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Το έμβλημα αστεριών Κ ασπίδων ® είναι ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα που προστατεύεται 
βάσει του ομοσπονδιακού νόμου από την αναρμόδια χρήση σε οποιοδήποτε προϊόν ή την 
αντιστοιχη υπηρεσία. Το εμβλημα ειναι αποκλειστική ιδιοκτησία της διεθνους κυρους εταιρειας με 
την επωνυμια Κοσερ Τεκνικαλ Κονσαλταντς (Kosher Technical Konsultants), τμήμα του 
ορθόδοξου εβραϊκού Συμβουλίου, ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει τα υψηλότερα πρότυπα 
Κασρουτ (Kashrut). Μόνο στις εταιρειες η προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε αυτά 
τα πρότυπα θα επιτρέπεται να επιδείξουν το σύμβολο αστεριών Κ ασπίδων ®.  Η διοίκηση του 
αστεριού ασπίδων Κ® αποτελείται από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων στις διάφορες αναλογιες 
της Κοσερ (kosher), παραγωγής τροφίμων, όπως η επεξεργασία γεύσης, εγκαταστάσεις 
γαλακτοκομείων και αρτοποιείων και επεξεργασία κρέατος και συμπεριλαμβανει επιτελειο 
πτυχιουχων χημεικων αναλυτων με τιτλους PhD σε διαφορες ειδικοτητες. Η επιτροπη προστασιας 
και αναγνωρισης των φεροντων προιοντων Κοσερ με το εμβλημα αστεριών Κ ασπίδων ® 
αποτελειται απο διασημους εμπειρογνωμονες και βαθυγνωστες του νομου περι Κοσερ 
προστατευοντας το κυρος, αρχες και πολιτικη της φερουσας εταρειας και του κατεχωρημενου 
εμβληματος αστεριών Κ ασπίδων ®. Αναθεωρούν και αποφασίζουν όλα τα θέματα Halacha 
(εβραϊκός του Ταλμούδ νόμος) που μπορούν να υπάρξουν.  
Το αστέρι ασπίδων Κ ® είναι παγκόσμια οργάνωση, με ένα διεθνές δίκτυο των περιφερειακών 
συντονιστών και των rabbinic αντιπροσώπων, όλος ποιοι είναι αυστηρά ορθόδοξοι στις 
προσωπικούς πρακτικές και τους συνεταιρισμούς συναγωγών τους. Οι περιφερειακοί συντονιστές 
αστεριών Κ ασπίδων είναι βασισμένοι στο Σικάγο, Φλώριδα, Ισραήλ, Λος Αντζελες, Νέα Υόρκη, 
Μεξικό, Νότια Αμερική, Βόρεια Αφρική, Καναδάς και δυτική Ευρώπη, με τους rabbinic 
αντιπροσώπους σε σημαντικές εβραϊκές κοινότητες σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Οι αντιπρόσωποι 
αστεριών Κ ασπίδων ® επισκεπτονται συχνα τις σημαντικές πηγές kosher τροφίμων ή συστατικών 
τροφίμων οπουδήποτε ανα τον κοσμο τυγχανει να παραγονται. Κάθε πτυχή κάθε προϊόντος ή 
υπηρεσίας υπό την επίβλεψη αστεριών Κ ασπίδων ® έχει αναθεωρηθεί προσεκτικά από τους 
εμπειρογνώμονες kashrut μας, και ελέγχεται με προσοχή σε τρέχουσα βάση και από τους 
περιφερειακούς συντονιστές μας και από το διοικητικό προσωπικό μας. Το αστέρι ασπίδων Κ® 
έχει καινοτομήσει πολλές νέες τεχνικές. βελτιωνοντας ταυτόχρονα τα πρότυπα της επίβλεψης 
Κοσερ (kosher), επεκτείνοντας τα και καθιστώντας τα πιό προσιτά σε ένα ευρύτερο τμήμα της 
σύγχρονης βιομηχανίας τροφίμων. Έχει κερδίσει το σεβασμό πολλων διεθνων επιχειρησεων 
παρασκευης τροφιμων οι οποιες επεδειξαν κατανοηση στην διαδικασια της ενταξης τους στο 
συστημα προδιαγραφων μας, επεδειξαν εμπιστοσυνη ως αναφορα την προστασια εμπορικων 
εμπιστευτικων πληροφοριων και την σημαντικη φημη του εμβληματος αστεριών Κ ασπίδων ®, 
αξιοπιστια του και αποδοχη του σε ολην την διεθνη αγορα Κοσερ (Κosher)  Το έμβλημα αστεριών 
Κ ασπίδων ® αποτελει μια σταθερή εγγύηση προς όλους τους καταναλωτές kosher πως το προϊόν 
ή η υπηρεσία που φερει το σύμβολο Κ ασπίδων ®, είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιό 
απαιτητικά πρότυπα kosher. 
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The Shield Star K® emblem is a registered trademark protected under Federal law against 
unauthorized use on any product or service. It is the exclusive property of Kosher Technical 
Konsultants, a division of the Orthodox Jewish Council, an international organization providing the 
highest standards of Kashrut. Only those products and services meeting these standards are 
permitted to display the Shield Star K ® symbol. 

The administration of the Shield Star K® is comprised of a committee of experts in the various 
disciplines of kosher food production, such as flavor processing, dairy and bakery plants and meat 
processing, as well as a number of Ph.D. level flavor chemists. A committee of world-renowned 
experts in kosher law governs the kosher policies of the Shield Star K®. They review and decide 
all questions of Halacha (Jewish Talmudic Law) which may exist.  

The Shield Star K® is a worldwide organization, with an international network of regional 
coordinators and rabbinic representatives, all of whom are strictly Orthodox in their personal 
practices and synagogue affiliations. The Shield Star K's regional coordinators are based in 
Chicago, Florida, Israel, Los Angeles, New York, Mexico, South America, North Africa, Canada 
and Western Europe, with rabbinic representatives in major Jewish communities throughout North 
America. Shield Star K® representatives pay frequent visits to major sources of kosher food or 
food ingredients wherever they may be. Every aspect of each product or service under the Shield 
Star K® supervision has been carefully reviewed by our kashrut experts, and is closely monitored 
on an ongoing basis both by our regional coordinators and our national administrative staff.  

The Shield Star K® has pioneered many new techniques, that simultaneously raise the standards 
of kosher supervision while extending them and making them more accessible to a wider segment 
of the modern food industry. It has won the respect of many of the world's largest food producing 
companies for its sophisticated understanding of the manufacturing process, its trustworthiness in 
protecting confidential trade information, its outstanding reputation for reliability and acceptability 
throughout the kosher market.  

The Shield Star K® emblem is a firm guarantee to all kosher consumers that the product 
or service, which bears the symbol, is in full compliance with the most demanding kosher 
standards. 
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