
הנדון: רשימת מוצרי קבוצת אסם שלא הוספו ברכיביהם גלוטן
או דגנים המכילים גלוטן

והעשוייםגלוטן,ברכיביהםהוסףשלאאסםקבוצתמוצרישל,2021אפריללהיוםנכוןמעודכנת,רשימהרצ"ב
של חיטה, שיפון, שעורה, שיבולת שועל ומוצריהם.ללא רכיבים

על האריזה בסימון ללא גלוטן, כמוגדר בתקנת בריאותיחד עם זאת ברצוננו להדגיש שרוב המוצרים לא מסומנים
.1996גלוטןסימוןמזון-–הציבור

מקטיםכשרויותמוצר
מוצרים קולינריים

6926390בד"ץ העדה החרדית(בקבוק)מ"ל290פיצהרוטב
12410409בד"ץ העדה החרדיתרוטב וינגרט לסלט
12411218בד"ץ העדה החרדיתרוטב חרדל ודבש

/12410436בד"ץ העדה החרדיתגרם600/גרם290האייםאלףרוטב
12410880

12410870בד"ץ העדה החרדיתרוטב אלף האיים לייט
12410900בד"ץ העדה החרדיתרוטב שום לייט

12410498בד"ץ העדה החרדיתגרם290שוםרוטב
6929362בד"ץ העדה החרדיתגרם750לחיץבבקבוקקטשופ
6929694בד"ץ העדה החרדיתגרם750לחיץבבקבוקחריףקטשופ

12340715בד"ץ העדה החרדיתקטשופ מופחת סוכר ומופחת מלח
12477109בד"ץ העדה החרדיתקטשופ על האש

6913127בד"ץ העדה החרדיתליטר1משומרלימוןמיץ
6920074בד"ץ העדה החרדיתליטר5%1טבעיחומץ
12448664בד"ץ העדה החרדיתלדגרוטב–בישוליםאסםסדרתרוטב
12448663בד"ץ העדה החרדיתבתנורלעוףרוטב–בישוליםאסםסדרתרוטב
12448671בד"ץ העדה החרדיתעוףלחזהרוטב–בישוליםאסםסדרתרוטב
6926389החרדיתהעדהבד"ץחדש–מ"ל290טריאקירוטב
12373408החרדיתהעדהבד"ץחדש–סוכרפחותנתרןמופחת–טריאקירוטב
6916457/6926401החרדיתהעדהבד"ץמ"ל600מ"ל/290מתוקצ'ילירוטב

רוטב צ'ילי מתוק מופחת נתרן ופחות סוכר (עבר
עדכון לאחרונה. להתייחס רק לאריזות חדשות )

12400877החרדיתהעדהבד"ץ

6930306החרדיתהעדהבד"ץמ"ל290–סיניסויהרוטב
12400642החרדיתהעדהבד"ץמ"ל290סוכר–פחותסיניסויהרוטב
12435095החרדיתהעדהבד"ץמ"ל290ברביקיורוטב
גר400פרפקטולפסטהפיצהרוטב 12370567לישראלהראשיתרבנות'
גר400פרפקטולפסטהפלפליםרוטב 12319904לישראלהראשיתרבנות'
גר400פרפקטולפסטהקלאסירוטב 12319906לישראלהראשיתרבנות'
גר400פרפקטובזיליקוםקלאסירוטב 12319903לישראלהראשיתרבנות'
12319737לישראלהראשיתרבנותגר400פרפקטולבולונזעגבניותרוטב
12410881סופרחת"םמ"ל290תאיפאד-אסיאתיתסדרהרוטב



12410901בד"ץ העדה החרדיתמ"ל290סצואן-אסיאתיתסדרהרוטב
12373460בד"ץ העדה החרדיתמ"ל290מוקפץ-אסיאתיתסדרהרוטב
12373462בד"ץ העדה החרדיתמ"ל290חריףמוקפץ-אסיאתיתסדרהרוטב

6927243בד"ץ בעלזשניצל תירס ללא גלוטן של טבעול
עזרי אפייה

6922528בד"ץ העדה החרדיתג'לי בטעם תות
6924681
6922630
6920619

12432249
6922518בד"ץ העדה החרדיתג'לי בטעם משמש

6922521בד"ץ העדה החרדיתג'לי בטעם פטל
6922523בד"ץ העדה החרדיתג'לי בטעם אננס

6922515בד"ץ העדה החרדיתפודינג בטעם וניל
6917811
6920622

12432074
6925971בד"ץ העדה החרדיתפודינג בטעם וניל צרפתי

12430973בד"ץ העדה החרדיתפודינג בטעם שוקולד
6917185בד"ץ העדה החרדיתפודינג בטעם וניל עם פצפוצי שוקולד

6922517בד"ץ העדה החרדיתפודינג בטעם ריבת חלב
12431605בד"ץ העדה החרדיתפודינג בטעם שוקולד בלגי מריר

6930895רבנות אזורית כפר פינס -מנשהתערובת למאפי שמרים ללא גלוטן
12373139יוסףביתבד"ץ16גר'*300רחבותאורזאטריותנודלס

חטיפים ומאפה
כל גדלי האריזותבד"ץ העדה החרדיתבמבה קלאסית
כל גדלי האריזותבד"ץ העדה החרדיתבמבה מתוקה

כל גדלי האריזותבד"ץ העדה החרדיתגלוטן)20ppmמ-(פחותאפרופו
כל גדלי האריזותחתם סופרגלוטן)20ppmמ-(פחותדובונים

6912382חתם סופרגלוטן)20ppmמ-(פחותארנבוניםחטיף
6928520חתם סופרגלוטן)20ppmמ-חיות(פחותגןחטיף

6925783בד"ץ העדה החרדיתגלוטן)20ppmמ-(פחותאיטליאנואפרופו
6927981חתם סופרגלוטן)20ppmמ-(פחותבצלשמנתדובונים
6928518חתם סופרגלוטן)20ppmמ-(פחותפיצהדובונים
12433106בד"ץ העדה החרדיתגרם250גלוטןללאבייגלה

12309973בד"ץ העדה החרדיתגרם70*30פיקנטיתסלסהביסלישלאח
12356205בד"ץ העדה החרדיתגרם70*30צ'יליספייסיביסלישלאח
12355974בד"ץ העדה החרדיתגרם70*30מעושןביסלישלאח
12309971בד"ץ העדה החרדיתגרם55*30פיקנטיתסלסהביסלישלאח

12322042בד"ץ העדה החרדיתגרם200גלוטןללאלחמית
6919217בדצ בית יוסףפריכיות אורז מלא עם דבש

12323871בד"ץ העדה החרדיתפתי בר וניל ללא גלוטן
12323872בד"ץ העדה החרדיתפתי בר בטעם שוקו ללא גלוטן

קפה ומשקאות
12329674החרדיתהעדהבד"צגרם200בצנצנתמאגרד



בהקפאהמיובשקפהצ'ויסטייסטרסנסקפה
גרם100-200בצנצנת

132431/132430בד"ץ חתם סופר

נסקפה טייסטרס צ'ויס קפה מיובש בהקפאה נטול
גרם100-200בצנצנתקפאין

132433/132432בד"ץ חתם סופר

–גרם200צנצנתבהקפאהמיובשגולדנסקפה
מוצר חדש

12438574בד"צ לונדון

12310900בד"ץ חתם סופר–-גרם180בריסטהצ'ויסטייסטרסנסקפה
OU12195102נס קפה קפוצ'ינו קלאסיק

OU12194812נס קפה קפוצ'ינו וניל
OU12194810נס קפה קפוצ'ינו קרמל

OU12225490נס קפה קפוצ'ינו אגוזים
6200099ישראלהראשיתהרבנותובהשגחתשוויץבזלרבנותג57*12בלנדהאוססטארבקסקפסולות
6200199ישראלהראשיתהרבנותובהשגחתשוויץבזלרבנותג55*12סומטרהסטארבקסקפסולות
6200299ישראלהראשיתהרבנותובהשגחתשוויץבזלרבנותג55*12ורונהסטארבקסקפסולות
6200399ישראלהראשיתהרבנותובהשגחתשוויץבזלרבנותג57*12נטולאספרסוסטארבקסקפסולות
6200499ישראלהראשיתהרבנותובהשגחתשוויץבזלרבנותג53*12פלייספייקסטארבקסקפסולות
6200599ישראלהראשיתהרבנותובהשגחתשוויץבזלרבנותג57*12קולומביהסטארבקסקפסולות
6200699ישראלהראשיתהרבנותובהשגחתשוויץבזלרבנותג57*12אספרסוסטארבקסקפסולות
6200799רבנות בזל שוויץ ובהשגחת הרבנות הראשית ישראלג53*12בלונדאספרסוסטארבקסקפסולות
רוסטסטיילאיטליאןסטארבקסקפסולות

ג56*12
6201199ישראלהראשיתהרבנותובהשגחתשוויץבזלרבנות

12411373ישראלהראשיתהרבנותובהשגחתשוויץבזלרבנות4*450אספרסובלונדקפהפוליסטארבקס
12411374ישראלהראשיתהרבנותובהשגחתשוויץבזלרבנות4*450אספרסוקפהפוליסטארבקס
12451929רבנות בזל שוויץ ובהשגחת הרבנות הראשית ישראל4*450פלייספייקקפהפוליסטארבקס

6913329 / 6913346החרדיתהעדהבד"ץליטר2ליטר/1פטלויטמינצ'יק
6913330 /6913347רבנותליטר2ליטר/1ענביםויטמינצ'יק
6913344 / 6915717החרדיתהעדהבד"ץליטר2ליטר/1תפו"עויטמינצ'יק
/6913342החרדיתהעדהבד"ץליטר2ליטר/1אננסויטמינצ'יק

12334746
6927743החרדיתהעדהבד"ץאפרסקמנגוויטמניצ'יק
6913343החרדיתהעדהבד"ץלימוןויטמניצ'יק

קיץ(מהדורתפסיפלורהמנגוויטמניצ'יק 12441081החרדיתהעדהבד"ץ(
קיץ(מהדורתבננהאננסויטמניצ'יק 12441044החרדיתהעדהבד"ץ(

6914838החרדיתהעדהבד"ץלימונענעדיאטעסיס
6928745החרדיתהעדהבד"ץתפוזדיאטעסיס
אננסדיאטעסיס
6914839החרדיתהעדהבד"ץאדומהאשכוליתדיאטעסיס
6915288החרדיתהעדהבד"ץפטלדיאטעסיס

12417478החרדיתהעדהבד"ץסוכר50%מופחתפטלויטמינצ'יק
12417489רבנותסוכר50%מופחתענביםויטמינצ'יק
12417514בד"ץ העדה החרדיתסוכר50%מופחתעץתפוחויטמינצ'יק

בוקרדגני
12422685פרווהישראל,ראשיתרבנותמנצ'סטר,בד"צ7*גרם500קורנפלקספריגו



12422708בד"צ מנצ'סטר, רבנות ראשית ישראל, פרווהפריגו7*גרם500דבשקורנפלקספריגו


