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Kashrus in the Kitchen 
VIII – Nat Bar Nat: Cooking Parve 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 דף קיא:  חולין .1
איתמר דגים שעלו בקערה רב אמר אסור 
לאכלן בכותח ושמואל אמר מותר לאכלן 

הוא    בכותח טעם  נותן  אסור  אמר  רב 
נ"ט   בר  טעם  נותן  מותר  אמר  ושמואל 

הלכתא  אביי  אמר חזקיה משום  ]... [הוא
 דגים שעלו בקערה מותר לאוכלן בכותח

 

It was stated: If a fish was taken off the fire and 
placed in a [meat] bowl, Rav says: It is prohibited 
to eat the fish with kutach; And Shmuel says: It is 
permitted to eat the fish with kutaḥ. Rav says that 
it is prohibited because of imparted flavor. And 
Shmuel says that it is permitted because the flavor 
is first imparted to the bowl, and only then from 
the bowl to the fish. Thus, a case of imparted 
flavor derived from imparted flavor […] Chizkiya 
says in the name of Abaye: The halakha is: If a fish 
was removed from the fire and placed into a 
bowl used for meat, it is permitted to eat it 
together with kutaḥ. 

 

 
 חולין קיא:  רשב׳׳אחידושי  .2

, אלא הקערה קבלה טעם מן הבשר, והדגים קבלו טעם מן הקערה, ועדיין  שאינו מקבל טעם מן הממש
הבשר והדגים היתר והיתר הן, וכשנתן הדגים בכותח נמצא דהוו קודם איסורן נ"ט בר נ"ט, ואפילו  
למאן דאמר דטעם אסרה תורה כעיקר לאסור תערובתו, ה"מ טעם ראשון כגון קדרה שבשל בה בשר  

 .שני אין בו כח לאסור אחרים אלא מותר לגמרילא יבשל בה חלב, אבל טעם 
 

 

 

 

 

                1 – My Sefardi friend cooked rice in his ben yomo meat pot. He claims the 
rice can be eaten with meat or dairy. Is he correct? Is that true for me as an 
Ashkenazi? 
 

 

                2 – Am I allowed to use a meat pot to make a huge pot of noodles and then 
use those noodles for both meat and dairy meals?   

 

                3 – I used a jar of spaghetti sauce that says OU D (but there’s no dairy in 
the ingredients) to mix into my ground meat. Is the food kosher? Do I need to 
kasher the pot? 
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 שלחן ערוך יורה דעה סימן צה  .3
דגים שנתבשלו או שנצלו בקדירה של בשר רחוצה יפה שאין שום שומן דבוק בה מותר לאכלם :  סעיף א

 ...  בכותח משום דהוי נותן טעם בר נותן טעם דהיתירא
 

והמנהג לאסור   .לאסור נותן טעם בר נותן טעםויש מחמירים בצלייה ובישול   ה )סעיף ב(:הג
אבל ליתנן בכלי   ,דוקא לאכול עם חלב והבשר עצמון. וובדיעבד מותר בכל עני  ,לכתחילה

וכן אם לא נתבשלו או נצלו תחילה רק עלו בכלי של בשר   .וכן נהגו ,  שלהם מותר לכתחלה
נצלו בו לפגם שלא    וכן אם היה הכלי שנתבשלו או.  מותר לאכלן עם חלב עצמו וכן להפך

 .היה בן יומו נוהגין היתר לכתחילה לאכלן עם המין השני
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 שלחן ערוך יורה דעה סימן צד  .4

אחרת אם בשלו מים בקדרה חדשה ותחבו בה כף חולבת ואחר כך חזרו ובשלו בה מים פעם  :  סעיף ה
ששים אסור  במים  היו  לא  ובשום אחד מהפעמים  יומן  בני  היו  ושתי הכפות  של בשר  כף  בה  ותחבו 

אבל שאר דברים מותר לבשל מאחר שהיתה חדשה שלא בשלו    ,לא בשר ולא חלב  ,להשתמש בקדירה
 :בה מעולם

קדרה שבשלו בה ירקות או מים ותחבו בה כף בן יומו והקדירה אינה בת יומא או  ...  :הגה
ונוהגין להחמיר לאכול המאכל כמין הכלי שהוא בן   , להפך או שיש במאכל ששים הכל שרי

 :ואינו אלא חומרא בעלמא כי מדינא הכל שרי,  יומו ולאסור הכלי שאינו בן יומו
 

 

 

 

 

 

 

 

 

If one cooks vegetables in an eino ben yomo [meat] pot and inserts a ben yomo 
[dairy] spoon, or if the food contains 60 against the ben yomo spoon, 
everything is permitted.  However, the custom is to be stringent to eat the food 
‘like’ the utensil which is a ben yomo, and to prohibit the utensil which was 
eino ben yomo … 
 

There are those who are strict with roasting and cooking and prohibit second-
degree taste, and the custom is to prohibit it before the fact. After the fact, it is 
permissible. This [prohibition] is only eating it with milk or meat itself, but it 
is permissible to serve it on their dishes before the fact, and that is the practice. 
Also, if they weren't initially cooked or roasted, rather they were just on a 
meat plate, it is permissible to eat them with milk, and the inverse. Also, if the 
vessel that they were cooked or roasted in was rancid - meaning it was not 
used for cooking food within 24 hours - we are lenient even before the fact to 
eat them with the other type. 

 
 
 


