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Pesach - Kosherprodukter 

Vad är Chamets? 

Sädesslagen vete, råg, korn, havre och spält (en sorts vete) som i detta fall har den enzym som krävs 

att påbörja jäsningsprocessen och vilka kommit i kontakt med vatten under minst arton minuter. 

Exempel på produkter, som är Chamets: 

Mjöl- och spannmålsprodukter 

Nudlar, spagetti, farfel, gröt, bröd, kakor, samt alla torra spannmålsprodukter, som inte framställts 

speciellt för Pesach. 

Maltprodukter 

Samtliga malt- och jästprodukter, grönsaksextrakt, senap. 

 

Drycker 

Öl, whisky. 

 

Mediciner 

Kan innehålla Chamets. Konsultera rabbinen. 

Barnmat 

Rådfråga rabbinen. 

Chamets kärl 

Mat som tillagats i Chamets-kärl betraktas som Chamets. 
 

Djurmat 

Rådfråga rabbinen. 

 

Ovanstående är endast en vägledning och inte en komplett förteckning. 

 

Kitnijot 

Förutom de ovannämnda fem sädesslagen har de ashkenaziska församlingarna även som tradition att 

inte äta frön, bönor, linser, ärtor, ris, soja, majs och majsmjöl vilka betraktas som s k Kitnijot eller 

produkter framställda av dessa. Under särskilda förhållanden såsom t ex vid vård av sjuka barn eller 

äldre personer kan förbudet mot Kitnijot kringgås. 

Rådfråga rabbinen. 

 

Hygienprodukter 

Chamets och Chametsderivat som i sig är olämpliga såsom människo- eller djurföda (oätliga, 

osmakliga eller giftiga) betraktas i regel inte som Chamets. Med anledning därav krävs heller inte 

någon särskild övervakning av dessa produkter för Pesach. Godkända produkter för Pesach 

rekommenderas emellertid för tänder, munhygien och läppar. 

Kosmetika, som innehåller alkohol, är Chamets. 
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Produkter godkända för Pesach i vanliga handeln 
Det rekommenderas starkt att köpa dessa produkter före Pesach.  

Endast varor i handeln märkta med Kosher LePesach/OUP Pesach  är tillåtna på Pesach om de är 

tillverkade i Israel eller USA. För frågor om övriga varor hänvisas till rabbin Mattias Amster.      

Där inte annat anges, gäller nedanstående alla fabrikat. 

Barnmat 

Ella´s Kitchen Mango, Päron + papaya, 

Sötpotatisar pumpor äpplen + blåbär 
 

Choklad 

Fazer Wienernougat är parve och Kosher L’Pesach. 

Diskmedel 

Yes, alla sorter för handdisk, Yes Ultra, alla sorter för handdisk Yes, alla sorter för maskindisk 

SUN Maskindisk, SUN Spolglans SUN Brusande Tabletter 

Drycker 

Naturligt mineralvatten, med och utan kolsyra, utan tillsatta aromer alla fabrikat 

Coca Cola (endast svensk produktion) Bravo, 

drickfärdig juice, Apelsin, Äpple 

Del Monte juice, Apelsin, Äpple, Ananas, Ananas/Apelsin, Äpple/Apelsin/Passion, Tropisk, Röd exotisk 

JO drickfärdig juice alla smaker 

Tropicana juice, Original, Ruby Breakfast, Golden Grapefruit, Sanguinello, Smoothie. 

Fisk 

Färsk kosher fisk. Sköljs av i kallt vatten innan användning. 

Djupfryst kosher fisk (ej panerad och utan sås). Endast om förpackad i Norden. 

Martin och Servera, Bexanders. 

Kallrökt/varmrökt lax, vacuumförpackad, med endast salt tillsatt. Tonfisk, konserverad i vatten: 

ABBA, ICA-Handlarna 
 

Honung  

Garant Svensk honung 

 

Frukt, konserverad 

Del Monte - päron, krossad ananas, ananasskivor i naturlig lag. 

Frön 

Linfrön – hela och obehandlade, utan tillsatser. 

Se till så det inte anges ”kan innehålla spår av” följt av något som räknas som chamets eller kitnijot. 

Hampafrön – hela och obehandlade, utan tillsatser. 

Se till så det inte anges ”kan innehålla spår av” följt av något som räknas som chamets eller kitnijot 

 

Grönsaker 

Alla, rena, färska eller frysta produkter t ex svamp och blomkål som ej är kitnijot, är tillåtna, 
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OBS! Djupfrysta blandade grönsaker kan innehålla ärtor och majs, som är kitnijot. 

Quinoa alla naturliga sorter. Se till så det inte anges ”kan innehålla spår av” följt av något som räknas 

som chamets eller kitnijot 

Krossade tomater på burk, utan tillsatt citronsyra (E330). Endast märken tillverkade i 

Italien. 

Kaffe 

Bryggkaffe, alla sorter. 

Nescafé Lyx, mellanrost och mörkrost 

 

Kakao 

Änglamark Ekologisk Kakao Kravmärkt 

 

Kokos 

Riven förpackad kokos utan tillsatser. 

 

Kryddor 

Naturella kryddor utan tillsatser 

EJ curryblandningar 
   

Margarin 

Flora mjölkfritt Upfield AB Parve 

Matolja 

Olivolja – extra virgin alla märken Rapsolja – 

kallpressad alla märken 

Kokosolja som är märkt med OU är kosher lepesach. 

Enligt London Bet Din räknas inte rapsolja till Kitnijot, men vår tradition, här i Stockholm, är att inte 

använda dem. 

Mejeriprodukter (Arla) 

OBS! Även mellan– och lättvarianter av mjölkprodukter är tillåtna. 

  

Ekologisk A-Fil fetthalt 3% 

Crème Fraiche, naturell fetthalt 34% Eko 

filmjölk fetthalt 3% 

Eko mjölk fetthalt 3% 

Filmjölk fetthalt 3% 

Gammaldags mjölk, KRAV fetthalt 3,8-4,4% 

Gräddfil fetthalt 12% 

Kelda Kaffegrädde fetthalt 12% 

Kefir fetthalt 3% 

Laktosfri filmjölk fetthalt 3% 

Laktosfri mjölk fetthalt 3% 

Långfil fetthalt 3% 
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Matyoghurt fetthalt 8% 

Kelda Matlagningsgrädde fetthalt 15% 

Kelda Mellangrädde fetthalt 27% 

Mild yoghurt naturell fetthalt 3% 

Mjölk fetthalt 3% 

Smör fetthalt 80% osaltat, normalsaltat,  extrasaltat 

Vispgrädde fetthalt 40% 

Ekologisk Yoghurt, mild nat fetthalt 3% 

Yoghurt, naturell fetthalt 3% 

Färskost fetthalt 25%, 16%, lätt 

Keso naturell fetthalt 4%, 250gr, 500 gr Keso 

naturell, ekologisk fetthalt 4%, 250gr, 500 gr 

Törsleffs, Karameliserad mjölk 

Nötter, 

Råa (torkade) skalade hela eller med skal, krossade, hackade eller i spån (inte malda!). Utan 

tillsatser. Se till så det inte anges ”kan innehålla spår av” följt av något som räknas som chamets 

eller kitnijot. 

 

OBS. Jordnötter räknas som kitnijot. 

OBS. Pekannötter bara om de är hela eller i halvor. 

Potatismjöl 

Kockens, Lyckeby Potatismjöl 

Kockens, Lyckeby Potatismjöl Kravmärkt Semper  

- Po Fiber 

Salt 

Alla sorter utan tillsatta aromer, Seltin 

 

Sardiner 

Coop makrill i tomatsås 

Sardiner i enbart solrosolja och salt. 

 

Socker 

Strö- och bitsocker utan tillsatser (DanSukker) 

 

Tandkräm 

Alla fabrikat 

Té 

Löst, rent, té samt tépåsar, båda utan tillsatta aromer, ej grönt té, ej frukttéer. 

 

Ägg, 

Eftersom kycklingar ofta matas med chamets är traditionen att köpa ägg innan Pesach och inte köpa 

ägg på Pesach. 


