
 

 

 

 מזון יעודי ופורמולות לתינוקות המיועדים לפסח

 סוג כשרות פרווה חלב נוכרי  חלב ישראל  קטניות  שם פריט בעברית 

 

 )יצור מיוחד לפסח(, מכילים קטניות:–מוצרי מטרנה השונים המסומנים כ" כשר לפסח" 

 

שלב   GOLDמטרנה 

1,2,3 

מכיל 

 קטניות 

 חלבי כשל"פ  כשל"פ -חלבי חלב נוכרי  חלבי 

בהשגחת הרב יוסף  

קרסיק רב המועצה  

 חפר האזורית עמק 

,  2, 1מטרנה מהדרין שלב 

3 

 

מכיל 

 קטניות 

 

 חלב ישראל 

 שר למהדרין כ כשל"פ -חלבי, בד"ץ 

ץ העדה החרדית  "בד

 ירושלים

מכיל  מטרנה מהדרין 

 קטניות 

 כשר למהדרין  כשל"פ -חלבי, בד"ץ  חלב ישראל 

ץ העדה החרדית  "בד

 ירושלים

מכיל  מטרנה מהדרין ספיישל 

 קטניות 

 כשר למהדרין  כשל"פ -בד"ץחלבי,   חלב ישראל 

בד"ץ העדה החרדית  

 ירושלים

 

גם וגם וניל: דייסה בטעם  

וניל וגם תחליף חלב  

 לתינוקות

מכיל 

  קטניות 

 כשר למהדרין  כשל"פ -חלבי, בד"ץ  חלב ישראל 

בד"ץ העדה החרדית  

 ירושלים

מכיל  1,2,3מטרנה חלבי, שלב 

 קטניות 

 חלבי כשל"פ  כשל"פ -חלבי חלב נוכרי  

 רבנות עמק חפר 

  ARמטרנה אקסטרה קר  

  1,2,3שלב

מכיל 

 קטניות 

 אבקת חלב נוכרי   

 

"כשר חלבי בהשגחת   כשל"פ -חלבי

הרב יוסף קרסיק רב  

המועצה האזורית עמק  

 חפר " 

מטרנה אקסטרה קר  

 1,2,3שלב

מכיל 

 קטניות 

 חלבי כשל"פ  כשל"פ -חלבי חלב נוכרי  

 רבנות עמק חפר 

מהדרין  מטרנה אקסטרה קר 

 1,2,3שלב

 כשר חלב ישראל  כשל"פ -חלבי חלב ישראל   

בהשגחת בדץ העדה  

 החרדית 

גם וגם וניל :דייסה גם 

בטעם וניל וגם תחליף חלב  

 לתינוקות   

מכיל 

 קטניות 

כשר לפסח קטניות   כשל"פ -חלבי חלב נוכרי  

בהשגחת הרב יוסף  

קרסיק רב המועצה  

 האזורית עמק חפר 

 Extra Careמטרנה 

Comfort 

מכיל 

 קטניות 

  

 כשר חלבי   כשל"פ -חלבי חלב נוכרי  

בהשגחת הרב יוסף  

קרסיק רב המועצה  

 האזורית עמק חפר 

מכיל  מטרנה צמחית 

 קטניות 

בד"ץ כשר   –פרווה   

 לפסח

 כשר למהדרין 

בד"ץ העדה החרדית  

 ירושלים

מטרנה צמחית מגיל לידה  

 עד גיל שנה 

מכיל 

 קטנית 

 פרווהכשר   פרווה   
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בהשגחת הרב יוסף  

קרסיק רב המועצה  

 האזורית עמק חפר 

מטרנה צמחית מגיל שנה  

 ואילך

מכיל 

 קטניות 

 כשר  פרווה פרווה   

בהשגחת הרב יוסף  

קרסיק רב המועצה  

 האזורית עמק חפר 

מכיל  דייסת קורנפלור 

 קטניות 

 כשר  פרווה  פרווה  

בהשגחת הרב יוסף  

קרסיק רב המועצה  

 חפר האזורית עמק 

מכיל  דייסת וניל 

 קטניות 

 כשר  פרווה פרווה   

בהשגחת הרב יוסף  

קרסיק רב המועצה  

 האזורית עמק חפר 

מכיל  דייסת אורז 

 קטניות 

 כשר  פרווה פרווה   

בהשגחת הרב יוסף  

קרסיק רב המועצה  

 האזורית עמק חפר 

מטרנה מחית תפ"ע שלב  

 מחית פרי -1,2,3

מכיל 

 קטניות 

- למהדריןכשר -פרווה   

 הרב רובין

 כשר למהדרין 

בד"ץ העדה החרדית  

 ירושלים

מטרנה מארז מוכן  

 RTFמארז -לשימוש

מכיל 

 קטניות 

כשר לפסח קטניות   כשל"פ -חלבי  חלב ישראל 

בהשגחת הרב  

ד.ל.ברזילי באישור  

 הרה"ר לישראל 

מטרנה נוזלית מוכנה  

 חלב ישראל - להאכלה

מכיל 

 קטניות 

כשר לפסח קטניות   חלבי כשל"פ   חלב ישראל 

בהשגחת הרב  

ד.ל.ברזילי באישור  

 הרה"ר לישראל 

 

מוכנה   PHFמטרנה פגים 

 להאכלה 

מכיל 

 קטניות 

אינו מכיל חמץ  חלבי  חלב נכרי  

בהשגחת הרב  

ד.ל.ברזילי באישור  

 הרה"ר לישראל 
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 שם פריט בעברית 

 

  פרווה חלב נוכרי  חלב ישראל  קטניות 

 

 Kבהשגחת משולש ''כשר לפסח קטניות,חלבי לאוכלי חלב נוכרי –מוצרי נוטרילון השונים המסומנים בתווית 

 ובאישור הרבנות הראשית:

 

 Kבהשגחת משולש  חלב נוכרי  מכיל קטניות ARנוטרילון 

ובאישור הרבנות  

 הראשית 

 

 Kבהשגחת משולש  חלב נוכרי  מכיל קטניות HAנוטרילון 

ובאישור הרבנות  

 הראשית 

 

 Kבהשגחת משולש  חלב נוכרי  מכיל קטניות נוטרילון קומפורט 

ובאישור הרבנות  

 הראשית 

 

 Kבהשגחת משולש  חלב נוכרי  מכיל קטניות נוטרילון ללא לקטוז 

ובאישור הרבנות  

 הראשית 

 

 Kבהשגחת משולש  חלב נוכרי  מכיל קטניות נוטרילון פגים

ובאישור הרבנות  

 הראשית 

 

 Kבהשגחת משולש  חלב נוכרי  מכיל קטניות נוטרילון פפטי ג'וניור 

ובאישור הרבנות  

 הראשית:

 

 Kבהשגחת משולש  חלב נוכרי  מכיל קטניות  1,2נוטרילון פפטי שלב 

ובאישור הרבנות  

 הראשית:

 

  0-6) 1שלב –נוטרילון 

 חודשים(

 Kבהשגחת משולש  חלב נוכרי  מכיל קטניות

ובאישור הרבנות  

 הראשית 

 

  6-12) 2שלב -נוטרילון

 חודשים( 

 Kבהשגחת משולש  חלב נוכרי  מכיל קטניות

ובאישור הרבנות  

 הראשית 

 

+ 12) 2נוטרילון שלב 

 חודשים(

 Kבהשגחת משולש  חלב נוכרי  מכיל קטניות

ובאישור הרבנות  

 הראשית 

 

  מוצרי סימילאק המותרים לשימוש בפסח מכילים קטניות 

סימילאק אלימנטום . אינו מכיל חמץ ומכיל קטניות. המוצר אינו כשר לכל השנה ומותר לשימוש בהוראת רופא מחשש 

 לפיקוח נפש.

 

 OUבהכשר ה  חלב נוכריאבקת   מכיל קטניות 1-2-3גולד סימילאק 

סימילאק אדבנס פלוס 

  1,2,3שלב 

 OUבהכשר ה   חלב נוכריאבקת   מכיל קטניות

 1סימילאק למהדרין שלב 

 3ו

 בהשגחת הבד"ץ   חלב ישראל   מכיל קטניות

 בהשגחת הבד"ץ   חלב ישראל   מכיל קטניות 2סימילאק למהדרין שלב 
הרהר"י, רבנות  בהכשר   חלב נוכריאבקת   מכיל קטניות 1-2סימילאק קומפורט

 מדריד
 OUבהכשר ה  פרווה    מכיל קטניות סימילאק איזומיל טף  

 OUבהכשר ה  פרווה   מכיל קטניות סימילאק איזומיל 
בהכשר הרהר"י, רבנות    חלב נוכריאבקת   מכיל קטניות סימילאק נאושור

 מדריד
 OUבהכשר ה   חלב נוכרי  מכיל קטניות PM 60/40סימילאק 

 OUבהכשר ה   חלב נוכרי  מכיל קטניות סימילאק ספיישל קאר 
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קומפורט  סימילאק 

RELIEF  

 OUבהכשר ה   חלב נוכריאבקת   מכיל קטניות

 SPIT UP סימילאק 

RELIEF  

 OUבהכשר ה   אבקת חלב נוכרי  מכיל קטניות

חלב ישראל משעת      RTFסימילאק 

 החליבה 

 OUבהכשר ה 

קומפורט  סימילאק גולד

1-2 

בהכשר הרהר"י, רבנות    אבקת חלב נוכרי  מכיל קטניות

 מדריד
בהכשר הרהר"י, רבנות    אבקת חלב נוכרי  מכיל קטניות ARסימילאק  

 מדריד

 המותרים לשימוש בפסח בהוראת רופא, חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי, מכילים קטניות:-פרג'סטמיל-מוצרי אנפמיל 

 בעברית שם פריט 

 

  פרווה חלב נוכרי חלב ישראל  קטניות

   חלב נוכרי  מכיל קטניות  2,1ליפיל  A.Rאנפמיל 
   חלב נוכרי  מכיל קטניות  2,1ליפיל  LGGנוטרמיגן 

   חלב נוכרי  מכיל קטניות פרג'סטימיל ליפיל  
     מכיל קטניות נוטרמיגן פוראמינו

 מזון ייעודי המותר לשימוש בפסח  

ועד הכשרות  פרווה חלב נוכרי  מכיל קטניות אבואנד תפוז 

שעל ידי הבד"ץ  

- העדה החרדית

 ירושלים
ועד הכשרות   חלב נוכרי  מכיל קטניות איזי פייבר 

שעל ידי הבד"ץ  

- העדה החרדית

 ירושלים
ועד הכשרות   חלב נוכרי  מכיל קטניות   2איזי מיל ק

ידי הבד"ץ  שעל 

- העדה החרדית

 ירושלים
ועד הכשרות   חלב נוכרי  מכיל קטניות איזי דיילי 

שעל ידי הבד"ץ  

- העדה החרדית

 ירושלים
ועד כשרות  פרווה   מכיל קטניות איזי דרינק 

בד"ץ העדה  

 חרדית 
 OU  חלב נוכרי  מכיל קטניות אנשור קומפקט וניל 
 OU  נוכריחלב   מכיל קטניות אנשור פלוס אדוונס 
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אנשור פלוס בטעם: 

 שוקולד,

 וניל, קפה

 OU  חלב נוכרי  מכיל קטניות

 חלב נוכרי                                                         אישור ועד כשרות                                   מכיל קטניות אינפיטריני

 OU  חלב נוכרי  מכיל קטניות גלוצרונה פלוס
 OU  חלב נוכרי  מכיל קטניות ג'יביטי 

 OU  חלב נוכרי  מכיל קטניות ג'יביטי פלוס 
 חלב נוכרי                                                         אישור ועד כשרות                                   קטניותמכיל  קטוטל

 כשרותאישור ועד                                                                                                    MCT-אם סי טי אויל 

 חלב נוכרי                                                         אישור ועד כשרות                                   מכיל קטניות IBDמודולון. 

 אישור ועד כשרות חלב נוכרי                                                                                            מונוגן

 אישור ועד כשרות                                                                                                          גוניורנאוקט 

 אישור ועד כשרות                                                                                                          LCPנאוקט 

 OU  חלב נוכרי  מכיל קטניות HPנפרו 
 OU  חלב נוכרי  מכיל קטניות LPנפרו 

 אישור ועד כשרות                                                        כריוחלב נ                                    מכיל קטניות 2נוטרן 

 אישור ועד כשרות                                                  כרי       וחלב נ                                   מכיל קטניות עם סיביםנוטרן ג'וניור 

 אישור ועד כשרות                                                  כרי       וחלב נ                                   מכיל קטניות נוטרן ג'וניור 

 OU  חלב נוכרי  מכיל קטניות  HNאוסמולייט 
וניל –פדיאשור קומפליט 

 & שוקולד

 OU  חלב נוכרי  מכיל קטניות

וניל – RPBפדיאשור 

 &שוקולד 

 OU  יחלב נוכר  מכיל קטניות

 מזון ייעודי המותר לשימוש בפסח מכילים קטניות  

 אישור ועד כשרות                                                  כרי       וחלב נ                                   מכיל קטניות פפטמן פרה ביו

 אישור ועד כשרות                                                  כרי       וחלב נ                                   מכיל קטניות AFפפטמן 

 כשרות אישור ועד                                                  כרי       וחלב נ                                   מכיל קטניות פפטמן ג'וניור

   חלב נוכרי  מכיל קטניות פרטיב 
   חלב נוכרי  מכיל קטניות פולמוקאר 

 בהוראת רופא ובהתייעצות עם רב פוסק הלכה מותר לשימוש בפסח  נוטרמיגן פוראמינו 

 חלב נוכרי                                                         אישור ועד כשרות                                   מכיל קטניות רנסטרט 

Easy thickner   פרווה 

   חלב נוכרי  מכיל קטניות קק''ל  1.5ויטל 
IMPACT     יש אם נבדק לא 

 חשש בהם

 חולה אבל ,חמץ

 דווקא הזקוק

 זה לתכשיר

 ,הרופא בהוראת

 יכול

 בזה להשתמש

ועד -בפסח

 הכשרות
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