
 
 

 אסם שלא הוספו ברכיביהם גלוטן קבוצת הנדון: רשימת מוצרי 

 או דגנים המכילים גלוטן   
 

אסם שלא הוסף ברכיביהם גלוטן,  קבוצת , של מוצרי  2021  ספטמבררצ"ב רשימה מעודכנת, נכון להיום 

 של חיטה, שיפון, שעורה, שיבולת שועל ומוצריהם.   ללא רכיביםוהעשויים 

 

גיש שרוב המוצרים לא מסומנים על האריזה בסימון ללא גלוטן, כמוגדר בתקנת בריאות  ד היחד עם זאת ברצוננו ל

 . 1996סימון גלוטן  -מזון  –הציבור 
  

 מקטים  כשרויות  מוצר 

  מוצרים קולינריים

 6926390 בד"ץ העדה החרדית מ"ל )בקבוק( 290רוטב פיצה 

 12410409 בד"ץ העדה החרדית רוטב וינגרט לסלט

 12411218 בד"ץ העדה החרדית ודבש לרוטב חרד

 / 12410436 בד"ץ העדה החרדית גרם  600גרם /  290רוטב אלף האיים 

12410880 

 12410870 בד"ץ העדה החרדית רוטב אלף האיים לייט  

 12410900 בד"ץ העדה החרדית רוטב שום לייט 

 12410498 בד"ץ העדה החרדית גרם  290רוטב שום 

 12487073 בד"ץ העדה החרדית תי רוטב ויניגרט אסיא

 6929362 בד"ץ העדה החרדית גרם  750וק לחיץ בקקטשופ בב

 6929694 בד"ץ העדה החרדית גרם  750קטשופ חריף בבקבוק לחיץ 

 12340715 בד"ץ העדה החרדית קטשופ מופחת סוכר ומופחת מלח 

 12477109 בד"ץ העדה החרדית טשופ על האשק

 6913127 בד"ץ העדה החרדית ליטר1מיץ לימון משומר 

 6920074 העדה החרדית "ץ בד ליטר 1 5%חומץ טבעי 

דגלרוטב  –סם בישולים רוטב סדרת א  12448664 בד"ץ העדה החרדית 

רוטב לעוף בתנור  –סם בישולים רוטב סדרת א  12448663 בד"ץ העדה החרדית 

רוטב לחזה עוף –סם בישולים רוטב סדרת א  12448671 בד"ץ העדה החרדית 

חדש –מ"ל  290ריאקי רוטב ט דיתעדה החרה ץ בד"   6926389 

חדש –מופחת נתרן פחות סוכר  –רוטב טריאקי   12373408 בד"ץ העדה החרדית 

מ"ל 600מ"ל/ 290רוטב צ'ילי מתוק   6916457/6926401 בד"ץ העדה החרדית 

)עבר  רוטב צ'ילי מתוק מופחת נתרן ופחות סוכר

 ס רק לאריזות חדשות (ייח להת חרונה.עדכון לא

תבד"ץ העדה החרדי  12400877 

מ"ל  290–רוטב סויה סיני  החרדית בד"ץ העדה   6930306 

מ"ל 290–רוטב סויה סיני פחות  סוכר  12400642 בד"ץ העדה החרדית 

מ"ל 290רוטב ברביקיו  העדה החרדית בד"ץ    12435095 

גר' 400רוטב פיצה לפסטה פרפקטו  ישראל רבנות הראשית ל   12370567 

גר' 400ו רוטב פלפלים לפסטה פרפקט   12319904 רבנות הראשית לישראל  

גר' 400פסטה פרפקטו לאסי ל רוטב ק ראל רבנות הראשית ליש   12319906 

גר' 400רוטב קלאסי בזיליקום פרפקטו   12319903 רבנות הראשית לישראל  

גר 400רוטב עגבניות לבולונז פרפקטו  שראל רבנות הראשית לי   12319737 

"ל מ 902תאי פאד  - סדרה אסיאתית רוטב  12410881 חת"ם סופר 



 
 12410901 בד"ץ העדה החרדית מ"ל 290סצואן  - תיתסדרה אסיא רוטב

 12373460 בד"ץ העדה החרדית מ"ל 290 מוקפץ -רוטב סדרה אסיאתית 

 12373462 בד"ץ העדה החרדית מ"ל 290מוקפץ חריף -רוטב סדרה אסיאתית 

 6927243 לזבד"ץ בע בעולשניצל תירס ללא גלוטן של ט 

  עזרי אפייה 

 6922528 בד"ץ העדה החרדית ג'לי בטעם תות 

6924681 

6922630 

6920619 

12432249 

 6922518 העדה החרדית בד"ץ  ג'לי בטעם משמש 

 6922521 בד"ץ העדה החרדית ג'לי בטעם פטל 

 6922523 בד"ץ העדה החרדית ג'לי בטעם אננס

 6922515 רדיתעדה הח בד"ץ ה פודינג בטעם וניל 

6917811 

6920622 

12432074 

 6925971 בד"ץ העדה החרדית פודינג בטעם וניל צרפתי 

 12430973 בד"ץ העדה החרדית פודינג בטעם שוקולד 

 6917185 בד"ץ העדה החרדית פודינג בטעם וניל עם פצפוצי שוקולד 

 6922517 ה החרדיתבד"ץ העד פודינג בטעם ריבת חלב 

 12431605 "ץ העדה החרדיתדב מרירגי בל עם שוקולדפודינג בט

 6930895 מנשה-רבנות אזורית כפר פינס  תערובת למאפי שמרים ללא גלוטן

 12373139                                       בד"ץ בית יוסף         16גר'* 300נודלס אטריות אורז רחבות 

  ה חטיפים ומאפ

 תכל גדלי האריזו  בד"ץ העדה החרדית בה קלאסית  במ

 כל גדלי האריזות בד"ץ העדה החרדית  במבה מתוקה

 כל גדלי האריזות  בד"ץ העדה החרדית גלוטן(  ppm 20-אפרופו )פחות מ

 כל גדלי האריזות חתם סופר גלוטן(  ppm 20-דובונים )פחות מ

 6912382 פרחתם סו גלוטן(  ppm 20-חטיף ארנבונים )פחות מ

 6928520 סופר חתם  גלוטן(  ppm 20-)פחות מחטיף גן חיות

 6925783 בד"ץ העדה החרדית גלוטן(  ppm 20-)פחות מ אפרופו איטליאנו

 6927981 חתם סופר גלוטן( ppm 20-)פחות מ דובונים שמנת בצל

 6928518 חתם סופר גלוטן(  ppm 20-)פחות מ ונים פיצהדוב

 12433106 בד"ץ העדה החרדית גרם  250לוטן בייגלה ללא ג 

 12322042 ה החרדיתעדבד"ץ ה גרם  200לוטן לחמית ללא ג

  6919217 בדצ בית יוסף פריכיות אורז מלא עם דבש  

 12323871 בד"ץ העדה החרדית פתי בר וניל ללא גלוטן

 12323872 בד"ץ העדה החרדית ןלא גלוט פתי בר בטעם שוקו ל

  קפה ומשקאות

גרם  200רד מאג בצנצנת   12329674 בד"צ העדה החרדית 

קנס צ'ויס  טייסטרס  בהקפאה   פהקפה  מיובש 

 גרם  100-200בצנצנת 

 132431/132430 פרבד"ץ חתם סו

נסקפה טייסטרס צ'ויס קפה מיובש בהקפאה נטול 

 גרם  100-200צנצנת קפאין ב

 132433/132432 רחתם סופ בד"ץ 

 12438574 בד"צ לונדון  –גרם  200צנת נסקפה גולד מיובש בהקפאה צנ



 
 מוצר חדש

 12310900 בד"ץ חתם סופר  – -גרם  180ה סטריטייסטרס צ'ויס בנסקפה 

 OU 12195102 קפה קפוצ'ינו קלאסיקנס 

 OU 12194812 נס קפה קפוצ'ינו וניל

 OU 12194810 נס קפה קפוצ'ינו קרמל

 OU 12225490 קפוצ'ינו אגוזיםנס קפה 

ג57*12סטארבקס האוס בלנד  קפסולות רבנות הראשית ישראלרבנות בזל שוויץ ובהשגחת ה   6200099 

ג55*12קפסולות סטארבקס סומטרה   6200199 רבנות בזל שוויץ ובהשגחת הרבנות הראשית ישראל 

ג55*12קפסולות סטארבקס ורונה   6200299 רבנות בזל שוויץ ובהשגחת הרבנות הראשית ישראל 

ג57*12בקס אספרסו נטול קפסולות סטאר ות הראשית ישראלרבנות בזל שוויץ ובהשגחת הרבנ   6200399 

ג53*12ת סטארבקס פייק פלייס קפסולו  6200499 רבנות בזל שוויץ ובהשגחת הרבנות הראשית ישראל 

ג57*12קפסולות סטארבקס קולומביה   6200599 רבנות בזל שוויץ ובהשגחת הרבנות הראשית ישראל 

ג57*12סטארבקס אספרסו קפסולות  ת הראשית ישראלרבנות בזל שוויץ ובהשגחת הרבנו   6200699 

 6200799 רבנות בזל שוויץ ובהשגחת הרבנות הראשית ישראל ג53*12ארבקס אספרסו בלונד קפסולות סט

קפסולות סטארבקס איטליאן סטייל רוסט  

ג56*12  

 6201199 רבנות בזל שוויץ ובהשגחת הרבנות הראשית ישראל

4*450סטארבקס פולי קפה בלונד אספרסו  הראשית ישראלויץ ובהשגחת הרבנות רבנות בזל שו   12411373 

4*450סטארבקס פולי קפה אספרסו   12411374 רבנות בזל שוויץ ובהשגחת הרבנות הראשית ישראל 

4*450סטארבקס פולי קפה פייק פלייס   12451929 רבנות בזל שוויץ ובהשגחת הרבנות הראשית ישראל 

   

ליטר 2ליטר/  1ויטמינצ'יק פטל  ה החרדיתבד"ץ העד   6913346 / 6913329 

ליטר  2ליטר/  1ויטמינצ'יק ענבים   6913330 /6913347 רבנות  

ליטר  2ליטר/  1ויטמינצ'יק תפו"ע   6913344 / 6915717 בד"ץ העדה החרדית 

ליטר 2ליטר/  1ויטמינצ'יק אננס   /6913342 בד"ץ העדה החרדית 

12334746 

תבד"ץ העדה החרדי ויטמניצ'יק מנגו אפרסק  6927743 

יק לימוןויטמניצ'  6913343 בד"ץ העדה החרדית 

 6914838 בד"ץ העדה החרדית עסיס דיאט לימונענע 

 6928745 בד"ץ העדה החרדית עסיס דיאט תפוז

אננס עסיס דיאט  

 6914839 בד"ץ העדה החרדית עסיס דיאט אשכולית אדומה

 6915288 בד"ץ העדה החרדית עסיס דיאט פטל

סוכר  50%ויטמינצ'יק פטל מופחת   12417478 בד"ץ העדה החרדית 

סוכר  50%ויטמינצ'יק ענבים מופחת   12417489 רבנות  

 12417514 ד"ץ העדה החרדיתב סוכר  50%ויטמינצ'יק תפוח עץ מופחת 

 דגני בוקר 

7גרם * 500גו פרי קורנפלקס  ר, רבנות ראשית ישראל, פרווהבד"צ מנצ'סט   12422685 

 12422708 בד"צ מנצ'סטר, רבנות ראשית ישראל, פרווה גו פרי 7גרם * 500גו פרי קורנפלקס דבש 

 

 


