בס"ד

ימי הרחמים והרצון תשע"א
אנו בזה להודיע שיש מיני משקאות חריפים יי"ש שמיוצרים מחמשת מיני דגן שיש בהם משום איסור חמץ כמבואר
.בפוסקים שהובאו במשנה ברורה סימן תמ"ב
,והנה נתברר ע"י מומחים נאמנים הי"ו שיש כמה חברות שהם בבעלות של יהודי חפשי ולא מכרו החמץ לפסח כדין
 והמומחים הנ"ל בדקו את הענין עד כמה שידם מגעת ופירסמו רשימה.והיי"ש של חמץ היה ברשותו בימי הפסח עצמם
.לזכות את ישראל לאפרושי מאיסורא
לאור הנ"ל ראוי לאסור לשתות משקאות הללו וגם ראוי להחמיר לאוסרם בהנאה כדין חמץ שעבר עליו הפסח ולא
 יעשו שאלת, ולענין אלו שיש בידם כמות גדולה מהמשקאות האלו ויש בזה משום הפסד מרובה.להכנס לפירצה דחוקה
. אמן, ויה"ר שלא יצא מכשול מתחת ידינו.חכם אם יש היתר למכרם לעכו"ם
ע"ז באנו על החותם

CHOF-K הרה"ג ר' שלמה גיסינגער שליט"א

OU הרה"ג ר' ישראל הלוי בעלסקי שליט"א

HISACHDUS הרה"ג ר' הילל וויינבערגער שליט"א

STAR-K הרה"ג ר' משה היינעמאנן שליט"א

OK הרה"ג ר' מנחם מאיר ויסמאנדל שליט"א

MK הרה"ג ר' יהונתן בנימין ווייס שליט"א

COR הרה"ג ר' שלמה אליהו מילר שליט"א

KEHILLA-LA הרה"ג ר' אברהם שלמה טייכמאן שליט"א

OU הרה"ג ר' צבי שכטר שליט"א

cRc הרה"ג ר' גדלי' דוב שווארץ שליט"א
:וזאת הרשימה כפי שנתברר עד עתה

1792 Ridgemont
99 Schnapps
A. Smith Bowman
Ancient Age
Antique Collection
Barton
Blantons
Bowman
Buffalo Trace
California Deluxe
Canadian Host
Canadian Hunter
Canadian LTD
Canadian Supreme
Colonel Lee
Dr McGillicuddy’s
Eagle Rare
Elmer T Lee

Experimental Collection
Fireball
Fleishmann’s
George T. Stagg
Hancock’s Presidents Reserve
Herbsaint
Highland Mist
House of Stuart
Imperial
James Foxe
Kentucky Gentleman
Kentucky Tavern
Lauder’s
McAfee’s Benchmark
Mr. Boston
Northern Light
Old Charter
Old Rip Van Winkle

Old Thompson
Old Weller
Pappy Van Winkle
Peychaud’s
Regan’s
Rich & Rare
Rock Hill Farms
Royal Canadian
Sazerac Rye
Ten High
Thomas H. Handy
Tom Moore
Van Winkle
Very Old Barton
Virginia Gentleman
W L Weller

Some of these brands are permitted if they were purchased before specific dates. For information on this and for other details, please contact:

AKO (Association of Kashrus Organizations)  (773) 465-3900  Fax (773) 465-6632
www.akokosher.org  liquor@akokosher.org
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