
Breaded Cauliflower
Haadama • Boreh Nefashot

Breaded Chicken
Shehakol • Boreh Nefashot1

Granola Bars 
Haadama* •  Boreh Nefashot2

Pazkesz Rice Cakes 
Mezonot •Boreh Nefashot3

Pizza (one slice) 
Hamotzei• Birkat Hamazon4

Pringles 
Haadama • Boreh Nefashot5

Shlishkas (Gnocchi) 
Mezonot • Boreh Nefashot6

Sushi 
Bracha on majority ingredient 

Boreh Nefashot7

Vegetable Soup (with vegetables)
Haadama • Boreh Nefashot8

Instant Soup (without vegetables) 
Shehakol • Boreh Nefashot8

Soup (with ample amount of noodles) 
Mezonot • Al Hamichya8

Wontons 
Mezonot • Al Hamichya9

Wraps 
Hamotzei • Birkat Hamazon10

 ותן ברכה לר’ בדנר ד’ עח פסק שבמעטה עבה יש לברך מזונות ובדקה שהכל. כן חילק . 1
הוזאת הברכה ד’ קח. ע’ עם מרדכי )ד’ קו( שמתרץ פסקי ר’ משה עם דין כל שיש בו. ופסק 

הגרמ”ו שכל שניצל יש לברך שהכל.
 דמ’ ברכ’ לז. דהכוסס את החטה מברך עליה בורא פרי האדמה, ש”ע רח:ד סתם כהרמב”ם . 2

ורא”ש שלבסוף מברך ב”נ ובשם תוס’ יש להחמיר לאוכלו בסועדה שספק שיש לברך על 
האדמה. אמר הגרצ”ש בשם רב בלצקי זצ”ל ששם חטיף גרנולה פירושו שיבולת שועל והם 

העיקר אף אם אינם הרוב. 
 גמ’ ברכ’ לז., ש”ע רח:ז, ביאור הגר”א ד”ה עד כ’ דלא דמי כוסס אורז לחטה שבנתמעך . 3

קצת הוי מזונות, וכ”ה מ”ב ס”ק כו.
 ש”ע קסח:יז פשטידא מברך עליה המוציא, מג”א וט”ז שם, ביאור הלכה ד”ה פשטידא. . 4

הגרצ”ש אמר שזה פשוט מידי דהוי אטוסט גבינה צהובה )grill cheese(. וכן הורה הגרמ”ו 
)עם מרדכי ד’ ק(.

 גמ’ ברכ’ לח. והלכתא תמרי ועבדינהו טרימא מברכין עלייהו בורא פרי העץ, ש”ע רב:ז, . 5
ביאור הגר”א שם. וכן פסק הגרצ”ש.

 גמ’ ברכ’ לה: כל שיש בו מה’ מיני דגן וכו’, ש”ע רח:ב, שו”ת קנין בתורה בהלכה ח”ב ד’ מו.. 6
 מש’ ברכ’ מד. כל שהוא עיקר ועמו טפלה וכו’, ש”ע קסח:ז, ריב:א, מ”ב ס”ק א. הגראב”ח . 7

פסק שברכתו שהכל.
 גמ’ ברכ’ לט. מיא דסלקא כסלקא, ש”ע רה:ב, מ”ב ס”ק ט, ס’ ותן ברכה ד’ תלה, וזאת . 8

הברכה ד’ קיט-קכ. פסק הגראב”ח שמרק עם ירקות צריך שתי ברכות, האדמה על ירקות 
וגם שהכל על המרק.

 רמ”א קסח:יג כ’ שיש לקרעפלי”ך תורת לחם, פתחי הלכה ד’ רנט, ותן ברכה ד’ תצו כ’ . 9
שקרעפלי”ך בזה”ז יש הרבה שמן ופשוט דמזונות.

 תוס’ ברכ’ מב. ד”ה לחמניות דאובליא”ש הוי המוציא, ש”ע קסח:ח, מ”ב קסח:לז. ש”ע . 10
קסח:ו בקבע סועדה. לספרדים, הגראב”ח פסק שאם טעם מי פירות ניכר בעיסה בלי 

קביעות סעודה שברכתו מזונות. 

/YeshivaLink

Reviewed by Rav Schachter שליט”א, Rav Willig שליט”א, and Rav Ben Chaim שליט”א

* It is a middat chasidut not to eat a kezayit in a kedi achilat pras.


