
Τι είναι το Kosher Food; Οδηγίες διατροφής 

 

Το Kosher είναι μια εβραϊκή λέξη που σημαίνει «κατάλληλο» ή 
«κατάλληλο». Η λέξη kosher χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει τρόφιμα και ποτά που συμμορφώνονται με τον 
εβραϊκό θρησκευτικό διατροφικό νόμο. Η διατήρηση του 
kosher θεωρείται «mitzvah», μια θεϊκή εντολή. Οι Εβραίοι 
πιστεύουν ότι ο Θεός τους διέταξε να κρατήσουν kosher, έτσι 
συνδέονται με τον Θεό εκπληρώνοντας την εντολή του. 

Πιστεύουν επίσης ότι διατάχθηκε από τον Θεό γιατί θα 
ωφελήσει τόσο το σώμα όσο και την ψυχή τους να τρώνε με 
αυτόν τον καθαρό τρόπο.Λοιπόν, τι σημαίνει kosher για έναν 
Εβραίο; Σημαίνει ότι η τήρηση αυτών των οδηγιών είναι η 
δίαιτα της πνευματικής διατροφής για την εβραϊκή ψυχή και 
έχει σχεδιαστεί για να φέρει τον καθαρισμό και τη φινέτσα στον 
εβραϊκό λαό. Για τους Εβραίους, η κατανάλωση μη kosher 
τροφίμων μειώνει την πνευματική ευαισθησία τους και μειώνει 
την ικανότητά τους να απορροφούν τις έννοιες του Torah και 
του mitzvoth (εντολές). Η ελπίδα είναι ότι όταν η κοσμική 
τήρηση είναι ισχυρή, το ίδιο ισχύει και για την πνευματική 
ταυτότητα ενός Εβραίου. 

Προκειμένου ένα τρόφιμο να είναι kosher, η διαδικασία 
παραγωγής πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις kosher και στη 
συνέχεια να εγκρίνεται από έναν ελεγκτή kosher. Για να 
πιστοποιηθεί ένα προϊόν kosher, κάθε συστατικό, πρόσθετο 
και βοηθητικό επεξεργασίας που χρησιμοποιείται στην 
παραγωγή πρέπει επίσης να είναι kosher. 

 

1. Κρέας και πουλερικά 

Δεν θεωρείται όλο το κρέας ζώων ή πουλιών. Στα ζώα που 
θεωρούνται kosher περιλαμβάνονται αγελάδες, κατσίκες και 



πρόβατα, αλλά οι χοίροι - συχνά επεξεργασμένο κρέας - 
άλογο, καμήλα και κουνέλι δεν είναι τρόφιμα halal. Τα 
περισσότερα πουλερικά, συμπεριλαμβανομένου του 
κοτόπουλου, της γαλοπούλας, της χήνας και της πάπιας, 
θεωρούνται τρόφιμα halal. 

 

2. Γαλακτοκομικά 

Απαιτείται τα γαλακτοκομικά προϊόντα να προέρχονται από 
ζώα kosher. Επειδή το γάλα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 
εγγυημένο ότι προέρχεται από ζώα kosher από το νόμο, 
ορισμένες εβραϊκές αρχές επιτρέπουν στα γαλακτοκομικά 
προϊόντα να θεωρούνται kosher χωρίς την ανάγκη εποπτείας 
του kosher πλήρους απασχόλησης. Όταν οι κοινότητες 
απαιτούν την πλήρη παραγωγή γάλακτος, αυτό ονομάζεται 
Cholov Yisroel (που σημαίνει «εβραϊκό γάλα»). 

Για να θεωρηθούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα Cholov Yisroel, 
ένας Εβραίος επόπτης πρέπει να είναι παρών από το 
άρμεγμα μέχρι το τέλος της επεξεργασίας για να βεβαιωθεί ότι 
χρησιμοποιούνται μόνο τα ζώα kosher για την παραγωγή του 
γάλακτος. Ακόμα κι αν υπάρχουν ζώα που δεν είναι kosher 
όταν αρμέγεται μια αγελάδα, το γάλα δεν μπορεί να θεωρηθεί 
Cholov Yisroel. 

Το τυρί, από την άλλη πλευρά, απαιτεί πλήρη εποπτεία 
kosher λόγω της παρουσίας πυτιάς. Το Rennet είναι ένα 
σύμπλεγμα ενζύμων που παράγεται στο στομάχι των ζώων. 
Συνήθως χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό του γάλακτος σε 
στερεά πηγμένο γάλα για τυροκομείο. Επειδή η πυτιά είναι 
ζωική πηγή, η παραγωγή τυριού πρέπει να εποπτεύεται 
προκειμένου να θεωρηθεί kosher. (3) 

3. Αυγά 

Τα αυγά πρέπει να προέρχονται από πουλιά kosher (όπως 
κοτόπουλο, γαλοπούλα, ορνίθες Cornish, πάπιες και χήνες) 



και δεν μπορούν να έχουν κηλίδες αίματος, τα οποία 
θεωρούνται ακάθαρτα. 

4. Ψάρια 

Για να θεωρηθούν τρόφιμα halal, τα ψάρια πρέπει να έχουν 
πτερύγια και ζυγαριές και πρέπει να αφαιρεθούν χωρίς να 
σκιστεί το δέρμα του ψαριού. Τα οστρακοειδή θεωρούνται 
ψάρια που δεν πρέπει ποτέ να τρώτε. Σε γενικές γραμμές, 
μερικά κοινά παραδείγματα ψαριών kosher περιλαμβάνουν 
σολομό, τόνο, σόλα, ιππόγλωσσα, μπακαλιάρο, ρέγγες και 
χωματίδα. Παραδείγματα ψαριών που δεν είναι kosher 
περιλαμβάνουν όλα τα οστρακοειδή, τα χέλια, τον καρχαρία, 
το monkfish, το huss και το γατόψαρο. Το ιχθυέλαιο και άλλα 
παράγωγα ψαριών πρέπει επίσης να προέρχονται από ψάρια 
kosher. 

Η επιλογή ψαριών kosher μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, 
διότι είναι συνηθισμένο τα ψάρια να μην επισημαίνονται 
σωστά ή να επισημαίνονται ως γενικά, κοινά ονόματα αντί να 
σημειώνουν το όνομα του συγκεκριμένου είδους. Υπάρχει 
επίσης το ζήτημα της διασταυρούμενης μόλυνσης κατά την 
αλίευση και την επεξεργασία των ψαριών. Για αυτούς τους 
λόγους, είναι σημαντικό να αγοράσετε ψάρια kosher από μια 
αξιόπιστη πηγή που είναι καλά ενημερωμένη για τις 
απαιτήσεις kosher. 

Λίστα τροφίμων Kosher 

Κρέας 

 βοοειδή 
 πρόβατο 
 κατσίκες 
 ελάφι 

Πουλιά 

 κοτόπουλο 



 πάπια 
 Τουρκία 
 χήνα 
 περιστέρι 

Ψάρι 

 αντσούγιες 
 γαλάζιο ψάρι 
 πλευρονήκτης 
 απροσδόκητη επιτυχία 
 μπακαλιάρος 
 ψήσσα 
 ρέγγα 
 σκουμπρί 
 λυθρίνι 
 σολομός 
 σαρδέλες 
 λαβράκι 
 αποκλειστική 
 τρώκτης 
 τόνος 
 λευκοκορέγονος 

Αυγά 

 όλα τα αυγά χωρίς κηλίδες αίματος από πουλιά kosher 

Γάλα και τυρί 

 μόνο από ζώα kosher και φτιαγμένα χωρίς παράγωγα ή 
προϊόντα ζωικής προέλευσης 

Φρούτα και λαχανικά 

 όλα τα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά πρέπει να 
εξεταστούν για έντομα και να καθαριστούν καλά 

Κόκκοι 

 όλοι οι σπόροι θεωρούνται kosher, εκτός από το Πάσχα 



Λάδια μαγειρικής 

 όλα τα μαγειρικά έλαια που εξάγονται από φρούτα, 
σπόρους, δημητριακά και ξηρούς καρπούς πρέπει να 
έχουν ετικέτα πιστοποίησης kosher 

Επεξεργασμενες ΤΡΟΦΕΣ 

 Όλα τα μεταποιημένα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένου 
του ψωμιού, των ψημένων προϊόντων, των δημητριακών 
και των ζυμαρικών, πρέπει να έχουν ετικέτα 
πιστοποίησης kosher 

Οδηγίες διατροφής 

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες τροφίμων halal: κρέας, 
γαλακτοκομικά προϊόντα και παρί. Κάθε ομάδα τροφίμων 
ταιριάζει στις οδηγίες διατροφής kosher και απαιτεί 
συγκεκριμένο χειρισμό και προετοιμασία για να θεωρηθεί 
kosher. (4) 

Διαχωρισμός κρέατος και 

γαλακτοκομικών προϊόντων 

Η Τορά λέει «δεν μπορείς να μαγειρεύεις ένα νεαρό ζώο στο 
γάλα της μητέρας του», δηλώνοντας μία από τις βασικές 
αρχές του τι σημαίνει να είσαι κοσέρ. Όταν ακολουθείτε μια 
δίαιτα kosher, το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα πρέπει 
να διαχωρίζονται εντελώς - αυτή είναι η αρχή που ονομάζεται 
kashrut. Το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν 
μπορούν να μαγειρευτούν ή να καταναλωθούν μαζί. 
Επιπλέον, σε μια κουζίνα kosher, υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι 
προετοιμασίας, πιάτα, σκεύη και μαγειρικά σκεύη για κρέας 
και γαλακτοκομικά προϊόντα, έτσι ώστε οι δύο ομάδες 
τροφίμων να μην ενώνονται ποτέ. 



Κρέας 

Το κρέας περιλαμβάνει οποιοδήποτε ζώο και τα υποπροϊόντά 
του, όπως οστά, ζωμό, σούπα και σάλτσα. Για να τρώει κρέας 
σύμφωνα με τις οδηγίες για το kosher, πρέπει να προέρχεται 
από ζώο kosher και να σφάζονται, να στραγγίζεται και να 
εξετάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του kosher. Το κρέας 
πρέπει επίσης να αλατιστεί για να αφαιρεθεί το αίμα. 

Σφαγή ζώων 

Υπάρχουν αυστηρές οδηγίες που πρέπει να τηρούνται κατά τη 
σφαγή των ζώων για να θεωρηθεί το κρέας κοσέρ. Πιστεύεται 
ότι οι νόμοι σχετικά με τη συγκεκριμένη μέθοδο σφαγής 
εκφράστηκαν στον Μωυσή στο Όρος Σινά. Ο πρώτος κανόνας 
είναι ότι οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να συμμετάσχουν 
στη σφαγή ζώων για τροφή πρέπει να γνωρίζουν τους νόμους 
και να λαμβάνουν γραπτή άδεια από μια ραβινική αρχή. 

Η σφαγή των ζώων (που ονομάζεται shehitah) πρέπει να γίνει 
γρήγορα, με μια ομαλή κοπή ενός κοφτερού μαχαιριού που 
δεν έχει βαθουλώματα ή ατέλειες. Το κόψιμο πρέπει να γίνει 
με τη διάσπαση της τραχείας και του οισοφάγου, κόβοντας τον 
αέρα στους πνεύμονες. Υπάρχουν ακατάλληλες διαδικασίες 
που πρέπει να αποφεύγονται κατά τη σφαγή ενός ζώου, οι 
οποίες περιλαμβάνουν δισταγμό ή καθυστέρηση κατά τη λήψη 
του μαχαιριού, υπερβολική πίεση, γρύψιμο του μαχαιριού κατά 
τη διάρκεια της κοπής, κοπή έξω από την καθορισμένη 
περιοχή ή σχίσιμο της περιοχής χωρίς να σκοτώνεται το ζώο 
επειδή η λεπίδα δεν ήταν αρκετά αιχμηρή. 

Μόλις το ζώο πεθάνει, ορισμένα απαγορευμένα λίπη και 
φλέβες πρέπει να αφαιρεθούν και το κρέας πρέπει να 
μουλιάσει σε ένα λουτρό σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου 
για 30 λεπτά. Για να τραβήξει το αίμα, το εμποτισμένο κρέας 
τοποθετείται στη συνέχεια σε ειδικά τραπέζια αλάτι όπου 
αλατίζεται και στις δύο πλευρές για μία ώρα. 



Εάν ένα ζώο δεν σφάζονται σωστά ή εάν πεθάνει από άλλες 
αιτίες, όπως ασθένεια, δεν είναι κατάλληλο για φαγητό και δεν 
μπορεί να θεωρηθεί κοσμικό. Εάν η διαδικασία σφαγής δεν 
τηρήσει αυτές τις οδηγίες, το κρέας θα απορριφθεί από τις 
εβραϊκές αρχές. (5, 6) 

Γαλακτοκομείο 

Κάθε τροφή που περιέχει γάλα θεωρείται γαλακτοκομικά, 
συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος, του γιαουρτιού, του 
βουτύρου και όλων των τυριών. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
πρέπει να προέρχονται από ζώα kosher, να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με εξοπλισμό kosher και δεν μπορούν να 
περιέχουν παράγωγα κρέατος. 

Παρέβε 

Το Pareve αναφέρεται σε τρόφιμα που δεν αποτελούνται από 
κρέας ή γαλακτοκομικά προϊόντα, ώστε να μπορούν να 
καταναλωθούν με οποιαδήποτε ομάδα τροφίμων σύμφωνα με 
τις οδηγίες για τη διατροφή kosher. Τα τρόφιμα που 
θεωρούνται παρωμένα περιλαμβάνουν αυγά (χωρίς κηλίδες 
αίματος), ψάρια, φρούτα, λαχανικά και δημητριακά στη φυσική 
τους κατάσταση. Τα λαχανικά και τα φρούτα πρέπει να 
επιθεωρούνται προσεκτικά για έντομα και να καθαρίζονται 
σωστά, καθώς τα έντομα είναι αυστηρά μη kosher. Τα 
προϊόντα Pareve δεν πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
με γαλακτοκομικά προϊόντα ή τρόφιμα κρέατος και τυχόν 
συσκευασμένα ή μεταποιημένα τρόφιμα pareve πρέπει να 
έχουν αξιόπιστη πιστοποίηση kosher. 

Κρασί και σταφύλια 

Η επεξεργασία και η παραγωγή νωπών ή αποξηραμένων 
προϊόντων σταφυλιού, όπως το κρασί και ο χυμός, πρέπει να 
επιβλέπονται και να διαχειρίζονται αποκλειστικά οι Εβραίοι για 



να θεωρηθούν kosher. Τα προϊόντα σταφυλιών πρέπει να 
έχουν πιστοποιητικό kosher. 

Ψωμί 

Τα προϊόντα ψωμιού και ψωμιού πρέπει να έχουν δύο 
επίπεδα πιστοποίησης kosher. Για να θεωρηθεί kosher, το 
ψωμί πρέπει να ψήνεται από έναν Εβραίο σε ένα σπίτι kosher 
ή ένα φούρνο, ή να ψήνεται από έναν μη Εβραίο 
επαγγελματία αρτοποιό με την επίβλεψη των Εβραϊκών 
αρχών. Αυτό είναι σημαντικό επειδή πολλά αρτοποιεία στις 
Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν γαλακτοκομικά προϊόντα 
στα ψωμιά τους. Ορισμένα αρτοποιεία λιπαίνουν επίσης τα 
τηγάνια τους με ζωικά λίπη, κάτι που δεν μπορεί να γίνει για 
να θεωρηθεί το ψωμί kosher. 

Εκτός από αυτό, σύμφωνα με τους κανονισμούς των 
προϊόντων, πρόσθετα όπως ο ορός γάλακτος δεν χρειάζεται 
να δηλώνονται στη συσκευασία όταν χρησιμοποιούνται μόνο 
σε μικρές ποσότητες, οπότε αν και το ψωμί είναι τεχνικά μη 
kosher, τα συστατικά που αναφέρονται στο προϊόν σας 
κάνουν να πιστεύετε σε διαφορετική περίπτωση. (7) 

Φρούτα και λαχανικά 

Όλα τα φρέσκα, ολόκληρα φρούτα και λαχανικά, ακόμη και 
βότανα, θεωρούνται kosher, εφόσον έχουν εξεταστεί 
προσεκτικά για έντομα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
λαχανικά που είναι δύσκολο να εξεταστούν για έντομα, όπως 
το κουνουπίδι και το μπρόκολο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 
αγορά φρέσκων λουλουδιών μπορεί να είναι χρήσιμη. 

Κονσερβοποιημένα, βάζα, συσκευασμένα ή αποξηραμένα με 
κατάψυξη φρούτα και λαχανικά θα πρέπει να φέρουν την 
ένδειξη kosher ή να δηλώνουν ότι δεν έχουν φτιαχτεί με 
τεχνητές γεύσεις ή χρώματα. Τα κατεψυγμένα φρούτα και 
λαχανικά θεωρούνται γενικά kosher, αλλά τα λαχανικά που 
είναι πιο δύσκολο να ελεγχθούν για έντομα (όπως μπρόκολο, 
λαχανάκια Βρυξελλών, σπανάκι, πατάτες, χόρτα μουστάρδας 



και σπαράγγια) πρέπει να ξεπαγώσουν και να ελεγχθούν 
περαιτέρω. 

εβραϊκό Πάσχα 

Για το Πάσχα, οι Εβραίοι αποφεύγουν να τρώνε chametz ή 
τρόφιμα που περιέχουν οποιαδήποτε ποσότητα σιταριού, 
κριθαριού, σίκαλης, βρώμης και συλλαβισμένων που ζύμωσε 
ή ζύμωσε. Πολλές εβραϊκές κοινότητες απέχουν επίσης από 
αυτό που ονομάζεται kitniyot, το οποίο περιλαμβάνει όσπρια ή 
όσπρια όπως καλαμπόκι, ελαιοκράμβη, φιστίκια, φασόλια, 
ρύζι και σόγια. Για το Πάσχα, οι Εβραίοι πρέπει επίσης να 
είναι σίγουροι ότι χρησιμοποιούν ξεχωριστά πιάτα, σκεύη ή 
μαγειρικά σκεύη από αυτά που συνήθως χρησιμοποιούνται 
για σπόρους. 

 

Πώς να βρείτε τρόφιμα Kosher 

Καθώς τα τρόφιμα kosher γίνονται πιο δημοφιλή, είναι πιο 
εύκολο να τα βρείτε στη γειτονιά σας. Ορισμένες κοινότητες 
διαθέτουν καταστήματα που πωλούν αποκλειστικά προϊόντα 
kosher. Αυτό διασφαλίζει ότι όλα τα τρόφιμα επισημαίνονται 
σωστά και ασφαλή για κατανάλωση όταν ακολουθείτε μια 
δίαιτα kosher. 

Λοιπόν, πώς ξέρετε τι είναι kosher; Εάν δεν διαθέτετε 
κατάστημα kosher κοντά σας, αναζητήστε συσκευασμένα 
τρόφιμα που έχουν σφραγίδα ραβινικής εποπτείας. Αυτό 
διασφαλίζει ότι η επεξεργασία του φαγητού παρακολουθείται 
από έναν Εβραίο επόπτη για να είναι σίγουρος ότι έχουν 
ακολουθηθεί όλες οι κατευθυντήριες γραμμές για το kosher. 
Υπάρχουν πολλές ετικέτες που δείχνουν ότι ένα προϊόν είναι 
πιστοποιημένο kosher. Μερικές από τις πιο κοινές ετικέτες 
είναι ένα U με έναν κύκλο γύρω του και ένα K με έναν κύκλο 
γύρω του. Η ετικέτα εξαρτάται από τις εταιρείες kosher, οι 
οποίες διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία. 



Για άτομα που είναι αυστηρά kosher, η ετικέτα που είναι K 
χωρίς κύκλο γύρω από αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο ραβίνος 
παραχωρεί το φαγητό kosher, όχι οργανισμό. Τα τρόφιμα με K 
μπορεί να είναι καλά σύμφωνα με ορισμένα Ορθόδοξα 
πρότυπα, αλλά για άλλες κοινότητες είναι σημαντικό να έχετε 
την πιστοποίηση kosher από έναν εξειδικευμένο οργανισμό. 

Συνταγές 

Υπάρχουν τόσες πολλές συνταγές φιλικές προς το kosher για 
να διαλέξετε. Οι συνταγές Kosher πρέπει να περιλαμβάνουν 
μόνο ζωικό κρέας που θεωρείται kosher και ημερολόγιο που 
προέρχεται από ζώα kosher. Όμως, η πιο σημαντική αρχή 
όλων, οι δύο ομάδες τροφίμων δεν μπορούν να συνδυαστούν. 

Η συνταγή της σούπας Minestrone δεν περιέχει ούτε κρέας 
ούτε γαλακτοκομικά προϊόντα, οπότε θα πρέπει να θεωρείται 
παρτιτούρα και εντελώς κοσμική. 

Οποιαδήποτε συνταγή μοσχαρίσιου κρέατος που περιέχει 
μόνο βόειο κρέας και λαχανικά kosher θεωρείται φιλικό προς 
το kosher. Βεβαιωθείτε ότι ο ζωμός προέρχεται επίσης από 
ζώο kosher και τα λαχανικά και τα βότανα πλένονται καλά. 

Τα ψάρια Kosher θεωρούνται pareve, επομένως μπορούν να 
αναμειχθούν με κρέας ή γαλακτοκομικά προϊόντα. Ο σολομός, 
ένα ψάρι φιλικό προς το kosher, αναμιγνύεται με κατσαρό 
λάχανο και συμπληρώνεται με γιαούρτι γάλακτος σε αίμα σε 
αυτήν τη συνταγή σολομού καλέ. 

Οφέλη 

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Συσκευασμένα 
γεγονότα, ένα σημαντικό ποσοστό των καταναλωτών Kosher 
στην Αμερική δεν είναι Εβραίοι, αλλά αγοράζουν τρόφιμα 
Kosher επειδή πιστεύουν ότι είναι πιο υγιεινό και 
ασφαλέστερο. Εκτιμάται ότι οι πωλήσεις τροφίμων kosher 
διογκώθηκαν από σχεδόν 150 δισεκατομμύρια δολάρια το 



2003 σε περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια το 
2008. 

Οι αριθμοί συνεχίζουν να αυξάνονται, αν και ο εβραϊκός 
πληθυσμός στις ΗΠΑ είναι μικρότερος από 2 τοις εκατό. Αυτό 
οφείλεται όχι μόνο στην αύξηση των πιστοποιημένων 
προϊόντων στην αγορά, αλλά και στον αυξανόμενο αριθμό 
καταναλωτών που επιλέγουν σκόπιμα τρόφιμα halal. (9) 

Οι ερευνητές προτείνουν ότι οι άνθρωποι επιλέγουν kosher 
τροφή λόγω των ακόλουθων πιθανών οφελών: 

 Η επεξεργασία τροφίμων εποπτεύεται και θεωρείται 
ασφαλέστερη. 

 Τα κρέατα χωρίς κρέας δεν μπορούν να περιέχουν καμία 
μορφή κρέατος, η οποία είναι χρήσιμη για όσους κάνουν 
χορτοφαγική ή vegan διατροφή. 

 Τα τρόφιμα δεν θα περιέχουν πιθανά αλλεργιογόνα, 
όπως οστρακοειδή. 

 Τα τρόφιμα που περιέχουν ακόμη και μικρές ποσότητες 
γαλακτοκομικών προϊόντων πρέπει να επισημαίνονται 
ως γαλακτοκομικά προϊόντα, κάτι που είναι χρήσιμο για 
άτομα που κάνουν δίαιτα χωρίς γαλακτοκομικά 
προϊόντα. 

 Οι άνθρωποι με δίαιτα kosher πρέπει να αποφεύγουν το 
χοιρινό γιατί, όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη, ο χοίρος 
είναι οδοκαθαριστής και δεν προορίζεται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. Επιπλέον, οι χοίροι 
φιλοξενούν κοινούς ιούς, παράσιτα και τοξίνες. 

 Τα ζώα θανατώνονται σύμφωνα με ορισμένες οδηγίες 
που προορίζονται να είναι πιο ανθρώπινα. 

 Τα φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα halal πρέπει να 
πλένονται και να απολυμαίνονται κάθε φορά που ένα 
φορτηγό μεταφέρει φορτίο. 

Τελικές σκέψεις 

 Τι σημαίνει το Kosher; Κοσέρ σημαίνει «ταιριάζει» ή 
«κατάλληλο». Η λέξη kosher χρησιμοποιείται για να 



περιγράψει τρόφιμα και ποτά που συμμορφώνονται με 
τον εβραϊκό θρησκευτικό διατροφικό νόμο. 

 Για τους Εβραίους, η κατανάλωση μη kosher τροφίμων 
μειώνει την πνευματική ευαισθησία τους και μειώνει την 
ικανότητά τους να απορροφούν τις έννοιες του Torah και 
του mitzvoth (εντολές). 

 Προκειμένου ένα τρόφιμο να είναι kosher, η διαδικασία 
παραγωγής πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις kosher και 
στη συνέχεια να εγκρίνεται από έναν ελεγκτή kosher. Για 
να πιστοποιηθεί ένα προϊόν kosher, κάθε συστατικό, 
πρόσθετο και βοηθητικό επεξεργασίας που 
χρησιμοποιείται στην παραγωγή πρέπει επίσης να είναι 
kosher. 

 Υπάρχουν συγκεκριμένοι ορισμοί kosher που εξηγούν 
ποια τρόφιμα θεωρούνται kosher. Οι δύο πιο σημαντικές 
κατηγορίες τροφίμων είναι το κρέας και τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία δεν μπορούν ποτέ να 
αναμιχθούν και να καταναλωθούν ή να μεταποιηθούν 
μαζί. Είναι επίσης σημαντικό τα άτομα με δίαιτα kosher 
να τρώνε μόνο κρέας και ψάρια ζώων kosher. 

 Πώς ξέρετε τι είναι kosher; Τυχόν συσκευασμένα ή 
μεταποιημένα τρόφιμα πρέπει να φέρουν ετικέτα με 
πιστοποίηση kosher και τα φρούτα και τα λαχανικά 
πρέπει να πλένονται καλά για να βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχουν έντομα. 

 Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί τρώνε μια δίαιτα 
kosher επειδή πιστεύουν ότι είναι ένα ασφαλέστερο, πιο 
υγιεινό πρότυπο από το να βασίζονται στη βιομηχανία 
τροφίμων. 

 

 


