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Zsom Dóra 

Kasrut 
 

Fogyasztható ételek és elkészítésük. 
  .a Bibliában 3x (Eszter 8:5; Ecc. 10:10; 11:6), de nem étkezéssel kapcsolatban. Jelentése: megfelelı :כשר
 
Igazolás: תעודת כשרות, תעודת הכשר  
 
Növények:  
(- ערלה, מעשר, תרומה, כלאים ) 
-bor, bálványimádás  
-Gen. 1:29 
-vizsgálat (liszt, lencse, bab, salátafélék, káposzta, gyümölcsök 
 
Emlıs állatok:  
טמא  ,(tiszta) טהור- (tisztátalan) 
-Deut. 14:6: teljesen kettéhasadt patájú, kérıdzés (10 felsorolva: ökör, bárány, kecske, gazella, antilop, stb.) 
 
Madarak: 
-Lev.11:13-19: 20 tisztátalan madár, Deut. 14:12-18: 21 tisztátalan. Tisztákat nem sorol. Tisztátalan madárnak a 
tojása is tisztátalan. Megtermékenyített tojás mindenképpen tilos: (vércsepp) 
 
Halak: 
-pikkelyes, uszonyos (Lev.11:9-12) 
-kaviár (piros szabad) 
 
Rovarok:  
-Lev.11:21-22: 4 tiszta sáska, de mivel nehéz megkülönböztetni, ma nem eszik.  
Méh: bár tisztátalan, a méz tiszta.    
 
Kóservágás, שחיטה: 
-vágással kapcsolatos elıírások, vizsgálat בדיקה, „hibás” állat: טרפה / tréfli, (olyan hiba, ami miatt az állat egy 
éven belül elpusztulna), négylábúak: legfontosabb a tüdı vizsgálata (mindenképpen szükséges), madarak: belek. 
 .nem lesakhtolt :נבלה ,faggyú :חלב ,szökıín :גיד הנשה
 
Hús kaserolása:  
-vér (sózás, sütés nyílt lángon) 
-áztatás langyos vízben fél órára (felpuhítás, pórusok, külsı vér), besózás (sószemek mérete), rács, egy órát áll, 
többször lemosni. Szükség esetén áztatás 15 perc, sóban állás 30 perc is lehet. Vágás után 72 órán belül lehet 
sózni, utána csak sütéssel lehet kaserolni. Erek bemetszése sütés elıtt. Májat csak sütéssel lehet kaserolni.     
 
Tiltott és megengedett keveredése: 1/60 נותן טעם ;בטל בששים 
 
Húsos, tejes, parve )פרווה, בשרי, חלבי(  

 Ne fızd a gödölyét anyjának tejében (Ex.23:19; 34:26; Deut.14:21): három tilalom (húst és tejet :בשר בחלב -
együtt fızni; ilyet enni; ebbıl hasznot húzni). Kiterjesztése: hús és tej maximális szétválasztása (evıeszközök, 
edények, szivacs, törlıkendık, terítı, mosogató, stb.: színekkel jelzik). Várakozás (6/3/1/fél óra).  
-keveredés vagy érintkezés, idı, íz, hı 
-eszköz kaserolása, anyagok, hideg érintkezés, meleg érintkezés,כלי בן יומו , forrázás )הגעלה( , hevítés, (új fém- és 
üvegedények megmerítése mikvében) 
 
Kenyér 
Hal 
Tej: חלב ישראל  
Bor 
Sajt 
Adalékanyagok 


