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דבש ומוצריו
קליטת חומרי גלם
.1

ניתן להוסיף לדבש חומרי גלם כשרים בלבד – חומרי גלם מתוצרת הארץ יתקבלו רק אם הם תחת
הכשר רבנות מוסמכת בארץ ,וחומרי גלם מיובאים יתקבלו רק אם הכשרם אושר על ידי הרבנות
הראשית לישראל.

.2

רק דבש שלא עורב בתוספים ובחומרים כלשהם יכול להמכר תחת השם "דבש  100%טהור".

תהליך ייצור הדבש
.1

לפני תחילת תהליך מילוי צנצנות הדבש ייבדק נקיונו של פס הייצור.

.2

מערכת הייצור תכלול מערכת סינון קפדנית להרחקת גופים זרים ורגלי דבורים מהדבש.

.3

הכלים המשמשים לאריזת הדבש יהיו חדשים ,בכל השנה ובמיוחד בפסח.

.4

דבש שיצא משערי המפעל לא ימוחזר אלא אם עודנו חתום באריזתו המקורית.

.5

המשגיח יוודא שלא נעשית עבודה בשבת לצורך ייצור הדבש – הן בתהליך הרדייה והן על פס
הייצור.
פרופוליס
פרופוליס היא תערובת הנאספת על ידי דבורים ומורכבת משרף עצים ,דונג ורוק של הדבורה האוספת.

יש לוודא את כשרותם של כל חומרי הגלם המשתתפים במיצוי הפרופוליס )האלכוהול וכד'( ,וכן את
כשרותם של חומרי גלם חיצוניים )ויטמינים וכד'( כאשר הם בשימוש.
מזון מלכות
מזון מלכות הוא המזון שמפרישות דבורי דבש מבלוטות תת -לועיות בגופן ,על מנת להזין את רימות
הכוורת ואת המלכה.
מזון מלכות ייבדק לפני ערבובו עם הדבש בבית האריזה.
אבקת פרחים – פולן
אבקת פרחים – פולן יש לנפות היטב ,ולבדוק שאינה מכילה חלקי דבורים וחרקים .לשם פיקוח כשרות
לפסח יש לוודא שהנפה נקייה מחיטה או מקטניות.
דונג
דונג הוא שעווה שמפרישות דבורי דבש מבלוטות בגופן ,על מנת לבנות את הכוורת.
יש לוודא את כשרות הכלים ,הסבון ומכשירי הקיטור בכל שלבי הייצור.
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בדיקת מעבדה
.1

בתום תהליך ייצור הדבש יילקח מדגם לבדיקה .בכשרות לפסח ייבדק שהדבש אינו מכיל תוספים
כלל .יש לוודא שלא נוספו מים לדבש המיועד לאפיית מצה עשירה .הלכך ,יש לוודא שאין כל לחות
בפס הייצור ,לכל אורך המיצוי והמילוי.

.2

בפולן יש לוודא את היותו מנופה.

.3

בפרופוליס יש לוודא שאינו מכיל פסולת שמקורה מן החי.

.4

במזון מלכות יש לוודא שאינו מכיל תוספי מזון.
כיתובי כשרות

.1

מזון מלכות יסומן בכיתוב "כשר לאוכלי מזון מלכות" ,ולא יסומן ברמת כשרות מהדרין.

.2

דבש המעורב בחומרים נוספים כגון תפוחים ,בוטנים וכד' יסומן בכיתוב "דבש בתוספת תפוחים",
"דבש בתוספת בוטנים" וכד'.

.3

פרופוליס יסומן בכיתוב "כשר" ולא יסומן ברמת כשרות מהדרין.

אל תאמר זו רק כשרות רגילה – אמירה כזו יש בה ריח מעילה.
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