VARER GODKENDT FOR PESACH 5782
De varer der er nævnt nedenfor, kan indkøbes i almindelige forretninger på følgende betingelser:
1. Der skal købes nye varer til pesach, således at
emballagen ikke er åbnet i forbindelse med den
almindelige husholdning tidligere på året.

2. Alle forproducerede varer skal købes inden pesach,
men hvis et uforudset behov opstår, kan man godt
købe varer under pesach.

Friske varer (frugt, grønt, fisk osv.) kan godt købes under pesach.
SUKKER (ALLE MÆRKER)

VANILJE

De Danske Sukkerfabrikker:
Hugget sukker, stødt melis, flormelis.

Vaniljesukker fra Dr. Oetker
Hel vaniljestang

SALT (ALLE MÆRKER)

KONSERVES

KRYDDERIER FRA SANTA MARIA

Tomatkonserves, skal være uden tilsat citronsyre (E330).
Rødbeder i glas fra Beauvais

Kanel, peber, spidskommen, laurbærblade, ingefær,
gurkemeje, persille, koriander, hvidløgspulver, timian,
basilikum, oregano, muskatnød, paprika, kardemomme
(kun rene krydderier – ikke blanding).
DRIKKEVARER
Coca Cola (almindelig, diet og zero), Sprite og Fanta
(almindelig) produceret af Carlsberg i Danmark
Rynkeby appelsinjuice, æblejuice, tomatjuice,
solbærsaft, Morgenjuice.
Dansk- og kildevand af alle producenter uden tilsat
aroma.
Frugtjuice (kun ren juice – ikke blandet og ikke fra
koncentrat)
ÆG (ALLE MÆRKER)
MÆLKEVARER
Skummetmælk, Letmælk, Sødmælk
Creme fraiche
Yoghurt Naturel
Fløde
Taverna salatost (følgende naturel varianter; i blok,
portionspakket, laktosefri og Domyati)
Taverna grillost (kun naturel)
Flødeost fra Buko (kun naturel)
Smør (ren smør)
Lurpak smørbar
FISK
Frisk og frossen fisk uden tilsætning af nogen som helst
art.
Røget laks fra Rossini, Royal Greenland, S. Knobel.
KAFFE & TE UDEN TILSAT SMAG
(ALLE MÆRKER)

MEL OG FRØ
Dansk kartoffelmel, Biogan økologisk kartoffelmel
Kokosmel (alle mærker)
Quinoa og chiafrø (alle mærker)
NØDDER OG MANDLER
Alle slags undtagen jordnødder - ubehandlet og uden
tilsætning.
HONNING (ALLE MÆRKER)
OLIE OG FEDTSTOFFER
Olivenolie (alle mærker)
Rapsolie (alle mærker)
Palmin (alle mærker)
Kokosolie
Naturli’ Vegan Block
Naturli’ smørbar
KAKAO
Valrhona, Coop, Urtekram, Änglamark
CHOKOLADE
Lindt Excellence 85% Cocoa, 70% Cocoa (ikke mild!),
Fazer Wienernougat
RENGØRINGSMIDLER: ALT KAN BRUGES
FRUGT OG GRØNTSAGER:
Al frisk og ubehandlet dybfrost frugt og grøntsager er
tilladt, undtagen bælgfrugter ”kitnijot” (majs, ærter,
bønner, jordnødder, ris, linser, boghvede, hirse,
sesamfrø, soja, solsikke, birkes og sennep).
Rosiner (Sun-maid growers of California)

