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 גלוטן כשרים לפסח שלא הוספו ברכיביהםהנדון: רשימת מוצרי אסם 
  מכילים גלוטןהאו דגנים  

 

 שלא הוסף ברכיביהם גלוטן, כשרים לפסחשל מוצרי אסם   2021ל רשימה מעודכנת רצ"ב 
 של חיטה, שיפון, שעורה, שיבולת שועל ומוצריהם. ללא רכיביםעשויים הו

 
כמוגדר  ,יחד עם זאת ברצוננו להדגיש שרוב המוצרים לא מסומנים על האריזה בסימון ללא גלוטן

 .1996לוטן גסימון  -מזון –בתקנת בריאות הציבור 

  

 כשרות מוצרים    קטגוריה  

גרם  50*36אפרופו איטליאנו כלפ  חטיפים 1  רבנות שדרות  

גרם50*36אפרופו כלפ. חטיפים 2  רבנות שדרות  

גרם 50*3 10אפרופו כלפ.מאח. חטיפים 3  רבנות שדרות  

גרם40*36אפרופו שוקולד כלפ  חטיפים 4  רבנות ראשל"צ  

יפיםטח 5 םגר55*30נטית כלפ י סלסה פיקאח של ביסל   רבנות שדרות בדץ בית יוסף 

גרם 70*30אח של ביסלי סלסה פיקנטית כלפ  חטיפים 6  רבנות שדרות בדץ בית יוסף 

גרם70*30אח של ביסלי מעושן כלפ  חטיפים 7  רבנות שדרות בדץ בית יוסף 

גרם25*108במבה יום הולדת כלפ. חטיפים 9 יוסף בדץ בית  גתרבנות קרית    

גרם80*40לפ.במבה יום הולדת כ חטיפים 10  רבנות קרית גת בדץ בית יוסף 

גרם15*20 12במבה יום הולדת מאח.כלפ  חטיפים 11  רבנות קרית גת בדץ בית יוסף 

גרם25*10 15במבה מאח.כלפ. חטיפים 12  רבנות קרית גת בדץ בית יוסף 

גרם30*40במבה מתוקה כלפ. חטיפים 13 קרית גתות רבנ בדץ בית יוסף   

גרם 50*5  8במבה קלאסי קדמ.מארז אחיד כלפ. חטיפים 14  רבנות קרית גת בדץ בית יוסף 

גרם80*40במבה קלאסי כלפ. חטיפים 15  רבנות קרית גת בדץ בית יוסף 

גרם 60*48במבה קלאסי כלפ  חטיפים 16 תרבנות קרית ג בדץ בית יוסף   

רם ג60*4 8ז אחיד כלפ.רבמבה קלאסי קדמ.מא חטיפים 17  רבנות קרית גת בדץ בית יוסף 

 רבנות קרית גת בדץ בית יוסף  -גרם( כלפ  25*15) 6מארז במבה  חטיפים 18

2019גרם 60*40במבה בומבה כלפ  חטיפים 19  רבנות קרית גת בדץ בית יוסף 

גרם200*18במבה קלאסי כלפ. חטיפים 20 יוסף בדץ בית   רבנות קרית גת 

יםפחטי 21 גרם 60*48כלפ.  ית תינוקתבמבה קלאס   רבנות קרית גת בדץ בית יוסף 

גרם 80*40במבה קלאסית תינוקת כלפ.  חטיפים 22  רבנות קרית גת בדץ בית יוסף 

חדש-גרם40*30דובונים כלפ. חטיפים 23  רבנות שדרות  

גרם20*5 8דובונים קדמ.מארז אחיד כלפ. חטיפים 24  רבנות שדרות  

יפיםטח 25 גרם08*40דבש כלפ.פופקו חמאה ו   רבנות קרית גת  

גרם כלפ. 60*24פופקו מלח ים כלפ.  חטיפים 26  רבנות קרית גת  

 רבנות קרית גת  גרם מארז 20*8*8פופקו מלח ים כלפ.  חטיפים 27

28 
 לאוכלי קיטניות  ללא גלוטןריבועים שטוחים עם מלח  חטיפים 

כשר פרווה למהדרין לאוכלי 
 יקנעםות רבנ ניותטקי

29 
 לאוכלי קיטניות  ללא גלוטןריבועים שטוחים עם שומשום  חטיפים

כשר פרווה למהדרין לאוכלי 
 רבנות יקנעם קיטניות

קג1טעם עוף כלפ במרק  קולינארי 30   חתם סופר ללא חשש קטניות 

'גר 400זך כלפ עוף בטעם מרק  קולינארי 31   חתם סופר ללא חשש קטניות 

יארקולינ 32 גרם 400 לפל כבצ מרק    חתם סופר ללא חשש קטניות 

גרם 400כלפ אמיתי מרק עוף  קולינארי 33   חתם סופר ללא חשש קטניות 

גרם 400אבקת מרק פטריות מיכל כלפ          קולינארי 34   חתם סופר ללא חשש קטניות 

   חתם סופר אבקה להכנת רוטב לפטריות  קולינארי 35



 

רים  וצמ  קטגוריה    כשרות 

נאריליקו 36 להכנת רוטב צלי קהאב     

ליטר 1כלפ חרלפ         5%עסיס חומץ טבעי  קולינארי 37    בד"צ לפסח 

ליטר 1עסיס מיץ לימון משומר כלפ           קולינארי 38    רבנות עפולה לפסח 

גרם 750קטשופ חריף כלפ                    קולינארי 39    בד"צ לפסח 

40 
גרם 750                   יץ כלפופ לחשטק קולינארי    בד"צ לפסח 

גרם 10קטשופ מנה אישית         כלפ        קולינארי 41    בד"צ לפסח 

42 
גרם 10מיונז מנה אישית כל"פ  קולינארי  

רבנות שדרות לאוכלי 
  קטניות

גרם כלפ 710קטשופ מופחת לחיץ  קולינארי 43 שדרות רבנות    

מ.ל 290לף האיים  כלפ       ב ארוט קולינארי 44     

ריקולינא 45 מ"ל 290רוטב שום כל"פ      

46 
מל" 290רוטב צי'לי מתוק כל"פ  קולינארי  

ללא חשש  רבנות שדרות
   קטניות

מ"ל 290רוטב סויה סיני כל"פ  קולינארי 47    

וטב טריאקיר קולינארי 48 ,לאוכלי קטניותרבנות     

יקולינאר 49   רבנות, לאוכלי קטניות רוטב חמישה באחד 

מ"ל 290רוטב אסייתי למוקפץ כל"פ  קולינארי 50 ותהרבנות שדר    

51 
אריינקול בטעם תות כלפג'לי    

 רבנות, ם סופרחת
  שדרות

52 
 פודינג בטעם וניל כלפ              קולינארי

 רבנות, ם סופרחת
  שדרות

53 
               לפשוקולד כ בטעםפודינג  קולינארי

 רבנות, ם סופרחת
  שדרות

54 
שמריםתערובת להכנת מאפי  קולינארי  

רבנות מקומית כפר 
מנשה -פינס   

ולינאריק 55 חתם סופר-בדץ תבשיל פירה כל"פ    

חתם סופר-בדץ תבשיל פירה עם בצל כל"פ קולינארי 56   

בית יוסף "צבד אטריות ספירלי אורז קולינארי 57 נות ראשיתרב   

נהורז בצורת פאיטריות א –פנה אורז כשר לפסח  קולינארי 58  רבנות ראשית בד"צ בית יוסף 

  בד"צ בית יוסף אטריות אורז כלפ  קולינארי 59

  בד"צ בית יוסף אטריות אורז דקיקות כלפ קולינארי 60

  בד"צ בית יוסף אטריות אורז מרובעות כלפ קולינארי 61

62 
ינאריולק כשר לפסח ותרק טבעי משקד   

 רבנות, ם סופרחת
  שדרות

  חתם סופר מנה חמה פירה עם פטריות כשר לפסח קולינארי 63

  חתם סופר מנה חמה פירה עם ירקות קולינארי 64

ינאריולק 66    לטקס כל"פ 

יארקולינ 67 רטבים 5לבישול להכנת רוטב בסיס      

גרם 420רוטב עגבניות לספגטי  קולינארי 68    

יםיזתרכ 69 ליטר 2יק ענבים  כלפ             'ויטמינצ     רבנות עפולה לפסח 

יטרל 1ויטמינצ.יק ענבים כלפ               תרכיזים 70 לה לפסחפורבנות ע     

ליטר 1          טל כלפ      פ ויטמינצ.יק תרכיזים 71   רבנות עפולה לפסח 

טרלי 2       ויטמינצ.יק פטל כלפ          תרכיזים 72   רבנות עפולה לפסח 

ליטר 1ויטמינצ.יק תפו.ע כלפ               תרכיזים 73   רבנות עפולה לפסח  

ליטר 1לפ            כ אט לימונענעעסיס די תרכיזים 74 לפסחה רבנות עפול     

   רבנות האזורית הגלבוע ליטר 0.5סוכר כלפ      50%ויטמינצ'יק פטל פחות  כיזיםתר 75

 200/  100קפה טייסטרס צ'ויס קפה נמס מיובש כלפ נס קפה 76
 גרם

 רבנות ראשית לישראל חתם סופר, חרל"פ

ג200נטול קופאין כלפ  נסקפה טייסטרס צ'ויס קפה 77 אלית לישררבנות ראש חתם סופר, חרל"פ   

גרם 50גרם /  200נסקפב רד מאג כלפ  קפה 78 בד"צ העדה החרדית,  
 חרל"פ

ית לישראלרבנות ראש   

גרם 180נסקפה טייסטרס צ'ויס בריסטה כלפ  קפה 79  רבנות ראשית לישראל חתם סופר, חרל"פ 

 רבנות ראשית לישראל בד"צ לונדון גרם )כלפ כל ימות השנה(  200גולד  קפהנס קפה 80

85 

 קפה

 ות בזל שוויץרבנ ג57*12קפסולות סטארבקס האוס בלנד 
ובהשגחת הרבנות 

  הראשית ישראל



86 

 קפה

 רבנות בזל שוויץ ג55*12ולות סטארבקס סומטרה פסק
ובהשגחת הרבנות 

  הראשית ישראל

87 

 קפה

 רבנות בזל שוויץ ג55*12קפסולות סטארבקס ורונה 
ובהשגחת הרבנות 

  הראשית ישראל

88 

 קפה

 בזל שוויץרבנות  ג57*12קפסולות סטארבקס אספרסו נטול 
ובהשגחת הרבנות 

  הראשית ישראל

89 

 קפה

 רבנות בזל שוויץ ג53*12ת סטארבקס פייק פלייס לוקפסו
ובהשגחת הרבנות 

  הראשית ישראל

90 

 קפה

 רבנות בזל שוויץ ג57*12קפסולות סטארבקס קולומביה 
ובהשגחת הרבנות 

  הראשית ישראל

91 

 קפה

 זל שוויץרבנות ב ג57*12קפסולות סטארבקס אספרסו 
ובהשגחת הרבנות 

  הראשית ישראל

92 

 קפה

 רבנות בזל שוויץ ג53*12סטארבקס אספרסו בלונד  ותקפסול
ובהשגחת הרבנות 

  הראשית ישראל

כלפ אמל רזאו וניםפריכ מאפה 93 ותמכיל קטני רבנות ראשית לישראל   

94 
חלב שוקולד אורז מלא עם שכבת פיטנס פריכיות מאפה  K 

, רבנות ראשית לישראל
 קטניות

גרם80*12י פריכונים טבעי כלפ אסם חטיפ מאפה 95  רבנות ראשל"צ, רבנות ראשית לישראל 

96 
דבש עםפי פריכונים אורז מלא חטי מאפה  בד"ץ בית יוסף 

רבנות ראשית 
קטניות,לישראל  

ותמכיל קטני רבנות ראשית לישראל חטיפי פריכיות תירס מאפה 97  

אפהמ 98 ותמכיל קטני רבנות ראשית לישראל תירס כלפ הורטיטפי חטי   

ל"פשום בצל כבטעם יה אורז רטטו חטיף מאפה 99  , קטניותרבנות ראשל"צ בד"ץ בית יוסף 

גרם043הבית עוגת בראוניס כלפ. מאפה 100  רבנות יקנעם  חתם סופר 

ג350 ס כלפ.שוקוציפית עוגת שוקולד הב מאפה 101 יקנעםת רבנו חתם סופר   

אפהמ 102 גרם350הבית עוגת שיש כלפ.    רבנות יקנעם חתם סופר 

המאפ 103 גרם430 פת עוגת בראוניס קוקוס כלהבי   רבנות יקנעם חתם סופר 

104 
 חטיפי קרקר כשר לפסח לאוכלי קטניות מאפה

כשר פרווה למהדרין 
ת יקנעםרבנו לאוכלי קיטניות  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


