
לאומית מגישה:
 תמ"ל ומזון יעודי כשר לפסח

בריאות כהלכה

סוג כשרותפרווהחלב נוכריחלב ישראלקטניותשם פריט בעברית

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

חלבי כשל"פחלבי-כשל"פחלב נוכריחלבימטרנה GOLD שלב 1,2,3
רבנות עמק חפר

מטרנה מהדרין שלב 1, 
חלבי, בד"ץ-כשל"פחלב ישראלמכיל קטניות2, 3

כשר למהדרין
בד"ץ העדה החרדית 

ירושלים

חלבי, בד"ץ-כשל"פחלב ישראלמכיל קטניותמטרנה מהדרין
כשר למהדרין

בד"ץ העדה החרדית 
ירושלים

חלבי, בד"ץ-כשל"פחלב ישראלמכיל קטניותמטרנה מהדרין ספיישל
כשר למהדרין

בד"ץ העדה החרדית 
ירושלים

 TO GO מטרנה מהדרין
חלבי, בד"ץ-כשל"פחלב ישראלמכיל קטניותשלב 1,2,3

כשר למהדרין
בד"ץ העדה החרדית 

ירושלים

גם וגם וניל: דייסה בטעם 
וניל וגם תחליף חלב 

לתינוקות
חלבי, בד"ץ-כשל"פחלב ישראלמכיל קטניות

כשר למהדרין
בד"ץ העדה החרדית 

ירושלים

חלבי כשל"פחלבי-כשל"פחלב נוכרימכיל קטניותמטרנה חלבי, שלב 1,2,3
רבנות עמק חפר

 TO מטרנה אקסטרה קר
חלבי כשל"פחלבי-כשל"פחלב נוכרימכיל קטניותGO שלב1,2,3 

רבנות עמק חפר

מטרנה אקסטרה קר 
חלבי כשל"פחלבי-כשל"פחלב נוכרימכיל קטניותשלב1,2,3

רבנות עמק חפר

פרווה – בד"ץ כשר לפסחמכיל קטניותמטרנה צמחית
כשר למהדרין

בד"ץ העדה החרדית 
ירושלים

מטרנה צמחית מגיל לידה 
פרווה – בד"ץ כשר לפסחמכיל קטניתעד גיל שנה

כשר למהדרין
בד"ץ העדה החרדית 

ירושלים

מטרנה צמחית מגיל שנה 
פרווה – בד"ץ כשר לפסחמכיל קטניותואילך

כשר למהדרין
בד"ץ העדה החרדית 

ירושלים

פרווה – בד"ץ כשר לפסחמכיל קטניותדייסת קורנפלור
כשר למהדרין

בד"ץ העדה החרדית 
ירושלים

בד"ץ העדה החרדית פרווה – בד"ץ כשר לפסחמכיל קטניותדייסת וניל
ירושלים

פרווה – בד"ץ כשר לפסחמכיל קטניותדייסת אורז
כשר למהדרין

בד"ץ העדה החרדית 
ירושלים

מטרנה מחית תפ"ע שלב 
פרווה -כשר למהדרין-הרב מכיל קטניות1,2,3-מחית פרי

רובין
כשר למהדרין

בד"ץ העדה החרדית 
ירושלים

מטרנה מארז מוכן 
RTF כשר למהדרין חלביחלבי-כשל"פחלב ישראלמכיל קטניותלשימוש-מארז

OKבדץ חרדים ו

מטרנה נוזלית מוכנה 
כשר למהדרין חלביחלבי כשל"פחלב ישראלמכיל קטניותלהאכלה-חלב ישראל

OKבדץ חרדים ו

מטרנה פגים PHF מוכנה 
מכיל קטניותלהאכלה

אין - ינתן מכתב בנפרד 
המתיר שימוש על רקע 

רפואי
כשר לאוכלי אבקת חלב חלביחלב נכרי

נוכרי בהשגחת הרב ט. הוד

HMF-להעשרת חלב אם 
לפגים

אין - ינתן מכתב בנפרד מכיל קטניות
המתיר שימוש על רקע 

רפואי
כשר לאוכלי אבקת חלב חלביחלב נוכרי

נוכרי בהשגחת הרב ט. הוד

פרווהחלב נוכריחלב ישראלקטניותשם פריט בעברית

מוצרי נוטרילון השונים המסומנים בתווית –׳׳כשר לפסח קטניות,חלבי לאוכלי חלב נוכרי
בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית:

AR חלב נוכרימכיל קטניותנוטרילון K בהשגחת משולש
ובאישור הרבנות הראשית

HA חלב נוכרימכיל קטניותנוטרילון K בהשגחת משולש
ובאישור הרבנות הראשית

בהשגחת משולש K חלב נוכרימכיל קטניותנוטרילון קומפורט 
ובאישור הרבנות הראשית

בהשגחת משולש K חלב נוכרימכיל קטניותנוטרילון ללא לקטוז 
ובאישור הרבנות הראשית

בהשגחת משולש K חלב נוכרימכיל קטניותנוטרילון פגים
ובאישור הרבנות הראשית

בהשגחת משולש K חלב נוכרימכיל קטניותנוטרילון פפטי ג׳וניור 
ובאישור הרבנות הראשית

בהשגחת משולש K חלב נוכרימכיל קטניותנוטרילון פפטי שלב 1,2 
ובאישור הרבנות הראשית

נוטרילון –שלב 1
בהשגחת משולש K חלב נוכרימכיל קטניות)0-6 חודשים(

ובאישור הרבנות הראשית

נוטרילון-שלב 2
בהשגחת משולש K חלב נוכרימכיל קטניות)6-12 חודשים( 

ובאישור הרבנות הראשית

נוטרילון שלב 2
בהשגחת משולש K חלב נוכרימכיל קטניות)12+ חודשים(

ובאישור הרבנות הראשית

מוצרי סימילאק המותרים לשימוש בפסח מכילים קטניות 
חלב נוכרימכיל קטניותסימילאק מעשיר חלב אם 

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

סימילאק אדבנס פלוס 1 
בהכשר הOUחלב נוכרימכיל קטניותמוכן להזנה 

סימילאק אדבנס פלוס 
בהכשר הOUחלב נוכרימכיל קטניותשלב 1,2,3 

סימילאק למהדרין
בהשגחת הבד"ץחלב ישראלמכיל קטניותשלב 1 ו3

בהכשר הOU בפסח, חלב ישראלמכיל קטניותסימילאק למהדרין שלב 2
מהדרין כל השנה

בהכשר הOUחלב נוכרימכיל קטניותסימילאק קומפורט

בהכשר הOUפרווה מכיל קטניותסימילאק איזומיל טף 

בהכשר הOUפרווהמכיל קטניותסימילאק איזומיל 

בהכשר הOUחלב נוכרימכיל קטניותסימילאק נאושור

PM 60/40 חלב נוכרימכיל קטניותסימילאקOUבהכשר ה

בהכשר הOUחלב נוכרימכיל קטניותסימילאק ספיישל קאר

 SPIT-UP סימילאק
 RELIFEחלב נוכרימכיל קטניותOUבהכשר ה

בהכשר הOUחלב נוכרימכיל קטניותסימילאק גולד שלב 1,2,3 

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

פרווהחלב נוכריחלב ישראלקטניותשם פריט בעברית

כשרות רבנות הולנדחלב נוכרימכיל קטניותאנפמיל A.R ליפיל 2,1 

כשרות רבנות הולנדחלב נוכרימכיל קטניותנוטרמיגן LGG ליפיל 2,1 

כשרות רבנות הולנדחלב נוכרימכיל קטניותפרג׳סטימיל ליפיל 

מזון ייעודי המותר לשימוש בפסח 

פרווהחלב נוכרימכיל קטניותאבואנד תפוז 
ועד הכשרות שעל 
ידי הבד"ץ העדה 
החרדית-ירושלים

חלב נוכרימכיל קטניותאיזי פייבר
ועד הכשרות שעל 
ידי הבד"ץ העדה 
החרדית-ירושלים

חלב נוכרימכיל קטניותאיזי מילק2 
ועד הכשרות שעל 
ידי הבד"ץ העדה 
החרדית-ירושלים

ועד כשרות בד"ץ פרווהמכיל קטניותאיזי דרינק
העדה חרדית

חלב נוכרימכיל קטניותאנשור קומפקט וניל 

חלב נוכרימכיל קטניותאנשור פלוס אדוונס 

אנשור פלוס 
חלב נוכרימכיל קטניותבטעם:שוקולד, וניל

מכיל קטניות   בהוראת רופא מותר לשימוש בפסח אינפיטריני

חלב נוכרימכיל קטניותגלוצרונה פלוס

חלב נוכרימכיל קטניותג׳יביטי

חלב נוכרימכיל קטניותג׳יביטי פלוס

בהוראת רופא מותר לשימוש בפסחקטוטל

 MCT- בהוראת רופא מותר לשימוש בפסחאם סי טי אויל

IBD .בהוראת רופא מותר לשימוש בפסחמודולון

מכיל קטניותמונוגן

בהוראת רופא ובהתייעצות עם רב פוסק הלכה מותר לשימוש בפסחנאוקט אדבנס

LCP בהוראת רופא ובהתייעצות עם רב פוסק הלכה מותר לשימוש בפסחנאוקט

HP חלב נוכרימכיל קטניותנפרו

LP חלב נוכרימכיל קטניותנפרו

בהוראת רופא ובהתייעצות עם רב פוסק הלכה מותר לשימוש בפסחנוטרן 2

בהוראת רופא ובהתייעצות עם רב פוסק הלכה מותר לשימוש בפסחנוטרן ג׳וניור 

 HN חלב נוכרימכיל קטניותאוסמולייט

פדיאשור קומפליט –
חלב נוכרימכיל קטניותוניל & שוקולד

– RPB פדיאשור
חלב נוכרימכיל קטניותוניל &שוקולד 

מזון ייעודי המותר לשימוש בפסח מכילים קטניות 
בהוראת רופא ובהתייעצות עם רב פוסק הלכה מותר לשימוש בפסחפפטמן פרה ביו

AF בהוראת רופא מותר לשימוש בפסחפפטמן

בהוראת רופא ובהתייעצות עם רב פוסק הלכה מותר לשימוש בפסחפפטמן ג׳וניור

חלב נוכרימכיל קטניותפרטיב 

חלב נוכרימכיל קטניותפולמוקאר 

בהוראת רופא ובהתייעצות עם רב פוסק הלכה מותר לשימוש בפסח פרווה כשרות  OU ארה״בנוטרמיגן פוראמינו 

בהוראת רופא מותר לשימוש בפסחרנסטרט

THICK&EASYבהוראת רופא מותר לשימוש בפסח

חלב נוכרימכיל קטניותויטל 1.5 קק׳׳ל


