבעית בלבד
עדיין אפשר למצוא בו קשקשים( ,בשטיפה במים או בשרייה ובפרט בגירוד ,קשה מאוד
למצוא עליו קשקשים).
סול :רבים חושבים כי אין עליו עור וקשקשים .לאמיתו של דבר הדגים המשווקים
בהשגחתינו – הם עם עור בצבע לבן עם קשקשים קטנים בגודל  2מ"מ לערך ,לאחר ההפשרה
מהקרח קל לבדקם ואפשר להיווכח שיש עליהם עור וקשקשים.

ישנם מיני דגים
שונים הנקראים
בשם "טונה" ,אשר
חלק מהם הם דגים
טמאים ,ורק כמה
סוגים הם מין דג
טהור .ולכן יש להזהר
מאד על מיני דגים
תחת השם "טונה",
וביותר בקופסאות
שימורים "טונה".

כל הדגים המשווקים בחנויות הדגים שבהשגחת הבד"צ העדה החרדית ירושלים ,או דגים
באריזות שעל כל אריזה סגורה יש חותמת הבד"ץ העדה החרדית - ,נבדקו סימני טהרת
הדגים בכל דג ודג ,והם ללא חשש תולעים וטפילים ,כולל טפיל 'אניסקיס'*)
וכמו"כ קיים פיקוח שלא יהיה שום חילול שבת  /יו"ט.
וכן על דגים המעובדים כ"פילה" מפקחים גם בעיבוד ,שלא יוסיפו בהם חומרים וצבע שיש
בהם חששות.

*) בענין הטפיל 'אניסקיס' לא הכריעו הבד"ץ לא לאיסור ולא להיתר ,וכאמור הדגים שיש בהם את הטפיל 'אניסקיס' –
אינם משווקים בחנויות הדגים שבהשגחתינו( .לגבי "הערינג" ודגים מעושנים – ראה בטבלה שבעמ' הבא).

ב

מדריך הכשרות בד"ץ העדה החרדית

תמוז תשע"ה

טבלה כשרות הדגים טהורים המשווקים בא"י
לפי סדר הא'-ב'

לתשומת לב!
•
•
•

•

•דגים קפואים המיובאים עם עור ,חייבים לשאת את חותמת הבד"ץ על כל אריזה.
•בדגים קפואים המיובאים ללא עור ,חייבת להופיע על האריזה הולוגרמה עם חותמת
הבד"ץ (מדבקה זוהרת בצבע כסף).
•דגים המשווקים באריזות סגורות ,יש להתייחס למקור גידול הדגים ולא למקום העיבוד.
ישנן בשוק אריזות שמצויין עליהן מקום עיבוד הדגים ולא מקור הגידול ,וזה מטעה
את הציבור .לדוגמה ,מצאנו אריזות דגים שמודפס עליהן "נורבגיה" כשלמעשה מקור
הגידול של דגים אלו היה מ"סין" ויש בהם נגיעות של תולעים.
•בדגים שבהשגחת הבד"ץ מקפידים על מקור הדגים בים ,שיהיו מאיזורי גידול נקיים.

סוג הדג (שם
מקובל)

שם עברי/לועזי

ארץ גידול/
צורת גידול

צורת שיווק

שם הטפיל ורמת
הנגיעות

הערות

אלתית ראה
סלמון
אדמונית

אדמונית

מקומי  -בריכה

דגים
מצוננים

לרניאה  -לעיתים בעור
הדג

אמור
(בהיר
וקרפיון
שחור)

אמור

מקומי  -בריכה

דגים
מצוננים

לרניאה  /אורגלוס -
לעיתים בעור הדג ,זנב
וראש

אמנון
(מושט)

אמנון הירדן

מקומי  -בריכה
 /כינרת

דגים
מצוננים/
פילה קפוא
עם עור

לרניאה  -לעיתים בעור
הדג

אמנון
(מושט)

Tilapia

סין  -בריכות

פילה קפוא
יבוא עם
עור

אין חשש

בורי

)Flathead (greg
mullet

מקומי  -בריכה
 /כינרת

דגים
מצוננים

לרניאה  -לעיתים בעור
הדג ,מכסה זימים וראש

בס

sea bass

מקומי  -בריכה

דגים
מצוננים

לרניאה  -לעיתים בעור
הדג ,מכסה זימים וראש

בס  /לברק
יפני

Japanese
seaperch

סין  -בריכות

פילה קפוא
יבוא עם
עור

אין חשש

מדריך הכשרות בד"ץ העדה החרדית

בייצור
שבהשגחתינו
בודקים סימני
טהרה בכל דג
בנפרד ,וכן שלא
יהיה חשש
להזרקת תוספות

לתשומת לב!
בדגים קפואים
המיובאים עם עור,
יש לבדוק שעל
כל אריזה מופיע
חותמת הבד"ץ.
בדגים קפואים
המיובאים ללא
עור יש לבדוק
שעל כל אריזה
מופיע הולוגרמה
עם חותמת
הבד"ץ.

בייצור
שבהשגחתינו
בודקים סימני
טהרה בכל דג
בנפרד ,וכן שלא
יהיה חשש
להזרקת תוספות

תמוז תשע"ה
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ישנם מיני דגים
שונים הנקראים
בשם "טונה" ,אשר
חלק מהם הם דגים
טמאים ,ורק כמה
סוגים הם מין דג
טהור .ולכן יש להזהר
מאד על מיני דגים
תחת השם "טונה",
וביותר בקופסאות
שימורים "טונה".

ד

סוג הדג (שם
מקובל)

שם עברי/לועזי

ארץ גידול/
צורת גידול

צורת שיווק

שם הטפיל ורמת
הנגיעות

הערות

בקלה
(מרלוזה)

Merloza H/G/
Hake

ארגנטינה  -ים

פילה קפוא
יבוא עם עור
 /ללא עור

לעיתים קרובות קיימת
נגיעות של תולעי
אניסקיס בבשר הדג

הדגים המשווקים
בחנויות
שבהשגחתינו הם
בהשגחה צמודה
ללא חשש.
באריזות הדגים
ללא עור חייב
להיות הולוגרמה.

בקלה
(מרלוזה)

Gadus
Gadidae/Hake

ספרד ,סין  -ים

פילה קפוא
יבוא עם עור
 /ללא עור

נגיעות גבוהה של תולעי
אניסקיס בבשר הדג

לא משווק
בחנויות שתחת
השגחת הבד"ץ

בקלה צעיר
(מרלוזה)

Fillet merloza

ארגנטינה  -ים

דגים
מצוננים

לעיתים סרטן טפיל
חיצוני ונגיעות גבוהה
של תולעי אניסקיס
בבשר הדג ובחלל הבטן

לא משווק
בחנויות שתחת
השגחת הבד"ץ

ברבוניה

Red mullet

מקומי  -ים

דגים
מצוננים

אין חשש

ברבוניה

Red mullet

אפריקה,
תאילנד,
ויאטנאם  -ים

דגים
קפואים
יבוא עם עור
/ללא עור

אין חשש

ברמונדי

Barramundi

מקומי -
בריכות בנגב

דגים
מצוננים

לרניאה  -לעיתים בעור
הדג ,מכסה זימים ראש

דניס

Gilthead
seabream

קפריסין ,יוון,
טורקיה -
כלובים

דגים
מצוננים

אין חשש

הייק (בקלה)

Hake

דרום אפריקה
 -ים

פילה קפוא
עם עור

אין חשש

הליבוט

Halibut

נורבגיה,
איסלנד  -ים

דגים
קפואים
יבוא עם עור
 /ללא עור

הדגים המשווקים
בחנויות
שבהשגחתינו
נגיעות גבוהה של תולעי
משווק רק החלק
אניסקיס בבשר הדג
התחתון של הדג
ובחלל הבטן
שאין בו חשש
תולעים

הרינג

Clupea

נורבגיה ,הולנד
 -ים

דגים
קפואים
יבוא עם עור
/ללא עור

נגיעות של תולעי
אניסקיס בבשר הדג
ובחלל הבטן

הבד"ץ נקטו
בהוראה למצוא
בעתיד פתרון
נאות גם להערינג.

וויט פיש

white - fish

קנדה  -ים,
בריכות

דגים
קפואים עם
עור

לעתים קיימות נגיעות
של תולעי אניסקיס
בבשר הדג

הייצור
שבהשגחתינו
ללא חשש נגיעות

זהבון

Alaska Pollock

סין  -ים

דגים
קפואים
יבוא ללא
עור

נגיעות גבוהה של תולעי
אניסקיס בבשר הדג

בדרך כלל לא
משווק בחנויות
שתחת השגחת
הבד"צ ,לעיתים
קיים ייצור מיוחד
ללא חשש
תולעים בהשגחה
צמודה

מדריך הכשרות בד"ץ העדה החרדית

תמוז תשע"ה

סוג הדג (שם
מקובל)

שם עברי/לועזי

ארץ גידול/
צורת גידול

צורת שיווק

שם הטפיל ורמת
הנגיעות

טונה זהובה

Yellowfin

סרילנקה,
צרפת ,ספרד
 -ים

דגים
מיובאים
טריים

בדגים שלימים יש חשש
להימצאות נמטודה
בחלל הבטן ודפנות הבטן

טונה זהובה

Yellowfin

סינגפור,
ויאטנם,
אינדונזיה,
טייוואן,
סרילנקה,
צרפת ,ספרד
 -ים

דגים
קפואים
יבוא עם
עור

בדגים שלימים יש חשש
להמצאות נמטודה בחלל
הבטן ודפנות הבטן

טונה כחולה
(אלבקור)

Northern
Bluefin
Southern
Bluefin

סינגפור,
ויאטנם,
אינדונזיה,
טייוואן,
סרילנקה,
צרפת ,ספרד
 -ים

דגים
קפואים
יבוא עם
עור

בדגים שלימים יש חשש
להימצאות נמטודה
בחלל הבטן ודפנות הבטן

טונה כחולה
(אלבקור)

Northern
Bluefin
Southern
Bluefin

סרילנקה,
צרפת ,ספרד
 -ים

דגים
מיובאים
טריים

בדגים שלימים יש חשש
להימצאות נמטודה
בחלל הבטן ודפנות הבטן

טונה עיננית

Bigeye

סרילנקה,
צרפת ,ספרד
 -ים

דגים
מיובאים
טריים

בדגים שלימים יש חשש
להימצאות נמטודה
בחלל הבטן ודפנות הבטן

טונה עיננית

Bigeye

סינגפור,
ויאטנם,
אינדונזיה,
טייוואן,
סרילנקה,
צרפת ,ספרד
 -ים

דגים
קפואים
יבוא עם
עור

בדגים שלימים יש חשש
להמצאות נמטודה בחלל
הבטן ודפנות הבטן

כסיף

silver carp,big
head carp

מקומי  -בריכה
 /כינרת

דגים
מצוננים

לרניאה  /אורגלוס -
לעיתים קרובות בעור
הדג ,ראש

לברק

European
seabass

מקומי  -בריכה

דגים
מצוננים

אין חשש

ראה בס  /לברק
פילה

לוקוס
(יפו פיש)

דקר

דייג מקומי
תורכיה ,יוון,
סינגל  -ים

דגים
מצוננים

תולעים  -לעיתים בחלל
הבטן והפה

יש לנקות
ולשטוף את
חלל הבטן טרם
הבישול

לוקוס

Epinephelus

ארגנטינה  -ים

דגים
קפואים
יבוא עם
עור

נגיעות גבוהה של תולעי
אניסקיס בבשר הדג
ובחלל הבטן

לא משווק
בחנויות שתחת
השגחת הבד"ץ

לקס (קרסין)

בינת ארכת ראש

מקומי  -כינרת

דגים
מצוננים

אורגלוס  /לרניאה -
לעיתים קיימת תולעת
נמטודה בראש הדג

מוסאר

Meagre

ים התיכון

דגים
מצוננים

נמטודה  -לעיתים
בדפנות חלל הבטן

מוסאר

מוסאר מלכותי

מקומי  -בריכה

דגים
מצוננים

אין חשש

מדריך הכשרות בד"ץ העדה החרדית

הערות

תמוז תשע"ה

לתשומת לב!
בדגים קפואים
המיובאים עם עור,
יש לבדוק שעל
כל אריזה מופיע
חותמת הבד"ץ.
בדגים קפואים
המיובאים ללא
עור יש לבדוק
שעל כל אריזה
מופיע הולוגרמה
עם חותמת
הבד"ץ.

ה

ישנם מיני דגים
שונים הנקראים
בשם "טונה" ,אשר
חלק מהם הם דגים
טמאים ,ורק כמה
סוגים הם מין דג
טהור .ולכן יש להזהר
מאד על מיני דגים
תחת השם "טונה",
וביותר בקופסאות
שימורים "טונה".
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סוג הדג (שם
מקובל)

שם עברי/לועזי

ארץ גידול/
צורת גידול

צורת שיווק

שם הטפיל ורמת
הנגיעות

הערות

מקרל
(לקרדה)

Mackerel

נורבגיה ,אירלנד
 -ים

דגים
קפואים
יבוא עם
עור

אניסקיס  -לעיתים

עיין "הרינג"

נסיכת הנילוס

Nile princess

קניה ,אוגנדה,
טנזניה  -אגם
ויקטוריה

דגים
קפואים
יבוא עם עור
 /ללא עור

אין חשש

יש לוודא לאחר
ההפשרה שעור
הדג מחובר
לבשר .המשווק
בהשגחתנו מיוצר
בהשגחה צמודה
ללא חשש

סול
(פלייס /
פלאונדר)

פוטית  /פיונית /
Sole Plaice

סין  -ים

דגים
קפואים
יבוא עם
עור

נגיעות גבוהה של תולעי
אניסקיס בבשר הדג

לא משווקים
בחנויות שתחת
השגחת הבד"ץ

סול
(פלייס /
פלאונדר)

פוטית  /פיונית /
Sole Plaice

הולנד  -ים

דגים
קפואים
יבוא עם
עור

לעיתים נדירות נגיעות
של תולעי אניסקיס
בבשר הדג וכן נגיעות
של כינה חיצונית על
העור (בדרך כלל יותר
בסוג פלאונדר)

בדגים שיש
תולעים בבשר
הדג לא משווקים
בחנויות שתחת
השגחת הבד"ץ
דגים המשווקים
בכשרות הבד"ץ
הם ללא חשש

סול

דובר  -סול

מקומי ,סינגל
 -ים

דגים
מצוננים

תולעים לעתים בחלל
הבטן

יש לנקות
ולשטוף היטב את
חלל הבטן טרם
אכילה או בישול

סלמון

Salmon

נורבגיה ,צילה,
סקוטלנד -
כלובים

דגים
קפואים/
טריים יבוא
עם עור

יש צורך לגרד
את העור ולשטוף
היטב לפני
לעיתים קרובות מצוי
הבישול .בחנויות
כינמת סלמון על גבי
הפה שבהשגחתינו
העור ובראש ובחלל
מנקים את עור
הדג .אין לאכול
את ראשי הדג

סלמון

Salmon

נורבגיה ,צילה,
סקוטלנד -
כלובים

פילה קפוא
יבוא עם
עור

לעתים מצוי כינמת
סלמון על העור

ביצור
שבהשגחתינו
הם ללא חששות
של תוספות
והזרקות ,יש
להקפיד לקשקש
את עור הדג
כמצויין על
האריזה

סלמון
אלתית

coho salmon

צ'ילה

דגים
קפואים

לעיתים מצוי כינמת
סלמון על העור ובראש

יש צורך לגרד
את העור ולשטוף
היטב לפני
הבישול ,בחנויות
שבהשגחתינו
מנקים את עור
הדג אין לאכול
את ראש הדג

מדריך הכשרות בד"ץ העדה החרדית

תמוז תשע"ה

סוג הדג (שם
מקובל)

שם עברי/לועזי

סלמון/
אלתית

Salmon

ארץ גידול/
צורת גידול

צורת שיווק

דגים
קנדה ,סין,
קפואים,
אלסקה
ארה"ב,
יבוא עם עור
 ים /פילה

שם הטפיל ורמת
הנגיעות

הערות

בפילה סלמון
יש גם חשש
לתוספות
נגיעות גבוהה של תולעי
והזרקות ,לא
אניסקיס בבשר הדג
משווקים בחנויות
ובחלל הבטן
שתחת השגחת
הבד"ץ

סרדין

Sardine

ספרד  /מרוקו
 -ים

דגים
קפואים
יבוא עם
עור

יש תולעים בחלל הבטן

סרדין

Sardine

הים הבלטי

קפואים /
שימורים

אין חשש

סרדין

Sardine

מקומי  -ים

דגים
מצוננים

לעתים חשש לרניאה
על העור

סרדין

Sardine

מרוקו

שימורים

סרדין טבריה

לבנון הכינרתי

מקומי  -כינרת

דגים
מצוננים

לרניאה  -נגיעות גבוהה
בעור הדג ובראש

עיט הים

corvine /
Croaker

וינטנאם

פילה

אין חשש

פורל

טרוטת עין הקשת

מקומי  -נחל דן

דגים
מצוננים

אין חשש

פורל

Trout

נורווגיה -
כלובים

דגים
קפואים
יבוא עם
עור

לעיתים קרובות מצוי
כינמת סלמון

יש צורך לגרד
את העור ולשטוף
היטב לפני
הבישול .בחנויות
שבהשגחתינו
מנקים את עור
הדג .אין לאכול
את ראשי הדג

פורל

Trout

ארה"ב  -ים

דגים
קפואים
יבוא עם
עור

נגיעות גבוהה של תולעי
אניסקיס בבשר הדג
ובחלל הבטן

לא משווקים
בחנויות שתחת
השגחת הבד"ץ

מקומי  -ים

דגים
מצוננים

אניסקיס  -לעיתים

ראה "הרינג"

מדריך הכשרות בד"ץ העדה החרדית

תמוז תשע"ה

– Narrow
פלמידה
לבנה barred Spanish
(לקרדה)
mackerel

יש לנקות
ולשטוף את חלל
הבטן היטב טרם
אכילה או בישול

יש לנקות
ולשטוף היטב את
העור החיצוני
אלו שבחותמת
הבד"צ נעשים
בייצור מיוחד
ובהשגחה
מיוחדת והם
נקיים לגמרי ללא
חשש תולעים.
לא משווקים
בחנויות
ובתעשיית
השימורים
שתחת השגחת
הבד"ץ

לתשומת לב!
בדגים קפואים
המיובאים עם עור,
יש לבדוק שעל
כל אריזה מופיע
חותמת הבד"ץ.
בדגים קפואים
המיובאים ללא
עור יש לבדוק
שעל כל אריזה
מופיע הולוגרמה
עם חותמת
הבד"ץ.

ז

סוג הדג (שם
מקובל)

שם עברי/לועזי

ארץ גידול/
צורת גידול

צורת שיווק

שם הטפיל ורמת
הנגיעות

הערות

קוד

Cod

נורבגיה /
איסלנד  -ים

דגים
קפואים /
מצוננים
יבוא עם עור
/ללא עור

נגיעות גבוהה של תולעי
אניסקיס בבשר הדג
ובחלל הבטן .כמו"כ יש
מינים שיש בהם גם
נגיעות חיצונית

לא משווקים
בחנויות שתחת
השגחת הבד"ץ

קורבינה

Corvine

ברזיל ,הודו,
אורוגוואי  -ים

דגים
קפואים
יבוא עם
עור

אין חשש

יש לפעמים דג
"בקלה" אשר
נארז תחת השם
"קורבינה" ,וראה
לעיל "בקלה"

קרפיון

קרפיון מצוי

מקומי  -בריכה
 /כינרת

דגים חיים /
מצוננים

אורגלוס  /לרניאה -
"נגיעות" גבוהה ,בעור
הדג ,זנב ,ראש

קרפיון שחור

אמור

מקומי  -בריכה

דגים
מצוננים

לרניאה  /אורגלוס -
לעיתים קרובות בעור
הדג ,זנב ,ראש

רוטברש
(מנטלה)

Redfish

איסלנד  -ים

דגים
קפואים
יבוא עם
עור

נגיעות גבוהה ביותר
 סרטן טפיל חיצוני,נמטודות בחלל בבטן

לא משווקים
בחנויות שתחת
השגחת הבד"ץ

רוטברש
(מרינוס)

Redfish

איסלנד  -ים

דגים
קפואים
יבוא עם
עור

נגיעות גבוהה של תולעי
אניסקיס בבשר הדג
ובחלל הבטן

לא משווקים
בחנויות שתחת
השגחת הבד"ץ

שולה

Amberjack

מקומי סינגל
מצרים  -ים

דגים
קפואים
יבוא עם
עור

תולעים לעתים בחלל
הבטן

יש לנקות
ולשטוף היטב
טרם אכילה או
בישול

שפרוט

Blue Crad

נוורגיה ,הולנד
 -ים

דגים
קפואים
יבוא עם
עור

תולעים לעתים בחלל
הבטן

יש לנקות
ולשטוף היטב
טרם אכילה או
בישול

ישנם מיני דגים
שונים הנקראים
בשם "טונה" ,אשר
חלק מהם הם דגים
טמאים ,ורק כמה
סוגים הם מין דג
טהור .ולכן יש להזהר
מאד על מיני דגים
תחת השם "טונה",
וביותר בקופסאות
שימורים "טונה".

ח

מדריך הכשרות בד"ץ העדה החרדית

תמוז תשע"ה

חנויות הדגים
שבהשגחת הבד"ץ של העדה החרדית
לאחר מאמצים רבים זה שנים רבות לפתרון בעיית התולעים בדגים ,הצלחנו
לסדר בע"ה השגחה בחנויות הדגים דלהלן ,על כשרות הדגים ופיקוח מחשש
תולעים .ובעז"ה אנו מקוים להמשיך ולפעול בנידון.
אחריות ההשגחה היא רק כאשר מוצבת בחנות
תעודה אורגינלית ברת תוקף.
אין לנו אחריות והשגחה על משלוחים רק אם יש חותמת המשגיח.
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לתשומת לב!
בדגים קפואים
המיובאים עם עור,
יש לבדוק שעל
כל אריזה מופיע
חותמת הבד"ץ.
בדגים קפואים
המיובאים ללא
עור יש לבדוק
שעל כל אריזה
מופיע הולוגרמה
עם חותמת
הבד"ץ.
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מדריך הכשרות בד"ץ העדה החרדית

תמוז תשע"ה
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משרדי מחלקת כשרות וטהרת הדגים
רח' שטראוס  26ת.ד 5006 .טל' 02-6700200 :פקס02-6254975 :
בימים א'-ה' בין השעות  10:00-1:30לפנה"צ
ישנם מיני דגים
שונים הנקראים
בשם "טונה" ,אשר
חלק מהם הם דגים
טמאים ,ורק כמה
סוגים הם מין דג
טהור .ולכן יש להזהר
מאד על מיני דגים
תחת השם "טונה",
וביותר בקופסאות
שימורים "טונה".

מנהלי המחלקה:
הרב שמואל שטרנפלד שליט"א
הרב דוד מאיר ווייס הי"ו ,נייד 052-7636766
מפקחים בחנויות הדגים:
ר' משה יחיאל ראטה הי"ו ,ר' מנדל רבינוביץ הי"ו
ר' יהודה לייב ורטהיימר הי"ו
הרב אברהם פרידמן הי"ו

י

מדריך הכשרות בד"ץ העדה החרדית

תמוז תשע"ה

דגים קפואים
"דגי תנובה"
רק בחותמת הבד"ץ ומסומנים בפס זהב
■ פילה סלמון
■ פילה אמנון (מושט)
חברת "נטו-מלינדה" (ייצור מיוחד) במותג "דלידג מהדרין":
■ פילה סול
■ פילה סלומון
■ סטיק סלמון
■ פילה נסיכת הנילוס
■ סטיק טונה
■ פילה מרלוזה בקלה
■ פילה אמנון (מושט)
חברת "ג .עופר" (ייצור מיוחד) במותג "דגים למהדרין":
■ פילה בקלה
■ פילה סול
■ פילה הייק
■ פילה סלמון
■ סטיק סלמון
■ פילה אמנון (מושט)
■ סטיק טונה
■ פילה נסיכת הנילוס
חברת "גול סחר" במותג "מהדרין פיש":
■ פילה נסיכת הנילוס
■ בקלה
■ פילה סול
■ הוליבוט
■ פילה אמנון (מושט)
■ וויטפיש
■ סטיק סלמון
■ עיט הים (קורבינה)
■ סטיק טונה
■ פילה סלמון
חברת "מאסטר פוד" במותג "מאסטר פיש":
■ פילה אמנון
■ פילה סלמון
■ סטיק סלמון
■ פילה נסיכת הנילוס
חברת "דגת הארץ"
■ מושט קפוא
■ פילה סלומון
■ פילה נסיכת הנילוס
■ פילה מרלוזה
■ פילה בקלה
■ פילה הייק
■ פילה אמנון (מושט)

לתשומת לב!
בדגים קפואים
המיובאים עם עור,
יש לבדוק שעל
כל אריזה מופיע
חותמת הבד"ץ.
בדגים קפואים
המיובאים ללא
עור יש לבדוק
שעל כל אריזה
מופיע הולוגרמה
עם חותמת
הבד"ץ.

חברת "רוזנער'ס פיש"
■ פילה סול
■ סטיק סלומון
■ סטיק טונה
■ הוליבוט
■ עיט הים (קורבינה)

מדריך הכשרות בד"ץ העדה החרדית

תמוז תשע"ה

אי

