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  "פעירמאנטפעירמאנטפעירמאנטפעירמאנט" פי� די פירמא ''''סססס''''סטראבעריסטראבעריסטראבעריסטראבערי''''פארפרוירענע פארפרוירענע פארפרוירענע פארפרוירענע צוליב די פילע נאכפראגעס בנוגע 

Fairmont frozen Strawberries - Product of Mexico        
 

  :ווילע� מיר ערקלערע� דאס פאלגענדע
  

  .פו� די פאבריק" וואש סיסטע�"סטראבעריס איז די " ריינע" די ערשטע יסוד צו ערצייגע� � אאאא
  

 וועלכער � א"ק מאגרוב שליט"ג אבדק"א האבע� צוזאמע� מיט הרה"� שליט"הרבני� הגאוני� חברי בד
 אוועק געשטעלט �איז וועלט באקאנט אלס גרויסער מומחה בעניני כשרות בכלל ובעניני תולעי� בפרט 

צייט איז אונז יגיעה או� ,  או� נא  אסא  געלט.זיי�" מוזמוזמוזמוז"ווי אזוי דער וואש סיסטע� " פראטאקאל"א  

 וועלעכער איז Mexicoה צו באקומע� די קאאפעראציע פו� א פאבריק אי� מעקסיקא "געלונגע� בעז
  .געווע� גרייט נאכצוקומע� די אלע פארלאנגע�

  

א "ק מאגרוב שליט"ג אבדק" א שטאב משגיחי� ובראש� הרהאיז אראפ געפארע� פראדוקציע די ביי � בבבב
, לויט אונזערע הוראות" אנגעשטעלט"די מאשינע� זענע� ) 1111(שמר אז  על המזענע� געשטאנע�וועלכע 

� דורכגיי� דע� שטארקע� וואש סיסטע� כדי צו 'די סטראבעריס נאכ געווע�  בודקהאבע�זיי ) 2222(
 א גאנצע� טאג בלי הפסק  געווע� בודקהאבע�די משגיחי� (ריי� " גענצלי "פארזיכערע� אז זיי זענע� 

ג "ווי הרה( אופני� 3אוי& געווארע�  געמאכט זענע�די בדיקות ) ות ויראת שמי�מיט געוואלדיגע זהיר
 .ל"ואכמ) א ערקלערט דאס באריכות אי� זיי� באוואוסטע דרשה"ק מאגרוב שליט"אבדק

  

האבע� מיר געדונגע� משגיחי� ' איז נולד געווארע� די שערורוי' מיט עטליכע וואכע� צוריק ווע� ס– גגגג
בעגס או� (מומחי� בבדיקת תולעי� או� צוגאב צו אונזערע אייגענע משגיחי� או� זענע� כסדר בודק 

  ".גענצלי  ריי�"ת אז עס שטעלט זי  ארויס אז זיי זענע� "או� געלויבט השי) קאפס
  

        """"פעירמאנטפעירמאנטפעירמאנטפעירמאנט""""ס פי� די פירמא ס פי� די פירמא ס פי� די פירמא ס פי� די פירמא ''''יבער זענע� מיר מודיע אז די פארפרוירענע סטראבערייבער זענע� מיר מודיע אז די פארפרוירענע סטראבערייבער זענע� מיר מודיע אז די פארפרוירענע סטראבערייבער זענע� מיר מודיע אז די פארפרוירענע סטראבערידערדערדערדער

Fairmont frozen Strawberries - Product of Mexico 
        

  .... נוצע� נוצע� נוצע� נוצע�דאסדאסדאסדאסזענע� בחזקת נקיי� מתולעי� או� עס איז מותר לכתחלה זענע� בחזקת נקיי� מתולעי� או� עס איז מותר לכתחלה זענע� בחזקת נקיי� מתולעי� או� עס איז מותר לכתחלה זענע� בחזקת נקיי� מתולעי� או� עס איז מותר לכתחלה 
  

וועט זיי� די מינדעסטע 'ב סאו� ווי פארשטענדלי  אוי, מיר זענע� ווייטער ממשי  כסדר בודק צו זיי�. ב.נ
  .� ציבור המדקדקי� בקלה כבחמורה'� חשוב'שינוי וועלע� מיר תיכ& מודיע זיי� פאר

  
 ק"ז לפ" סיו� תשסד"יח "ועזבעה
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