- 1 -1911

עדכון כשרות מס'  | 5ט' שבט התשע"ז5.2.2017 ,

 .1ט"ו בשבט
ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן ,ויש שנהגו לאכול בו מיני פירות שונים .יש
להקפיד לקנות פירות אך ורק ממקומות המושגחים לענייני ערלה ותרומות
ומעשרות .פירות מיובשים לעיתים נמשחים בשמנים שונים ויש לוודא כי הם
תחת פיקוח כשרותי למניעת איסורים .בחלק מן הפירות הטריים והמיובשים
ישנו חשש להימצאות חרקים ויש לבודקם על פי ההנחיות המפורסמות על ידי
גופי הכשרות השונים.
בעסקים המושגחים יש לוודא כי כל התוצרת הנקלטת נושאת ציוני כשרות
כחוק וכי תעודות המשלוח חתומות על ידי משגיח כנדרש .יש לבדוק את
הפירות כמפורט בנהלי הרבנות הראשית לישראל.

 .2טרפות בקייטרינג "טעם וטבע" בית לחם הגלילית
במסגרת פעילות מפקח היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ברה"ר
לישראל נערכה ביקורת בקייטריג "טעם וטבע" השוכן בבית לחם הגלילית הנתון להשגחת
הרבנות האזורית עמק יזרעאל  .במהלך הביקורת נמצאו אריזות ריקות של בשר טרף של
חברת "פריים" ו"גוטיס פלאש בע"מ" .הרבנות האזורית עודכנה מיידית בממצאים
החמורים וביקשה להודיע לציבור הרחב כי תעודת הכשרות הושעתה לאלתר מקייטרינג
"אירועים של טעם וטבע " של מר גיא קשת .אין לאשר אירועי חברה זו ככשרים ושומר
נפשו ירחק!

 .3אולם ארועים קזבלנקה/תימין – גידי יון מטעה את הציבור
בביקורת של מפקח היחידה הארצית שבוצעה בשיתוף פעולה עם הרופאה הוטרינרית
המחוזית של מחוז ירושלים נמצא כי העסק "גידי יון" )לשעבר לילות קזבלנקה( ברח'
מעשה חושב  6הפועל גם תחת השמות "סהרה" ו /או "תימין" ו /או "טועמין" מוצג ככשר
באמצעי פרסום שונים וזאת ללא שיש ברשותו תעודת כשרות כחוק .במהלך הביקורת
נמצאו כמויות גדולות של בשרים עופות ומוצרים שונים ללא כל זיהוי תוך חשד ממשי
לכשרותם.
מדובר בעסק המציע לציבור אפשרויות הסעדה כאולם ,קייטרינג ,מסעדה ושיווק אוכל
מוכן ,הן חלבי והן בשרי.
כפי שפורסם בעבר על ידי הרבנות הראשית ,גם בעבר פרסם גידי יון את הקייטרינג
שברשותו ככשר על אף שלא היה ברשותו תעודה כחוק ואף נחשד בהכשלת הציבור.
מממצאי הביקורת עולה כי גידי יון ממשיך להציג את עסקיו ככשרים תוך הטעיית הציבור
ותוך חשד חמור להכשלת הציבור.
בעקבות ממצאי הביקורת הוציאה הרופאה הווטרינרית המחוזית לירושלים צו להשמדת
כ 350-ק"ג של תוצרת.

 .4טרפות בקייטרינג "שביל הסלט" תלמי יוסף
בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות,
ומנהל מחלקת תעשייה וקייטרינג ברבנות הראשית לישראל נתפס בשר טרף וגם נמצאו
ליקויים נוספים בבית האוכל 'שביל הסלט' הנמצא במושב תלמי יוסף  -חבל אשכול.
תעודת הכשרות הוסרה לאלתר .אין לאשר בשום אופן אירועים ככשרים של בית אוכל זה
 .לטענת בעל העסק הבשר היה לשימוש פרטי .ידע הציבור ויזהר .

כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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.5תערובת להכנת לחם עם גרעיני חמניות
במרכולים וחנויות ברחבי הארץ נמצא כי מוצע למכירה המוצר "תערובת להכנת
לחם עם גרעיני חמניות" במותג "מאסטר שף – לחם הבית" המיוצר על ידי
פלאכטורפר מולה גרמניה ומיובא על ידי חב' שסטוביץ ,בהשגחת בד"צ אגודת
ישראל ובאישור הרה"ר לישראל ,כשעל גבי המוצר מופיע הכיתוב "רק להוסיף
מים" וללא כל ציון כי יש צורך לנפות את הקמחים במוצר ולבדוק את חלקיו
השונים .מבד"צ אגודת ישראל נמסר כי עקב תקלה טכנית הוראות הניפוי
והבדיקה הושמטו מעטיפת המוצר וכי המוצר אינו מאושר לשימוש ללא ניפוי
ובדיקה.נוכח העובדה כי גם לאחר ניפוי התכולה  ,התולעים ו/או החרקים יחד
עם גרגרי החמניות ושאר משפרי האפיה נשארים בחלק העליון של הנפה
במרוכז ,הרי שהמוצר לא משמש את יעודו ועשוי להביא מכשול דווקא לאותם
לקוחות שביקשו לרכוש מוצר זה ללא ניפוי ופעולה נוספת .מוצר זה אינו
מאושר ע"י מחלקת היבוא ויש להסירו מהמדפים על מנת להסיר מכשול.

 .6הונאה בכשרות – "המעדניה" בפתח תקווה
בביקורות שנערכו על ידי מפקחי היחידה הארצית בבית העסק
"המעדנייה" השוכן ברח' איכילוב  1בפתח תקווה נמצא כי בית העסק
מוצג ככשר באמצעים שונים וזאת ללא שיש ברשותו תעודת כשרות
כחוק .למרות התראות חוזרות ונשנות בעל העסק ממשיך להציג את
העסק ככשר בניגוד לחוק .ידע הציבור ויזהר!

.7הונאת כשרות בית מאפה אשר – באר שבע
בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור
הונאה בכשרות ברבנות הראשית לישראל בבית האוכל 'בית המאפה
של אשר' הנמצא ברחוב רד" ק  28/1באר שבע ,נמצא כי המקום מציג
את עצמו ככשר ללא תעודת כשרות ע" פ חוק ובנוסף בעל העסק הדפיס
ע"ג הקרטונים והאריזות את לוגו הכשרות של הרב לנדא שליט"א אב"ד
בני ברק .אין לסמוך על ציוני הכשרות במקום .כנגד בעל העסק ינקטו
אמצעים ע" פ חוק .ידע הציבור ויזהר.

כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .8טעות בתוית זיתים שחורים מיבוא תומר
בהודעה שנמסרה על ידי היבואן "תומר יבוא ושיווק מוצרי מזון" נמסר כי
באריזות של זית שחור יבש באריזת פח של  10ק"ג ברקוד
 7290014534124וכן זית שחור יבש באריזת פח של  1.74ק"ג ברקוד
 8899250030404המיוצרים במפעל מסנווי גידה בתורכיה הודבקו
תויות המסמנות את המוצרים ככשרים לפסח למרות שלמוצרים ניתנה
כשרות לימות השנה בלבד ,בכפוף לקודים הרשומים בתעודה .אין
להסתמך על מוצרים אלו ככשרים לפסח .ניתן לקלוט מוצרים אלו
לעסקים בכשרות לימות השנה בלבד על פי הקודים המפורטים בתעודה
בלבד.

 .9הטעיית כשרות – יקב קורן
נמצא משווק יין של יקב "קורן" מקיבוץ כברי עם ציון" :הענבים נבצרו בכרם כשר",
כאשר לצידו סמל ,המזוהה עם גוף כשרות .יש להבהיר שליקב "קורן" אין תעודת
כשרות לא מרבנות מוסמכת ולא מטעם גוף הכשרות  .OKידע הציבור ויזהר!

 .10הונאת כשרות איטליז נעמה קרית ביאליק
בביקורת שנערכה על ידי מפקח היחידה הארצית נמצא כי אטליז "משחטת אחים
נעמה -איכות הבשר" ,רחוב קרן היסוד  ,37קרית ביאליק מציג מודעות המציגות
את המקום כמוכשר ומציעות לציבור לפנות לרב החברה  -הרב מאיר רפאל ביטון.
הרינו להבהיר שלאטליז הנ"ל אין תעודת כשרות מטעם הרבנות המוסמכת ושהנ"ל
אינו מוסמך כלל לתת תעודת כשרות .ושומר נפשו ירחק!
כמו כן נמצא כי בבית העסק "אווזיס" ברח' מעלה כמון בכרמיאל מוצגת גם כן
תעודה מטעמו של מאיר רפאל ביטון וזאת ללא שהוסמך לתת כשרות ובלא שלמקום
יש תעודת כשרות מאת הרבנות המקומית כחוק .ידע הציבור ויזהר!

 .11זיוף כשרות גליליות וופל
מרבנות חדרה נמסר כי בעסקים בעיר נמצא משווק המוצר גליליות וופל המסומן
כמיוצר על ידי מרק רוטשילד בכשרות רבנות חדרה .הייצרן אינו עומד תחת כשרות
רבנות חדרה ועל כן ציון הכשרות מטעמה על המוצר הינו זיוף והטעייה .יש לציין כי
בעבר עמד הייצרן תחת כשרותה ,אך המפעל במקום המושגח נסגר ועבר למקום
אחר שם אינו עומד תחת השגחה.

כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .12מוצרי שוקולד ללא כשרות במרכולים
נמצאו משווקים בסניף אחד המרכולים "שוקולד ממולא עם וויסקי טיצ'רס" )ברקוד
 (4019400444075ו"שוקולד חלב ולבן ממולא ליקר אייריש קרים" )ברקוד
 (4019400444129המיוצרים על ידי הלורן שוקולד ,גרמניה ,המיובאים על ידי
חברת "ק.א .שוקולד בע"מ" ללא כל ציוני כשרות על גבי התווית .יש להסיר את
המוצר מהמדפים במקומות המושגחים ולהחזיר לספק על מנת לא להיכשל!

 .13חלב נכרי בסוכריות קפה – לא מאושרות
הבהרה לגבי המוצר סוכריות קשות בטעם קפה המיוצר על ידי קוונדיש והרווי
קונפקשנרי ,גרמניה ומיובא על ידי שוקוטרייד בע"מ מוצג ככשר חלבי לאוכלי חלב
נכרי בהשגחת הרב טוביה הוד גרמניה ובאישור הרבנות הראשית לישראל .המוצר
לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל ועל כן אין לקלוט אותו במקומות
המושגחים ויש להחזירו לספק .על פי הנמסר לנו המוצר מכיל חלב נכרי שאינו
מאושר לשימוש על ידי הרבנות הראשית לישראל .מחברת היבוא נמסר כי התקלה
בהגדרת רכיבי המוצר וכשרותו אינה נובעת בשל מחדליה הואיל ותעודה ניתנה לו
במקור על ידי נותן ההכשר בחו"ל  .בכל מקרה מדובר לדבריה על כמות מזערית
אשר בעת חשיפת המקרה כבר נמשכה מהמדפים על ידה על מנת שהציבור לא
יכשל.

 .14סוכריות בטעמי פירות – חלבי
ברחבי הארץ משווקים סוגים שונים של סוכריות בטעמי פירות במותג קווינ'ס דלייט
) (queen's delightהמיוצרים על ידי רגולדס ,גרמניה ומיובאים על ידי ק .א .שוקולד
בע"מ .יש לשים לב כי סוכריות אלו הינן חלביות )לאוכלי א .חלב נכרי( ולא כפי
שמקובל שסוכריות בטעמי פירות הינן פרווה .יובהר בזאת כי למוצר הכשר בתוקף
לשנה זו ממחלקת היבוא.

 .15גבינות מיובאות ללא אישור
ממידע שהגיע לרבנות הראשית נמצא כי משווק המוצר גבינה קשה
 32%שומן לפחות גרויר קאברן המיוצר על ידי מיפורמה בע"מ ,שוויץ ,
ומיובא על ידי באשר זכיינויות בע"מ רח' עץ חיים  53ירושלים ,מוצג
ככשר "בהשגחת הבד"צ חוג הרמב"ם חלב ישראל למהדרין ללא הכשר
הרבנות הראשית לישראל" .גוף ההשגחה המצויין על המוצר אינו
מאושר על ידי הרבנות הראשית לישראל ,ובהתאם גם המוצר לא קיבל
את אישור הרבנות הראשית לישראל והצגתו ככשר באופן זה הינה
אסורה ומהווה עבירה על החוק .ידע הציבור ויזהר !

כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .16מניעת שיווק ברוקולי שאינו מפוקח
בעקבות עירנות של משגיח כשרות נמצא נסיון לשווק לעסקים עם
כשרות ברוקולי קפוא המיוצר במצרים ומיובא על ידי מיקי עוז עסקים
בע"מ ,מוצג ככשר בהשגחת  KFללא אישור של הרבנות הראשית
לישראל .כמו כן ,המוצר לא מסומן כמפוקח מחרקים ואסור לשימוש
בעסקים המושגחים .נא לעדכן אותנו בכל מקום בו ימצא המוצר.

 .17זיוף כשרות בד"צ אגודת ישראל בצרפת
בד"צ אגודת ישראל בחו"ל ביקש להודיע כי הובא לידיעתו כי במרכולים
בצרפת משווק המוצר טבעות בצל אפויות המיוצר על ידי פרווקו
) (fruvecoמספרד ומצויין ככשר באמצעות סמל בד"צ אגודת ישראל .
מבד"צ אגודת ישראל נמסר כי המוצר אינו מיוצר תחת השגחתם ומדובר
בזיוף .ידע הציבור ויזהר!

 .18חרקים בירקות עלים
חברת "מן השורש" השוכנת במושב עולש ,שיווקה ברשת שיווק ירק מסוג 'גרגר
הנחלים' ו 'פאקצ'וי' אשר נמצא נגוע בחרקים באריזות המציגות את התכולה
ככשרה למהדרין בהשגחת רב אזורי בעמק חפר  .מדובר על מקרים חוזרים של
תקלות בשיווק ירק עם חרקים המוצג כנקי מחרקים של חברה זו .לפיכך אין להגדיר
מוצרים אלו כמהדרין חרף הכיתוב ככל שלא תוקן .יש להחזירו בדחיפות למשווק על
מנת שלא להיכשל! יידע הציבור ויזהר!

 .19פטריות מסין לא מאושרות
לאור יבוא פטריות טריות מסין בניגוד לנוהל  ,ברצוננו לרענן את הנוהל כלהלן :
מחלקת הייבוא מאשרת ייבוא פטריות רק אם הרב המכשיר בחו"ל מציין בתעודה
שהייצור הוא מפטריות טריות בלבד ,שהייתה השגחה צמודה במשך כל זמן הייצור
ושבוצע בישול ישראל )לפטריות בשימורים( .מאחר והתברר מעל לכל ספק שישנן
מדינות בעיקר מהמזרח הרחוק אשר הפטריות המיוצרות שם ,נגועות ברימות
במידה מרובה  ,הוחלט שמחלקת הייבוא לא תאשר ייבוא פטריות מאותן מדינות,
ומשאר המקומות עקרונית אפשר לאשר בתנאים דלהלן :הרב המכשיר בחו"ל ישלח
לרה"ר תעודת כשרות כוללת בישול ישראל וקודי הייצור ,דו"ח מפורט על אופן
הבדיקות והממצאים בנוגע לנקיות הפטריות בייצור שנעשה בהשגחתו .הדו"ח חייב
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להיות חתום ע"י הגורם אשר מונה )ע"י הרב המכשיר( לבדיקת נגיעות וכן על הרב
לציין את מקור הפטריות מאחר ויש מקרים רבים שפטריות מהמזרח משווקות גם
ברחבי אירופה ושאר מדינות העולם .לאחר הגעת המשלוח לארץ מחלקת הייבוא
מבצעת בדיקה מדגמית באמצעות מעבדה המוסמכת לכך ורק לאחר קבלת
התוצאות ניתן להתייחס לעצם האישור .פטריות מיובשות :אישור מחלקת הייבוא
ניתן רק לפטריות מיובשות אשר עברו לפחות ששה חודשים מזמן הייבוש בתנור או
 12חודש מהקטיף על כן יש לדרוש מהרב המכשיר בחו"ל לציין זאת בתעודת
הכשרות בנוסף לקוד הייצור .ניתן לאשר פטריות יבשות ללא תעודת כשרות אם
מוצגים למחלקת הייבוא המסמכים הנדרשים לאישור כשרות כגון תוצאות בדיקת
מעבדה והצהרת המפעל שהפטריות אינם תוצרת מדינות המזרח כמובן שהדברים
מעשיים רק אם על גבי האריזה מופיע תאריך ייצור או תאריך אריזה .חוות תקוע
מייבאת מספר סוגים של פטריות יבשות וטריות ועל כן יש לוודא מקור התוצרת לפני
השימוש בהתאם לנוהל זה.

 .20זיוף כשרות שוקולד בואנו
בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצאו משווקים המוצרים וופל ממולא קרם
חלב ואגוזי לוז מצופה שוקולד חלב והמוצר וופל ממולא במלית חלב ואגוזי לוז
מצופה שוקולד לבן במותג בואנו המיוצרים ע"י פררו פולין ומיובאים על ידי בראל
אלון בע"מ כאשר אחד מהם מוצג ככשר בהשגחת הרבנות ורשה ובאישור הרבנות
הראשית לישראל והשני ללא כשרות כלל ,וזאת בניגוד לנוהל האוסר על יבואן לייבא
מוצרים כשרים ולא כשרים .מבדיקה התברר כי גם המוצר המוצג ככשר לא קיבל
את אישור הרבנות הראשית ועל כן מדובר בזיוף .בנוסף ,נמצא המוצר וופל ממולא
קרם חלב ואגוזי לוז מצופה שוקולד חלב המיוצר גם הוא ע"י פררו פולין ומיובא על
ידי א.ש .יבוא יצוא וסחר ומסומן ככשר חלבי לאוכלי חלב נוכרי בהשגחת הרבנות
הראשית ורשה ובאישור הרבנות הראשית לישראל .תוקף התעודה שקיבל היבואן
למוצרים אלו פג לפני למעלה משנה .אין לקלוט מוצרים אלו במקומות המושגחים
ויש להחזירם לספקים .נא לעדכן אותנו על כל מקום בו נמכרים מוצרים אלו .יש
לציין כי קיים יצור של מוצר זה המיובא על ידי יבואנים אחרים ככשר באישורנו ועל
כן יש להתעדכן ולדרוש העתק אישור בתוקף ממחלקת היבוא המתייחס למקום
הייצור ושם היבואן.

 .21זיוף כשרות עוגיות מבולגריה
בביקורת של מפקח היחידה הארצית בקונדיטורית מרסי השוכנת ברח' הצורן , 4
נתניה נמצאו מיני מאפה מיובאים מבולגריה ללא זיהוי כשרותי .כמו כן ,נמצאו
אריזות פלסטיק המכילות מאפים ללא כל זיהוי כשרותי .חלק מן המוצרים משווקים
עם הכיתוב "בהשגחת הרבנות סופיה בולגריה ובאישור משרד הבריאות" בעוד
כאמור ,ישנו ספק לגבי זיהויים וכשרותם .הנתונים הועברו לידי הרבנות נתניה .אין
לקלוט מוצרים עם כיתוב זה במקומות המושגחים.
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 .22הערכות בסימון אוזני המן לפורים
לקראת חודש אדר ,עומדים השווקים להיות מוצפים במאפה "אוזן המן" .ישנו מגוון
גדול של יצרנים בתחום זה .יש להקפיד ולרכוש אך ורק מיצרנים אשר ברשותם
תעודת הכשר מרבנות מוסמכת .קניה בתפזורת תיעשה אך ורק בחנויות אשר יש
ברשותן תעודת הכשר בתוקף מרבנות מקומית .קניית תוצרת בקרטונים בלתי
מזוהים עם סמלי השגחה ללא רבנות מקומית ,מספקים המציעים תוצרת זו במחיר
מוזל ,עשויה להיות כרוכה בחשש תוצרת לא כשרה  -אפיית עכו"ם ,מאפה חלבי ,
קמח לא מנופה ,אי הפרשת חלה ,מילוי לא כשר וכדומה .על מנת להימנע ממכשול
על המשגיחים לוודא כי התוצרת הנקלטת מלווה בתעודת משלוח של היצרן
המקורי.
לפי ההלכה ,אין לאפשר ייצור אזני המן מבצק חלבי על מנת שהציבור לא יכשל !
בתי קפה וכדו' המגישים אזני המן לאכילה במקום ,המעוניינים להגיש אזני המן
חלביים – הדבר יותר באופן חריג בתיאום עם הרבנות המקומית ובתנאי שהמאפה
יהיה מוגדל מהרגיל ובתוכו יהיה נעוץ דגלון עליו יהיה מסומן כי הוא "חלבי" או
לחליפין ע"י מדבקה המודבקת ישירות על גוף הבצק ,שאינה ניתנת להסרה בקלות.
בהזדמנות זאת רצינו להזכיר כבעבר שעל פי הנוהל  -קונדיטוריות המשתמשות
באבקה\מוצקי חלב נוכרי כגון :בשוקולד מיובא ,עליהם לציין על האריזות או
השקיות הנ"ל שהם חלביים לאוכלי אבקת רכיבי חלב נוכרי.
בהקשר זה ,מרבנות לב השרון הנותנת את הכשרות למפעל רולדין התבקשנו
להודיע למפקחי ומשגיחי הכשרות בסניפי רולדין ברחבי הארץ כי יש לדרוש
מהמפעל המרכזי אריזות לאזני המן )שקיות וקרטונים( עם הכיתוב לאוכלי א .חלב
נכרי וכן דגלונים עם סימון חלבי.

 .23בירה קסטל – תוית לא תקנית ולא מאושרת
בעקבות עירנות אזרחים ומשגיחי כשרות ,נמצא כי ברחבי הארץ
משווקת בירה קסטל רוז' – בירה בלגית חזקה מתובלת בדובדבנים
המיוצרת על ידי מבשלת קסטל בלגיה ומיובאת על ידי רדקס יבוא ושיווק
בע"מ ,מוצגת ככשרה באישור הרבנות הראשית לישראל בלא ציון גוף
השגחה אשר ביצע את ההשגחה בחו"ל כמקובל .אין לאשר שימוש
במוצר זה ללא ציון שם נותן ההכשר בחו"ל .תעודת ההכשר ניתנה
למוצר בהשגחת חתם סופר פ"ת ,פגת תוקף מלפני כחודש .לפיכך ,אין
לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להחזירו לספקים.

 .24פטל אדום לא מאושר
מנתונים שהובאו לידיעת הרבנות הראשית עולה כי ברחבי הארץ משווק
המוצר פטל אדום המיוצר על ידי סטארודורוז'סקי בלרוס ומיובא על ידי
פודסטוק בע"מ מוצג ככשר בהשגחת משולש  Kובאישור הרבנות
הראשית לישראל .המוצר לא קיבל את אישור הרבנות הראשית
לישראל.
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 .25פארמר גריל בר נתניה – כשרות שאינה מוסמכת
בביקורת של מפקח היחידה הארצית בבית העסק פארמר גריל בר
בנתניה ,נמצא כי העסק מוצג ככשר בהשגחת ברסלב .בד"צ ברסלב
הפועל בנתניה אינו מוסמך לתת כשרות והצגת בית העסק ככשר
בהשגחתו הינה עבירה על החוק .כנגד העבריינים ינקטו אמצעים כחוק.

 .26זיוף כשרות דגני בוקר  -נסטלה
מעדכון שהתקבל מאת בד"ץ  KLBDלונדון עולה כי
לאחרונה נמצא משווק בארץ המוצר  " :דגני בוקר
בטעם שוקולד וקרמל ליון" המיוצר ע"י נסטלה
צרפת ומיובא על ידי חב' נג'אח תוך הצגתו ככשר
חלבי בהשגחתם וזאת ללא שקיבל כלל א כשרותם
ובוודאי לא את אישור הכשרות מטעם הרבנות
הראשית לישראל .אין לקלוט מוצר זה מחברת היבוא
הנ"ל ויש להסיר את המוצר מהמדפים.
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