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IInnffeessttaattiioonn  AAlleerrtt  

Date:  לפ"ק טבת תשע"די"ב יום א' שמות  
Dec 15, '13'לט 

Product: Garlic  
All varieties including elephant garlic. 

Insect(s): Mostly mites, possibly thrips and other insects. 

Description of 
Infestation: 

 Between layers of outer peels. 
 On inner skin between skin and garlic clove. 

Level of Infestation: Varied  
  בד"כ יותר ממיעוט המצוי, ולפעמים אף רוב

Source: 
Worldwide  

Products from the USA, Chile and China have been 
inspected. 

Cleaning Method: 

 The edible clove itself is not infested, but caution 
should be used peels shouldn’t come in contact 
with food 

 Use caution when peeling. Peel on surface that 
won’t come in contact with food. 

 Don’t use garlic unpeeled (e.g. pickling or 
crushing garlic cloves with skin still on). 

 After peeling, rinse clove. 
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 טבת תשע"ד ט'

 לכבוד הרבנים שליט"א

 חרקים בשום

 

 ,, לכן יש להפריד את שיני השוםים לעיתים קרובות חרקים קטניםשיני השום היבש מצוי על

 אותם היטב לפני השימוש.לקלפם ולשטוף 

 שום שלמים.לכבוש, לבשל או לצלות ראשי  אין

הבדיקות נערכו משך תקופה ארוכה על ידי משגיחים מומחים, בכל סוגי השום הן שום רגיל 

 ( הן מתוצרת ארץ ישראל, והן מתוצרת ארה"ב, צ'ילי וסין.ELEFANTהן שום גדול )ו

 

 משה ויא הרב 

 מח"ס  "בדיקת המזון כהלכה"
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Elephant Garlic Product of Chile Mite on skin of elephant garlic 

  

Mite on garlic - product of China Peel under Microscope 

  

Clear mite on garlic peel under microscope Several mites on one peel under microscope 


