หลักการของอาหารโคเชอร์
เมือ่ พูดถึงชาวยิว คนส่วนใหญ่จะต้องคิดถึงอาหารโคเชอร์ (Kosher) ทีก่ าํ หนดตามหลัก
ศาสนาจูดาย (Judaism) หมายถึง อาหารทีไ่ ด้มาตรฐานตามกฎของยิว (Jewish Law) ทีจ่ ะบริโภคได้ ซึง่ มี
หลักคัชรูท (Kashrut) เป็ นข้อกําหนดเรือ่ งอาหารทีก่ าํ หนดไว้ในคัมภีรโ์ ตราห์ (Torah) ว่าสิง่ ใดรับประทานได้
สิง่ ใดรับประทานไม่ได้ การเตรียมอาหารและรับประทานต้องทําอย่างไร ดังนัน้ เพื่อให้ผบู้ ริโภคอาหารโคเชอร์
มันใจว่
่ าอาหารนัน้ เป็ นโคเชอร์บริโภคได้ จึงต้องมีใบรับรองอาหารโคเชอร์ ซึง่ จะต้องมีแร็บไบ (Rabbis)
ตรวจสอบว่าอาหารนัน้ ได้มาตรฐานโคเชอร์หรือไม่ ผัก ผลไม้ อาจจะง่าย เพียงไม่ให้มแี มลงหรือหนอนมาตอม
เท่านัน้ ส่วนอาหารแปรรูป การตรวจจะต้องตรวจสอบส่วนผสมและกระบวนการผลิตทัง้ หมดว่าเป็ นโคเชอร์
หรือไม่ ซึง่ ทีบ่ รรจุภณ
ั ฑ์จะต้องมีโลโก้โคเชอร์ตดิ อยู่
การปฏิบตั ติ ามหลักการของอาหารโคเชอร์นนั ้ อันทีจ่ ริงไม่ได้เกีย่ วกับสุขภาพโดยตรง แต่เป็ น
เพราะคัมภีรโ์ ตราห์กาํ หนดไว้เช่นนัน้ ซึง่ บางข้อก็ไม่ได้ให้เหตุผลว่าทําไม หลักง่ายๆ ของอาหารโคเชอร์ มี
ดังนี้
1. เนื้อสัตว์ทบ่ี ริโภคได้ ต้องเป็ นสัตว์ทเ่ี ท้ามีกบี และเคีย้ วเอือ้ ง ได้แก่
 เนื้อสัตว์ทบ่ี ริโภคต้องเป็ นสัตว์ทม่ี เี ท้าเป็ นกีบและเคีย้ วเอือ้ ง เช่น วัว แกะ แพะ
กวาง ไบซัน ดังนัน้ หมูไม่เป็ นโคเชอร์เพราะไม่ได้เป็ นสัตว์เคีย้ วเอือ้ งซึง่ มีคุณสมบัตไิ ม่ครบทัง้ สองข้อ
 สัตว์น้ําทีบ่ ริโภคได้จะต้องมีครีบและเกล็ด ดังนัน้ สัตว์น้ําทีบ่ ริโภคได้ คือ ปลา
เช่น ปลาทูน่า ปลาแซลมอน ปลาแฮรริง่ ส่วนกุง้ ล๊อบสเตอร์ หอยนางรม หอยลาย ปู ไม่โคเชอร์
 สัตว์ปีกทีบ่ ริโภคได้ คือ ไก่ เป็ ด ห่าน และไก่งวง
 เนื้อสัตว์บางชนิดบริโภคไม่ได้ และส่วนของสัตว์ เครือ่ งใน ไข่ นม ของสัตว์เหล่านัน้ ก็
บริโภคไม่ได้ และห้ามบริโภคเลือดของสัตว์จาํ พวกนก และสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมด้วยเพราะถือว่าเป็ นชีวติ แต่
ข้อกําหนดนี้ไม่ครอบคลุมถึงปลา
ทัง้ นี้ สัตว์ดงั กล่าวจะต้องฆ่าตามหลักของยิว คือ ใช้มดี ทีค่ มมากแทงไปทีค่ อ และสัตว์จะตาย
ภายใน 2 วินาที และต้องถ่ายเลือดออกจากเนื้อสัตว์อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ ผูฆ้ า่ สัตว์น้ีจะต้องได้รบั การฝึกเป็ น
อย่างดี คนยิวถือว่าวิธกี ารนี้ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ คนยิวจะไม่บริโภคสัตว์ทต่ี ายตามธรรมชาติ เนื้อของ
สัตว์ทต่ี ายไม่ใช่โคเชอร์ เพราะไม่ได้ฆา่ ตามหลักของยิว
2. ผักและผลไม้ เป็ นโคเชอร์ บริโภคได้ แต่ตอ้ งตรวจสอบให้ดี ไม่ให้มหี นอนและแมลงมา
ตอม เพราะหนอนและแมลงไม่ใช่โคเชอร์
3. เนื้อสัตว์ เนื้อวัว เนื้อไก่ ไม่สามารถบริโภคพร้อมผลิตภัณฑ์นมได้ เพราะจะมีผลต่อระบบ
การย่อย ปลาและไข่สามารถบริโภคด้วยกันได้ และยังห้ามปรุงและเสริฟเนื้อสัตว์และปลาด้วยกันด้วย
อนุ ญาตให้รบั ประทานผลิตภัณฑ์นมกับไข่ดว้ ยกันได้
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4. ผลิตภัณฑ์องุน่ ทีเ่ ป็ นโคเชอร์ตอ้ งผลิตโดยคนยิวเท่านัน้ ดังนัน้ จะห้ามดื่มไวน์และ
ผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตทีไ่ ม่ใช่คนยิว
5. ของใช้ ภาชนะต่างๆ รวมทัง้ หม้อ กระทะ จาน ช้อน ส้อม มีด และของทีใ่ ช้ปรุงอาหาร
อื่นๆ ต้องเป็ นโคเชอร์ดว้ ย ถ้าใช้ปรุงอาหารทีเ่ ป็ นเนื้อแล้ว ห้ามใช้กบั ผลิตภัณฑ์นม ถ้าภาชนะใช้กบั ผลิตภัณฑ์
นมก็หา้ มนําไปใช้กบั เนื้อ ถ้าภาชนะต่างๆ ใช้กบั อาหารทีไ่ ม่โคเชอร์แล้ว ห้ามใช้กบั อาหารโคเชอร์อกี ซึง่ เป็ น
ข้อกําหนดเฉพาะอาหารร้อน นอกจากนัน้ ฟองนํ้า ผ้าเช็ดจาน เตา อ่างล้างจาน เครือ่ งล้างจาน ต้องแยกกัน
ด้วย เป็ นต้น
้
การส่งออกอาหารมาอิสราเอลขึน้ อยูก่ บั เปาหมายของผู
น้ ําเข้า หากขายตามซุปเปอร์มาเก็ต
เช่น Supersol, Mega, หรือ AM PM จําเป็ นต้องมีใบรับรองโคเชอร์ แต่กม็ ซี ุปเปอร์ทจ่ี าํ หน่ายสินค้าทีไ่ ม่ใช่โค
้
เชอร์ดว้ ย เช่น Tivtam หรือ STOP หรือมุง่ เปาหมายไปที
ร้่ านขายอาหารเอเซียสําหรับคนเอเซียและ
ตลาดแรงงานไทย ไม่จาํ เป็ นต้องมีใบรับรองโคเชอร์ แต่ตลาดจะค่อนข้างแคบ
การขอใบรับรองโคเชอร์ ขึน้ อยูก่ บั ผูน้ ําเข้าอิสราเอลต้องการใบรับรองโคเชอร์ในระดับความ
เข้มระดับใด ผูผ้ ลิตจําเป็ นต้องมีการปรับปรุงการผลิตเพือ่ ให้แร็บไบ (Rabbi) มาตรวจกระบวนการผลิต เพือ่
ั บนั นี้ องค์กรทีอ่ อกใบรับรองโคเชอร์จะไปตัง้ อยูใ่ นประเทศต่างๆ แม้ใน
ออกใบรับรองโคเชอร์ต่อไป ปจจุ
ประเทศไทยก็มี Chabad House ซึง่ ออกใบรับรองโคเชอร์ดว้ ย
อย่างไรก็ดี เนื่องจากมีชาวยิวอยูใ่ นประเทศต่างๆ มากมาย เช่น สหรัฐฯ แคนาดา ฝรังเศส
่
อังกฤษ รัสเซีย เป็ นต้น ดังนัน้ อาหารทีไ่ ด้ใบรับรองโคเชอร์ไม่ได้ขายได้เฉพาะอิสราเอลเท่านัน แต่ยงั สามารถ
ขยายส่งออกไปประเทศอื่นทีม่ คี นยิวอยูไ่ ด้อกี ด้วย
่ เครือ่ งหมายโคเชอร์
ตัวอยาง
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่ อาหารไทยที่ได้ใบรับรองโคเชอร์
ตัวอยาง

ข้าวหอมมะลิ ข้าวแดง และถัวเขี
่ ยว

ซ๊อสถัวเหลื
่ องและนํ้าจิม้ ไก่

บะหมีส่ าํ เร็จรูป

กะทิสาํ เร็จรูป

้ น
วุน้ เส้น เส้นหมี่ แปงแผ่
ทีม่ า : Kashrut : Jewish Dietary Laws, www.jewfaq.org/kashrut.htm
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