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Kashrus in the Kitchen 
VII – Ovens and Microwaves 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 פסחים דף עו: .1
עם   שצלאו  שמן  שחוטה  בשר  רב  אמר 
טעמא  מאי  אסור  כחוש  נבילה  בשר 

אמר ולוי  מהדדי  בשר  מפטמי  אפילו 
עם בשר נבילה שמן    שחוטה כחוש שצלאו

הוא   בעלמא  ריחא  טעמא  מאי  מותר 
 וריחא לאו מילתא היא ...  

בישרא   בהדי  דאיטווא  ביניתא  ההיא 
 אסרה רבא מפרזיקיא למיכליה בכותחא 

Rav said fatty kosher meat that one roasted in an 
oven together with lean non-kosher meat is 
forbidden. What is the reason? Because they are 
flavored from one another’s aroma. And Levi said: 
Even lean kosher meat that one roasted with fatty 
non-kosher meat is permitted. What is the reason? 
It is merely an aroma, and an aroma is nothing 
significant … There was a certain fish that was 
roasted together with meat, Rava of Parzikaya 
prohibited it from being eaten with kutach, due to 
the meat flavor absorbed in the fish. 

 

 

 כו  סימן כ כלל ש"הרא ת"שו .2
 לתת   יכולין  אם  חולבת  אלפס  על  ששאלת

  נראה,  בשר  של  קדרה  תחת  בכירה  למטה
  נעשה  אם  בדיעבד  ואפילו  שאסור  לי

  מן  העולה  הזיע  כי  הקדרה  אוסר  הייתי
... שמעינן  כמו  הוא  האלפס   דזיעה   חלב 

. דבר  כאותו  חשובה  הדבר  מן  היוצאת
  כחלב  היא  חולבת  האלפס  זיעת  נמצאת

You asked about a dairy pan of food if it’s ok to 
place it beneath a large (upside-down) meat pot. It 
seems to me that this is forbidden even after the 
fact, and the meat pot would be rendered non-
kosher because of the steam that rises from the 
pan of dairy … we learn that steam emitted from 

 

                1 – My roommate was baking pizza in our oven 
and I put it my leftover deli-roll (wrapped in tinfoil) to 
warm up for lunch. We only realized my mistake 20 
minutes later when my roommate opened the oven to 
take out his pizza. Can I eat my deli-roll, and can he eat 
his pizza? Do we have to Kasher our oven? 

 

                2 – When staying in a hotel, can we use the hot 
water urn at the breakfast bar, or do we have to worry 
that it’s treif? 
 
 

                3 – My office has a shared (non-kosher) microwave in the break room. 
Can I use it to warm my lunch every day? If so, how? And what about using my 
microwave at home for both meat and dairy – is that ok? 
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  קדרה  על  שנפלה   חלב   כטיפת  ליה  והוה
 הקדרה ... שאוסר מבחוץ

food is considered like the food itself. What results 
is the steam from the pan of dairy food is like the 
dairy food itself and it’s akin to a droplet of milk 
falling on the hot meat pot. 

 
 

 קג  סימן הדשן תרומת .3
  אם, בדבר איסור אין...  הזיעה  מחמת בשר של בקדירה בו סולדת היד  אין שאם  השיעור נראה... 
  הכירה  מן למעלה  לייבש בשר שתולים  פשוט  מנהג  שכן ותדע. עצמה בפני רותחת שהקדירה לא

 בבשר סולדת היד ואין  הואיל  חלב של  התבשיל מן  עולה שהזיעה פ"אע, תדיר חלב עליה  שמבשלין
 אוסרת ...  אינה  זיעה  אותה  חום מחמת

 
 

 יורה דעה סימן קח סעיף א רמ׳׳א .4
אפילו   ... לכתחילה  להחמיר  ונוהגין 

בתנור גדול ובדיעבד להקל אפילו בתנור  
 קטן. 

ואם אפה פת עם בשר אסור לאכלו עם 
 חלב אם יש לו פת אחר ...  

תחת   והיתר  איסור  צלו  או  אפו  אם 
אסור מגולין  אחת   אפילו מחבת 

עם  פת  בכה"ג  אפו  אם  וה"ה  בדיעבד, 
 בשר אסור לאכלו בחלב. 

אלא אם כן   אבל בזה אחר זה אין לחוש 
הזיע המחבת משניהם דאז אסור אפילו  
בזה אחר זה אם היו שניהם מגולין דהוי  

 ... ככיסוי של קדרה

The custom is to be strict before the fact, even 
with a large oven, and after the fact to be lenient 
even with a small oven. But, if one baked a loaf of 
bread with meat, it is forbidden to eat it with milk 
if he has another loaf … If they baked or roasted 
prohibited food and permitted food under one 
frying pan, both foods uncovered, they are 
prohibited even after the fact. The same is true if 
they baked a loaf of bread with meat in such a 
manner, it is prohibited to eat it with milk. But one 
after the other is ok, unless there was steam from 
the pan in both of them, because this is like the 
cover of a pot … 

  

 


