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Kosher é um termo
hebraico que literalmente significa
adequado, limpo,
permitido, apto a.
Utilizado para designar produtos alimentares e bebidas
que regem a dieta
judaica.
Kosher, termo inglês, ou Kasher,
termo brasileiro.

Guia Kosher

As normas indicadas no Guia Kosher provêm de outras,
praticadas de forma mais complexa, em Israel.

1.1.
Mercado Kosher - Características e Especificidades

Seguidas pela Organização Judaica Shabei Israel, representada pelo Rabino Elisha Salas, em Portugal.

Atualmente, mais de 10 milhões de pessoas no mercado
kosher adquirem estes produtos, produzidos por cerca de
10 mil empresas.

Muitos alimentos possuem um significado profundo
em muitas religiões e por isso estão frequentemente sujeitos a mais ou menos regras e regulamentos
intensivos. A religião judaica é um dos exemplos em
que existem regulamentos rigorosos apresentando
quais os alimentos que os judeus são autorizados a
comer, de acordo com as leis dietéticas judaicas, os
alimentos “kosher”, que significa “puro” ou “adequado”.
O kosher tem duas máximas: a religião, que dita as
normas a seguir, e a confiança, o elemento de ligação
entre Rabino, produtores e consumidores.
A adição de uma pequena quantidade de ingrediente que não seja Kosher pode condicionar a certificação Kosher.
A razão desta dieta é muito simples, a higiene com
que os alimentos são produzidos e manuseados fazem com que estes sejam sinónimo de segurança
alimentar.

Segundo estudos feitos, a maioria dos consumidores de produtos kosher fundamenta a sua razão de
compra na qualidade dos produtos para a saúde. A
segunda razão, e mais comum, é pelo estilo de vida dietas específicas - e a terceira, por razões religiosas.
Por isso, neste mercado, uma grande parte dos consumidores kosher são vegetarianos (pela separação
entre os produtos de “leite” e “carne”, bem como
dos alimentos rotulados como “neutros” por corresponderem à sua filosofia de vida), pessoas alérgicas à
lactose, celíacos e consumidores que, simplesmente,
consideram que os produtos kosher satisfazem padrões de higiene e qualidade mais elevados que os
produtos regulares equivalentes no mercado e como
a melhor garantia de que um alimento não contém
componentes de origem animal, incluindo leite e
seus derivados.
Na perspetiva religiosa como motivação de compra,
não se deve incluir apenas os judeus ortodoxos, mas
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também a grande maioria dos Adventistas do Sétimo Dia, Muçulmanos (embora também terem regras
e regulamentos relativos à alimentação e produtos
que a compõem podem adquirir e consumir alguns
dos produtos kosher se os seus produtos halal não
estiverem disponíveis), Budistas e outros grupos religiosos que partilham dos mesmos ou de hábitos alimentares semelhantes.
Em última análise, os alimentos que são certificados
como kosher são produzidos sob a supervisão rigorosa, e por isso o selo “kosher” é em muitos aspe-

tos, considerados como um selo de qualidade que
promete um maior grau de segurança alimentar do
que as especificações do estado por vezes podem
garantir.
Perante os produtos expostos no supermercado a
comunidade Judaica, num supermercado, primeiro
confirma se existe certificado kosher, depois, verifica a qualidade e o preço. Se houver um bom equilíbrio entre estes dois fatores, o produto ganhará um
consumidor regular pela confiança nele depositado.
Existe uma tendência clara, na medida em que, nos
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últimos anos, se tem notado um número crescente
de produtos kosher orientados para a saúde.

Kosher Parve
Certificação Kosher
que identifica os
produtos neutros,
que não contêm
nem carne nem leite.

Nos supermercados, os alimentos kosher localizamse na secção de comida saudável. Um outro fenómeno similar está a ser experimentado por marcas de
produtos kosher, no que diz respeito a um mercado
orgânico, vegetariano e gourmet. Os consumidores
ao encontrarem os produtos “kosher parve” asseguram-se da sua qualidade e características anti alergénicas e vegetarianas.
Os principais produtos a prosperar no setor alimentar kosher são os produtos gourmet, tais como,
queijo, vinho, vinagre, molhos, especiarias, alimentos
vegetarianos, aperitivos, doces, sopas, biscoitos, entre outros.

cação kosher aumentou substancialmente e é, atualmente, considerada uma das tendências mais fortes
na área alimentar. O crescimento constante, de 15%
ao ano, na última década, tem levado a um aumento
da oferta deste tipo de produtos para o consumidor.
Os Estados Unidos dominam vendas globais kosher,
lançando mais de 50% de todos os novos produtos
kosher disponíveis em todo o mundo. Para responder a esta procura crescente, as empresas de todo o
mundo procuram a certificação kosher para expandir os seus mercados e melhorar as suas estratégias
de vendas.

Os Estados Unidos da América é o segundo local
que regista maior número de residentes judeus em
todo o mundo - 40% da população judaica - depois
de Israel. O país é, por isso, um dos epicentros do
mercado kosher a nível mundial.

De acordo com a Lubicom Marketing e Consulting,
LLC, em setembro de 2011, os consumidores nos
EUA gastam mais de 12,5 bilhões de dólares americanos anualmente em produtos de alimentares kosher
e podem escolher entre 135.000 produtos alimentares e cerca de 8.000 produtos novos são introduzidos
anualmente. Os consumidores de alimentos kosher
gastam, em média, 47% mais do que os consumidores de alimentos não kosher. E nos supermercados,
os produtos kosher, com a mesma disposição na prateleira, vendem 20% melhor do que os produtos não
kosher concorrentes.

Nos últimos quarenta anos, nos Estados Unidos da
América (EUA), a procura de produtos com certifi-

O departamento de Agricultura do estado de Nova
Iorque tem uma divisão - o “Kosher Marketing”-,

1.1.1

Mercado EUA
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dado o crescente interesse na indústria dos produtos kosher. Segundo informações desta organização,
estima-se que o mercado kosher nos EUA seja de,
aproximadamente, 300 mil milhões de dólares anuais
(valores de 2013).
De acordo com o The New York Times, cada vez mais
supermercados estão a tornar-se Kosher, uma vez
que os compradores estão “convencidos de que os
alimentos Kosher são mais saudáveis”. O mesmo
ocorre também com o mercado norte-americano,
em que, somente, 15% dos consumidores compram
produtos kosher por motivos religiosos, os restantes
85% adquirem alimentos Kosher porque consideram
que estes são de melhor qualidade, mais saudáveis, e
orientados a hábitos de consumo particulares (into-

lerantes à lactose, vegan...).
Os consumidores Kosher nos Estados Unidos da
América estão habituados a pagar preços superiores
pelos produtos certificados, porque têm a consciência de que tal certificação requer custos, associados
a alterações e ajustes a que as empresas estão sujeitas.
São vários os produtos Kosher, nos EUA, que provêm do Chile, tais como, queijo, vinho, frutos secos,
que se destacam, pelo elevado consumo, e ainda, o
azeite, azeitonas, carnes, manteiga, sal.
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1.2

Motivos para a Certificção

• Um crescente mercado de consumidores, não apenas judeus, considera que a dieta Kosher é mais saudável e nutritiva;
• Ter uma certificação Kosher dá às empresas uma
vantagem competitiva no mercado;
• As empresas com certificação Kosher registam um
importante aumento nas vendas, algumas até 75%;
• As organizações certificadoras garantem a confidencialidade, uma vez que as empresas são tem de
revelar informação privada, no que diz respeito a detalhes da fabricação e processos de produção.
• Os produtos Kosher regem a alimentação da comunidade judaica a nível mundial, especialmente em
Israel e nos Estados Unidos da América. A certificação Kosher é uma ferramenta utilizada em diversas
empresas de todo o mundo, para entrarem no mercado dos EUA e conseguirem participação comercial;
•O custo da certificação Kosher é mínima, quando
comparado com o retorno sobre investimento.

Não existem impostos específicos para a certificação Kosher, sendo esta uma certificação religiosa.
A exportação é feita da forma habitual. A diferença
é que o produto Kosher estará presente em mercados que não são os habituais, junto da comunidade
judaica.
Tem-se observado que os produtos lácteos Kosher
são os que registam maior procura. Temos, como
exemplo, as diversas variedades de queijo - Cheddar,
Feta, Gouda, Mozarela - e em diferentes formatos inteiros, fatiados, ralado.

2. CERTIFICAÇÃO
KOSHER
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A Torah (conjunto
de leis entregues
por Messias ao povo
Judaico) constitui a
primeira parte do
Tanakh, a Bíblia hebraica.
Existe a Torá Escrita e a Torá Oral (ou
Talmude),
tendo
esta última surgido
depois da escrita,
tendo vindo desmistificar a escritura
através de estudos,
opiniões e comentários e passando de
boca em boca, entre
gerações, durante
anos.
Não sendo a Torá
Oral um conjunto
de textos legais,
aponta como as regras da Torá devem
ser implementadas
na vida prática cotidiana. Consiste de
duas partes, a parte
mais antiga, Mishná
e a Guemará, mais
recente.
O corpo de regras

Guia Kosher

A cultura Judaica, como qualquer outra, tem a sua
própria dieta. Os judeus ortodoxos seguem à risca
determinadas normas alimentares cujas origens se
encontram na Torá. Eles acreditam que o alimento
nutre, não apenas o corpo, mas a alma.
De acordo com a Kashrut, os alimentos são divididos
nos que estão aptos para o consumo, descritos como
“kosher” e aqueles que são impróprios para consumo,
descrito como “treife” ou “não kosher”, considerando
três aspetos fundamentais:
1. A distinção entre animais permitidos e proibidos.
2. A proibição absoluta de consumir sangue.
3. A divisão em “carne”, “leite” e “neutro” alimentos.
Para a religião judaica, a cozinha não é somente um
lugar em que as refeições são preparadas, é o centro

espiritual da casa, e o respeito pelas leis dietéticas
é um ato de santificar a vida cotidiana. A mesa da
cozinha, praticamente, torna-se o altar. Como consequência, o papel do Kashrut é colmatar o dualismo
entre o físico e o espiritual, entre a cada dia e o sagrado.
É importante alertar para o facto de que a kashrut
não é um estilo de culinária, o termo refere-se aos
procedimentos seguidos durante a produção. Comida chinesa, francesa, italiana, entre outras, podem ser
Kosher desde que preparadas de acordo com as leis
judaicas.
O processo de certificação é sujeito a uma minuciosa e rigorosa supervisão para que todas as normas
Kosher associadas sejam cumpridas. Deste modo,
uma pequena porção de um ingrediente não kosher
pode comprometer a totalidade do produto e condicionar a certificação Kosher.
Produtos que não tenham
sido aprovados ou que não
tenham sido confecionados
de acordo com os procedimentos em conformidade
com as leis religiosas judaicas, são classificados como
não kosher.
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Aspectos Fundamentais à Certificação

• Áreas de trabalho separadas para a produção;
• Equipamentos e utensílios utilizados na produção
de produtos Kosher têm de ser submetidos a uma
limpeza Kosher - kasherização;
• O método de kasherização utilizado é o Hagalah
(fervura) - os utensílios são imersos em água a ferver,
depois retirados e colocados em água fria;
• A kasherização é feita com uma exposição ao calor,
entre 120º-140º C;
• Todos os ingredientes têm de ser Kosher;
• Não pode haver mistura de produtos de carne e
seus derivados com produtos lácteos;
Os utensílios utilizados em produtos de origem
animal e, posteriormente, utilizados em produtos
lácteos tornam o produto “não Kosher”.
• Utensílios e equipamentos utilizados em produtos
do setor neutro podem ser, posteriormente, utilizados em produtos de origem animal ou produtos lácteos;
• Usar um forno para carne e outro para leite;
Se um pão for cozido num forno de carne, o pão não
pode ser comido com produtos lácteos.
• Definir se o micro-ondas é para carne ou leite;

Quando aquecidos alimentos contrários aos definidos, estes deverão ser cobertos, caso contrário
tornam-se impróprios para consumo, porque podem absorver os sabores.
• Escolher bem as folhas de verduras, lavar adequadamente as frutas e averiguar a existência de qualquer tipo de larva ou verme.
2.2

Funções do Rabino

• Fazer parte de todo o processo de certificação
• Visitar e inspecionar as instalações;
• Supervisionar as produções Kosher;
• Garantir que os produtos utilizados são Kosher;
• Acender os fogões;
• Sempre que o fogo seja interrompido, o Rabino
terá de o acender;
• Responsável pela kasherização de todos os equipamentos e utensílios, antes do início da produção
Kosher;
• Responsável por todos os atos religiosos - bênçãos.
De acordo com o grau de exigência das supervisões
Kosher, os rabinos concentram-se principalmente
em três princípios fundamentais:
• Os alimentos não podem conter mistura de produtos de origem animal e produtos lácteos;
• Os produtos de origem animal têm de ser tratados

e proibições na tradição oral e escrita,
que representa o
sistema legal do judaísmo, é denominado Halakha. Isto
reflete as diferentes
opiniões dos rabinos
e estudiosos, que
tem sido objeto de
constante mudança ao longo da sua
história. A Halakha
aborda as regras de
compor tamento
sobre todos os aspetos da vida do crente judaico, em que
um dos seus pilares,
o Kashrut, é o que
especifica a dieta
religiosa, ou seja, define como se preparam e consumem os
alimentos e bebidas.
Rabino
Chefe/ Responsável
pela comunidade
judaica numa determina- da localidade
- região, país.
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de acordo com as leis de abate de um animal Kosher,
para que a dor sofrida por estes seja a menor possível;
• Os produtos não podem conter ingredientes que
são considerados proibidos pela Torá, como é exemplo, a carne de porco.

deverá ser avisado para que o possa avaliar. A certificação Kosher pode levar a uma maior ou menor
interação entre o solicitante (produtor interessado)
e solicita- do (organização certificadora) e ainda, a
uma maior ou menor rigorosidade nas políticas e
normas impostas.

No entanto, a supervisão não consiste apenas na
confeção do produto, mas em tudo aquilo que o
envolve. Neste caso, inicialmente, são verificados os
ingredientes e seus componentes, processos de produção aos quais os produtos são sujeitos, tais como,
registo de compra.

Uma vez os alimentos certificados, estes incorporarão no seu rótulo, de uma maneira discreta mas visível, o símbolo da organização que garante que estes
produtos são Kosher. O rótulo terá uma inscrição
em português e hebraico.
2.3

Em seguida, o local e o ambiente em que são produzidos os produtos são inspecionados presencialmente as instalações da fábrica, os funcionários que intervêm no processo, as condições de trabalho a que
estes estão expostos e, por fim, a confiança, que é
crucial na relação entre o Rabino e a empresa.
É de referir que, tanto as organizações supervisoras,
como os responsáveis pela supervisão são detentores de um elevado conhecimento sobre tecnologias
de alimentos, o que lhes permite saber se os alimentos cumprem as leis Kosher.
Sempre que existir um ingrediente novo, o Rabino

Passos do Processo de Certificação Kosher

Este processo segue sempre as seguintes fases:
• Aquando da solicitação, deve ser entregue toda a
informação detalhada, ao Rabino, no que diz respeito aos equipamentos e ingredientes utilizados, assim
como, os processos de fabrico e de distribuição;
• Segue-se uma reunião entre a empresa requerente e a organização certificadora para determinar as
razões pelas quais o interessado solicitou a certificação e os seus requisitos;
• Há uma revisão e aprovação do pedido, pela entidade certificadora;
• É feita uma inspeção inicial às instalações;
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• Elabora-se o contrato, incluindo as modificações
exigidas, tais como, os ingredientes a utilizar ou os
processos, assim como, as tarifas negociadas;
• Há uma reinspecção por parte da entidade certificadora, para supervisionar o cumprimento das medidas estipuladas e acordadas em contrato;
• É entregue a certificação que dá o direito à empre-

sa de utilizar o símbolo da garantia kosher da agência representada pelo Rabino;

3. SETORES
ALIMENTARES /
TIPOS DE
ALIMENTOS
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Exemplos de peixes
kosher:
Abrótea, anchova,
arenque, atum, bacalhau, badejo, barbado, bonito, carpa,
castanha,
cavala,
cavalinha, cherne,
corvina, dourado,
garoupa, gordinho,
linguado,
mero,
namorado, pargo,
pescada (amarela,
branca, do sul, inglesa), robalo, salmão,
salmonete, sardinha,
serra, tainha, truta.
Exemplos de peixes
não kosher:
Anjo, bagre, cação,
caçonete, enguia,
manchote, moreia,
peixe-espada, peixe
-porco, peixe-serra,
pintado, raia, tamboril.
Cochonilha é um
pigmento vermelho obtido através
da compressão da
fêmea do inseto co-
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3.1

Alimentos Proibidos e Permitidos

No terceiro livro de Moisés, são feitas distinções em
vários lugares, entre os animais que são kosher e que,
portanto, podem ser comidos e aqueles que não são
kosher e que, por isso, não podem ser comidos.
Somente os mamíferos que tenham cascos fendidos
e sejam também ruminantes são kosher, à exceção
dos porcos, cavalos, camelos ou coelhos.
O Torá enumera 21 espécies de aves não kosher - no
geral predatórias e de limpeza. As aves domésticas
são Kosher, tais como galinha, perus, patos, gansos,
cisnes, pombos e codornizes.
No entanto, os animais kosher (com exceção do peixe) só podem ser comidos somente se tiverem sido
abatidos de acordo com o ritual, em conformidade
com as leis alimentares judaicas. O ritual do abate
(shechitá) é uma regra inalterável religiosa do judaísmo que está descrito no Talmude e nos códices
rabínicos posteriores. Isto é tanto mais importante
quanto para a religião judaica é proibido o consumo
de sangue.
O sangue não deve ser consumido porque simboliza a
própria essência e característica do ser humano.

Mesmo após o abate, no uso ou preparação, a carne
deve ser regada, salgada e lavada para que qualquer
sangue aderente à carne seja retirado.
Os alimentos que não são nem carne nem leite são
chamados parve (neutros). Isto significa que eles não
contêm carne nem leite, nem em seus derivados, e
que não foram cozidos ou misturados com nenhum
alimento de carne ou de leite. Ovos, peixes, frutas,
hortaliças, grãos, cereais e sucos naturais, massas,
refrigerantes, café, chá, são exemplos de alimentos
parve.
O peixe é um alimento parve e consequentemente
kosher, se tiver barbatanas e escamas. No entanto,
deve haver cuidado e observar se o peixe contém algum verme (cabeça, espinha e às vezes até na carne),
pois se assim for estará proibido para consumo.
Todos os frutos do mar como lagostas, lagostins, mexilhões, polvo, lulas e caracóis, bem como os anfíbios
são proibidos, não kosher.
Frutas (morango, maçã, etc.), ou frutos secos, e verduras (alface, agrião, espinafre, couve, couve flor,
brócolos, etc.) in natura de todos os tipos podem
ser compradas sem necessidade de certificado de
kosher. O mesmo é válido para cereais e grãos, como
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farinha de trigo, de milho, de mandioca, fubá, aveia,
arroz, feijão, ervilha, lentilha, folhas em geral. Porém,
todos estes produtos, se cozidos ou industrializados,
congelados ou enlatados, só podem ser comprados
se houver supervisão rabínica e consequente certificação. Como a Torá proíbe comer vermes e insetos,
vivos ou mortos, as verduras, frutas e hortaliças devem ser minuciosamente examinadas.
Os ingredientes, tais como o Carmim, Cochonilha,
Ácido Carmínico (Carmine. Cochineal. Carminic
Acid.) ou E-120 (cochineal - cochonilha), utilizados
em produtos alimentares, principalmente sobremesas com sabor a frutos, roupas e produtos de cosmética
3.2.
3.2.1

Diferenciação por setores ou tipos de
alimentos
Setor da Carne - Animais Terrestres e Aves

O setor da carne inclui a carne, os órgãos, os ossos
dos mamíferos e de aves, as sopas ou molhos feitos
com os ingredientes referidos anteriormente e ainda
qualquer alimento contendo pequenas quantidades
destes.
• A carne não pode ser ingerida ou misturada com
leite mas pode ser com vegetais, fruta, porque são
alimentos do setor neutro;

• Os utensílios que estiveram em contato com carne
não podem ser utilizados com leite e vice-versa;
• O que vem de um animal Kosher é Kosher, o que
vem de um animal não Kosher não é Kosher.
O ABATE
Um animal que morra de morte natural ou que seja
morto por outro qualquer motivo não é considerado
Kosher. Certos animais não podem ser consumidos
de forma alguma e os animais permitidos só podem
ser ingeridos se forem abatidos de acordo com as
regras da lei judaica.
Todos os utensílios, como a faca utilizada para degolar o animal, são levados pelo Rabino.
•Até 72h após o abate, o sangue deve ser drenado da
carne, através da imersão em água e da salga;
•A carne deve ser emersa em água, no seu todo, durante 30 minutos;
•A salga deve ser feita em toda a carne, esta tem
de estar suspensa para que o sangue possa cair sem
entrar em contacto, novamente, com a carne. Este
processo tem a duração de 1h.
Ao ato de extrair o sangue dá-se pelo nome de “Meliha” - termo hebraico.

chonilha.
Carmim é um corante obtido a partir de
milhares de lesmas
mortas.
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Shohet
Homem Judeu conhecedor da tradição Judaica - apto e
experiente para abater os animais - este
pode ser o Rabino.

Guia Kosher

O fígado, que tem um elevado teor de sangue, deve
ser bem lavado e a única forma de consumo é grelhado.
Os mamíferos e aves são abatidos, através do abate
ritual, shehitá, no qual a garganta do animal é rapidamente cortada, num único corte - exato e sem dor
- com uma faca específica, perfeitamente afiada e

lisa por um shohet;
Após o abate, os órgãos internos dos animais são
examinados pelo shohet para verificar que estão livres de doenças. A existência deste fator fará com
que todo o animal seja considerado não apto e, por
isso, não kosher.
Apenas determinadas partes do animal podem ser ingeridas - da 13ª costela para cima.
O Rabino e a empresa combinam utilizar apenas a
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parte superior do animal e a empresa vende a restante carne - parte traseira - ao mercado das carnes.
(ver ABATE DE ANIMAIS - FICHA TÉCNICA na página 32)
AVES
No caso das aves, toda a carne é permitida para consumo.
Ao contrário do que acontece com os animais terrestres, as aves pelo- seu tamanho, no momento de
abate, são mortas numa linha de abate suspensa.
(ver ABATE DE AVES - FICHA TÉCNICA na página
33)
3.2.2

Setor Lácteo - Leite e Queijo

O sector lácteo inclui leite de qualquer animal
Kosher e todos os seus derivados - queijo, manteiga
- e qualquer alimento que contenha leite ainda que
em pequena quantidade.
Para a comunidade Judaica, existem dois tipos de leite permitidos para consumo: o que tem o controlo
estatal e o que tem a supervisão do Rabino;

LEITE
O leite que tem supervisão do Rabino, no final, tem
o nome Halave Israel - leite de Israel.
Só o leite de mamíferos Kosher é Kosher. Leite de
animais permitidos ordenhado por um não-judeu
ou judeu que não tenha sido enviado pelo Rabino
é proibido, porque não existe uma garantia de confiança. A orde- nha deve ser supervisionada pelo Rabino ou por um judeu enviado pelo Rabino, desde
o início até ao final da ordenha, para assegurar que
ape- nas é utilizado leite de animal Kosher. Os recipientes onde será colocado o leite deverão estar
vazios e limpos.
Se, no lugar da ordenha, se encontrarem também
animais proibidos, não existe qualquer problema,
desde que a ordenha tenha sido preparada desde o
início e acompanhada até ao final pelo Rabino, de
modo a ga- rantir o cumprimento de todas s normas
Kosher.
Leite ordenhado por não-judeus, que é comercializado de forma indus- trial, é permitido, devido ao
facto de haver fiscalização externa e multas aos
transgressores.
(ver LEITE - FICHA TÉCNICA na página 34)

24

Guia Kosher

QUEIJO
O queijo é um derivado do leite.

mentos Kosher, no entanto, deverão manter-se sempre kosher, livres de insetos e vermes.

Na produção do queijo, geralmente, o coalho utilizado é de origem animal, a partir de uma enzima derivada do revestimento do estômago de mamíferos.
Posto isto, a lei Judaica que proíbe a mistura de leite
com carne, proíbe também o uso de coalho de origem animal.

Sendo a soja um grão, esta também faz parte do setor neutro, pois pertence à família das leguminosas,
tal como o grão, o feijão, a lentilha, a ervilha.

Desta forma, os queijos Kosher são produzidos com
coalho de origem química - com certificação kosher
- ou vegetal, através da utilização do cardo.
No rótulo da embalagem do queijo, é colocado o
certificado Kosher que deverá conter uma referência em português e hebraico.

Antes de serem utilizados, os ovos devem ser cuidadosamente examinados, para garantir que estão
livres de manchas de sangue, caso contrário, o ovo
não é utilizado.
FRUTAS
A fruta pode ser de qualquer agricultor, não precisando de supervisão.

(ver QUEIJO - FICHA TÉCNICA na página 34)

Qualquer produto derivado de fruta - exceto da uva
- não precisa de supervisão.

3.2.3. Setor Neutro - Fruta, Vegetais, Peixe, Pão,
Mel, Geleia Real, Pólen, Frutos Secos,
Vinho, Cerveja, Licores

Os produtos confecionados a partir da uva (vinhos,
sumos, vinagres) têm de ter supervisão, para serem
permitidos.

Só os alimentos neutros, Parve, se podem misturar
e comer, tanto com carne, como com leite -ovos,
frutas, vegetais, grão.

Todas as frutas que, normalmente, são infestadas devem ser verificadas antes do consumo, até mesmo
quando a infestação não se verifica com frequência.

As frutas, vegetais, grãos e farinha são sempre ali-

Quando se fala de produções de grande quantidade,
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em que um dos objetivos poderá ser a exportação, o
sistema e o ambiente que envolve a produção é controlado e supervisionado. A fruta não necessita de
supervisão é sempre Kosher. Certifica-se tudo aquilo
que envolve um processo de produção. Este controlo passa pelo diálogo com os funcionários da empresa, para se perceber que esta funciona de acordo
com as leis, em que tudo se procede conforme os
protocolos e normas de segurança.

PEIXE
Com peixe Kosher não se pode utilizar os mesmos
utensílios utilizados para cozinhar lulas, camarões,
lagostas, e outros frutos do mar, que são não Kosher;
Uma refeição de peixe Kosher pode deixar de o ser
se os utensílios forem os mesmos utilizados na preparação de carnes.

(ver FRUTA - FICHA TÉCNICA na página 35)

Se, na mesma cozinha, se confecionar, camarão, por
exemplo, a comida deixará de ser, porque é contaminada pelo cheiro do marisco.

VEGETAIS
Os vegetais e os grãos devem ser rigorosamente supervisionados para que não haja vermes ou insetos.

Muitos peixes são servidos sem a pele: não é permitido ingerir um peixe sem que este possa ser identificado como kosher.

No caso da alface, as folhas deverão ser separadas,
passadas por água corrente, colocadas de molho em
água, acrescentar vinagre e deixar repousar durante
20 a 30 minutos, para que todos os insetos sejam eliminados;

Muitos pratos de peixe levam queijo, este tem de
ser Kosher. O vinho utilizado nas refeições de peixe
terá de ser Kosher. Os temperos não podem ser de
origem animal ou conter elementos não kosher.
(ver PEIXE - FICHA TÉCNICA na página 37)

Todos os produtos utilizados na produção, vinagre,
temperos, vinho, terão de ser Kosher.
(ver VEGETAIS - FICHA TÉCNICA na página 36)

PÃO - HALÁ
Hoje, denomina-se por Halá o pão trançado. O processo de confeção deverá ser sempre supervisionado pelo Rabino e deverá ser ele a colo- car o Halá no
forno.
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Halá, antigamente, era uma pequena porção de massa separada do seu todo que, posteriormente, era
queimada.
O Halá não pode ser confecionado nos mesmos tabuleiros de outros pães. Aquele que assim for processado não é considerado kosher.
O padeiro pode confecionar o Halá no mesmo espaço onde confeciona outros pães, desde que tenha
precaução e não misture as massas.
O pão não deverá conter banha ou leite, qualquer
ingrediente de origem animal. São permitidas essências ou temperos, desde que com supervisão.
Se no dia-a-dia o padeiro usar ingredientes proibidos, mesmo sem outras misturas, o seu pão é proibido, pois é muito difícil que não haja contaminação.
(ver RECEITA HALÁ na página 37)
(ver HALÁ - FICHA TÉCNICA na página 39)
MEL
O mel é um produto natural que provém da abelha,
fabricado a partir do néctar das flores.
Foi encontrado em jazidas arqueológicas, de tumbas faraónicas, mel com três mil anos de antiguida-

de, com o qual poderíamos untar, tranquilamente, as
torradas do pequeno almoço.
Até ao aparecimento do açúcar, no século XVII, o
adoçante utilizado na cozinha era o mel. O mel é
bastante nutritivo e a maioria da sua com- posição é
de glicose e frutose. O mel é conhecido como remédio para muitas doenças, há milhares de anos. Muitas
vezes, quando se tem uma gripe, usa-se o mel como
remédio.
Por que razão é o mel considerado Kosher, se provém
de um inseto, e estes não são considerados Kosher?
À primeira vista, parece que o mel é um produto proveniente da abelha, uma vez que ela o engole, não
é, no entanto, considerado “produto ani- mal“ e, por
isso, é permitido para consumo kashrut.
Segundo o Talmude, o mel não é uma secreção da
abelha, ele é apenas armazenado na abelha. Sendo
assim, o mel de outros insetos também seria permitido, pois também é só armazenado neles.
Contudo, há um decreto de Torá que apenas permite o mel de abelhas. Segundo esta norma, o mel de
outros insetos não é permitido. Por estes dois motivos, mel de abelhas é um produto Kosher.
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(ver MEL - FICHA TÉCNICA na página 40)
GELEIA REAL
A geleia real é extremamente nutritiva e é uma substância espessa, branca e cremosa. A geleia real é
o único alimento para a abelha rainha. Sem isso, a
abelha rainha não se desenvolveria adequadamente,
sendo esta alimentação responsável pelo seu incrível
tamanho e longevidade. Elas vivem quarenta vezes
mais do que as abelhas operárias. É conside- rado um
alimento saudável devido à sua riqueza em proteínas,
aminoá- cidos, vitaminas e ácidos gordos.
A geleia real oferece diversos benefícios, entre eles,
elimina cansaço físico e mental, fortifica a visão e
ativa algumas funções cerebrais, por conta de um
neuro transmissor nela contida - acetilcolina. Rejuvenesce a pele, regulariza o aparelho digestivo, aumenta a expectativa de vida e fortalece a pele. Geralmente, os produtores de mel misturam um pou- co
de geleia real no mel, para que as pessoas tenham o
proveito dos seus nutrientes sem sentirem o sabor
amargo. Outra opção é comprar a geleia real pura e
misturar na comida. Como os produtores misturam
muito pouca geleia real no mel, o seu sabor amargo
anula-se na maioria do mel.
Ao certificarmos um produtor de mel e outros pro-

dutos da abelha, ou as indústrias de compostos e
alimentícias que os utilizam (como as das bolachas),
avaliamos todos os ingredientes, processos e equipamentos, e, se tudo estiver de acordo com as normas de kashrut, os mesmos podem ser aprovados
para o consumo kosher.
(ver GELEIA REAL - FICHA TÉCNICA na página 40)
POLÉN
O pólen não é uma secreção da abelha e, portanto,
não apresenta qualquer problema para a Kashrut. A
abelha tem umas penugens ao longo do corpo, o pólen das flores pega-se nestas, quando ela entra nas
flores. A abelha, em seguida, move-o para uma área
nas suas patas traseiras e pressiona para dentro das
cestas de pólen. Este é o seu alimento na colmeia.
A abelha acrescenta vestígios de saliva para fazer
uma prensa mais eficaz. O pólen de abelha é coletado dos pés das abelhas por meio de dispositivos colocados pelos apicultores, na entrada das colmeias.
O pólen é muito nutritivo: contém 14 vitaminas, 11
minerais, 11 enzimas, 7 pigmentos, 16 ácidos gordos
e 6 carbohidratos.
O pólen rejuvenesce o corpo, estimula órgãos e
glândulas e aumenta a longevidade.

Cestas de Pólen
Compartimentos
especiais no corpo
das abelhas para o
armazenamento de
pólen.

28

Guia Kosher

(ver POLÉN - FICHA TÉCNICA na página 41)

transformação.

FRUTOS SECOS
De entre a grande variedade de produtos Kosher
que se pode encontrar destacam-se as frutas e vegetais desidratados. Estes são uma fonte de nutrição
doce, cuja popularidade tem vindo a crescer na economia global. A fruta é seca mediante um processo
conhecido como o de desidratação, eliminando assim a humidade suficiente da fruta com a finalidade
de retar- dar o crescimento de bactérias e fungos,
mantendo o intenso sabor e os nutrientes da fruta.

Os frutos secos por outros processos não são livres
de aditivos, pois podem ser utilizados pesticidas para
prevenir infestações.

Um dos métodos mais conhecidos para desidratar
fruta é a secagem ao sol. Este é o melhor, mais rentável e menos problemático, aproveitando o sol como
desidratador natural. No entanto, o colocar a fruta
ao sol não é assim tão simples como parece, a secagem de fruta ou vegetais requer um grande cuidado
e conhecimento técnico. Cada variedade tem o seu
próprio processo de exposição ao sol. O fruto deve
ser seco até um nível de 24% de humanidade, estando pronto para a recolha e ser enviado para o processo seguinte.
A secagem ao sol é um atrativo ao consumidor preocupado com a saúde, sendo este um processo em
que o fruto não é exposto a outros processos de

Um fruto seco ao sol, por sua vez, não contém quaisquer aditivos, pesticidas ou produtos químicos. Contudo, esta falta de controlo implica complicações,
como a exposição dos frutos a insetos e as condições climatéricas irregulares.
Um outro método de secagem é utilizando o forno.
A vantagem deste é que o processo inclui um desidratador, em que o clima é controlado e a fruta não
está sujeitas às variações climatéricas.
Porém, o consumidor Kosher é consciente de que os
frutos secos no forno são, inerentemente, mais difíceis de processar do que aqueles que secos ao sol.
Não é raro que se utilize azeites ou outros componentes no processo de secagem no forno. Se assim
for estes requerem certificado Kosher.
Quando se objetiva a exportação, e neste caso falamos de grandes quantidades, não existe dúvida de
que o último método de secagem, através do forno,
é o melhor a seguir. Sendo que a secagem ao sol é um
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método mais artesanal e, por isso, mais demorado.
(ver FRUTOS SECOS - FICHA TÉCNICA na página
41)
VINHOS
O vinho, como qualquer produto que seja derivado
da uva, para ser considerado Kosher, deve ser considerado como um produto ritual- mente apto para a
religião judaica. O vinho pode ser de qualquer tipo,
no entanto, para obter o certificado Kosher, necessita de que, desde a chegada das uvas a adega, o seu
processo seja controlado pelo Rabino ou por um judeu enviado pelo mesmo, que está ciente de todas as
normas a seguir, experiente e qualificado para supervisionar o processo de produção de vinhos kosher.
Apenas o Rabino (ou judeu enviado pelo Rabino) poderá tocar e prensar a uva para a transformar em
mosto. Não é permitido que mais alguém toque no
vinho, nem mesmo o enólogo que pertença à vinha
pode aceder ao vinho. Para todos os procedimentos,
o enólogo dá as indicações necessárias à pessoa autorizada a estar em contacto com o vinho.
O rabino ou judeu enviado por este, trabalha em comum com o enólogo. Este último é o responsável
pelo vinho e pela produção. No entanto, é o rabino e

os seus ajudantes que fazem todo o trabalho manual
(no caso deste ser automatizado, é o rabi quem o
deve ligar)
Os equipamentos e máquinas que entrarão em
contacto com o vinho deverão ser, anteriormente,
limpos sob a vigilância do Rabino. Durante a fermentação - transformação do sumo de uva em vinho -, o
processo é feito em barris de aço inoxidável ou em
barris de madeira. A adição de leveduras, enzimas, é
permitida, desde que com a supervisão do Rabino
Segundo fontes relacionadas com os laboratórios
KOF-K-KOSHER, os alimentos e ingredientes com
certificação Kosher estão a aumentar a um ritmo
assombroso. Como exemplo, temos o facto de os
melhores vinhos da aristocracia francesa terem,
neste momento, produções su- pervisionadas. Este
fenómeno ocorre porque vêem nesta certificação
uma garantia de saúde, naturalidade e qualidade.
Nos últimos anos, a procura de vinhos kosher tem
aumentado exponencialmente. Hoje em dia, tem-se
produzido vinho kosher em vários países tais como,
EUA, França, Itália, Argentina, entre outros.
Geralmente, o termo vinho refere-se ao sumo da
uva fermentado en- quanto que, o vinho produzido
a partir de outras frutas é rotulado com o nome da
fruta específica - por exemplo, vinho de pêssego. O

KOF - K - KOSHER
Entidade Americana,
certificadora
kosher.
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vinho de uva, bem como o sumo de uva, estão sujeitos a regras específicas, como a Stam Yeinam (regra
que proíbe o consumo de sumo de uva ou vinho que
tenha sido tocado ou movido por um não judeu),
que ditam que, para que se possa considerar kosher,
os judeus inspetores devem tratar de todos os aspetos da sua produção até o engarrafamento final.
O vinho de uva é o único produto alcoólico sujeito
às regras de Stam Yeinam.
Qualquer vazamento ou manuseamento de abrir
garrafas de vinho por um não-judeu torna o produto não kosher e, por essa razão, uma certi- ficação
kosher confiável é um requisito absoluto. Qualquer
subproduto que contenha vinho ou sumo de uva,
como vinagre de vinho, geleia ou refrigerante de
uva, conhaque e outras bebidas que possam ser desti- ladas ou misturadas com vinho, só poderão ser
ingeridas quando pos- suírem um selo de kashrut de
confiança.
(ver VINHOS - FICHA TÉCNICA na página 42)
CERVEJA
Cerveja é o caldo fermentado de grãos e outros
amidos. A maioria das cervejas fabricadas hoje usam
uma pequena quantidade de malte de cevada, junta-

mente com outros tipos de grãos menos dispendiosos, como arroz e milho.
A cerveja é considerada Kosher, sem a necessidade
de qualquer certificação. No entanto, uma vez que
cerveja contém uma certa quantidade de cevada, é
considerada Hametz e não pode ser utilizada na Pêssach.
Tanto o vinho como a cerveja são, essencialmente,
produtos da fermentação - o caldo fermentado serve como base do produto. Outras bebidas alcoólicas
pertencem à categoria de bebidas alcoólicas destiladas.
BEBIDAS DESTILADAS
Destilação é o processo pelo qual o álcool é retirado
do mosto. Consiste no aquecer do que já foi fermentado, para separar o álcool.
A Vodka é um exemplo deste tipo de bebida, feita a
partir de cereais. Por sua vez, as Vodkas aromatizadas
necessitam de certificação Kosher, devido às normas
implícitas da kashrut, de que os ingredientes utilizados terão de ser sempre Kosher.
O whisky é outro exemplo de uma bebida destilada,
produzido também a partir de cereais, que, por sua
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vez, fazem desta bebida um Hametz.
(ver BEBIDAS DESTILADAS - FICHA TÉCNICA na página 42)
LICORES
Os licores são bebidas compostas, ou seja, pertencem à categoria de bebidas destiladas em que são
adicionados sabores e/ou aromas.
Contêm uma determinada quantidade de álcool e
muitos licores famo- sos são baseados em receitas
antigas e confidenciais, a maioria com misturas de
álcool, açúcar ou xarope de milho e aromas.
Se o licor for derivado de qualquer fruta, exceto uva,
é sempre kosher.
Se o licor for derivado de uva, tem de ter supervisão.
(ver LICORES - FICHA TÉCNICA na página 43)

4. FICHAS
TÉCNICAS
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ABATE DE ANIMAIS - FICHA TÉCNICA
UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS
A faca utilizada para degolar os animais é específica:
• Tem uma forma retangular, é lisa e tem de estar
bastante afiada;
• O Rabino leva todos os utensílios necessários para
o abate.

• retirar os órgãos internos
• cortar a carcaça e dividir
• refrigeração ou congelação
4. Drenar o sangue:
• Primeiro, deixa-se a carne de molho em água - toda
a carne é submersa - durante 30 minutos;
• Depois, toda a carne é salgada - bem salgada - durante 1 hora.

PROCEDIMENTOS
CONTACTOS
1. O abate é feito no matadouro.
2. A faca utilizada para degolar o animal é bem afiada, preparada pelo shohet, que pode ser o Rabino.
3. Abate:
Animal deitado no chão:
• manter o animal preso
• colocar o animal de barriga para cima
• degolar
• recolher o sangue
Carcaça do animal suspensa:
• abrir a carcaça, através do corte
• inspecionar a carcaça

Se estiver interessado no certificado kosher ou para
mais informação, contactar:
Rabino Elisha Salas
Sheliach em Portugal
Telemóvel . 962 411 730
Email . portugal@shavei.org
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ABATE DE AVES - FICHA TÉCNICA

• refrigeração ou congelação

UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS

4. Drenar o sangue:

A faca utilizada para degolar as aves é específica:
• Tem uma forma retangular, é lisa e tem de estar
bastante afiada;
• O Rabi leva todos os utensílios necessários.

• Primeiro, deixa-se a carne de molho em água - toda
a carne é submersa - durante 30 minutos;
• Depois, toda a carne é salgada - bem salgada - durante 1 hora.

PROCEDIMENTOS

CONTACTOS

1. O abate é feito no matadouro.

Se estiver interessado no certificado kosher ou para
mais informação, contactar:

2. A faca utilizada para degolar a ave é bem afiada,
preparada, pelo shohet, que pode ser o Rabino.
3. Abate:
Ave está suspensa:
• manter a ave presa
• degolar
• recolher o sangue
Carcaça da ave suspensa:
• abrir a carcaça através do corte
• inspecionar a carcaça
• retirar os órgãos internos
• cortar a carcaça e dividir

Rabino Elisha Salas
Sheliach em Portugal
Telemóvel . 962 411 730
Email . portugal@shavei.org

36

Guia Kosher

LEITE - FICHA TÉCNICA

QUEIJO - FICHA TÉCNICA

UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS

UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS

• Os utensílios que estiveram em contato com produtos lácteos não podem ser utilizados com carne
e vice-versa;
• O equipamento utilizado na ordenha, mangueira e
depósito é, inicial- mente, kasherizado - limpo - com
água fria e verificado pelo Rabino.
• Os recipientes que entrarão em contacto com o
leite são verificados, para garantir que estão limpos
e livres de qualquer substância.

• Os utensílios que estiveram em contato com produtos lácteos não podem ser utilizados com carne
e vice-versa;
• O equipamento utilizado é, inicialmente, kasherizado pelo Rabino.
PROCEDIMENTOS
1. Os utensílios e equipamentos são limpos e verificados, pelo Rabino.

PROCEDIMENTOS
1. Os utensílios e equipamentos são limpos e verificados. A mangueira utilizada na ordenha é testada
com água.
CONTACTOS
Se estiver interessado no certificado kosher ou para
mais informação, contactar:
Rabino Elisha Salas
Sheliach em Portugal
Telemóvel . 962 411 730
Email . portugal@shavei.org

2. O processo da confeção do queijo em nada se
altera - utensílios, equipamentos, métodos, fases de
confeção, períodos de cura.
3. A supervisão do Rabino passa pela confirmação do
controlo de quali- dade, pelo diálogo com os funcionários, para perceber qual é o sistema aplicado
na empresa, pelo ambiente e as condições, em que é
produzido o queijo.
4. No final do dia, o Rabino supervisiona as instalações, que são limpas, para novas confeções.
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CONTACTOS

FRUTA - FICHA TÉCNICA

Se estiver interessado no certificado kosher ou para
mais informação, contactar:

PROCEDIMENTOS

Rabino Elisha Salas
Sheliach em Portugal
Telemóvel: 962 411 730
Email: portugal@shavei.org

1. Manter os frutos kosher:
A proibição de não ingerir insetos aplica-se apenas a
insetos que sejam visíveis a olho nu. No entanto, há
que ter em conta que determinados insetos, pela sua
cor idêntica à da fruta, se confundem com a mesma
e podem passar despercebidos. Deste modo, terá de
existir um controlo adequado.
Não existe nenhum procedimento específico, que
seja imposto pelo certificado Kosher, este apenas
garante que o controlo de qualidade, exigido pela
ASAE, é aplicado e que todas as normas são seguidas
dentro dos parâmetros normais de produção.
Como é dado, frequentemente um tratamento às
frutas de modo a melhorar a sua estabilidade e aparência, através de um revestimento ou camada de
cera, é necessário verificar se os componentes desse
revestimento (por exemplo, goma laca, proibidos de
gorduras), pois podem tornar a fruta não kosher.
CONTACTOS
Se estiver interessado no certificado kosher ou para
mais informação, contactar:

Componentes de
origem animal proibidos:
E542 – edible bone
phosphate;
E631 – sodium 5;
E901 – cera de abelha;
E904 – goma laca;
calcium mesoinositol;
hexaphosphate;
lactose sperm oil
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Rabino Elisha Salas
Sheliach em Portugal
Telemóvel . 962 411 730
Email . portugal@shavei.org

VEGETAIS - FICHA TÉCNICA
PROCEDIMENTOS
1. Manter os vegetais kosher:
A proibição de não ingerir insetos aplica-se apenas
a insetos que sejam visíveis a olho nu. No entanto,
há que ter em conta que determinados insetos pela
sua cor idêntica aos vegetais confundem-se com os
mesmos e podem passar despercebidos, deste modo
terá de existir um controlo adequado.
Não existe nenhum procedimento específico, que
seja imposto pelo certificado Kosher, este apenas
garante que o controlo de qualidade, exigido pela
ASAE, é aplicado e que todas as normas são seguidas
dentro dos parâmetros normais de produção.
CONTACTOS
Se estiver interessado no certificado kosher ou para
mais informação, contactar:
Rabino Elisha Salas
Sheliach em Portugal
Telemóvel . 962 411 730
Email . portugal@shavei.org
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PEIXE - FICHA TÉCNICA

RECEITA HALÁ

UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS

INGREDIENTES DA MASSA

• Panelas, recipientes, facas que foram utilizadas na
confeção de moluscos e crustáceos não podem ser utilizadas na confeção de peixe Kosher;

13-14 copos de farinha de trigo
4 pacotes de fermento (60 g)
2 ovos
1 copo de óleo
2 colheres (de chá) de sal
1 copo de açúcar
2-3 copos de água morna
• A farinha deve ser passada pela peneira fina;
• Deve ser visto se os ovos têm sangue;
• Existem momentos religiosos - no preparar da massa e na altura da cozedura.

PROCEDIMENTOS
1. Processo de kasherização dos utensílios e equipamentos;
2. Confeção
• O Rabino acende os fogões;
• Coloca a refeição ao lume;
• E controla o lume.
CONTACTOS
Se estiver interessado no certificado kosher ou para
mais informação, contactar:
Rabino Elisha Salas
Sheliach em Portugal
Telemóvel . 962 411 730
Email . portugal@shavei.org

Preparação:
Dissolva o fermento em água morna, adicione açúcar, sal e metade da farinha de trigo. Misture bem e
adicione os ovos, o óleo e a restante farinha, pausadamente.
Antes de a massa engrossar, pode misturar-se tudo
na batedeira. Co- loque a massa sobre uma superfície polvilhada de farinha e trabalhe-a, no mínimo, durante 10 minutos. Adicione farinha só se necessário,
para trabalhar a massa, para que esta não se cole à
superfície. Trabalhe-a até que ela se torne “elástica.”

• A farinha deve ser
passada pela peneira
fina;
• Deve ser visto se
os ovos têm sangue;
• Existem momentos religiosos - no
preparar da massa
e na altura da cozedura.
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Ponha o preparado numa forma grande, untada com
óleo. Vire-o para que a parte de cima também seja
untada. Cubra a massa com uma toa- lha húmida.
Deixe repousar e crescer, durante duas horas.
A cada 20 minutos, coloque a massa de pão na superfície e amasse, novamente.
Tire o “Halá” da massa e queime-o, antes de levar o
pão ao forno.
A bênção deve ser dita, imediatamente, antes de separar a “Halá”. De- pois de recitada, durante o ato de
separar, é feita a seguinte declaração verbal: HAREI
ZO HALÁ - “Isto é Halá”.
O pedaço removido é queimado no forno, em separado do pão ou bolo ou qualquer outra comida.
Em caso de esquecimento, assim que o pão trançado
esteja cozido, todo o pão é colocado num recipiente, cobrindo-o para que seja considerado uma só
massa. A bênção é então recitada. O Halá é separada
de um dos pães, e o pedaço é queimado em seguida.
Molde os pães conforme desejado e coloque-os em
formas individuais, ou num tabuleiro grande, bem
separados uns dos outros. Deixe crescer até dobrar

em tamanho. Pincele os lados de cima e laterais com
ovo batido e espalhe sementes de papoila ou de sésamo. Deixe assar, aproximadamente, 20 minutos, ou
até dourarem.
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HALÁ - FICHA TÉCNICA

mais informação, contactar:

UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS

Rabino Elisha Salas
Sheliach em Portugal
Telemóvel . 962 411 730
Email . portugal@shavei.org

• As bancadas são limpas, sendo que estas vão estar
em contacto di- reto com a massa.
PROCEDIMENTOS
1. Se a massa não tiver mais de 1kg e700 gramas não
é necessário separar e retirar o Hála;
2. A farinha deve ser passada pela peneira;
3. Todos ingredientes são inspecionados, inclusive:
• São verificados se os ovos não têm sangue;
4. Confeção
• O Rabino acende o fogo;
• Coloca o pão no forno;
• Controla o fogo;
5. Existem momentos religiosos - no preparar da
massa e na altura da cozedura.
CONTACTOS
Se estiver interessado no certificado kosher ou para

42

Guia Kosher

MEL - FICHA TÉCNICA

GELEIA REAL - FICHA TÉCNICA

PROCEDIMENTOS

PROCEDIMENTOS

1. A supervisão passa pelo ambiente em que é produzido o mel, antes da comercialização.

1. A supervisão passa pelo ambiente em que é produzido a geleia real, antes da comercialização.

2. Verificação do controlo de qualidade e da ficha
técnica.

2. Verificação do controlo de qualidade e da ficha
técnica.

3. Acompanhamento do produto final e das condições em que são pre- paradas as embalagens.

3. Acompanhamento do produto final e das condições em que são pre- paradas as embalagens.

4. Colocar no rótulo o selo do certificado kosher.

4. Colocar no rótulo o selo do certificado kosher.

CONTACTOS

CONTACTOS

Se estiver interessado no certificado kosher ou para
mais informação, contactar:

Se estiver interessado no certificado kosher ou para
mais informação, contactar:

Rabino Elisha Salas
Sheliach em Portugal
Telemóvel . 962 411 730
Email . portugal@shavei.org

Rabino Elisha Salas
Sheliach em Portugal
Telemóvel . 962 411 730
Email . portugal@shavei.org
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POLÉN - FICHA TÉCNICA

FRUTOS SECOS - FICHA TÉCNICA

PROCEDIMENTOS

PROCEDIMENTOS

1. A supervisão passa pelo ambiente em que é produzido o pólen, antes da comercialização.

1. A supervisão passa pelo ambiente em que é feita
a secagem do fruto, seja esta feita através da exposição ao sol ou através do forno;

2. Verificação do controlo de qualidade e da ficha
técnica.
3. Acompanhamento do produto final e das condições em que são pre- paradas as embalagens.

2. Verificação do controlo de qualidade e da ficha
técnica.
3. Acompanhamento do produto final e das condições em que são pre- paradas as embalagens.

4. Colocar no rótulo o selo do certificado kosher.
4. Colocar no rótulo o selo do certificado kosher.
CONTACTOS
CONTACTOS
Se estiver interessado no certificado kosher ou para
mais informação, contactar:
Rabino Elisha Salas
Sheliach em Portugal
Telemóvel . 962 411 730
Email . portugal@shavei.org

Se estiver interessado no certificado kosher ou para
mais informação, contactar:
Rabino Elisha Salas
Sheliach em Portugal
Telemóvel . 962 411 730
Email . portugal@shavei.org
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VINHOS - FICHA TÉCNICA

BEBIDAS DESTILADAS - FICHA TÉCNICA

PROCEDIMENTOS

PROCEDIMENTOS

1. A supervisão passa pelo ambiente em que é feita
a secagem do fruto, seja esta feita através da exposição ao sol ou através do forno;

1. As bebidas destiladas - vodka, whisky - aromatizadas precisam sempre de supervisão, devido à adição
de essências, aromatizantes, que necessitam da certificação kosher;

2. Verificação do controlo de qualidade e da ficha
técnica.
3. Acompanhamento do produto final e das condições em que são pre- paradas as embalagens.

2. A supervisão passa ainda, pelo ambiente em que
são produzidas as bebidas;
3. Verificação do controlo de qualidade e da ficha
técnica;

4. Colocar no rótulo o selo do certificado kosher.
CONTACTOS
Se estiver interessado no certificado kosher ou para
mais informação, contactar:

4. Acompanhamento do produto final e das condições em que são preparadas as embalagens.
5. Colocar no rótulo o selo do certificado Kosher.
CONTACTOS

Rabino Elisha Salas
Sheliach em Portugal
Telemóvel . 962 411 730
Email . portugal@shavei.org

Se estiver interessado no certificado kosher ou para
mais informação, contactar:
Rabino Elisha Salas
Sheliach em Portugal
Telemóvel . 962 411 730
Email . portugal@shavei.org
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LICORES - FICHA TÉCNICA
PROCEDIMENTOS
1. A supervisão passa pela produção do licor, pelo
ambiente em que é confecionado e instalações
2. Verificação do controlo de qualidade e da ficha
técnica;
3. Se o licor é derivado de qualquer fruta, exceto uva,
é sempre Kosher.
4. Se o licor é derivado de uva tem de ter supervisão:
• chegada da uva;
• transformação da uva em sumo;
• transformação do sumo em licor (álcool)
5. Acompanhamento do produto final e das condições em que são pre- paradas as embalagens.
CONTACTOS
Se estiver interessado no certificado kosher ou para
mais informação, contactar:
Rabino Elisha Salas
Sheliach em Portugal

Telemóvel . 962 411 730
Email . portugal@shavei.org

