בס"ד

הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL
מחלקת יבוא
yevu@rabbinate.gov.il
בס"ד ,כ"ד אדר ב' תשס"ח
31/03/2008
רב נכבד!
בפרוס חג הפסח הבעל"ט ,שמחים אנו להגיש לציבור הרחב את רשימת המוצרים המיובאים אשר קבלו את אישור הרבנות הראשית לישראל לפסח תשס"ח.
השנה כדי ליעל ולעזור למשגיחים הוצאנו את הרשימה על דיסק שניתן להעתיק לכל המשגיחים .בדיסק זה תוכלו למצוא מוצרים מגוונים אשר קבלו אישור כשרות
לפסח תשס”ח ממחלקת הייבוא ברבנות הראשית לישראל .במידה ולא מופיע מוצר בדיסק זה יש לדרוש תעודת כשרות של הרבנות הראשית לישראל מהיבואן.
מטרת רשימה זו היא לסייע למבקשים לשמור על טהרת שולחנם שלא יכשלו בשגגה ,כי בהיעדר שימת לב מיוחדת עלולים להכשל במאכלות אסורות .נבקשכם
להקפיד על כל סימני הזיהוי ,קודי היצור ,חותמת הכשרות והערות ברשימה זו.
החוברת מסווגת לפי סדר א' – ב' של שם המוצרים.
להסיר מכשול
הרחוב מוצף במצרכים שכתוב עליהם "כשר לפסח" ללא אישור מרבנות מוסמכת וכן מזויפים ,דרשו תעודת כשרות על כל מוצר שהנכם רוכשים לפסח ,ולכל השנה
– להזכירכם בכל מקרה חייב המשגיח לקבל תעודת כשרות מהספקים גם אם המוצר מופיע ברשימה.
לתשומת לבכם,
הדיסק יצא בתאריך כ"ז אדר ב' תשס”ח ונמשיך להנפיק תעודות עד ערב פסח תשס”ח ולכן יש להקפיד ולבקש תעודת כשרות מהרבנות הראשית לישראל מהיבואנים
אם המוצר לא מופיע בדיסק זה.
לאחר חג הפסח תשס”ח ,אנו נפרסם רשימה של היבואנים שמכרו את החמץ לפני פסח .אם יבואן לא מופיע ברשימה יש לדרוש ממנו אישור בכתב מרבנות מקומית.
אנו מאחלים לעם ישראל בריאות איתנה שלוות נפש וחדוות חיים .נשא תפילה לאבינו שבשמים שיעזור ,יגן ויושע ,על עמנו ונחלתנו ,שנוכל לחוג את חג החרות מתוך
שמחה וטוב לבב ,ונזכה במהרה בימינו להודות להי"ת על שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו .ונזכה לאכול מן הפסחים ומן הזבחים.
בברכת חג כשר ושמח,
בכבוד רב
הרב יצחק כהן-ארזי
מנהל מחלקת יבא

מצ"ב רשימה נוספת של מוצרים כשרים לפסח  .על מנת לעיין בתעודה ב Word2000-הקליקו פעם אחת על שם המוצר .בWord2003-
ומעלה הקליקו על שם המוצר תוך כדי לחיצה על המקשCTRL-
כדי לסגור את התעודה שנפתחה ולחזור למסמך הנוכחי תבחרו ב"-קובץ"
או הקליקו על ה X-שבפינה העליונה הימנית של החלון.
א' ( מוצרים של חברת "רבלון":
.1

איפור פנים ,שפתיים ,עיניים וידיים :

תעודת רבלון -1איפור פנים ,שפתיים ,עיניים וידיים
תעודת רבלון -2איפור פנים ,שפתיים ,עיניים וידיים
תעודת רבלון -3איפור פנים ,שפתיים ,עיניים וידיים
תעודת רבלון -4איפור פנים ,שפתיים ,עיניים וידיים
.2

טיפוח עור פנים  ,ידיים ורגליים:

תעודת רבלון  -5טיפוח עור פנים  ,ידיים ורגליים
תעודת רבלון  -6טיפוח עור פנים  ,ידיים ורגליים
.3

טיפוח פנים :

תעודת רבלון  -7טיפוח עור פנים  ,ידיים ורגליים

ב'( יבואן "סלום"
מוצרי שוקולד בטעמים שונים

ג'( יבואן "מוגה אינטרנשיונל"
מוצרי חומר גלם
ד'( יבואן "רקיט בנקיזר" :
חומרי ניקוי טבליות באבקה ובנוזל

"סגור"

ה'( יבואן "פוליבה" :
שמנים ושומנים

ו'( יבואן "עמגל":
חומרי גלם
ז'( יבואן "סלטי צבר" :
חומרי גלם
ח'( יבואן "עלית מזון":
חמאת בוטנים

רשימת מוצרים כשרים לפסח תשס"ח
מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :וורלדפאק

ס"ז2122
32

טלפון9436275-08 :

תארעך לועזי21/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ליכטנשטיין

ב' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצרsun spice rs/Fs flat film:casing pepper.fs casing paprika.fs :

תוקף31/12/2008 :

פיוניר

קוד:

casing pastrami.fs casing garlic.fs casing hagson.casing
yehiam pastrami.rs/fs casing sage.rs/fs casing giros red.casing
provance/sun color f or sun color fnw red and brown color
and too ton.sun smoke ,or npp casing.sun color
fibrous-brown8 sun color fibrous-red 1.
"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב רלב"ג משולש K
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

14

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  1מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןJB COCOA :

ס"ח967
93

טלפון9260201-03 :

תארעך לועזי10/01/2008 :

ארץ :מלזיה

תאריך עברי:

ג' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פוליבה

תוקף30/06/2008 :

אבקות קקאו  :JBבטעמיםNATURAL,BROWN,DARK :
"(BROWN,REDDISH BROWN,DARK RED,BLACK,כל מוצר לאחר
הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות סינגפור
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

6

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  2מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןROKO :

ס"ח1450
99

טלפון9525937-03 :

תארעך לועזי06/02/2008 :

ארץ :ספרד

תאריך עברי:

א' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוליוס ברי זכריה

תוקף31/12/2008 :

אבקת אגאר אגאר)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

רק לסחורה המסומנת בתווית כשר לפסח.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  3מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNUTRIN :

ס"ח846
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי02/01/2008 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

כ"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

עלית מזון

תוקף31/12/2008 :

אבקת בוטנים )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

מס' באטש MC105028 :תאריך ייצור08.10.07 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :אחדות ישראל -ארגנטינה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  4מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNUTRIN :

ס"ז849
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי02/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

י"ב טבת תשס"ז

שם היבואן:
אבקת בוטנים ,חמאת בוטנים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

עלית

קוד:

אבקה ,L28MC813 :חמאהPP1B1937/39 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :אחדות ישראל ארגנטינה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  5מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןRAMA INDUSTRIES :

ס"ח1035
23

טלפון9500040-09 :

תארעך לועזי15/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הודו

ח' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :אבקת גואר גם אצווה  RU250צמיגות ")cps5000כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

דורמקו

קוד:

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  6מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןRHODIA :

ס"ח1072
03

טלפון8633030-04 :

תארעך לועזי16/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

ט' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :אבקת וניל ")VANILLIN. ETHYL VANILLINכל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

אורודיה ישראל בע":מ

קוד:

סמל ה OU-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  7מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDAIRY AMERICA :

ס"ח1963
03

טלפון8531075-08 :

תארעך לועזי05/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

גלידות קולרדו בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אבקת חלב מלא)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל  OUDחייב להופיע על האריזה המקורית.
04-15,06-06/604,06-142RBST FREE,06-31RBST FREE,
06-720RBST FREE,06-748RBST FREE,18-61,24-19,25-18,
35-2001,36-5056,42-242,42-406,42-573,48-0943,48-1010
42-406.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

עמוד  8מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDAIRY AMERICA :

ס"ח2333
03

טלפון8531075-08 :

תארעך לועזי01/04/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ה אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

גלידות קולורדו

תוקף31/12/2008 :

אבקת חלב רזה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל ה OUD-ע"ג האריזה המקורית.
04-15, 06-06,
06-094-RBST FREE
06-142-RBST FREE
06-219, 06-31-RBST FREE
06-604, 06-720-RBST FREE
06-748-RBST
08-32, 18-61, 20-350, 21-020, 22-591, 22-592, 24-19,
25-18, 35-2001, 36-5056, 42-242, 42-406, 42-573, 48-1010
48-0943, 40-062, 06-17746

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

עמוד  9מתוך 1011

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCESALPINIA FOOD :

ס"ח489
139

טלפון5354939-03 :

תארעך לועזי10/12/2007 :

ארץ :איטליה

תאריך עברי:

א' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פרפל

תוקף31/12/2008 :

אבקת חרובים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל  OKPחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת  OKובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  10מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSYRAL :

ס"ז1471
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי13/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ה שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :אבקת סירופ מלטיטול ")OM 7575כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

עלית

קוד:

באטש 39357-22
ת .ייצור 22/12/2006

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב שמואל עקיבא יפה שלזינגר-צרפת
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  11מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBARRY CALLEBAUT :

ס"ח1881
33

טלפון9569268-09 :

תארעך לועזי02/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
אבקת קקאו ")793-100187 ,793-100185 ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

יוניברסל נטוורק

קוד:

חותמת כשר לפסח  OKPע"ג האריזה המקורית.

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  12מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןADM :

ס"ז1572
188

טלפון7515170-03 :

תארעך לועזי20/02/2007 :

ארץ :הולנד

תאריך עברי:

ב' אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

פודור יבוא ושווק  2005בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אבקת קקאו דה זאן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

ת .ייצור דצמבר .2006
בול רבנות הולנד כשר לפסח על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק :דצמבר .2008
בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  13מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןADM COCOA :

ס"ח1389
133

טלפון9322977-08 :

תארעך לועזי04/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אחים כהן בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אבקת קקאו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

בתנאי שהמילה SOL :לא מופיעה ליד קוד המוצר.
סמל ה OU-מופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  14מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןADM COCOA :

ס"ח1567
03

טלפון9614445-03 :

תארעך לועזי13/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ז' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מיטב תעשיות רטבים ומזון בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אבקת קקאו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

בתנאי שהמילה SOL :לא מופיעה ליד קוד המוצר.
סמל ה OU-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  15מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןADM COCOA :

ס"ח1856
188

טלפון7515170-03 :

תארעך לועזי02/03/2008 :

ארץ :הולנד

תאריך עברי:

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פודור יבוא ושווק  2005בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אבקת קקאו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

בתנאי שהמילה  SOLלא מופיעה ליד קוד המוצר
סמל ה OU-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  16מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןOCEAN NUTRITION :

ס"ח686
167

טלפון9521666-09 :

תארעך לועזי25/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :קנדה

ט"ז טבת תשס"ח

שם היבואן:
אבקת שמן דגים -אומגה ")3כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אחים הרשברג

קוד:

MC601812TG-K, MC601812TG-KD, MC601812TG-NG-K

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת ה,OU-
הערות :סמל ה OU FISH-חייב להופיע ע"ג האריזנה המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  17מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCAL BEST :

ס"ח1168
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי21/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

יד' שבט תשס"ח

שם היבואן:
אגוז אמריקאי בקליפה").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

מוצפי משה

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח,בהשגחת  OUובאישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  18מתוך1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אגריקולה בלקוט

ס"ח528
138

טלפון8414082-04 :

תארעך לועזי12/12/2007 :
תאריך עברי:

ג' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יורופוד בע"מ

ארץ :בוליביה
תוקף31/12/2008 :

אגוז ברזיל בוליביה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח,באישור הרבנות הראשית
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  19מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCIEX :

ס"ח650
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי23/12/2007 :

ארץ :ברזיל

תאריך עברי:

י"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוז ברזיל)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  20מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אורקופינה

ס"ח385
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי26/11/2007 :

ארץ :ברזיל

תאריך עברי:

ט"ז כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מוצפי משה

תוקף31/12/2008 :

אגוז ברזיל)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  21מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNORTH WEST HAZELNUTS :

ס"ח1404
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי04/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוז לוז קלוף)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  22מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPOINDEXTER NUT :

ס"ח2010
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי09/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ב' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף30/06/2008 :

אגוז מולבן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל סטאר  Kחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :סטאר  - Kארה"ב
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  23מתוך1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןALPINE PACIFIC :

ס"ח524
217

טלפון6230148-04 :

תארעך לועזי12/12/2007 :
תאריך עברי:

ג' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שיקרצי

ארץ :ארה"ב
תוקף31/12/2008 :

אגוז מלך קלוף)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בהשגחת ה CCK-קליפורניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה CCK-קליפורניה,
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  24מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAVANTI NUT :

ס"ח993
178

טלפון8618031-09 :

תארעך לועזי13/01/2008 :
תאריך עברי:

ו' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שיקרצי

ארץ :ארה"ב
תוקף31/12/2008 :

אגוז מלך קלוף)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות סן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  25מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןANHUL :

ס"ח1403
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי04/02/2008 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוז מלך קלוף)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  26מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןFRAZIER NUT FARMS :

ס"ח1850
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי02/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוז מלך)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות סן פרנסיסקו,
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות סן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  27מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNUTRINUT ESTEVE :

ס"ח1995
03

טלפון6881333-08 :

תארעך לועזי06/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ט אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ששון

תוקף31/12/2008 :

אגוז מלך)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  28מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGOLD RIVER 0RCARDS :

ס"ח2096
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי13/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוז מלך)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות סאן פרנסיסקו
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  29מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSABIE FARM :

ס"ח651
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי23/12/2007 :

ארץ :דרום אפריקה

תאריך עברי:

י"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוז מקדמיה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  30מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :נברו/יאנג פקאן/סן סבה/אינטימיקס

ס"ח1167
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי21/01/2008 :

ארץ :ארה"ב/וייטנאם

תאריך עברי:

יד' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מוצפי משה

תוקף31/12/2008 :

אגוז פקאן,אגוז קשיו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  31מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןO.G. NUT CO :

ס"ח1975
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי05/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מוצפי משה

תוקף31/12/2008 :

אגוז קלוף אמריקאי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת רבנות סן פרנסיסקו ,ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות סן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  32מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןRESIBROS :

ס"ח1617
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי14/02/2008 :

ארץ :ברזיל

תאריך עברי:

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוז קשיו גרוס)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  33מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןOLAM :

ס"ח2305
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי30/03/2008 :

ארץ :וייטנאם

תאריך עברי:

כ"ג אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוז קשיו מקולף)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  34מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDAKAO/KENNKO/HOANG SON 1 :

ס"ח2070
58

טלפון7499000-09 :

תארעך לועזי12/03/2008 :

ארץ :וייטנאם

תאריך עברי:

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוז קשיו קלוף )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדר ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  35מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןXUAN IOC/TAN AN FOODS/THIEN AN :

ס"ח1916
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי03/03/2008 :

ארץ :וייטנאם

תאריך עברי:

כ"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוז קשיו קלוף)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  36מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNASEEN :

ס"ח2071
58

טלפון7499000-09 :

תארעך לועזי12/03/2008 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוז קשיו קלוף)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  37מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNHAT HUY :

ס"ח1264
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי27/01/2008 :

ארץ :וייטנאם

תאריך עברי:

כ' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מוצפי משה

תוקף31/12/2008 :

אגוז קשיו קלןף)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  38מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNAJEER :

ס"ח644
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי23/12/2007 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

י"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מיאל אימפקס בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוז קשיו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  39מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןEMMANUEL CASHEW :

ס"ח1728
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי21/02/2008 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

ט"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מיאל אימפקס

תוקף31/12/2008 :

אגוז קשיו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  40מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLAFOOCO :

ס"ח1962
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי05/03/2008 :

ארץ :וייטנאם

תאריך עברי:

כח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוז קשיו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  41מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTANIMEX :

ס"ח2221
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי24/03/2008 :

ארץ :ויאטנם

תאריך עברי:

י"ז אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוז קשיו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  42מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סיאונה

ס"ח2304
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי30/03/2008 :

ארץ :ברזיל

תאריך עברי:

כ"ג אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוז קשיו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  43מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCANDELA PERU :

ס"ח910

טלפון9389482-08 :

תארעך לועזי07/01/2008 :

ארץ :פרו

תאריך עברי:

כ"ט טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

א.ר.מ.ג בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי ברזיל)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  44מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSANTA CLARA :

ס"ח743
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי27/12/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ח טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מוצפי משה

תוקף30/06/2008 :

אגוזי המלך בקליפה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב אלי פרנקל-CK-ארה"ב
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הרב אלי פרנקל ,CK
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע ע"ג האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  45מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCASCADE :

ס"ח1247
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי24/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
אגוזי לוז בונדוק קלוף אמריקאי") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

מוצפי משה

קוד:

סמל הסטאר  Kחייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :סטאר K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הסטאר  ,Kובאישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  46מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קראמן

ס"ח1695
138

טלפון8414082-04 :

תארעך לועזי20/02/2008 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

י"ד אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יורופוד בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי לוז קלויים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת,
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :חוג חתם סופר-פ"ת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

חותמת חוג חתם סופר פ"ת ע"ג האריזה המקורית.
על כל קרטון חותמת המשגיח כשר לפסח ס"ח י.ל.צ והאותיותYL :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  47מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :בלסו

ס"ח2250
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי26/03/2008 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

י"ט אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי לוז קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  48מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCASCADE/P.J EHLI :

ס"ח83
30

טלפון6814465-03 :

תארעך לועזי09/10/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ז תשרי תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :אגוזי לוז קלופים ,אגוזי לוז בקליפה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף30/06/2008 :

מוצפי ניסים

קוד:

סמל סטאר  Kחייב להופיע על האריזה המקורית

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :סטאר K
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת סטאר  Kובאישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  49מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGURSOY :

ס"ח1914
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי03/03/2008 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

כ"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי לוז)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  50מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :גרואר דיירקט ,דיאמונד ,מיד וואלי

ס"ח383
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי26/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ט"ז כסלו תשס"ח

שם היבואן:
אגוזי לוז ,אגוזי מלך קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מוצפי משה

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  51מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGUEERA NUT :

ס"ז1996
03

טלפון6813789-03 :

תארעך לועזי14/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ד אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :אגוזי מלך מקולפים ,אגוזי מלך בקליפה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף30/06/2008 :

פסח שלמה

קוד:

סמל  OUחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה ,בהשגחת  OUובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  52מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCRAIN WALNUTS :

ס"ח744
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי27/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ח טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :אגוזי מלך מקולפים ,אגוזי מלך בקליפה") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף30/06/2008 :

יוסף לוי בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו,
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

בהשגחה :רבנות סאן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  53מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCRAIN WALNUTS :

ס"ו3480
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי08/08/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ד אב תשס"ו

שם היבואן:
מוצר :אגוזי מלך מקולפים ,אגוזי מלך בקליפה"),כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף30/06/2008 :

יוסף לוי בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו,
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

בהשגחה :רבנות סאן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  54מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKAANA GLOBE/KESSLER :

ס"ח1913
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי03/03/2008 :

ארץ :מולדובה

תאריך עברי:

כ"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי מלך קלוף )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  55מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPOLINDEXTER :

ס"ח2152
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי19/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ב אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי מלך קלופים )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  56מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGROWER DIRECT :

ס"ז1647
03

טלפון6880301-03 :

תארעך לועזי25/02/2007 :
תאריך עברי:

ז' אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

ששון

ארץ :ארה"ב
תוקף31/12/2008 :

אגוזי מלך קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  57מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGROWER DIRECT :

ס"ח814
30

טלפון6815124-03 :

תארעך לועזי31/12/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ב טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ניסים מוצפי

תוקף31/12/2008 :

אגוזי מלך קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו,
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות סאן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  58מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMID VALLEY NUT :

ס"ח1698
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי20/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ד אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

וילי פוד בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי מלך קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל ה OU-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  59מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKUMING XINWEL FOOD :

ס"ח1716
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי21/02/2008 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

ט"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי מלך קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  60מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דרקו

ס"ח545
138

טלפון8414082-04 :

תארעך לועזי12/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ג' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :אגוזי מלך קלופים ,שקד קלוף ,שזיפים מיובשים") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

יורופוד בע"מ

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  61מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אמרלד

ס"ח361
03

טלפון6881333-08 :

תארעך לועזי19/11/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ט' כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ששון

תוקף31/12/2008 :

אגוזי מלך)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,פרווה ,באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  62מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פטרסון נאט קו

ס"ח1583
78

טלפון9282624-03 :

תארעך לועזי13/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ז' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ריבוע כחול בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי מלך)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה-WCRC :ארה"ב
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  63מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDERCO :

ס"ח1165
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי21/01/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

יד' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי מלך").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה/WCRC :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  64מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTERRI LYNN INC :

ס"ח236
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי01/11/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ' חשון תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מיאל אימפקס בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי פקאן )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל  CRCחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה -CRC /ארה"ב
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :נדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  65מתוך1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSOUTH WEST NUT :

ס"ח1584
78

טלפון9282624-03 :

תארעך לועזי13/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ז' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ריבוע כחול בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי פקאן מקולפים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל ה OUP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  66מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNAVARRO/ SAN SABA :

ס"ח652
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי23/12/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי פקאן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  67מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןVINALIMEX :

ס"ח2009
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי09/03/2008 :

ארץ :וייטנאם

תאריך עברי:

ב' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף30/06/2008 :

אגוזי קשיו קלופים )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  68מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTANIMEX/MINH HUY :

ס"ח403
03

טלפון6881333-08 :

תארעך לועזי28/11/2007 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

י"ח כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ששון

תוקף31/12/2008 :

אגוזי קשיו קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  69מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :עולם

ס"ח546
138

טלפון8414082-04 :

תארעך לועזי12/12/2007 :
תאריך עברי:

ג' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יורופוד בע"מ

ארץ :הודו -וייטנאם
תוקף31/12/2008 :

אגוזי קשיו קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  70מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMINH TYAN/DING CAO/NITRAGREX :

ס"ח582
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי16/12/2007 :

ארץ :ויטנאם

תאריך עברי:

ז' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי קשיו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה,באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  71מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMinh Tyan/Ding Cao/Nitragrex :

ס"ח662
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי23/12/2007 :

ארץ :וייטנאם

תאריך עברי:

י"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי קשיו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :אגוזי קשיו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  72מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHong son/Lieh Minh :

ס"ח824
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי01/01/2008 :

ארץ :וייטנאם

תאריך עברי:

כ"ג טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי קשיו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,באישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  73מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMCI :

ס"ח1613
03

טלפון6881333-08 :

תארעך לועזי14/02/2008 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ששון

תוקף31/12/2008 :

אגוזי קשיו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  74מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןASSOCIATED CASHEW :

ס"ח1915
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי03/03/2008 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

כ"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי קשיו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  75מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןXUAN LOO/HARPO/ANYTHAO/OLAM :

ס"ח2281
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי27/03/2008 :

ארץ :ויאטנם

תאריך עברי:

כ' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי קשיו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  76מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCIONA :

ס"ח2283
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי27/03/2008 :

ארץ :ברזיל

תאריך עברי:

כ' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי קשיו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  77מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCENTRAL CASHEW :

ס"ח2284
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי27/03/2008 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

כ' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזי קשיו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  78מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDERCO/P.R.FARMS/H.N :

ס"ח1800
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי25/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :אגוזים מלך קלופים,שקדים קלופים אמריקאי"),כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

מוצפי משה

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק,ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  79מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGROWER DIRECT NUT :

ס"ח89
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי09/10/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ז תשרי תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מיאל אימפקס בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזים מקולפים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות סאן פרנסיסקו
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  80מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פוינדקסטר נאט

ס"ח806
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי31/12/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ב טבת תשס"י

שם היבואן:
מוצר:

מיאל אימפקס בע"מ

תוקף30/06/2008 :

אגוזים מקולפים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל סטאר  Kחייב להופיע על האריזה.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :סטאר - Kארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת סטאר  Kובאישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  81מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPATTERSON NUT :

ס"ח1091
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי17/01/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מיאל אימפקס בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזים מקולפים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ WCRC
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת בד"ץ  WCRCובאישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  82מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןO.G NUT :

ס"ח1258
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי27/01/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מיאל אימפקס

תוקף31/12/2008 :

אגוזים מקולפים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח,בהשגחת בד"צ סאן פרנסיסקו ,ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

בהשגחה :בד"צ-סאן פרנסיסקו.
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  83מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPATTERSON -NUT :

ס"ח1124
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי17/01/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מיאל אימפקס בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזים מקולפים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה-WCRC :ארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,WCRC-ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  84מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGREEN VALLEY :

ס"ח1238
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי24/01/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מיאל אימפקס

תוקף31/12/2008 :

אגוזים פקאן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל  OUעל האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח,בהשגחת  OUובאישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  85מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGROWER DIRECT :

ס"ח593
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי16/12/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ז' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מוצפי משה

תוקף31/12/2008 :

אגוזים קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו,
הערות :שם היצרן וארץ היצור חיבים להופיע ע"ג האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות סאן פרנסיסקו
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  86מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPOINDEXTER :

ס"ח1240
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי24/01/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :סטאר K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת הסטאר  ,Kובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  87מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :גולד ריבר

ס"ח2125
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי17/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מוצפי משה

תוקף31/12/2008 :

אגוזים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות סן פרנסיסקו,
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות סן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  88מתוך1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSTEWART&JASPER :

ס"ח837
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי01/01/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ג טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אגוזים ,שקדים") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה -KSA :ארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה KSA-ארה"ב ,ובאישור
הערות :סמל ה KSA-P-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  89מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :הינדוסטאן ליוור/פיקריק

ס"ח790
75

טלפון8418284-04 :

תארעך לועזי30/12/2007 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

כ"א טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שוקחה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אוז בסמטי מעולה )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי אורז בפסח ,באישור
הערות :יש לברור לפני השימוש.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  90מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןFRESNO :

ס"ח1647
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אוכמניות מיובשות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  91מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNATIONAL RAISINS :

ס"ח1648
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אוכמניות מיובשות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  92מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPARTHENON :

ס"ח2153
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי19/03/2008 :

ארץ :יוון

תאריך עברי:

י"א אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אוכמניות מיובשות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  93מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן107 101/105 103 :

ס"ח961
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי10/01/2008 :

ארץ :תאילנד

תאריך עברי:

ג' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אורז )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח  ,לאוכלי אורז בפסח,
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  94מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןRAJRANI :

ס"ו1230
33

טלפון6880301-03 :

תארעך לועזי26/02/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :הודו

כ"ח שבט תשס"ו

שם היבואן:
אורז בסמטי ") VAADIכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

ששון

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח ובאישור
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  95מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סלסון אוברסיז

ס"ח1026
163

טלפון6568383-04 :

תארעך לועזי15/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הודו

ח' שבט תשס"ח

שם היבואן:
אורז בסמטי תאג' מאהל)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

בני חנה שומשום

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי אורז בפסח ,באישור
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  96מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :הינדוסטן לווד

ס"ח710
138

טלפון8414082-04 :

תארעך לועזי26/12/2007 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

י"ז טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יורופוד בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אורז בסמטי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח  ,לאוכלי אורז בפסח ,יש
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  97מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :וויטי פיין פודס

ס"ח712
03

טלפון5201977-050 :

תארעך לועזי26/12/2007 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

י"ז טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

כ.נועם

תוקף31/12/2008 :

אורז בסמטי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי אורז בפסח ,יש
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  98מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קוד 100

ס"ח1156
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי20/01/2008 :

ארץ :תיאלנד

תאריך עברי:

י"ג שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אורז בסמטי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי אורז בפסח ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

עמוד  99מתוך 1011

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKOHINOR FOODS :

ס"ח1593
03

טלפון5353338-050 :

תארעך לועזי14/02/2008 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ג'לל דרבי

תוקף31/12/2008 :

אורז בסמטי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי אורז בפסח ,באישור
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  100מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :רייס גרוארס/סי טרייד

ס"ח888
75

טלפון8418284-04 :

תארעך לועזי06/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אוסטרליה

כ"ח טבת תשס"ח

שם היבואן:
אורז חום ,אורז חצי עגול") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שוקחה בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי אורז בפסח ,באישור
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  101מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סון סינג /קפיטל

ס"ח789
75

טלפון8418284-04 :

תארעך לועזי30/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :תיאלנד

כ"א טבת תשס"ח

שם היבואן:
אורז יסמין ארוך ,אורז כוכבים") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שוקחה בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי אורז בפסח ,באישור
הערות :יש לברור לפני השימוש.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  102מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :וינג און

ס"ח1871
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי02/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :תיאלנד

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :אורז יסמין מובחר במשקלים 1 :ק"ג 5 ,ק"ג 25 ,ק"ג") ,כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ יורה דעה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  103מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןUTHAI :

ס"ז1729
03

טלפון8504041-08 :

תארעך לועזי28/02/2007 :
תאריך עברי:

י' אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

גורן י.ר

ארץ :תאילנד
תוקף31/12/2008 :

אורז יסמין)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח באישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  104מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAKE RICE MILL :

ס"ח935
03

טלפון5189868-03 :

תארעך לועזי08/01/2008 :

ארץ :תיאלנד

תאריך עברי:

א' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מזרח ומערב מזון בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אורז יסמין)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי אורז בפסח ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  105מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןRICE WORK :

ס"ח1023
163

טלפון6568383-04 :

תארעך לועזי15/01/2008 :

ארץ :תיאלנד

תאריך עברי:

ח' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

בני חנה שומשום

תוקף31/12/2008 :

אורז יסמין)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי אורז בפסח ,באישור
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  106מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNOVA/GENTRACO :

ס"ח1027
163

טלפון6568383-04 :

תארעך לועזי15/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ויאטנם

ח' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :אורז יסמין ,אורז לבן ארוך  5%שבר") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

בני חנה שומשום

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי אורז בפסח ,באישור
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  107מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTOP PANICH CO :

ס"ח1691
28

טלפון5588780-03 :

תארעך לועזי20/02/2008 :

ארץ :תיאלנד

תאריך עברי:

י"ד אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אלסקה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אורז לבן ארוך)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי אורז בפסח ,באישור
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  108מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDEVA SINGH SHAM SINGH :

ס"ח490
42

טלפון8455707-04 :

תארעך לועזי10/12/2007 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

א' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

תומר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אורז לבן בסמטי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק,ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי אורז בפסח,פרווה,
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  109מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דבה סינג

ס"ז3277
28

טלפון5588780-03 :

תארעך לועזי21/08/2007 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

ז' אלול תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

רוני השקעות בע"מ

תוקף30/06/2008 :

אורז לבן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי אורז בפסח
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  110מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן121/177 :

ס"ח1243
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי24/01/2008 :

ארץ :תיאלנד

תאריך עברי:

י"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אורז עגול ארוך )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי אורז בפסח ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  111מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSOS :

ס"ח1029
163

טלפון6568383-04 :

תארעך לועזי15/01/2008 :

ארץ :ספרד

תאריך עברי:

ח' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

בני חנה שומשום

תוקף31/12/2008 :

אורז עגול)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי אורז בפסח ,באישור
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  112מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לנדברג

ס"ח350
95

טלפון5384540-03 :

תארעך לועזי19/11/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ט' תשרי תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

טעם טבע -אלטמן

תוקף31/12/2008 :

אורז פראי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  113מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פאט פרו אוברסיס

ס"ח1861
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי02/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :אורז פרסי מובחר במשקלים 1 :ק"ג 5 ,ק"ג 25 ,ק"ג") ,כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,לאוכלי אורז בפסח ,בהשגחת בד"צ יורה
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית .יש לברור את האורז לפני פסח ג' פעמים.

בהשגחה :בד"צ יורה דעה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

חותמת בד"צ יורה דעה כשר לפסח חייב לופיע ע"ג האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  114מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGOLDEN GRAIN :

ס"ח1381
03

טלפון8412727-04 :

תארעך לועזי04/02/2008 :

ארץ :תיאלנד

תאריך עברי:

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

בני מאלק

תוקף31/12/2008 :

אורז קלוף יסמין)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי אורז בפסח ,ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  115מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGIN GIN FOOD :

ס"ז2114
112

טלפון9322233-08 :

תארעך לועזי20/03/2007 :
תאריך עברי:

א' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

וילי פוד בע"מ

ארץ :תאילנד
תוקף31/12/2008 :

אטריות אורז)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

ת .ייצור  25דצמבר .2006
על כל קרטון חותמת ידנית של המשגייח.

תאריך אחרון לשיווק25.12.2009 :
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי אורז בפסח ,פרווה ,בהשגחת KF
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  116מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ליון תאי

ס"ח900
37

טלפון6044319-03 :

תארעך לועזי06/01/2008 :

ארץ :תיאלנד

תאריך עברי:

כ"ח טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אוריינטל פוד

תוקף31/12/2008 :

אטריות אורז)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך ייצור21.11.07 :

תאריך אחרון לשיווק21.11.09 :
בהשגחה :משולשK
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ואורז  ,בהשגחת
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  117מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPALATINIT :

ס"ח334
03

טלפון8825501-09 :

תארעך לועזי14/11/2007 :

ארץ :גרמניה

תאריך עברי:

ד' כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אלמנדוס

תוקף31/12/2008 :

איזומלט  20ק"ג)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב מרדכי זעקבך -צרפת
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  118מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דאליאן הוליאן פוד

ס"ז2992
49

טלפון5509655-03 :

תארעך לועזי08/07/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

כ"ב תמוז תשס"ז

שם היבואן:
אלסקה פולק ללא קשקשת)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

שילה

קוד:

ת .ייצור  27.05.07עד .30.05.07
בכל קרטון מבפנים ומבחוץ פתקית רבנות הונג קונג.

תאריך אחרון לשיווק29.05.08 :
בהשגחה :רבנות הונג קונג
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  119מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אלפרו

ס"ז2205
164

טלפון6180175-03 :

תארעך לועזי11/04/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

כ"ג ניסן תשס"ז

שם היבואן:
אלפרו :תחליב חלב ללא סוכר ומלח ,תחליף חלב ביו נאטור)"כל מוצר לאחר
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

בית טבע ש.מ

הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

ת .ייצור  22/01/2007באטש . M04221518
ת .ייצור  23/01/2007באטש M04230336 P04230359

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות  ,פרווה ,בהשגחת שומרי
הערות:

בהשגחה :שומרי ה דת אנטוורפן  -בלגיה /בד"ץ בית יוסף
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:
כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  120מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ב.א.ס.פ

ס"ח2244
03

טלפון6053212-03 :

תארעך לועזי26/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

י"ט אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :אמוניום ביקרבונט ,סודיום מטביסולפיט)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

סנטימפורט

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד -גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  121מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :טקרנג פינאפל

ס"ח2150
78

טלפון9282624-03 :

תארעך לועזי18/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

י"א אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :אננס חתיכות ,אננס פרוסות ,קוקטייל פירות טרופיים)"כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

ריבוע כחול בע"מ

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח  ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ בית יוסף
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור  ,17.18/12/07קודים,PLT 071217-18 :
,FTL IT 071217-18, SSL 14T071217-18
SSL T 071217

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  122מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :טקרנג פינאפל

ס"ז2024
78

טלפון9282556-03 :

תארעך לועזי15/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

כ"ה אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :אננס חתיכות ,אננס פרוסות ,קוקטייל פירות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

ריבוע כחול גלקסי בע"מ

קוד:

PLT C67708/FCL C67708

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :משולש  - Kארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,ללא חשש קטניות ,בהשגחת משולש K
הערות:

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  123מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTODO NATURAL :

ס"ח2179
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי20/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :קוסטה ריקה

י"ג אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :אננס טבעי מיובש באריזות  5ק"ג)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

חממה מאיר בע"מ

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרבנות הראשית לישראלO.K/
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  OKובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  124מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :גרייט ג'יאנט פיינאפל

ס"ז1740
200

טלפון5901681-02 :

תארעך לועזי28/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :אינדונזיה

י' אדר תשס"ז

שם היבואן:
אננס פרוסות ,אננס חתוכות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

טעמן

קוד:

ת .ייצור  28-27נובמבר .2006
קודיםB7P,A2P,B2P/ L4KA2P/B2P. J2S A8P,H331GG J2C/ A7P :
,B8P. J2CA8P, J2CB8P
H332 GG J2C /A7P,B7P,A2P,B2P, J2S B2P, L4KAGG, J2CB8P
חותמת הבד"ץ על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ בית יוסף
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:
כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  125מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אנהוי

ס"ח976
28

טלפון5588780-03 :

תארעך לועזי10/01/2008 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

ג' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אלסקה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אספרגוס לבן )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ועד העיר סט לואיס,
הערות:

בהשגחה :ועד העיר סט לואיס-ארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

חתימת המשגיח על מדבקה המופיע ע"ג כל קרטון.
PD12082007, ED12082010, 3400/01034YP

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  126מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBELLS PULSES :

ס"ח1429
75

טלפון8418284-04 :

תארעך לועזי05/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :קנדה

כ"ט שבט תשס"ח

שם היבואן:
אפונה יבשה ירוקה חצאים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שוקחה בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  127מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSASCKAN :

ס"ח1668
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :

ארץ :קנדה

תאריך עברי:

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אפונה יבשה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדהCOR/
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  128מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTONG GARDENS :

ס"ז1358
97

טלפון9513369-09 :

תארעך לועזי07/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סינגפור

י"ט שבט תשס"ו

שם היבואן:
אפונה מטוגנת ,פול מטוגן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מנצ'יס

קוד:

ת .ייצור  9-17ינואר .2007
על כל קופסה הדר פסח תשס"ז ,כשר לפסח תשס"ז לאוכלי קטניות.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת KF
הערות:
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  129מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :טונג גרדן תעשיות מזון

ס"ח2239
97

טלפון9513369-09 :

תארעך לועזי25/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :סינגפור

י"ח אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
אפונה מלוחה ,פול מטוגן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מנצ'יס

קוד:

ת .ייצור  20,21,22,25,27,28פברואר  3,4 ,2008מרץ .2008

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת KF
הערות:
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  130מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSASKCAN :

ס"ח1495
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי07/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :קנדה

א' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
אפונה צהובה ,אפונה ירוקה") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

חממה מאיר בע"מ

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהCOR :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור וסמל  CORחייבים להופיע על
האריזה המקורית.
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  131מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPASFROST :

ס"ח714
03

טלפון9674487-03 :

תארעך לועזי26/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

י"ז טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :אפונה קפואה ,שעועית ירוקה חתוכה") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

אשור בע"מ

קוד:

לסחורה המסומנת עד לתאריך ייצור31.12.2007 :
על כל תווית חותמת רבנות בריסל.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות בריסל -בלגיה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  132מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPASFROST :

ס"ח1239
03

טלפון9674487-03 :

תארעך לועזי24/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

י"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :אפונה קפואה,שעועית ירוקה שלמה").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

עדן סחר בע"מ

קוד:

לוט9.11.07.:
סמל  KPעל האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות בריסל-בלגיה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  133מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אריסה

ס"ח2109
03

טלפון7776600-09 :

תארעך לועזי16/03/2008 :

ארץ :דרום אפריקה

תאריך עברי:

ט' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מור פירות השרון בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אפרסמון מיובש)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בי"ד קייפטאון ,ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בי"ד קייפטאון-דרא"פ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  134מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSHANDONG YIJING :

ס"ח440
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי03/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סיו

כ"ג כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :אפרסקים בסירופ קל במשקל 820:גרם  2650גרם )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף30/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב ובאישור
הערות:

בהשגחה :חתם סופר ב"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

CSLPK/ELCSK
על כל קרטון חותמת המשגיח עם תאריך 01.08.07-30.07.07

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  135מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אנהוי דנגשן

ס"ז3365
28

טלפון5588780-03 :

תארעך לועזי30/08/2007 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

ט"ז אלול תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

אלסקה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

אפרסקים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק31.07.2010 ,1.08.2010 :
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת ובאישור
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר פ"ת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

קוד יצרן .M6 3400/01024
ת .ייצור 01.08.2007 , 31.07.2007

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  136מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אנהוי דנגשן

ס"ז3367
34

טלפון5201977-050 :

תארעך לועזי30/08/2007 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

ט"ז אלול תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

נועם סוכנויות

תוקף31/12/2008 :

אפרסקים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק01.08.2010 31.07.2010 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת ובאישור
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר פ"ת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

01.08.07 ,31.07.07.
קוד מפעל M6 3400/01024

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  137מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSHELL :

ס"ז2786
03

טלפון6049701-04 :

תארעך לועזי17/06/2007 :

ארץ :צרפת

תאריך עברי:

א' תמוז תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

סנו אינטר

תוקף30/06/2008 :

אצטון ,איזופרופנול)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  138מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGIVAUDAN :

ס"ח1116
27

טלפון5651515-03 :

תארעך לועזי17/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

י' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :ארומות בטעמים :חמוציות ,דבש ,פסיפלורה") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

תה ויסוצקי

מאושר"(

קוד:

ע"ג כל אריזה תווית" :כשר לפסח בהשגחת הרב ט .הוד.
מס' באטש :חמוציות 250ק"ג7207039109& 720701377 -
דבש  213ק"ג 7207039105 :
פסיפלורה  750ק"ג7207039112 :
פסיפלורה  250ק"ג7207023883 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  139מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :החברה הבינלאומית למזוון

ס"ח2348
03

טלפון8913391-09 :

תארעך לועזי02/04/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :מצרים

כ"ו אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
ארטישוק במותג "ג .עופר")"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שאנל

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ יורה דעה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

חותם הבד"ץ עם הולגרמה ממוספרת על כל אריזה.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  140מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אל מרווה

ס"ח2347
03

טלפון8913391-09 :

תארעך לועזי02/04/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :מצרים

כ"ו אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :ארטישוק ,במיה במותג "ג .עופר")"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

שאנל

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בד"ץ יורה דעה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

חותם הבד"ץ עם הולגרמה ממוספרת על האריזה.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  141מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSASOL SOLVENTS :

ס"ז3284
03

טלפון8468000-04 :

תארעך לועזי21/08/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :דרא"פ

ז' אלול תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :אתיל אלכוהול אבסולוט ,אתיל אצטט ,נ .פורפנול)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

גדות מסופים כימקלים

מאושר"(

קוד:

לסחורה המסומנתP, ZIMU2223131, 7485437 :
TIFU 3243219,448414/448415/448416

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"ץ יוהנסבורג -דרא"פ
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  142מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAHCE/QUING DAO :

ס"ח1263
178

טלפון8618031-09 :

תארעך לועזי27/01/2008 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

כ' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שיקרצי

תוקף31/12/2008 :

בוטנים מולבנים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות,
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  143מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דה קלנט וולהמס

ס"ח1411
03

טלפון6824126-03 :

תארעך לועזי05/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ט שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :בוטנים מקולפים ,בוטנים מולבנים") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף30/06/2008 :

יוסף הרצל לוי

קוד:

סמל ה OU-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,בהשגחת ה,OU-
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  144מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSHANDONG TOROCO :

ס"ח2233
78

טלפון9282624-03 :

תארעך לועזי25/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

י"ח אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :בוטנים קלופים בשקים של  25קילו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

ריבוע כחול בע"מ

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  145מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAGRO :

ס"ח1267
178

טלפון8618031-09 :

תארעך לועזי27/01/2008 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

כ' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שיקרצי

תוקף31/12/2008 :

בוטנים קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  146מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןYANTAI DAJIANG :

ס"ח1268
178

טלפון8618031-09 :

תארעך לועזי27/01/2008 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

כ' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שיקרצי

תוקף31/12/2008 :

בוטנים קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  147מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :שנדונג

ס"ח1229
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי24/01/2008 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

י"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

בוטנים קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  148מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןQUINGDAO LEADING :

ס"ח1402
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי04/02/2008 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

בוטנים קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  149מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פרוקואן

ס"ח2072
58

טלפון7499000-09 :

תארעך לועזי12/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :וייטנאם

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
בוטנים ,בוטנים מולבנים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

סולימה בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  150מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSARL MEMMI :

ס"ח1831
121

טלפון5603277-03 :

תארעך לועזי02/03/2008 :

ארץ :צרפת

תאריך עברי:

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

לבנזון

תוקף30/06/2008 :

בוטרגה -ביצי דגים )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בד"צ פריס ,ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בד"צ פריס-צרפת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

חותמת בד"צ פריס ע"ג כל אריזה.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  151מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCASCADE/P.J.EHLI :

ס"ח804
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי31/12/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ב טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מיאל אימפקס בע"מ

תוקף30/06/2008 :

בונדוק אמריקאי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל סטאר  Kעל האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :סטאר K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה בהשגחת סטאר  Kובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  152מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGURSOY :

ס"ו3748
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי14/09/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

כ"א אלול תשס"ו

שם היבואן:
בונדוק טבעי לא קלוי ,אגוזי לוז )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

סולימה בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

בהשגחה :רבנות טורקיה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  153מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :בוסקו פרודאקטס

ס"ח2117
109

טלפון9908001-02 :

תארעך לועזי16/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ט' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מור ים מרקטינג

תוקף31/12/2008 :

בוסקו סירופ שוקולד)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל ה OUP-ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  154מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAWERS OF BELLEVUE :

ס"ח2122
03

טלפון8841033-09 :

תארעך לועזי17/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
ביצי דג אלתית קוויאר מצוננת)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

דמוב יורי

קוד:

סמל ה OUP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  155מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHAIFA SMOKED FISH :

ס"ח499

טלפון0508387851 :

תארעך לועזי10/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

א' טבת תשס"ח

שם היבואן:
ביצי דג בופין,ביצי דג אתלית)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

וינמן ארקדי בע"מ

קוד:

סמל  OKPחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר,פרווה בהשגחת  OKובאישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  156מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ריקרדו פונרס

ס"ח2343
03

טלפון9921923-02 :

תארעך לועזי02/04/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

כ"ו אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
ביצי דגים :בורי ,טונה )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

יהודה ברכץ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות מדריד ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות מדריד-ספרד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  157מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :זאיני

ס"ח2205
03

טלפון6427001-04 :

תארעך לועזי24/03/2008 :

ארץ :איטליה

תאריך עברי:

י"ז אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

קנדילנד

תוקף31/12/2008 :

ביצי הפתעה דיסני)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק10/2009/01.2010/04.2009/02.2010 :
בהשגחה :משולש K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,לאוכלי קטניות ,לאוכלי אבקת חלב
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  158מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דה איג'פשן

ס"ח11
78

טלפון9282556-03 :

תארעך לועזי18/09/2007 :

ארץ :מצרים

תאריך עברי:

ו' תשרי תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ריבוע כחול גלקסי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

במיה קפואה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

חותמת הכשרות ע"ג כל קרטון  +ת .ייצור 13.08.07

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :משולש  - Kארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה בהשגחת משולש  Kובאישור
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  159מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCS237 :

ס"ח1493
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי07/02/2008 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

א' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

בצל )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,ובאישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  160מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פינקה לה סליה

ס"ח1080
161

טלפון7447676-03 :

תארעך לועזי16/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

ט' שבט תשס"ח

שם היבואן:
גאטו נגרו מרלו ,גאטו נגרו קברנה סובניון") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אגוז מוסקט

מאושר"(

קוד:

מס' לוט190907/200907/060607/180107/140307 :
סמל ה UKP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :אחדות ישראל ארגנטינהUK-
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,אחדות ישראל ארגנטינה ,ובאישור
הערות :היין לא מבושל.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  161מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :בונגראן

ס"ח2215
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי24/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

י"ז אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :גבינות בונגראן,BRESSE BLEU, CHAVROUX , QUESO IBERICO :

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

קוד:

קוד011067/8 :

01067/8

"( QUESO CABRA NAT,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק07.01.2009 05/27.05.08 :
נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,חלב ישראל משעת חליבה ,בהשגחת
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר-גענף שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  162מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןRICHES MONT :

ס"ז1962
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי13/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ג אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :גבינות  :ברי רוסטיק  1ק"ג ,קממברט רוסטיק  250גרם)"כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,חלבי חלב ישראל בהשגחת הרב שלזינגר
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר -שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לוט2244 ,032 :

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  163מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBONGRAIN :

ס"ח1784
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי25/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :שוויץ

י"ט אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :גבינות  :BONGRAINברס בלו ,שברו") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

13/20.04.08
תאריך אחרון לשיווק06.05.08 23.03.08 :
נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,חלב ישראל משעת חליבה ,בהשגחת
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר-גענף שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  164מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןEURIAL :

ס"ח1785
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי25/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

י"ט אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :גבינות  :EURIALגבינת עיזים למריחה  50גר' ,בוש  1ק"ג ,מיני בוש  150גר' ,סנט

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

מור  200גר'") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק01.05.08 03/09/23.04.08 08/29.08.08 :
נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,חלב ישראל משעת חליבה,
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר-גענף שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

קודיםA080/11Y/32/09Z/022 :
SO80/15X/37X/14W/34W

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  165מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אוריאל

ס"ח178
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי21/10/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

ט' חשון תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :גבינות -בוש  150גרם ,בוש סנטמור  1ק"ג,גבינת עזים למריחה  150גרם )"כל מוצר

תוקף30/06/2008 :

סיימן בע"מ

קוד:

AO7253Z, S07256X,SO7256W,AO7254Y

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק08.04.08 02/07.12.07 14.02.08 :
נוסח התווית :כשר ,חלבי חלב ישראל ,בהשגחת הרב אברהם יפה
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר -שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  166מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :בונגראן

ס"ח21
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי19/09/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

ו' תשרי תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :גבינות ברוס בלו ,וויפנה ,שברו  ,שמואה דואר ,שום)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

מאושר"(

קוד:

04/09.11.07 ,07/22/28.10.07

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר ,חלבי חלב ישראל ,בהשגחת הרב אברהם יפה
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר -שויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:
כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  167מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןRICHES MONTS :

ס"ז209
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי01/11/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

י' חשון תשס"ז

שם היבואן:
גבינות ברי רוסטיק ,קממברט)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר ,חלבי חלב ישראל בהשגחת הרב אברהם יפה
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר -שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לוט 0257/0278

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  168מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ריש מונט

ס"ז3013
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי11/07/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ה תמוז תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :גבינות קממבר רוסטיק  250גרם ,ברי רוסטיק  1ק"ג)"כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר ,חלבי חלב ישראל ,בהשגחת הרב אברהם יפה
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר -שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לוט 158,159 :

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  169מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ריש מונט

ס"ז3223
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי12/08/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ח אב תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :גבינות קממבר רוסטיק  250גרם ,ברי רוסטיק  1ק"ג)"כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,חלבי חלב ישראל משעת חליבה ,בהשגחת
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר -שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לוט 222 ,092 ,114

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  170מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ריש מונט

ס"ח1780
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי24/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

י"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :גבינות ריש מונט :ברי לריסטיק  1ק"ג ,קממבר לריסטיק 250גר'") ,כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

קוד:

מס' לוט142/166 :

הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,חלב ישראל משעת חליבה ,בהשגחת
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר -גענף שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  171מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןENTREMONT :

ס"ח1781
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי24/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

י"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
גבינות :אמנטל פרוס  200גר')"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

תאריך אחרון לשיווק20.07.08 :
נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,חלב ישראל משעת חליבה ,בהשגחת
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר-גענף שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

מס' לוט353 :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  172מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אנטרמו

ס"ח2212
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי24/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

י"ז אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :גבינות :אנטרמו  220גר' ,פורסט פונדו  1.1ק"ג ,אנטרמו בלוק  3/4ק"ג") ,כל מוצר

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק10.08.08/11.07.08/08.12.08 :
נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,חלב ישראל משעת חליבה ,בהשגחת
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר-גענף שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

מס' לוט761/202/985 :

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  173מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אוריאל

ס"ז3018
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי11/07/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ה תמוז תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :גבינות :בוש ,שבר בוש ,סנט מור ,גבינת עזים קפואה ,גבינת סנטמור קפואה ,גבינת

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

קוד:

S07152X, AO7151Z, S07149W,S06320N, S06338A, S06317P

ברי קפואה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק30.11.08/ 23 , 04.11.07 ,17/25.08.07 :
נוסח התווית :כשר ,חלבי חלב ישראל ,בהשגחת הרב אברהם יפה
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר -שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

6

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  174מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ריש מונט

ס"ח2213
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי24/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

י"ז אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
גבינות :ברי לה רוסטיק ,קממבר רוסטיק") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,חלב ישראל משעת חליבה ,בהשגחת
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר-גענף שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

מס' לוט252/276 :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  175מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אוריאל

ס"ח2214
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי24/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

י,ז אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :גבינות :טום שברה  1.6ק"ג ,שובייה  2ק"ג ,סנט מור  200גר' ,גבינת עיזים למריחה

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

 150גר' ,בוש  150גר' ,בוש  1ק"ג") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק24.09.08 23.04.08 31.12.08 03/31.07.08 :
נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,חלב ישראל משעת חליבה ,בהשגחת
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר-גענף שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

מס' לוטL08065/L08070/SO8034W/A08058/A08056/S08059W :
/S08060X

7

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  176מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBONGRAIN :

ס"ח482
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי09/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ט כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :גבינות")BRESSE BLEU,CHAMOIX D'OR:כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

קוד:

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק20.01.08/10.01.08/29.12.07 :
נוסח התווית :כשר חלבי חלב ישראל בהשגחת הרב שלזינגר
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם שלזינגר-שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  177מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןRICHES MONTS :

ס"ח484
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי09/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ט כסלו תשס"ח

שם היבואן:
גבינותBRIE RUSTIQUE 1KG,CAMEMBERT RUSTIQUE:
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

קוד:

LOT:092,157,182,242

"(250GR,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר,חלבי חלב ישראל בהשגחת הרב אברהם יפה
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזניגר-שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  178מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןEURIAL :

ס"ח483
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי09/12/2007 :

ארץ :צרפת

תאריך עברי:

כ"ט כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סיימן בע"מ

תוקף31/12/2008 :

גבינותBUCHES,ST MAURE,BUCHES CHEVRES:
"( ,CHEVRES,TOME,CHAUBIERכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק03/06.02.08 02/23.03.08 07/17.01.08 :
נוסח התווית :כשר,חלבי חלב ישראל בהשגחת הרב אברהם שלזינגר
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר-שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

A07318Z,A07295Z,S07317X,S07297X,S07319W,S07292W
A07286Y,L306,L309

6

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  179מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןRICHES MONTS :

ס"ז893
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי07/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

י"ז טבת תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :גבינות:גבינת ברי רוסטיק ,קממברט רוסטיק)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר ,חלבי חלב ישראל בהשגחת הרב אברהם יפה
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר -שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לוט0356 ,0355 :

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  180מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןRICH MONTS :

ס"ז2011
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי15/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ה אדר תשס"ז

שם היבואן:
גבינת קממברט  250גרם)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,חלבי חלב ישראל בהשגחת הרב אברהם
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר -שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לוט 147

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  181מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCALDIC :

ס"ח1348
99

טלפון9525937-03 :

תארעך לועזי03/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
גואר גם הודי ")CPS 500כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

יוליוס ברי זכריה

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  182מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןADARSH GUAR :

ס"ז1522
03

טלפון6909772-08 :

תארעך לועזי15/02/2007 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

כ"ז שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

הליון

תוקף30/06/2008 :

גואר גם)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  183מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMETSA TISSUE :

ס"ח750
03

טלפון9728200-03 :

תארעך לועזי27/12/2007 :

ארץ :פינלנד

תאריך עברי:

י"ח טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פפירוס

תוקף30/06/2008 :

גיליונות נייר אפיה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל הסטאר  Kחייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :סטאר - Kארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הסטאר K,ובאישור
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  184מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןFIGLI DI GUIDO :

ס"ח912
169

טלפון8505929-08 :

תארעך לועזי07/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

כ"ט טבת תשס"ח

שם היבואן:
ג'לטין דגים בשקים של  25ק"ג") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

וינברג

קוד:

על כל אריזה חתימת יד" :זילבר" וחותמת הבד"צ.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ מחזיקי הדת
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  185מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןROUSSELOT :

ס"ז2139
65

טלפון9618765-03 :

תארעך לועזי22/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

ג' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
ג'לטין דגים שקים של  20ק"ג)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

כרמית בע"מ

קוד:

קוד הכשרות  LOT 12189וחתימה ידנית של המשגיח על כל שק ולוגו
משולש .K

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :משולש  - Kארה"ב
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  186מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNATURAL OLEOCHEMICALS :

ס"ז1526
93

טלפון9260201-03 :

תארעך לועזי15/02/2007 :

ארץ :מאלזיה

תאריך עברי:

כ"ז שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

פוליבה

תוקף31/12/2008 :

גליצרין)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

לוט G60215-1

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  187מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :חברת מינשביץ

ס"ח1361
2

טלפון245255-054 :

תארעך לועזי03/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :געפילטע פיש קציצות דגים ,חמיצת סלק צלולה ,חמיצת סלק עם שבבי סלק") ,כל

תוקף30/06/2008 :

פרופ בע"מ

קוד:

סמל ה OUP -חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות:
3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה לא

עמוד  188מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNUTRIN S.A :

ס"ח1294
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי28/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

כ"א שבט תשס"ח

שם היבואן:
גפת בוטנים)אבקת בוטנים()"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

עלית

קוד:

מס' לוטP28MC1070/P28MC1100 :
תאריך ייצור10.12.2007/21.01/2007 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :אחדות ישראל-ארגנטינה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  189מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSAMSUN CORN :

ס"ח1153
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי20/01/2008 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

י"ג שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

עלית

תוקף31/12/2008 :

גריסי וקמח תירס)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ בית יוסף
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  190מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSAMSUN CORN :

ס"ח1013
03

טלפון8254747-04 :

תארעך לועזי14/01/2008 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

ז' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

עמית סחר

תוקף31/12/2009 :

גריסי תירס)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ בית יוסף
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  191מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSUNSHINE PRODUCE :

ס"ח1000
03

טלפון8984034-09 :

תארעך לועזי13/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

ו' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :גריעיני דלעת בקליפה ,גרעיני דלעת קלופים ,גרעיני חמניות קלופים ,זרעי פשתן, ,

תוקף30/06/2008 :

מוצרי מעברות

שעועית אדומה ,שעועית אזוקי ,שעועית מאש ,שעועית שחורה") ,כל מוצר לאחר
הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות בלבד,
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

8

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  192מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לידינג סטאר

ס"ח541
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי12/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

ג' טבת תשס"ח

שם היבואן:
גריעיני דלעת קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מוצפי משה

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח,לאוכלי קטניות בלבד באישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  193מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סימיניסטרוסי

ס"ח1293
03

טלפון8742886-04 :

תארעך לועזי28/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

כ"א שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :גריעיני קפה  100%טבעי :קפה קרם אידיאל  1ק"ג 3 ,ק"ג ,קרם קפה קלסיק 1

תוקף31/12/2008 :

בא לי קפה

קוד:

ק"ג 3 ,ק"ג") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר פרווה ,בהשגחת רבנות מדריד ,ובאישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :רבנות מדריד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  194מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKESSLER :

ס"ח1401
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי04/02/2008 :

ארץ :רוסיה/אוקראינה

תאריך עברי:

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

גריעני דלעת רוסית)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  195מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLEADING STAR :

ס"ז1092
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי21/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

ב' שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :גרעיני דלעת בקליפה ,גרעיני דלעת קלופים") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

יוסף לוי בע"מ

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  196מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לידינג סטאר ,פונדר

ס"ח384
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי26/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

ט"ז כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :גרעיני דלעת בקליפה ,גרעיני משמש מולבנים ,צנובר)"כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

מוצפי משה

אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  197מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLEADING STAR :

ס"ח1649
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

גרעיני דלעת קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  198מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSAUOPTA :

ס"ח608
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי18/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ט' טבת תשס"ח

שם היבואן:
גרעיני חמניות קלופות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

יוסף לוי בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות  ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  199מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAGRO URANGA S.A :

ס"ח273
03

טלפון9316116-03 :

תארעך לועזי06/11/2007 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

כ"ה חשון תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אריז יבוא ושווק

תוקף30/06/2008 :

גרעיני פופקורן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית. :
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  200מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :גילסטאר מרי לי

ס"ח1516
67

טלפון9020394-03 :

תארעך לועזי10/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ד' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
גרעיני תירס להכנה במיקרוגל)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

דנשר

קוד:

P/00009 - 41247P/00116 - 18988P20325 - 00004

תאריך אחרון לשיווק18/19/20/21/22/24/26/27/28.02.2009 :
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר פרווה לפסח לאוכלי קיטניות בהשגחת OK
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  201מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGENERALE DE CONSERVES :

ס"ח658
03

טלפון6780301-04 :

תארעך לועזי23/12/2007 :

ארץ :צרפת

תאריך עברי:

י"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

הנסיך מפעל לייצור טחינה

תוקף31/12/2008 :

גרעיני תירס מתוק)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריכי ייצור02.08.2007-30.07 :
מס' לוט6591 :

תאריך אחרון לשיווק31.08.2011 :
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת ה,KF-
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  202מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDALIAN HUALIAN :

ס"ח428
49

טלפון5509655-03 :

תארעך לועזי03/12/2007 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

כ"ג כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שילה

תוקף30/12/2008 :

דג ורדון קפוא עם עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח בשגחת רבנות הונג קונג ובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

בהשגחה :רבנות הונג קונג
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור25-24.09.2007:
חותמת כשרות על כל קרטון מבפנים ומבחוץ.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  203מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןYANGXI/ POSHAN/NRT SUPREME :

ס"ז3462
49

טלפון5509655-03 :

תארעך לועזי11/09/2007 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

כ"ח אלול תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

שילה

תוקף31/12/2008 :

דג טלפיה עם עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת רבנות הונג קונג ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות הונג קונג
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור 04.09.07 /29.03.07 /16.05.07
כל קרטון מסומן מבפנים ומבחוץ בכשרות רבנות הונג קונג.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  204מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פיש פושאן שונדה

ס"ח239
03

טלפון9255061-08 :

תארעך לועזי01/11/2007 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

כ' אייר תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ישראל פלדמן

תוקף31/12/2008 :

דג טלפיה עם עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת רבנות הונג קונג ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות הונג קונג
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לסחורה המסומנת בת .ייצור .09.07.07

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  205מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPARLEVLIET & VAN :

ס"ח2335
56

טלפון5601705-03 :

תארעך לועזי10/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד

ג' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
דג מלוח )הרינג( בחביות ובדליים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

לנדאו

קוד:

ת .ייצור  27.02.08קוד FAO 27 NL 6637 EG

תאריך אחרון לשיווק27.12.08 :
בהשגחה -KF :אנגליה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  KFובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  206מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCAPITAL FISH :

ס"ח1973
14

טלפון8608532-08 :

תארעך לועזי05/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :קניה

כ"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
דג נסיכת הנילוס קפוא)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

ד.ס.פ .בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח  ,בהשגחת בד"צ מחזיקי הדת ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"צ מחזיקי הדת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

חותמת בד"צ מחזיקי הדת ע"ג האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  207מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קינדאו פרימיום

ס"ז2990
49

טלפון5509655-03 :

תארעך לועזי08/07/2007 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

כ"ב תמוז תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

שילה

תוקף31/12/2008 :

דג סול ללא קשקשת )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

ת .ייצור  10.06.2007עד .14.06.07
בכל קרטון מבחוץ ומבפנים פתקית רבנות הונג קונג.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות הונג קונג
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  208מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דאליאן הוליאן פוד

ס"ח397
49

טלפון5509655-03 :

תארעך לועזי27/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

י"ז כסלו תשס"ח

שם היבואן:
דג סול עם עור וללא עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שילה

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות הונג קונג ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות הונג קונג
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור  25-24ספטמבר .2007
הקרטונים מסומנים מבפנים ומבחוץ בחותמת רבנות הונג קונג

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  209מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :יאנגוי ד הוסט אקאיטיק

ס"ח1446
56

טלפון5601705-03 :

תארעך לועזי06/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

א' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
דג פילה אמנון עם עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

לנדאו

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות הונג קונג סין,
הערות:

בהשגחה :רבנות הונג קונג-סין
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

חותמת רבנות הונג קונג ע"ג ובתוך כל קרטון.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  210מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDALIAN YING SHEN TRADE :

ס"ז3463
49

טלפון5509655-03 :

תארעך לועזי11/09/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

כ"ח אלול תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :דג פילה זהבנון ללא קשקשת בציפוי קרח קפוא)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

שילה

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,כשר לפסח ,בהשגחת רבנות הונג קונג
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות הונג קונג
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור .24/26יולי .2007
הקרטונים מסומנים מבפנים ומבחוץ בחותמת רבנות הונג קונג.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  211מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דליאן הוליאן פוד

ס"ח398
03

טלפון9255061-08 :

תארעך לועזי27/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

י"ז כסלו תשס"ח

שם היבואן:
דג פילה סלמון עם עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

ישראל פלדמן

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות הונג קונג ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות הונג קונג
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור 26.10.2007

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  212מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןQINGDAO KANGBAO/ QINGDAO JIAYUAN :

ס"ח577
14

טלפון8608532-08 :

תארעך לועזי16/12/2007 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

ז' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

נטו סחר

תוקף31/12/2008 :

דג" אלסקה פולק")"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בבהשגחת בד"צ מחזיקי הדת,
הערות :חותמת בד"צ מחזיקי הדת וסימון "כשר לפסח" חייב
להופיע ע"ג כל אריזה.

בהשגחה :בד"צ -מחזיקי הדת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

על כל אריזה חייב להופיע סימון כשר לפסח וחתימת יד המשגיח

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  213מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :זאוינאג/הנגטי/דאלואן/יאנג שנג

ס"ז54
64

טלפון8568686-08 :

תארעך לועזי05/10/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

י"ג תשרי תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :דגים בלי עור או עם פס עור :פילה זהבון אלסקה פולאק ,פילה קוד שביט  ,פילה

תוקף31/12/2008 :

פסקוביץ בע"מ

פוטית פלייס)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות הונג קונג ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות הונג קונג  -סין
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

בתוך כל קרטון שקית ובתוכה פתקית עם חותמת כשרות של רבנות הונג
קונג.

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  214מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לישנג פוד

ס"ז1739
56

טלפון5601705-03 :

תארעך לועזי28/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

י' אדר תשס"ז

שם היבואן:
דגים טלפיה עם קשקשת)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

לנדאו

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת רבנות הונג קונג ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות הונג קונג
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור  28/29ינואר  7/8/9 2007פברואר .2007
על כל קרטון חותמת רבנות הונג קונג

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  215מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דליאן גואפו אקיאטיק פרודוקט ,דליאן שנג שנג

ס"ח2088
64

טלפון8568686-08 :

תארעך לועזי13/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :דגים ללא עור :פילה זהבון אלסקה פולאק ,פילה זהבנון,פילה קוד ,פילה פלייס,

תוקף31/12/2008 :

פסקוביץ בע"מ

פילה בקלה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

ת .ייצור אוקטובר  .2007בכול קרטון פתקית עם חותמת כשרות של
רבנות הונג קונג

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות הונג קונג-סין
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  216מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דאליאן הנגטי /ינטאי/דאליאן ריף/דאליאן הושן

ס"ח2084
64

טלפון8568686-08 :

תארעך לועזי13/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :דגים ללא עור :פילה זהבון אלסקה פולאק ,פילה קוד ,פילה זהבון פילה פלייס,

תוקף31/12/2008 :

פסקוביץ בע"מ

פילה בקלה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

ת .ייצור אוקטובר2007

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות הונג קונג
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות:

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  217מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :הנגטי/ינטאי זאוינג/ריץ/הישן פוד/פטאץ

ס"ז2135
64

טלפון8568686-08 :

תארעך לועזי21/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

ב' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :דגים עם ובלי עור:פילה אלסקה פולק ,פילה זהבנון ,פילה קוד שביט ,פילה פוטית

תוקף31/12/2008 :

פסקוביץ בע"מ

פלייס ,פילה בקלה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות הונג קונג ובאישור
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

בהשגחה :רבנות הונג קונג
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור  22/23/24/25/26/28/29ינואר  .2007בתוך כל קרטון פתקית
רבנות הונג קונג.

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  218מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פריגוריפיקו

ס"ח1079
46

טלפון8569856-08 :

תארעך לועזי16/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

ט' שבט תשס"ח

שם היבואן:
דגים :בקלה מרלוזה ללא עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

גול סחר

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הרב ענתבי ארגנטינה,
הערות:

בהשגחה :הרב ענתבי-ארגנטינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לסחורה שבתוכה פיתקית לסדר פרשת וישב.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  219מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :מרדל דובוט

ס"ח594
49

טלפון5509655-03 :

תארעך לועזי16/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

ז' טבת תשס"ח

שם היבואן:
דגים :דגי פילה בקלה בלי עור").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שילה

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הרב ענתבי ארגנטינה,
הערות:

בהשגחה :הרב ענתבי-ארגנטינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לסחורה שבתוכה פיתקית לסדר פרשת תולדות.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  220מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCAFIERO Y POLLIO :

ס"ח688
49

טלפון5509655-03 :

תארעך לועזי25/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

ט"ז טבת תשס"ח

שם היבואן:
דגים :פילה בקלה בלי עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שילה

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הרב ענתבי ארגנטינה,
הערות:

בהשגחה :הרב ענתבי -ארגנטינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לסחורה שבתוכה פתקית לסדר פרשת ויצא.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  221מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אפוויין אס.אי אב.

ס"ח596
55

טלפון6813268-03 :

תארעך לועזי17/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

ח' טבת תשס"ח

שם היבואן:
דגים :פילה דונים ברוטולה קפוא ללא עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

פ.ד.א.ן

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הרב ענתבי ארגנטינה,
הערות:

בהשגחה :הרב ענתבי -ארגנטינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לסחורה שבתוכה פיתקית סימן סוכות -י"ג תשרי תשס"ח.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  222מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אפויין

ס"ח659
03

טלפון6813268-03 :

תארעך לועזי23/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

י"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :דגים :פילה עיט הים קפוא ללא עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

דלידג

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הרב ענתבי ארגנטינה,
הערות:

בהשגחה :הרב ענתבי -ארגנטינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לסחורה שבתוכה פתקית לסדר פרשת תולדות.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  223מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :האהן

ס"ז2080
167

טלפון9521666-09 :

תארעך לועזי19/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ט אדר תשס"ז

שם היבואן:
המולסיון ")NKM, MHRכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אחים הרשברג

קוד:

באטש 1701262 00- 03 ,1612300/00

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד  -גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  224מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דאליאן הוליאן פוד

ס"ח396
49

טלפון5509655-03 :

תארעך לועזי27/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

י"ז כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :זהבנון פילה )אלסקה פולק( ללא עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

שילה

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות הונג קונג ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות הונג קונג
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור  6-4נובמבר .2007
הקרטונים מסומנים מבחוץ ומבפנים בחותמת רבנות הונג קונג

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  225מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קואופרטיב שיטופי

ס"ח1999
20

טלפון9734022-03 :

תארעך לועזי06/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :יוון

כ"ט אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :זיתים ירוקים שבורים ,זיתים שחורים טבעיים קלמטה ,זיתים שחורים יבשים,

תוקף31/12/2008 :

אברמנטו

זיתים מושחרים") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת רבנות סלוניקי יוון ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות סלוניקי-יוון
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  226מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סימקו

ס"ז2729
03

טלפון214160-052 :

תארעך לועזי11/06/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :מרוקו

כ"ה סיון תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :זיתים שחורים בקרטון של  10ק"ג בלבד)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

א.ו .מאור

תאריך אחרון לשיווק20.02.09 :
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ יורה דעה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור .20.02.07 :על כל קרטון הולגרמה עם סמל הכשרות.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  227מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :וואסה אגרו

ס"ח2159
03

טלפון3891798-052 :

תארעך לועזי19/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :מרוקו

י"ב אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :זיתים שחורים יבשים במלח באריזות וואקום של  5ק"ג בלבד") .כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

אפריטיף בע"מ

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בד"צ בית יוסף ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"צ בית יוסף
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך יצור10.02.08 :
סמל בד"צ בית יוסף ע"ג האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  228מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBIO SPRINGER :

ס"ז496
107

טלפון5612896-03 :

תארעך לועזי06/12/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

ט"ו כסלו תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :ח ")PW-L 0402/40 SPRINGALINE BA 15/0 GG, SPRINGERכל מוצר

תוקף31/12/2008 :

סורפול

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

מס' לוט 030508850/1 030609220/1
100500303 100600298
חותמת כשר לפסח "עדת יראים" ע"ג התווית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"ץ עדת יראים -צרפת
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  229מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPRAYON :

ס"ח1925
03

טלפון6049701-04 :

תארעך לועזי04/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ז אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חו"ג סוגי פוספטים") ,SODIUM, POTASSIUM, ALUMINIUM :כל מוצר

תוקף31/12/2008 :

סנו אינטרטרנס

קוד:

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בית דין ליאון-צרפת
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  230מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLARGE -MANTE :

ס"ח1456
03

טלפון8400616-04 :

תארעך לועזי06/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

ל' שבט תשס"ח

שם היבואן:
חו"ג ")TARTARIC ACID :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

חן שמואל

קוד:

סמל ה KLBD-ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בית דין לונדון
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  231מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPT MULTIMAS/KARYA :

ס"ח634
03

טלפון8531075-08 :

תארעך לועזי20/12/2007 :

ארץ :אינדונזיה

תאריך עברי:

י"א טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

גלידות קולורדו

תוקף30/06/2008 :

חו"ג  :שומנים:RBD :
REFTNED BLEACHED DEODORIZED PALM OIL,
PALM OLEIN
PALM STEARINE
COCONUT OIL
"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות סינגפור
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  232מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSYNTHITE :

ס"ח574
195

טלפון5587615-03 :

תארעך לועזי16/12/2007 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

ז' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פלורום

תוקף31/12/2008 :

חו"ג  :שמנים ואורלזינים:
שמן סלרי ,שמן קינמון ,שמן שמיר ,שמן שום ,שמן מוסקט ,אורלזין פלפל שחור,
אורלזין קפסיקום ,אורלזין פנגריק ,אורלזין שום ,אורלזין מוסקט ,אורלזין פפריקה,
אורלזין טורמריק.
"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

על כל קונטיינר פתקה ועליה חותמתNK KOSHER FOR :
PASSOVER

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :ארה"בNK-
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור ,וסמל ה NK-כשר לפסח ,חייבים
להופיע על האריזה המקורית.

12

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  233מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAK-KIM :

ס"ח2025
03

טלפון8519600-08 :

תארעך לועזי10/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

ג' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
חו"ג ") ACETIC ACIDכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

דיפוכם

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות טורקיה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  234מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHISPANAGAR :

ס"ז722
6

טלפון9325898-03 :

תארעך לועזי25/12/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

ד' טבת תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :חו"ג")CARAGEENAN SECOGEL EM 514 -כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

ריחן בע"מ

מאושר"

קוד:

מס' לוט 0610826/0610839/0610840/0610844/0610847/0610848/0610849
על כל שק הולגרמה של בד"ץ מהדרין

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"ץ מהדרין
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור על האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  235מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCOSUCRA :

ס"ז1927

טלפון8531075-08 :

תארעך לועזי12/03/2007 :

ארץ :בלגיה

תאריך עברי:

כ"ב אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

גלידות קולרדו

תוקף31/12/2008 :

חו"ג ")FIBRULINEכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

WCII64721/32/31, WAII64721/22/23, WII 60133
חותמת כשר לפסח על האריזה המקורית

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות בריסל -בלגיה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  236מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןWILLIAM BOLTHOUSE :

ס"ז520
51

טלפון9611007-03 :

תארעך לועזי10/12/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ט כסלו תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :חו"ג")HYDROBIND- CARROT FIBER -כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף30/06/2008 :

אחים זגה בע"מ

קוד:

סמל  OUחייב להופיע על האריזה המקורית.

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  237מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMANUFACTURED :

ס"ז2008
93

טלפון9260201-03 :

תארעך לועזי14/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :אינדונזיה

כ"ד אדר תשס"ז

שם היבואן:
חו"ג ")HYDROGENATED COCONUTכל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

פוליבה

קוד:

לסחורה המסומנת בקודים002417 ,002317:

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות סינגפור
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  238מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCARGILL :

ס"ח2054
102

טלפון6752423-03 :

תארעך לועזי11/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

ד' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
חו"ג ") LYGOMME KPכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שטראוס

קוד:

סמל  OU KPחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  239מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSOLAE :

ס"ח98
197

טלפון9878729-04 :

תארעך לועזי10/10/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ח תשרי תשס"ח

שם היבואן:
חו"ג ") RESPONSE 4450כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

נקניק נהריה

קוד:

A330000705,A330000706,A330000707,A330000708.
.OUעל האריזה המקורית

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  240מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCARGILL CEDER :

ס"ז814
03

טלפון9702444-03 :

תארעך לועזי31/12/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י' טבת תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :חו"ג")SOY ISOLATE PROLISSE 500 -כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

מוגה

קוד:

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"ץ העדה החרדית
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  241מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBK GUILINI :

ס"ח245
117

טלפון9531830-04 :

תארעך לועזי04/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ג חשון תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חו"ג ")TARI COMPLET P 700 NNכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

חיים עציון

קוד:

ת .ייצור 17.09.2007
מס' באטש 56-26426-7

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,למהדרין ,בהשגחת  KFובאיששור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחהKF :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:
כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  242מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBK GUILINI :

ס"ז2427
197

טלפון9878729-04 :

תארעך לועזי02/05/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

י"ד אייר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :חו"ג ")TARI COMPLET P 700כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

נקניק נהריה

קוד:

ת .ייצור .70904656
ת .ייצור 26.03.2007

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  243מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBK GUILINI :

ס"ח298
197

טלפון9878729-04 :

תארעך לועזי08/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ז חשון תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חו"ג "(TARI COMPLET P 700, TARI K 3, TARI P22כל מוצר לאחר

תוקף30/06/2008 :

נקניק נהריה

קוד:

 :TARI COMPLET P 700באטש 72642656

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור וחותמת ה kfחייבים להופיע על
האריזה המקורית
3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  244מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBK GUILINI :

ס"ח2016
117

טלפון9836348-04 :

תארעך לועזי09/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

ב' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חו"ג TAROMA BARBECUE, TAROMA BEEF, TARI COMPLET P

תוקף31/12/2008 :

חיים עציון

"(500, TURRISIN FKNכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

ת .ייצור  ,26.03.07מס' באטש ,56-709045 ,56-7090055 ,56-709048
70950-56

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  245מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHAHN :

ס"ח1095
167

טלפון9521666-09 :

תארעך לועזי17/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

י' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חו"ג מייצב") HAMULSION MHR 34503 , 79830:כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

אחים הרשברג

אינו מאושר"(

קוד:

מס' באטש1712434/01/02/03/04/05/06/07/08 :
1801006/00

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  246מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSOLAE :

ס"ח979
197

טלפון9878729-04 :

תארעך לועזי10/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ג' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חו"ג סויה")RESPONSE 4450 -כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

נקניק נהריה

קוד:

מס' באטשA330000969 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  247מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSOLAE :

ס"ח636
51

טלפון9611007-03 :

תארעך לועזי20/12/2007 :

ארץ :דנמרק

תאריך עברי:

י"א טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אחים זגה בע"מ

תוקף30/06/2008 :

חו"ג סויה,RESPONSE 4450, RESPONSE 4420 :
"( ALPHA DS-M, ALPHA 8,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

מס' באטש/A330000969/972/970 :
A700000123/A720000533

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור ,חייבים להופיע על האריזה
המקורית
4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  248מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןEMSLAND STARKE :

ס"ח564
03

טלפון8945397-09 :

תארעך לועזי13/12/2007 :

ארץ :גרמניה

תאריך עברי:

ד' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חמה כימיקלים

תוקף31/12/2008 :

חו"ג עמילנים מעובדים מתפוחי אדמה:
POTATO STARCH
EMES E/E, EMJEL P, EMGEL EP820, EMGEL EP300,
"(EMPASS NTכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

חותמת "כשר לפסח" של הבד"צ על כל אריזה.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ העדה החרדית
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

6

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  249מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBK GUILINI :

ס"ח1303
197

טלפון9878729-04 :

תארעך לועזי28/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"א שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חו"ג :טארי קומפלט  ,P500טרומה בשר ,טרומה עוף ,טרומה טעם פחם מעושן,

תוקף31/12/2008 :

נקניק נהריה

טארי קומפלט ") ,P27כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

מס' באטש56-26461-56/7-26451-56/7-26428-7 :
56-26551-56/7-26432-56/7-26446-7

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
6

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  250מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBK GIULINI :

ס"ח297
197

טלפון9878729-04 :

תארעך לועזי08/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ז חשון תשס"ח

שם היבואן:
חו"ג,TARI COMPLET P 500, TARI COMPLET P27. :
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

נקניק נהריה

TAROMA BEEF, TAROMA BARBECUE, TAROMA CHICKEN,
"( TAROMA PIKANT SMOKYכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

באטש /72642856 :
72645156/72646156/72644656/72643256/72655156

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור וחותמת  KFחייבים להופיע על
האריזה המקורית
6

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  251מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןWYKE FARMS LIMITED :

ס"ח1965
03

טלפון9936492-08 :

תארעך לועזי05/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אנגליה

כ"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חו"ג")ALTERNATIVE WHITE CHEESE :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

כפיר

מאושר"(

קוד:

מס' באטש8015 :
תאריך ייצור15.01.08 :
סמל ה KLBD-D-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בית דין לונדון
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  252מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTHE NUTRASWEET :

ס"ח1333
03

טלפון9454408-08 :

תארעך לועזי29/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ב שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חו"ג")ASPARTAME GRANULAR :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

דן רבינוביץ'

קוד:

סמל ה OUP-ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  253מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAARHUS KARLSHAMN :

ס"ח850
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי02/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד

כ"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
חו"ג")CESSA POWDER :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

עלית מזון

קוד:

תאריך ייצור 14.11.2007 :מס' באטש070792 :

תאריך אחרון לשיווק14.08.2008 :
בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  254מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCELEBES :

ס"ח255
03

טלפון6183937-03 :

תארעך לועזי05/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :פיליפינים

כ"ד חשון תשס"ח

שם היבואן:
חו"גDESSICATED COCONUT, ORGANIC SWEETENED :
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

א.ר.מ.ג סחר

"(BANANA CHIPSכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל  KOSHER FOR PASSOVERוסמל סטאר  Kחייבים להופיע על
האריזה המקורית.
התעודה לחו"ג בלבד.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :סטאר K
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  255מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBOYRAZ :

ס"ח256
03

טלפון9432991-08 :

תארעך לועזי05/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

כ"ד חשון תשס"ח

שם היבואן:
חו"ג")DRIED WHOLE APRICOTS :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

א.ר.מ.ג סחר בע"מ

קוד:

התעודה לחומר גלם בלבד.

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :סטאר K
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  256מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGALACTIC S.A :

ס"ח835
03

טלפון9454408-08 :

תארעך לועזי01/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

כ"ג טבת תשס"ח

שם היבואן:
חו"ג")GALIMAX DIACE-N, SODIUM LACTATE :כל מוצר לאחר
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

דן רבינוביץ'

הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

מס' לוטG-0710-042/043 :
סמל  KPחייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות בריסל-בלגיה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  257מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDMV UNTERNATIONAL :

ס"ח1960
03

טלפון9436492-08 :

תארעך לועזי05/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד

כ"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חו"ג")MILK PROTEIN TYPE CALCIUM CASEINATE EM 9N :כל

תוקף31/12/2008 :

כפיר

קוד:

חותמת רבנות הולנדכשר לפסח ע"ג האריזה המקורית.

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  258מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCREMO SA :

ס"ח2332
03

טלפון6949449-03 :

תארעך לועזי01/04/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :שוויץ

כ"ה אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
חו"ג") PROMILK 852B :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מילקו תעשיות בע"מ

קוד:

סמל ה OKD-ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרה"רOK/
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  259מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןINEOS :

ס"ח1107
03

טלפון8468000-04 :

תארעך לועזי17/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

י' שבט תשס"ח

שם היבואן:
חו"ג")Propylene glycols :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

גדות מסופים לכימיקלים

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות המבורג-גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  260מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPRAYON S.A :

ס"ח1894
03

טלפון6049701-04 :

תארעך לועזי03/03/2008 :

ארץ :בלגיה

תאריך עברי:

כ"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סנו אינטרטרנס בע"מ

תוקף31/12/2008 :

חו"גSODIUM TRIPOLYPHATE :
SODIUM PHOSPHATE, PHOSFORIC ACID,
MONOAMMONIUM PHOSPHATE,
DIAMMONIUM PHOSPHATE,
"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות בריסל
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  261מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBK GIULINI :

ס"ז57
197

טלפון9878729-04 :

תארעך לועזי15/10/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ג תשרי תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :חו"ג")TARI COMPLET P 700 NN :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

נקניק נהריה

קוד:

מס' באטש -62072756-
ת .ייצור05.07.06 -

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה -KF :אנגליה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור ומס' הבאטש חייבים להופיע על
האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  262מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBK GUILINI :

ס"ז2434
197

טלפון9878729-04 :

תארעך לועזי02/05/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

י"ד אייר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :חו"גTAROMA BARBECUE,TAROMA BEEF,TARI COMPLET P :

תוקף31/12/2008 :

נקניק נהריה

"(500כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

ת .ייצור .26.03.07
באטש70904856,70905556,70904556,70905056 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת KF
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  263מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBK GUILINI :

ס"ח246
117

טלפון9531830-04 :

תארעך לועזי04/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ג חשון תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חו"ג.TAROMA: BARBECUE,BEEF,CHICKEN,PIKANT SMOKY :

תוקף31/12/2008 :

חיים עציון

"( TARI COMPLET P 500, TARI COMPLET P 27כל מוצר לאחר
הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

ת .ייצור .17.09.07
באטש ,56-26432-56,7-26446-56,7-26428-7 ,56-726451 ,56-26461-7
56-26551-7

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת KF
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
6

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  264מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPT MULTIMAS NABATI :

ס"ח1966
03

טלפון9436492-08 :

תארעך לועזי05/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אינדונזיה

כ"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
חו"ג")WILFIL 380-TF :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

כפיר

קוד:

מס' באטש000318/000218 :

תאריך אחרון לשיווק :ינואר /2009פברואר 2009
בהשגחה :רבנות סינגפור
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  265מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCARGILL :

ס"ח2115
102

טלפון6752423-03 :

תארעך לועזי16/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

ט' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
חו"ג") XANTHAN GUM :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שטראוס

קוד:

רק כאשר האותיות  KPמופיעות בסוף שם המוצר.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  266מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBP CHEMICALS :

ס"ח928
03

טלפון8468000-04 :

תארעך לועזי08/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אנגליה

א' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חו"ג :חומצת חומץ  -אצטיק אסיד)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

גדות בע"מ

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ מנצ'סטר
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  267מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBK GIULINI :

ס"ח1304
197

טלפון9878729-04 :

תארעך לועזי28/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"א שבט תשס"ח

שם היבואן:
חו"ג :טארי קומפלט ") P700כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

נקניק נהריה

קוד:

מס' באטש56-26426-7 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  268מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDSM :

ס"ח1412
03

טלפון8519600-08 :

תארעך לועזי05/02/2008 :

ארץ :הולנד

תאריך עברי:

כ"ט שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

דיפוכם

תוקף31/12/2008 :

חו"ג :סודיום בנזואט)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל ה OU-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  269מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTIANJIN CHANGJIE/VITASWEET :

ס"ח572
123

טלפון8945397-09 :

תארעך לועזי16/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

ז' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חו"ג :סודיום סכרין ,אססולפאם ") , Kכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

חמה כימקלים

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ העדה החרדית
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור ,וחותמת בד"צ כשר לפסח ,חייבים
להופיע על האריזה המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  270מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןRETTENMAIER :

ס"ח844
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי02/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חו"ג :סיבים תזונתיים")POWDERED CELLULOSE EPG70 :כל מוצר

תוקף30/06/2008 :

עלית מזון

קוד:

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד -גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  271מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSUDSTARKE GMBH :

ס"ח971
107

טלפון5612896-03 :

תארעך לועזי10/01/2008 :

ארץ :גרמניה

תאריך עברי:

ג' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סורפול

תוקף30/06/2008 :

חו"ג :עמילן תפו"א)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות ברלין
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  272מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAPAC YONG :

ס"ח677
03

טלפון9412711-03 :

תארעך לועזי24/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

ט"ו טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חו"ג :פוסטיום סורבט ")POTASSIUM SORBATEכל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף30/06/2008 :

סנטימפורט

קוד:

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור ,וסמל ה OKP-חייבים להופיע על
האריזה המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  273מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNANTONG ACETIC ACID :

ס"ח868
123

טלפון8945397-09 :

תארעך לועזי03/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

כ"ה טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חו"ג :פוסטיום סורבט  ,חומצה סורבית )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

חמה כימקלים

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא
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כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHERBSTREITH& FOX :

ס"ח852
03

טלפון6326557-04 :

תארעך לועזי02/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ד טבת תשס"ח

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר:חו"ג :פקטין קלסיק")AB 908, AF 803-A, AJ 201, CF 401, HB-M 800 :כל קוד :מס' באטש00711035/40/44/38/36 :
טריסן ישראל בע"מ

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך ייצור11/12/13.11.07 :
סמל ה KLBD PASSOVER-חייב להופיע ע"ג כל אריזה.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בית דין לונדון
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן
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כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןI.F.F :

ס"ח1596
102

טלפון6752423-03 :

תארעך לועזי14/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
חו"ג :תמצית קרמל נוזלי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שטראוס עלית תעשיות

קוד:

מס' באטש0002080400 :
על כל חביתKFP 15.08.1464 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן
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כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPT MULTIMAS/KARYA :

ס"ח551
03

טלפון8531075-08 :

תארעך לועזי13/12/2007 :

ארץ :אינדונזיה

תאריך עברי:

ד' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

גלידות קולורדו

תוקף30/06/2008 :

חו"ג:
Reftned bleached deodorized RBD palm oil 43-45
RBD palm olein, RBD palm stearine s-113, RBD coconut oil,
"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות סינגפור
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא
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כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCOSUCRA S.A :

ס"ז1259
139

טלפון5354939-03 :

תארעך לועזי01/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

י"ג שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :חו"ג") FIBRULINE XL , FIBRULINE:כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

ש.פרפל

קוד:

WIL60133/WAIL64711/WAIL64712/WAIL64713

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ מחזיקי הדת בלגיה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור ,וסמל ה ,KP-חייב להופיע ע"ג
האריזה המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן
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כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןVAESSEN :

ס"ח925
197

טלפון9878729-04 :

תארעך לועזי08/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד

א' שבט תשס"ח

שם היבואן:
חו"ג")MIX 1008-HAMINE:כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

נקניק נהריה

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא
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כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSHELL CHEMICALS :

ס"ח1803

טלפון6049701-04 :

תארעך לועזי25/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד

כ' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חו"ג NEODOL:מס'")2.5-5,91-6,91-8,91-91:כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

סנו אינטרטרנס בע"מ

קוד:

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא
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כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןVISKASE :

ס"ח921
197

טלפון9878729-04 :

תארעך לועזי08/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

א' שבט תשס"ח

שם היבואן:
חו"ג")NOJAX 21,FIBROUS:כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

נקניק נהריה בע"מ

קוד:

KO 668 SOGLOWEK
4500005762/4500005764/4500005761/4500005757/ BSI
171410/171409/171408/171407
KO 668 SOGL 4500008473

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :עדת יראים-צרפת
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :האישור רק לתוצרת צרפת.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן
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כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDAICEL CHEMICAL :

ס"ח485
32

טלפון9436275-08 :

תארעך לועזי09/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :יפן

כ"ט כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חו"ג")POTTASSIUM SORBATE:כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף30/06/2008 :

פיוניר

קוד:

סמל  OKעל האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא
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כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןVISCOFAN :

ס"ח565
167

טלפון9521666-09 :

תארעך לועזי13/12/2007 :

ארץ :גרמניה

תאריך עברי:

ד' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אחים הרשברג

תוקף30/06/2008 :

חו"גSINGLE LAVER CASINGS:TRIPAN,WF:
TYPES,LAKEBEUTEL,BETAN TYPES,OPTAN
TYPES,NX4,LAKEBEUTEL B.MULTI LAVER CASINGS:F
"(TYPES,SH TYPES,NG TYPS,NC TYPSכל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר"(

קוד:

האישור לתוצרת גרמניה בלבד.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית על כל אריזה תוית":כשר לפסח בהשגחת הרב

11

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא
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כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןRETTENMAIER :

ס"ח926
197

טלפון9878729-04 :

תארעך לועזי08/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

א' שבט תשס"ח

שם היבואן:
חו"ג")VITACEL LC 200:כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

נקניק נהריה

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד גרמניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא
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כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGALACTIC :

ס"ח1612
03

טלפון9454408-08 :

תארעך לועזי14/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חו"ג:סודיום לקטט ,חומצה לקטית") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

דן רבינוביץ'

קוד:

מס' לוטG-0710-045/044 :
סמל רבנות בריסל כשר לפסח חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות בריסל
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  285מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןJOVA :

ס"ח606
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי18/12/2007 :

ארץ :מקסיקו

תאריך עברי:

ט' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

חומוס)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח  ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  286מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןIDAHO BEANS :

ס"ח1399
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי04/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

חומוס)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  287מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןANTICA MODENA :

ס"ז2397
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי29/04/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

י"א אייר תשס"ז

שם היבואן:
חומץ בלסמי ממודינה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת הרב ג.מ גרליק באישור
הערות:

בהשגחה :הרב ג.מ גרליק  -איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

על כל בקבוק קוד AD 67- L0787, 20EL 67-L246729
מדבקת  EUROKOSHERעל כל קרטון

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  288מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :מונרי פדרצוני

ס"ח896
83

טלפון5665333-03 :

תארעך לועזי06/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

כ"ח טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חומץ בלסמי ממודנה בגודל 0.5 :ליטר 5.0 ,ליטר") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

החברה המאוחדת בע"מ

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הרב חזן איטליה,
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם חזן -איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

קוד67 L 02 KI 68/L 01 AV :
על כל קרטון מדבקה ממוספרת EUROKOSHER:
חותמת ממוספרת ממס'G17770-18000/G 50921-52000 :
אוG 16001-17507 :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  289מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :מונרי פדרצוני

ס"ז1799
83

טלפון5665333-03 :

תארעך לועזי06/03/2007 :

ארץ :איטליה

תאריך עברי:

ט"ז אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

החברה המאוחדת בע"מ

תוקף31/12/2008 :

חומץ בלסמי ממודנה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת הרב אברהם חזן
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם חזן  -איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

קוד  SI 66 , L16AD6716ת .ייצור 06.03.07 ,12.06.06
קרטונים ממספר  H66001עד מספר  H67506וקודL07SH68.
על כל קרטון מדבקה ממוספרת EUROKOSHER

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  290מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןANTICA MODENA :

ס"ח675
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי24/12/2007 :

ארץ :איטליה

תאריך עברי:

ט"ו טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

וילי פוד בע"מ

תוקף31/12/2008 :

חומץ בלסמי ממודנה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הרב חזן איטליה,
הערות:

בהשגחה :הרב חזן-מילאנו איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

KI 68 -L3237/21 SH 68-L 0288 09
תאריך ייצור 19.11.2007/ 28.01.2008
 EUROKOSHERעל כל בקבוק חותמת

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  291מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אקובינל

ס"ח2194
34

טלפון5201977-050 :

תארעך לועזי20/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

י"ג אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חומץ בלסמי ,חומץ בן יין אדום ,חומץ בן יין לבן 500 ,מ"ל 5 ,ליטר") ,כל מוצר

תוקף31/12/2008 :

נועם סוכנויות/כ.נועם

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בד"צ עדת יראים ,
הערות:

בהשגחה :בד"צ עדת יראים-צרפת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ע"ג כל אריזה תווית עם חותמת בד"צ עדת יראים.
הקרטונים חתומים בחותמת כשר לפסח ידני.

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  292מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTRAVERSO :

ס"ח877
28

טלפון5588780-03 :

תארעך לועזי03/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צ'ילה

כ"ה טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חומץ בן יין אדום ,חומתץ בן יין לבן ,חומץ בלסמי") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

אלסקה בע"מ

קוד:

סמל ה OUP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור
הערות:
3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  293מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןVINAGRES MONTANER :

ס"ו3726
34

טלפון5201977-050 :

תארעך לועזי12/09/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :צ'ילה

י"ט אלול תשס"ו

שם היבואן:
מוצר :חומץ תפו"ע ,חומץ בלסמי ,חומץ בן יין אדום ,חומץ בן יין לבן)"כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

נועם סוכנויות

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק20.06.2010 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת הרב שקד ובאישור
הערות:

בהשגחה :הרב שקד -צ'ילה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

L04/L01/L02/LO3
ת .ייצור 20.06.06

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  294מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLENZING AG :

ס"ח882
03

טלפון8468000-04 :

תארעך לועזי06/01/2008 :

ארץ :אוסטריה

תאריך עברי:

כ"ח טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

גדות

תוקף31/12/2008 :

חומצת אצטית)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות וינה -אוסטריה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  295מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCARGILL :

ס"ז1488
102

טלפון9855555-04 :

תארעך לועזי14/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כו' שבט תשס"ז

שם היבואן:
חומר גלם ")LYGOMME MM 391 KP :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שטראוס בע"מ

קוד:

בטש 3094-2006

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :עדת יראים  -צרפת
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :חותמת ידנית של עדת יראים לפסח קטניות על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  296מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןEXPORTADORA :

ס"ח1589
33

טלפון9569268-09 :

תארעך לועזי14/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :פרו

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חומר גלם")SOLGAM TARA GUM POWDER :כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

יוניברסל נטוורק

קוד:

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות פרו
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  297מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSOLAE N.V :

ס"ו408
51

טלפון9611007-03 :

תארעך לועזי29/11/2005 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

כ"ז חשון תשס"ו

תוקף30/06/2008 :

שם היבואן:
מוצר:חומר גלם") SUPRO EX33K , SUPRO: 590, 620 , :כל מוצר לאחר הסוגריים קוד:
אחים זגה בע"מ

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות בריסל -בלגיה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  298מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןQINGDAO CROWN IMP :

ס"ח1624
03

טלפון9044077-03 :

תארעך לועזי17/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

י"א אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חומר גלםISOLATED SOYA ,CONCENTRATED SOYA PROTEIN :

תוקף31/12/2008 :

אפ.איי.סי אינטרנשיונל

קוד:

סמל ה KLBD-ע"ג האריזה המקורית.

"(PROTEIN, SOYA FIBכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בית דין לונדון
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  299מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBARTEX INGREDIENTS :

ס"ח990
99

טלפון9525937-03 :

תארעך לועזי13/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :קנדה

ו' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חומר גלם")DL MALIC ACID, FUMARIC ACID :כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

יוליוס ברי זכריה מאור בע"מ

קוד:

סמל ה COR137P-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור ,חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחהCOR 137 :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:
כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  300מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCOSUCRA :

ס"ח1119
139

טלפון5354939-03 :

תארעך לועזי17/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

י' שבט תשס"ח

שם היבואן:
חומר גלם") FIBRULINE :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

פרפל

קוד:

סמל ה KP-ע"ג האריזה המקורית.
למס' באטשWC1174241 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות בריסל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  301מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGELYMAR :

ס"ח1184
51

טלפון9611007-03 :

תארעך לועזי22/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צ'ילה

ט"ו שבט תשס"ח

שם היבואן:
חומר גלם")MEYPROGEL MCH 2267, MCH2277 :כל מוצר לאחר
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אחים זגה בע"מ

הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

מס' באטש 18038,18039,18339,18340,18341,19331,19332
או  ,NOVEMBER 06 40או NOVEMBER 06 41
מס' באטש 20927,20928,20930,20931,20932,20933
ת .ייצור  03.2007ת .ייצור10.2007 02.2007 11.2007 :
מס' באטש 20717,20718,22309,22310,22311,22312
22491,22492,22493,22494

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב פרמן -צ'ילה חב"ד
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :קודי הייצור חייבים להופיע על האריזה המקורית ,או על
תווית מקורית מחו"ל.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  302מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSOLAE :

ס"ח1113
197

טלפון9878729-04 :

תארעך לועזי17/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

י' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חומר גלם") ,SUPRO 620, SUPRO 590 :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

נקניק נהריה

קוד:

סמל  KPע"ג האריזה המקורית.

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות בריסל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  303מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGUILINI :

ס"ח1970
117

טלפון9836348-04 :

תארעך לועזי05/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חומר גלם,TAROMA: PIKANT, BARBECUE, BEEF, CHICKEN :

תוקף31/12/2008 :

חיים עציון

קוד:

באטש6155156-61508/151456-6154656-6154256-6152056-6151856:

"(COMPLET P500, COMBI FMכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
6

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  304מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNUTRINOVA :

ס"ח981
99

טלפון9525937-03 :

תארעך לועזי10/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

ג' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חומר גלם :פוטסיום סורבט ,סורביק אסיד") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

יוליוס ברי זכריה מאור בע"מ

מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב זעקבאך -צרפת
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  305מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCARGIL :

ס"ז1288
102

טלפון9855555-04 :

תארעך לועזי01/02/2007 :

ארץ :צרפת

תאריך עברי:

י"ג שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

שטראוס בע"מ

תוקף31/12/2008 :

חומר גלם:
"(LYGOMME MM 391 KPכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

3094-2006

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :עדת יראים-צרפת
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור וחותמת ידנית עדת יראים צרפת,
חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  306מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDERA FOOD :

ס"ח1432
167

טלפון9521666-09 :

תארעך לועזי05/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

כ"ט שבט תשס"ח

שם היבואן:
חומר משמר") ROBIN CSL :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

אחים הרשברג

קוד:

מס' לוט570830/831/832/833/834 :
סמל כשרות לפסח ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות בריסל
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  307מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSYMRISE :

ס"ח1959
03

טלפון9436492-08 :

תארעך לועזי05/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
חומרי טעם ותמציות, EMMENTALER FLAVOUR 168071 :
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

כפיר

קוד:

מס' לוט5/7 :

635673 BUTTER FLAVOUR
"(645318 YOGHURT FLAVOURכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק :נובמבר  /2008אוגוסט 2008
בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  308מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMARTIN BAUER :

ס"ח1115
27

טלפון5651515-03 :

תארעך לועזי17/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

י' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חומרי טעם :שקד צ'ארם ללא טעם ,תפוח דילייט ללא טעם ,ברי בלנד ,קמומיל,

תוקף30/06/2008 :

תה ויסוצקי

קמומיל סטנדרט ,קרוב רוסטד ,ציקורי רוט רסטד ,דאון טוילייט ,פרוט גלור ללא
טעם ,פרוט תה ברי בלנד ,היביסקוס דובדבן ,הבסיקוס פטל ,לימון פילס ,לימון גרס,
ליים פרחים ,מרבלס בלנד ,מליסה ,תפוז פילס ,פפרמינט ,רד ביט גרגירי ,ורד הבר,
ורד הבר והביסקוס ,ורד הבר ומנגו ,ורד הבר היבסקוס  ,Pסנה ,ספרמינט ,סויט
דרימס ,ורויין לואיזה .גיהקו וגורנה ,גינסנג לימוני ,אורנג ספייס ,תפוח קינמון,
קרנברי ,בננה כרמל ,רוזמרין ,שורש גינגר ,שומר ,תות שדה ,מנגו פסיפלורה ,פטל
סטלקס ,עלי מרווה ,ציטרוס בלנד,צ'אי בלנד)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ מהדרין
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :היצרן  MARTIN BAUERוארץ הייצור מופיעים ע"ג
האריזה המקורית.

43

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  309מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :רקיט בנקיזר

ס"ח2315
03

טלפון9611700-09 :

תארעך לועזי31/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארצות אירופה

כ"ד אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חומרי ניקוי טבליות באבקה ובנוזל :פיניש מנקה ומחדש  250מ"ל ,פיניש נוזל

תוקף31/12/2008 :

רקיט בנקיזר

הברקה  500מ"ל 1/ליטר רגיל +לימון+הדרים ,פיניש סטופ לריח ,פיניש פרוטקטור
מגן בפני רובך בכלי זכוכית במדיח ,פיניש שטיפה , POWER BALL, POWER
"( BALL 3 IN 1 , POWER BALL 4 IN 4,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר פרווה ולפסח ,בהשגחת הרב הוכוולד ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

8

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  310מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ד"ר ויגרט

ס"ז939
03

טלפון9243334-03 :

תארעך לועזי11/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"א טבת תשס"ז

שם היבואן:
חומרי ניקוי :נוזל ניקוי חומצי  ,NEOMISCAN NIROKLARנוזל ניקוי
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

גבריאל פיש בע"מ

קוד:

NEOISHER SOL,מלח לריענון מדיח כלים  KONTRACALK,נוזל ניקוי
אלקלי  , NEODISHER ALKA 2אבקת ניקוי וחיטוי אלקלית NEODISHER
REINIGER,נוזל ניקוי אלקלי  NEOMOSCAN FA 18,נוזל ניקוי אלקלי
NEODISHER ALKA 9,נוזל ניקוי אלקלי W400 NEODISHER ALKA ,
נוזל ניקוי וחיטוי אלקלי  ,NEOMISCAN Mנוזל ניקוי נטרלי NEODISHER
GN,נוזל ניקוי"(  TEGO51כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ולכל השנה באישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

11

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  311מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ג'ונסון דברסי

ס"ח1722
03

טלפון9323700-08 :

תארעך לועזי20/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד

ט"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חומרי ניקוי:חומרים להדחת כלים,חומרי ניקוי וחיטוי למטבח,תמרוקים,חומרים

תוקף30/06/2008 :

ג'ונסון דיברסי ישראל בע"מ

לניקוי רצפה ושטיחים,חומרים לניקוי וחיטוי משטחים קשים,חומרים לניקוי
וחיטוי מפעלי מזון ומשק חי,חומרי טיפול במסועים,חומרים לטיפול במים,חומרים
לכביסה").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

9

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  312מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןARGILE VERTE :

ס"ח723
95

טלפון5384540-03 :

תארעך לועזי26/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

י"ז טבת תשס"ח

שם היבואן:
חימר ירוק)אדמת מרפא()"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

טעם טבע

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  313מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןP.T RIAU :

ס"ו2235
28

טלפון5588780-03 :

תארעך לועזי20/03/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :אינדונזיה

כ' אדר תשס"ו

שם היבואן:
חלב קוקוס ,קרם קוקוס)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

אלסקה בע"מ

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  OKובאישור הרבנות
סמל  OKPחייב להופיע על האריזה המקורית.
הערות:
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  314מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ארלה פודס

ס"ז2109
112

טלפון9322233-08 :

תארעך לועזי20/03/2007 :
תאריך עברי:

א' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

גולד פרוסט

ארץ :דנמרק
תוקף31/12/2008 :

חמאה לורפאק)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

על כל קרטון חותמת כשר לפסח ללא חשש קטניות הרב ד.נ.ס פר' וישלח
תשס"ז.
לוט3499,4499 :

תאריך אחרון לשיווק07/09/2007-06 5/12/2007 :
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,חלבי ,לאוכלי חמאת נוכרי ,בהשגחת OK
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  315מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ארלה פוד

ס"ח2091
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי13/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :דנמרק

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חמאה לורפק באריזות של  200גר' 25 ,ק"ג") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף30/06/2008 :

גולד פרוסט

מאושר"(

קוד:

 200גר' :על כל קרטון חותמת כשר לפסח לאוכלי קטניות הרב ז.ב פר'
ויחי תשס"ח
359102CKP 0941/2355
25ק"גKP O3C 0031-3094KP O3C 23593094 :
4094KP O3C 0001-4094KP O3C 030
3095KP O3C 2303 80610
על כל קרטון חותמת כשר לפסח לאוכלי קטניות הרב ז.ב פר' יתרו
תשס"ח/הרב מ.פ פרשת תרומה תשס"ח.

תאריך אחרון לשיווק 25 :ק"ג 200 23/24/30.10.2008 :גר':
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,חלבי לאוכלי חמאת
הערות:
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  316מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLACTALIS INTERNATIONAL :

ס"ז2115
55

טלפון6813268-03 :

תארעך לועזי20/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

א' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
חמאה פרזידנט  200גרם)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

פ.ד.א.ן

תאריך אחרון לשיווק26.02.08 , 14.05.08 :
נוסח התווית :חלבי חלב ישראל ,בהשגחת הרב אברהם יפה שלזינגר
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר -שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור 15.05.07 ,26.02.07

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  317מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNIZA :

ס"ז1546
03

טלפון9543248-09 :

תארעך לועזי19/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

א' אדר תשס"ז

שם היבואן:
חמאת בוטנים )בחביות()"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

טעם 88

קוד:

לוט  .6108לסחורה ממוספרת מ 551700 -551677 -מ 551101 -עד .551144
ת .ייצור 04.12.06

תאריך אחרון לשיווק04.06.08 :
בהשגחה :אחדות ישראל  -ארגנטינה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  318מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGEORGALOS :

ס"ז1986
89

טלפון9320400-08 :

תארעך לועזי14/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

כ"ד אדר תשס"ז

שם היבואן:
חמאת בוטנים טבעית)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

הגרעין

קוד:

לוט2489-2488-2487-2486/ 2524/2525 /2505-2504 -
2356/2357/2358/2359
על כל חבית סטיקר כשרות UKPO

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה-UK :ארגנטינה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  319מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNUTRIN :

ס"ז2245
170

טלפון6440230-04 :

תארעך לועזי15/03/2007 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

כ"ה אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

חטיפי העמק

תוקף31/12/2008 :

חמאת בוטנים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

למס' באטש .PP1B1854
ת .ייצור 11.01.07

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :אחדות ישראל -ארגנטינה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  320מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGEORGALOS HNOS :

ס"ז3331
89

טלפון9320400-08 :

תארעך לועזי27/08/2007 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

י"ג אלול תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

הגרעין

תוקף31/12/2008 :

חמאת בוטנים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סטיקר  UKעל האריזה המקורית.
לוט,2688 ,2687 ,2643 ,2644 ,2635 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה -UK :ארגנטינה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  321מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNIZA :

ס"ח843
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי02/01/2008 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

כ"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

עלית מזון

תוקף31/12/2008 :

חמאת בוטנים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

מס' לוט/M-7095/M-7177/M-7178/M-7185/M-7184 :
חותמת ממוספרת001304 /001386-001311 :
001387-001462/002101-002176
002201-002276/105713-105788
002775-002284
תאריך ייצור10.10.07/23.10.07-5.09.07/9/ :

תאריך אחרון לשיווק10.10.2008/05.09.2008-23.10.08/9/ :
בהשגחה :אחדות ישראל -ארגנטינה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  322מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןJ.L S.A/NIZA :

ס"ח849
3

טלפון6801751-08 :

תארעך לועזי02/01/2008 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

כ"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

עלית מזון

תוקף31/12/2008 :

חמאת בוטנים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע ע"ג האריזה
הערות:

בהשגחה :אחדות ישראל-ארגנטינה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

לפי קודי הייצור הרשומים בדף המצורף בזה ס"ח843

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  323מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGEORGALOS HNOS :

ס"ח1135
89

טלפון9320400-08 :

תארעך לועזי20/01/2008 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

י"ג שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

הגרעין

תוקף31/12/2008 :

חמאת בוטנים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

מס' לוט2703/2704/2690/2691/2712/2713/2711 :
על כל אריזה חייב להופיע מדבקה עם הלוגוU-K PQ :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה -UK :ארגנטינה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  324מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןJ.L S.A :

ס"ח1924
03

טלפון6440230-04 :

תארעך לועזי04/03/2008 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

כ"ז אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

א.מ.חטיפי העמק בע"מ

תוקף31/12/2008 :

חמאת בוטנים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

מס' באטשPP1B 3151/PP1B 3147/PP1B 3130 :
תאריך ייצור14.01.2008 ,21.01.2008 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :אחדות ישראל-ארגנטינה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  325מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןJ.L S.A :

ס"ח2049
3

טלפון6801751-08 :

תארעך לועזי11/03/2008 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

ד' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

עלית מזון

תוקף31/12/2008 :

חמאת בוטנים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

למס' באטש PP1B 3191 .PP1B 3186
לסחורה הממוספרת 34072-34001 ,34193-34100

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :אחדות ישראל -ארגנטינה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  326מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGEORGALOS :

ס"ח2292
89

טלפון9320400-08 :

תארעך לועזי30/03/2008 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

כ"ג אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

הגרעין

תוקף31/12/2008 :

חמאת בוטנים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

לוט U-K PO 2729/2731

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה -UK :ארגנטינה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  327מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNUTRIN S.A :

ס"ז1794
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי06/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

ט"ז אדר תשס"ז

שם היבואן:
חמאת בוטנים ,אבקת בוטנים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

עלית

קוד:

ת .ייצור 11.01.2006
חמאת בוטנים :מס' באטשPP1B1986, PP1B1989, PP1B1991 :
אבקת בוטניםMC82228 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :אחדות ישראל-ארגנטינה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  328מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןADM DE ZAAN :

ס"ח2300
98

טלפון8461111-04 :

תארעך לועזי30/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד/אנגליה/סינגפור

כ"ג אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חמאת קקאו  ,עוגת קקאו  ,ליקר קקאו ,אבקת קקאו)"כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

יוניליוור ישראל

אינו מאושר"(

קוד:

אבקת קקאו כשר לפסח רק אם המילה  SOLלא מופיעה ליד קוד המוצר.
סמל  OUחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  329מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןADM COCOA :

ס"ח1719
03

טלפון8531075-08 :

תארעך לועזי21/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד/אנגליה/סינגפור

ט"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חמאת קקאו ,עיסת קקאו ,ליקר קקאו,אבקת קקאו") ,כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

גלידות קולורדו

אינו מאושר"(

קוד:

סמל ה OU-ע"ג האריזה המקורית.
בתנאי שמילה  SOLלא מופיעה ליד קוד המוצר.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  330מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןFRUIT D'OR :

ס"ח1798
03

טלפון9432991-08 :

תארעך לועזי25/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :קנדה

י"ט אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
חמוציות אורגניות מיובשות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

א.ר.מ.ג .סחר

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדהMK/
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  331מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אורבן פרוססינג

ס"ח1644
138

טלפון8414082-04 :

תארעך לועזי18/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יורופוד בע"מ

תוקף31/12/2008 :

חמוציות מיובשות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע ע"ג האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  332מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGRACE LAND :

ס"ח1650
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

חמוציות מיובשות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  333מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMIDARI FARMS :

ס"ח1651
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

חמוציות מיובשות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות  ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  334מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :שרי סנטרל

ס"ח2183
138

טלפון8414082-04 :

תארעך לועזי20/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ג אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יורופוד בע"מ

תוקף31/12/2008 :

חמוציות מיובשות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,פרווה ,באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  335מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDAHLONAN :

ס"ח1528
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי11/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ה' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

חמניות קלופות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  336מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDAHLGREN :

ס"ח1652
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

חמניות קלופות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  337מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןRED RIVER :

ס"ח1653
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

חמניות קלופות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות,באישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  338מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSUN OPTA :

ס"ח1654
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

חמניות קלופות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  339מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פוולידס

ס"ז1618
42

טלפון8455707-04 :

תארעך לועזי22/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :יוון

ד' אדר תשס"ז

שם היבואן:
חצאי אפרסקים בסירופ קל)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

תומר בע"מ

תאריך אחרון לשיווק10.09.09 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת,
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר -פ"ת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור11.09.06 :
PPPHA6KP/ PPPHB6KP
חתימת המשגיח בכתב יד :מ.ה .ע"ג כל אריזה או על מדבקה ע"ג האריזה.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  340מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פוולידס

ס"ז1629
78

טלפון9282556-03 :

תארעך לועזי22/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :יוון

ד' אדר תשס"ז

שם היבואן:
חצאי אפרסקים בסירופ קל)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

ריבוע כחול גלקסי בע"מ

תאריך אחרון לשיווק10.09.09 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת,
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר -פ"ת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קודPPPHA6KP/PPPHB6KP :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  341מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פוולידס

ס"ז1613
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי21/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :יוון

ד' אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :חצאי אפרסקים בסירופ קל,חצאי משמש בסירופ קל)"כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

שופרסל

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק10/09/09 , 18/06/09 :
נוסח התווית :כשר לפסח  ,פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר פ"ת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד :חתימת המשגיח בכתב יד מ.ה .על כל אריזה/או על המדבקה ע"ג האריזה
PPAPA6KP/PPPHA6KP/PPPHB6K

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  342מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןRIENE DE DIJON :

ס"ח1634
81

טלפון9766749-03 :

תארעך לועזי17/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

י"א אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חרדל דיג'ון ,חרדל דיג'ון עם גרעינים") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

דיפלומט

תאריך אחרון לשיווק23/07/2009-22 :
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת בד"צ
הערות:

בהשגחה :בד"צ ליאון-צרפת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריכי ייצור23/01/2008-22-21 :

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  343מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןEURROPEENE :

ס"ח2130
164

טלפון9200304-03 :

תארעך לועזי18/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

י"א אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :חרדל דיזו'ון ,חרדל דיז'ון גרגירים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

בית טבע שותפות מוגבלת

קוד:

15.01.08-14

תאריך אחרון לשיווק14/07/2009,14/04/09 ,04/2009, :
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת KF
הערות:
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  344מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ארופיין דו קדימוE.D.C-

ס"ז2769
03

טלפון8542842-08 :

תארעך לועזי14/06/2007 :

ארץ :צרפת

תאריך עברי:

כ"ח סיון תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

קיי פיי שווק

תוקף30/06/2008 :

חרדל דיז'ון)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק26.03.08 26.06.08 :
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ
הערות:

בהשגחה :בד"ץ יורה דעה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור 25/26.03.07
חותמת הבד"ץ ע"ג התווית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  345מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןEURROPEENNE :

ס"ז2192
03

טלפון9200300-03 :

תארעך לועזי29/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

י' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
חרדל דיז'ון ,חרדל דיז'ון גרגירים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

בית טבע שותפות מוגבלת

קוד:

ת .ייצר 22.01.07

תאריך אחרון לשיווק22.04.08/04.2008/22.07.08 :
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת KF
הערות:
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  346מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :רויאל

ס"ח591
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי16/12/2007 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

ז' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מוצפי משה

תוקף31/12/2008 :

חרובים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר פרווה לפסח ,באישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  347מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBK GIULINI :

ס"ז1159
197

טלפון9878729-04 :

תארעך לועזי23/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

ד' שבט תשס"ז

שם היבואן:
טארי קומפלט ") P 500כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

נקניק נהריה

קוד:

מס' באטש 6-29190-56
ת .ייצור 30.10.2006

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  348מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBK GIULINI :

ס"ז1160
197

טלפון9878729-04 :

תארעך לועזי23/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

ד' שבט תשס"ז

שם היבואן:
טארי קומפלט ")P 700כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

נקניק נהריה

קוד:

מס' באטש 6-29188-56
ת .ייצור 30.10.06

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  349מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCECIL FOOD :

ס"ח402
03

טלפון5908383-052 :

תארעך לועזי27/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סרילנקה

י"ז כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :טבעות אננס מיובש ,חתיכות מנגו מיובש ,אגוזי קשיו שלמים קלופים ,חתיכות

תוקף30/06/2008 :

א.ר.מ.ג טריידינג

פפאיה מיובשות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  350מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לידינג סטאר

ס"ח2073
58

טלפון7499000-09 :

תארעך לועזי12/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
טבעות תפוח עץ מיובש)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

סולימה בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כןלא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  351מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פאטה אס.פי.אי

ס"ח2295
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי30/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

כ"ג אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
טורטיה צ'יפס ,צ'יפס תפו"א") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שופרסל

קוד:

תאריך יצור07.03.2008-03 :
סמל ה KF-ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק01/02/03.09.08 30.08.08 :
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת ה,KF-
הערות:
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  352מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :שיבא אינדוסטריז

ס"ז1910
14

טלפון8608532-08 :

תארעך לועזי12/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :אתיופיה

כב' אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :טחינה משומשום טהור במותג "פוסידון" במשקל  18ק"ג  15 ,ק"ג בלבד)"כל מוצר

תוקף31/12/2008 :

נטו מלינדה סחר בע"מ

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"ץ בית יוסף
הערות:

בהשגחה :בד"ץ בית יוסף
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

מתאריך  12.01.2007עד 20.03.2007

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  353מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :נסטלה

ס"ז1924
11

טלפון9265265-03 :

תארעך לועזי19/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :קוריאה

כ"ט אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :טייסטרס צ'ויס אורגינל ,טייסטרס צ'ויס נטול קופאין ,גולדן)"כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

אוסם בע"מ

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת הרבנות הראשית
הערות:

בהשגחה :הרבנות הראשית לישראל ) הרב י.מ .חרל"פ(
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

06/07/8/9/10/11/12/13/14/17/18/19/20/26/27.12.2009
2008 .07 .03/04/05/06/07/08
01/04.02.2010
09/14/15/16/17/18.01.2010
19/20/29/30.11.2010, 02/03/04/05/13/14/16/17.12.2010
27/28/29/30.05.2009
21/22.11.2010

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  354מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTATE & LALE :

ס"ח335
167

טלפון9521666-09 :

תארעך לועזי14/11/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ד' כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אחים הרשברג

תוקף30/06/2008 :

טפיוקה דקסטרין)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל  OUחייב להופיע על האריזה המקורית ,חתימת המשגיח או מכתב
נלווה.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  355מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לה דליס ד'אלזל

ס"ח2345
215

טלפון5507523-03 :

תארעך לועזי02/04/2008 :

ארץ :בלגיה

תאריך עברי:

כ"ו אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

רויאלטי

תוקף31/12/2008 :

טרופל בלגי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

הקוד מופיעה בהזרקת דיו ע"ג המוצר.
קודL7339 :

תאריך אחרון לשיווק05.2009 :
בהשגחה :משולש -Kארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,לאוכלי קטניות ,לאוכלי אבקת חלב
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  356מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קופיגי

ס"ז3343
78

טלפון9282556-03 :

תארעך לועזי28/08/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

י"ד אלול תשס"ז

שם היבואן:
יין אדום  -די מיניאטו ,יין לבן די מיניאטו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

ריבוע כחול גלקסי בע"מ

קוד:

KSPL L7186

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת רבנות טריאסטי ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות טריאסטי  -איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  357מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קדם -רואיל וויין קורפ

ס"ז3327
03

טלפון6183937-03 :

תארעך לועזי26/08/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ב אלול תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :יין אדום יבש "גאולה" רואיל אדום )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

צור סוכנויות

קוד:

היין מבושל.
סמל  OUPחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת  OUובאישור הרבנות הראשית
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  358מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןFINCA LA CELIA :

ס"ז1878
161

טלפון7447676-03 :

תארעך לועזי11/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

כ"א אדר תשס"ז

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר :יין אדום יבש :פטיט מנדוסה קברנה סובניון ,פטיט מנדוסה מרלו") ,כל מוצר לאחר קוד:
אגוז מוסקט

181206/141206/151206

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :אחדות ישראל UK/ארגנטינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,UK-ובאישור הרבנות
הערות :היין מבושל חותמת ה UKP-חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  359מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :וילה אלגרה

ס"ז2915
173

טלפון9519966-03 :

תארעך לועזי28/06/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צ'ילה

י"ב תמוז תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :יין אדום קברנה סוביניון אונגרד ,יין אדום יבש מרלו)"כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

טיאררה סלווחה

אינו מאושר"(

קוד:

ת .מילוי 18.12.06
סמל  OKPעל האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת  OKובאישור הרבנות הראשית
הערות :היין לא מבושל.
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  360מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קאנטינה סאן

ס"ה1174
161

טלפון5334411-03 :

תארעך לועזי03/02/2005 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

כ"ד שבט תשס"ה

שם היבואן:
מוצר :יין וילה טוסקנה:קברנה סובניון,מרלו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

אגוז מוסקט

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח בהשגחת הרב טואף,רומא ובאישור
הערות:

בהשגחה :הרבנות רומא-הרב טואף רומא
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

קוד מילוי 18964

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  361מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBOMED :

ס"ו2871
161

טלפון5334411-03 :

תארעך לועזי04/06/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

ח' סיון תשס"ו

שם היבואן:
מוצר :יין טרוסו קברנה סוביניון ,טרוסו מרלו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

אגוז מוסקט

קוד:

ת .ייצור  8-7פברואר 2005
קוד L2506/L2507

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת  OUובאישור הרבנות הראשית
הערות :סמל  OUPחייב להופיע על האריזה המקורית .היין לא
מבושל.
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  362מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןVINA LUIS FELIPE :

ס"ז1998
79

טלפון9627070-03 :

תארעך לועזי11/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צ'ילה

כא' אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :יינות  DON JULIO :מרלו,קברנה סוביניון,שיראז ,רזלינג ,שרדונה CASA DI

תוקף31/12/2008 :

פרי הגפן

LUIGIמרלו,קברנה סוביניון,שיראז ,שרדונה  : DON FELIPEקברנה
סוביניון,מרלו,רזלינג ,שרדונה :TERRA VEGAשיראז ,מרלו ,קברנה סוביניון
"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר פרווה בהשגחת בית דין לונדון ובאישור הרבנות
הערות :היין אינו מבושל

בהשגחה :בית דין לונדון  -אנגליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לוט :
170-311006-301006-140906-170706-110906-190706-120906-130906
080107-311006-300107-080107-171006-110107-100107-090107-107
-160107-110806-311106-111206

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  363מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פינקה לה סליה

ס"ח2104
161

טלפון7447676-03 :

תארעך לועזי16/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

ט' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :יינות :דון מנדוזה-מרלו ,דון מנדוזה קברנט סובניון ,דון מנדוזה מלבק ,גטו נגרו

תוקף31/12/2008 :

אגוז מוסקט

מרלו ,גטו נגרו קברנה סובניון ,מונטה בלנקו קברנה סובניון מונטה בלנקו מרלו") ,כל
מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

מס' לוט150108/110208/140208 :
220108/230108/070607/120208
200907/220108/140307/230108/120208/010207
סמל ה UKP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :אחדות ישראל ארגנטינהUK-
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת אחדות ישראל ארגנטינה,
הערות :היין מבושל.

7

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  364מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לה שה דה גרדיגן

ס"ז1932
03

טלפון5855394-02 :

תארעך לועזי13/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כג' אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :יינות  : BARON D'ASLAY 2006ברג'רק אדום,מרלו,קברנה סוביניון,בורדו

תוקף31/12/2008 :

דאסליי יבוא ושווק בע"מ

קוד:

תאריך מילוי על כל פקק 18.02.2007 - 12.02.2007 :

רוזה,בורדו לבן,בורדו אדום)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח בהשגחת עדת יראים צרפת ובאישור
הערות :יין לא מבושל

בהשגחה :עדת יראים -צרפת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

6

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  365מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :בדגסטיין ס.א.

ס"ח123
03

טלפון9714353-08 :

תארעך לועזי14/10/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

ב' חשון תשס"ח

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר :יינות  :2006בדגסטיין שרדונה יין לבן יבש ,בדגסטיין מרלו יין אדום יבש ,בדגסטיין קוד :על כל בקבוק הולגרמה של .OKP
קנדה מזון

קברנה סוביניון יין אדום יבש)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

יין מבושל.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  OKובאישור הרבנות
הערות:
3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  366מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לואיס -פיליפה

ס"ח378
212

טלפון9627070-03 :

תארעך לועזי26/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צ'ילה

ט"ז כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :יינות  2007קברנה סובניון,שרדונה,מרלו,רזלינג,שירז,רוזה.במותגים":קאסא די

תוקף31/12/2008 :

פרי הגפן בע"מ

לואיג'י" "קולומבוס" "דון פיליפ" "דון חוליו" "טרה ווגה" "דון חוליו אספסיאל"
"קאסא די לואיג'י אספסיאל" "אל אפ אי " )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר"(

קוד:

L220707.L231007.L250707.L260707.L110707.L241007
L300707.L310707.L180707.L190707.L100907.L200807
L010807.L221007.L020807.L080807

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  OUPובאישור הרבנות
הערות :כל היינות לא מבושלים.
4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  367מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :טלטקה

ס"ז2033
173

טלפון9519966-03 :

תארעך לועזי15/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

כ"ה אדר תשס"ז

שם היבואן:
יינות  :TIERRA SALVJAמרלו מבושל ,קברנה סובניון מבושל  ,יינות
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

טיאררה סלווחה

PATRON:קברנה סובניון מבושל ,מרלו מבושל") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר"(

קוד:

/24.01.2007/08.02.2007/06.02.2007
מס' באטש10196/10209 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות :סמל ה OUP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.
4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  368מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :יקבי צ'כיה

ס"ז2731
03

טלפון5325436-03 :

תארעך לועזי30/05/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צ'כיה

י"ג סיון תשס"ז

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר :יינות בציר PINOT NOIR, PINOT LAURENT,PINOT GRIS, :2004
 -KBIכתר ברכת ישראל

קוד:

ת .מילוי 16/17.08.2006

"( ROSE,RHEINRIESLINGכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת רבנות צ'כיה ובאישור הרבנות
הערות :היין מבושל.

בהשגחה :רבנות צ'כיה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  369מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןFINCA LA CELIA :

ס"ז2019
161

טלפון7447676-03 :

תארעך לועזי15/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

כ"ה אדר תשס"ז

שם היבואן:
יינות גטו נגרו שירז ,מרלו ,קברנה סובניון") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אגוז מוסקט

מאושר"(

קוד:

020207/060706/010207

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :ארגנטינהUK -
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת  UKארגנטינה ,ובאישור
הערות :סמל ה UKP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  370מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןVINAS :

ס"ז1656
161

טלפון7447676-03 :

תארעך לועזי25/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

ז' אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :יינות טרוסו מרלו ,טרוסו קברנה סוביניון)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

אגוז מוסקט

קוד:

לקודים.110/06 ,111/06 :
היינות מבושלים .סמל  OUPחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  OUובאישור הרבנות
הערות:
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  371מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBOMED :

ס"ח160
161

טלפון7447676-03 :

תארעך לועזי17/10/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

ה' חשון תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :יינות טרוסו מרלו ,טרוסו קברנה סוביניון)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

אגוז מוסקט

קוד:

סמל  OUPעל האריזה המקורית
L2781, L-2782
היין מבושל

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח  ,פרווה בהשגחת  OUובאישור הרבנות
הערות:
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  372מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :י.א.ר.ל דו דומן

ס"ה1172
161

טלפון5334411-03 :

תארעך לועזי03/02/2005 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ד שבט תשס"ה

שם היבואן:
מוצר :יינות לה טור דה פריז:קברנה סובניון מרלו  ,2003קברנה סובניון,2003מרלו .2003

תוקף31/12/2008 :

אגוז מוסקט

קברנה סוביניון  ,2004מרלו ") 2004כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

ת .ייצור12.2004 ,12.2003:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח בהשגחת ה OKP -ובאישור הרבנות
הערות :יין מבושל .סמל ה OKP-חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית
5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  373מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןVINS BARON D'ASLAY :

ס"ז3290
03

טלפון5855394-02 :

תארעך לועזי21/08/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

ז' אלול תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :יינות מדוק  :2004שאטו לה ראז ,לרוש קלוזה,לעטנדאר ,מולין דע בורדיו)"כל

תוקף31/12/2008 :

דסליי יבוא ושווק

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר,לפסח ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ עדת יראים
הערות :לא מבושל.

בהשגחה :בד"ץ עדת יראים צרפת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

כל בקבוק סגור עם חותם בתוך חותם .על התווית חותמת בד"ץ עדת
יראים.

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  374מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHAFNER :

ס"ח601
03

טלפון8591446-08 :

תארעך לועזי17/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :אוסטריה

ח' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :יינות ממותג -HAFNER :צוויגלט באריק  ,2003שרדונה " ,2004היפיפייה הנמה"

תוקף31/12/2008 :

קלטא בע"מ

"

קוד:

על כל בקבוק חותמת רבנות וינה "כשר לפסח" .

 CUVEE 2003,גרובי" קפוא גרונר וולטלינר " ,2002מלכת שווא" בציר מאוחר,
"( כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות וינה ,ובאישור
הערות :היין מבושל.

בהשגחה :רבנות וינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  375מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBOMED/BODEGA CASTANO :

ס"ה1724
161

טלפון5334411-03 :

תארעך לועזי29/03/2005 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

י"ח אדר ב' תשס"ה

שם היבואן:
מוצר :יינות - TERRENAL :קברנט סוביניון ,מרלו TERROSO .קברנט סוביניון,

תוקף31/12/2008 :

אגוז מוסקט

מרלו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

טררנאל קברנט סוביניון  16.03.05 2361טררנאל מרלו .17.03.05 3262
טררוסו קברנט סוביניון  L2445 27.10.05/ 16.03.05 2361טררוסו מרלו
2362 17.03.05/27.10.05 L2446

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח בהשגחת ה OU-ובאישור הרבנות
הערות :סמל ה OUP-חייב להופיע על האריזה המקורית .היין לא
מבושל.
4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  376מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBOMED/BODEGA CASTANO :

ס"ה5016
161

טלפון5334411-03 :

תארעך לועזי06/09/2005 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

ב' אלול תשס"ה

שם היבואן:
מוצר :יינות TERRENAL :קברנט סוביניון ,מרלו TERROSO .קברנט סוביניון,

תוקף31/12/2008 :

אגוז מוסקט

קוד:

L2423 ,L2424

מרלו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח  ,פרווה ,בהשגחת  OUובאישור הרבנות
הערות :היין אינו מבושל .סמל  OUPחייב להופיע על האריזה
המקורית.
4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  377מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פינקה לה סליה

ס"ח2105
161

טלפון7447676-03 :

תארעך לועזי16/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

ט' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :יינות :גטו נגרו מרלו ,גטו נגרו קברנה סובניון") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

אגוז מוסקט

מאושר"(

קוד:

סמל ה UKP-חייב להופיע ע"ג כל בקבוק.
מס' לוט220108/230108/070607/120208 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :אחדות ישראל ארגנטינהUK-
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת אחדות ישראל ארגנטינה,
הערות :היין לא מבושל.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  378מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :י.א.ר.ל

ס"ז2403
161

טלפון7447676-03 :

תארעך לועזי30/04/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

י"ב אייר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :יינות :לה טור דה פריס מרלו ,לה טור דה פריס קברנה סוביניון)"כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

אגוז מוסקט

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב ובאישור
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר ב"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

על כל בקבוק סמל הכשרות.
על כל אריזה של  6בקבוקים מודבקת הולגרמה ממוספרת של חוג חתם
סופר ממס'  A 0000001עד .A 0003520
יין מבושל.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  379מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סקאלי

ס"ה2118
161

טלפון5334411-03 :

תארעך לועזי11/05/2005 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

ב' אייר תשס"ה

שם היבואן:
מוצר :יינות :פורטנט מרלו ,פורטנט קברנה סוביניון ,פורטנט שרדונה)"כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

אגוז מוסקט

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת בד"ץ עדת יראים צרפת
הערות :היין מבושל.

בהשגחה :בד"ץ עדת יראים  -צרפת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

למס' לוט L-4-245/ L5041/L5040/L5 - 264/L6- 039
L5 -243/ L5235/ L6116/L6117

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  380מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCAPCANES :

ס"ח1205
03

טלפון6874616-03 :

תארעך לועזי23/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

ט"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
יינות :פרח אביב ,פרח פטיטה") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

בסט ווין בע"מ

קוד:

סמל ה OUP-ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות :היין לא מבושל.
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  381מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKALLE :

ס"ז521
32

טלפון9436275-08 :

תארעך לועזי10/12/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

י"ט כסלו תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :כיסי נקניק מפוליאמיד ,כיסי נקניק מצלולוזה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

פיוניר

מאושר"(

קוד:

פוליאמיד למס' באטש המתחיל ב .803,804-צלולוזה מס' הצווה
המתחילים 139,140,141,142,143,131,138,137,136,135 ,

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב אברהם הוכוולד -גרמניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  382מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןVISCOFAN GROUP :

ס"ח1097
167

טלפון9521666-09 :

תארעך לועזי17/01/2008 :
תאריך עברי:

י' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אחים הרשברג

ארץ :גרמניה
תוקף30/06/2008 :

כיסי נקניק מפלסטיק:
Single Laver Casings: Tripan, WF Types ,
Lakebeutel , Betan Types, Optan Types, NX4
Lakebeutel B,
Multi Layer Casings:F Types , SH Types,
"(NG Types, NC Typesכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

על כל אריזה תווית :כשר לפסח בהשגחת הרב ט .הוד וחתימתו

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

11

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  383מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKALLE :

ס"ז1559
197

טלפון9878729-04 :

תארעך לועזי19/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

א' אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :כיסי נקניק סנטטי  : NALOמפוליאמיד,מצלולוזה )"כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

נקניק נהריה

אינו מאושר"(

קוד:

פוליאמיד  :מס' בטש המתחיל ב 803
צלולוזה :מס' בטש המתחיל ב 135,136,137,138,139

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד -גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  384מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סימקו

ס"ח217
28

טלפון5588780-03 :

תארעך לועזי28/10/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :מרוקו

ט"ז חשון תשס"ח

שם היבואן:
כמהין בצנצנות של  200גרם)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אלסקה בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ יורה דעה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

על כל צנצנת הולגרמה עם חותמת "בד"ץ יורה דעה"

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  385מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סומקו

ס"ח50
28

טלפון5588780-03 :

תארעך לועזי24/09/2007 :

ארץ :מרוקו

תאריך עברי:

י"ב תשרי תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

אלסקה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

כמהין)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ יורה דעה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לסחורה הממוספרת בהולגרמה ממס'  001עד .20.000
קוד.KBYDP :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  386מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סימקו

ס"ז2765
03

טלפון214160-052 :

תארעך לועזי13/06/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :מרוקו

כ"ז סיון תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :כמיהין טרפס במותג "")AWICHAכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

א.ו .מאור

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה,בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ יורה דעה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

קוד  KYDPבהזרקת דיו בתחתית הקופסה.
מדבקת הולגרם ממוספרת מ 001-עד  100.000מודבק ע"ג כל יחידה

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  387מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פרוקנקוסה

ס"ח2061
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי12/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אקוודור

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
לבבות דקל שלמים וחתוכים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

קוד:

סמל  OKPחייב להופיע על האריזה המקורית.
ת .ייצור  .26.12.07-17קוד: PSL07DC51B02. PWH07DC51A01

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  OKובאישור הרבנות
הערות:
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  388מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCONSERVAS FINCA :

ס"ח1274
28

טלפון5588780-03 :

תארעך לועזי27/01/2008 :

ארץ :קוסטה ריקה

תאריך עברי:

כ' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אלסקה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

לבבות דקל)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות קוסטה ריקה,
הערות:

בהשגחה :רבנות קוסטה ריקה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד/3171207171210/3181207181210/3191207191210 -KP0 :
3201207201210/3211207211210/3231207231210
3271207271210/3281207281210/1171207171210
1181207181210/1191207191210/1201207201210
1211207211210/1231207231210/1271207271210/
1281207281210/3031207031210/3041207041210
3051207051210/3061207061210/3071207071210
3091207091210/1031207031210/1041207041210
1051207051210/1061207061210/1071207071210
1091207091210

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  389מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןschwan/intercos/igepak/lasera milano :

ס"ח2186
03

טלפון9424747-08 :

תארעך לועזי20/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה\גרמניה\ספרד

י"ג אדר ב' תשס"ח

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר :לה סרה קלאסיק"מוצרי טיפוח לאשה :דאורדרנט ספריי קלאסיק ,יוניסקס ,גרין ,קוד:
חורי הפצה

קלאסיק ,ביו ,פרפל ,סילבר .סטיק אשה קלאסיק ,מסיר איפור קלאסיק ,עיפרון
מטיק קלאסיק ,עיפרון מעץ קלאסיק , ,ערכת איפור קלאסיק ,ולאפרידה .בושם
לאשה יוניסקס ,גרין ,קלאסיק ,ביו ,פרפל ,סילבר .תחליף גוף יוניסקס ,גרין,
קלאסיק ,ביו ,פרפל .לגבר  :דוארדרנט ספריי גבר ,קלאסיק ,קלאסיק  ,2ביו,
פרפל ,סילבר .סטיק גבר ,קלאסיק  .בושם לגבר :קלאסיק ,מן  ,2פרפל ,ביו ,סילבר,
סט איפור מקצועי מזוודה ,סט איפור קומפקט ,סט איפור מושלם פרח קטן ,סט
איפור קומפקט  20צלליות ,סט איפור  68-100צלליות ,סט איפור  72-200צלליות,
סט איפור קומפקט פרח קטן ,סט איפור קומפקט מגש נשלף  ,06סט איפור קומפקט
 07,סט איפור קומפקט  8צלליות  ,24סט קומפקט  14 , 10צלליות") .כל מוצר
לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות:

48

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  390מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBALSU :

ס"ח1255
178

טלפון8618031-09 :

תארעך לועזי24/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ:

י"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :לוז שבור קלוי  25ק"ג ,לוז מולבן  25ק"ג ,לוז טבעי  50ק"ג ,פסטה לוז  30ק"ג") ,כל

טורקיה

תוקף31/12/2008 :

שיקרצי

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק :ספטמבר 2009
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות טורקיה ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות טורקיה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור :ינואר 2008
קודים2008.19/2007.99/0802.22 :

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  391מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןVILLA MASSA :

ס"ח442
39

טלפון5462414-03 :

תארעך לועזי04/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

כ"ד כסלו תשס"ח

שם היבואן:
לימונצ'לו-ליקר לימון").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

החברה הסקוטית בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת הרב מ.גרליק ובאישור
הערות:

בהשגחה :מ.גרליק-איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

SI 67 L1567 19

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  392מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לינדט

ס"ח1948
03

טלפון9282888-08 :

תארעך לועזי04/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ז אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :לינדט-שוקולד מריר שוויצרי  70%קקאו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

אפ.אם.אנד .די בע"מ

קוד:

תאריך ייצור30.01.2008 :

תאריך אחרון לשיווקKP+28.01.2009 :
בהשגחה :משולש K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה ,ללא חשש קיטניות,בהשגחת
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  393מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןQ89 :

ס"ז2954
14

טלפון8608532-08 :

תארעך לועזי02/07/2007 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

ט"ז תמוז תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

ד.ס.פ .בע"מ

תוקף31/12/2008 :

ליצ'י)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק10.06.2009 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ מחזיקי הדת בא"י
הערות:

בהשגחה :מחזיקי הדת בא"י
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

על כל אריזה חותמת הבד"ץ וקוד KFPYG
ת .ייצור 10.06.2007

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  394מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן:

ס"ח67
14

טלפון8608532-08 :

תארעך לועזי07/10/2007 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

כ"ה תשרי תשס"ה

שם היבואן:
מוצר:

ד.ס.פ .בע"מ

תוקף31/12/2008 :

ליצ'י)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

על כל אריזה חותמת מחזיקי הדת.
ת .ייצור 10.06.07

תאריך אחרון לשיווק10.06.09 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ מחזיקי הדת בא"י
הערות:

בהשגחה :מחזיקי הדת בא"י
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

FUJIAN ZHANGZHOU Q89

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  395מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןFUJIAN ZHANGZHOU/ Q89 :

ס"ח102
14

טלפון8608532-08 :

תארעך לועזי10/10/2007 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

כ"ח תשרי תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ד.ס.פ .בע"מ

תוקף31/12/2008 :

ליצ'י)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק10.06.09 :
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ מחזיקי הדת ובאישור
הערות:

בהשגחה :מחזיקי הדת בא"י
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

על כל אריזה חותמת מחזיקי הדת.
ת .ייצור 10.06.07

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  396מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :וילה מאזה

ס"ח2220
39

טלפון5462414-03 :

תארעך לועזי24/03/2008 :

ארץ :איטליה

תאריך עברי:

י"ז אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

החברה הסקוטית בע"מ

תוקף31/12/2008 :

ליקר לימון)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות מילאנו איטליה,
הערות:

בהשגחה :רבנות מילאנו-איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך יצור26.02.2008 :
ע"ג כל קרטון חותמת ממוספרת : H086179-H087578על כל בקבוק קוד
20AD1-68

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  397מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBARRY CALLEBAUT :

ס"ח2322
214

טלפון7407769-09 :

תארעך לועזי01/04/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גנה-אפריקה

כ"ה אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :ליקר קקאו ")N3G3 GHSP NCL-36512-708כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

בייסיקס סחר בע"מ

קוד:

סמל ה OKP-ע"ג האריזה המקורית.

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  398מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPRANBURI :

ס"ח2189
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי20/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

י"ג אדר ב' תשס"ח

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר:לפתן אננס חתוך ,לפתן אננס שלם ,לפתן קוקטייל פירות טרופי בקופסאות  567גרם ,קוד :ת .ייצור .31.12.2007-30 , 28.12.2007-25
וילי פוד בע"מ

 850גרם 3 ,ק"ג)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב ובאישור
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר ב"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד CYFKPCS-PPCSFYP-PSKPCCF

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  399מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPRANBURI :

ס"ח2254
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי26/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

י"ט אדר ב' תשס"ח

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר :לפתן אננס חתוך ,לפתן אננס שלם ,לפתן קוקטייל פירות)"כל מוצר לאחר הסוגריים קודCYFKPCS-PPCSFYP-PSKPCCF :
וילי פוד בע"מ

על כל קופסה חותמת חוג חתם סופר ב"ב
.ת .ייצור 31/12/2007-30 ,28/12/2007-25

אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר בני ברק
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  400מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTYPCO :

ס"ח1884
14

טלפון8608532-08 :

תארעך לועזי02/03/2008 :

ארץ :תאילנד

תאריך עברי:

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ד.ס.פ .בע"מ

תוקף31/12/2008 :

לפתן אננס)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת בד"צ מחזיקי הדת ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"צ מחזיקי הדת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

חותמת בד"צ מחזיקי הדת ע"ג האריזה המקורית+ .כיתוב כשר לפסח.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  401מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :צינר

ס"ז3449
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי10/09/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

כ"ז אלול תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :לפתן דובדבנים חמוצים בסירופ קל)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

תאריך אחרון לשיווקKPMP 18.07.2010 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר ב"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור 18.07.07
על כל אריזה חותמת בד"ץ כשר לפסח,על כל קרטון מדבקה כשר לפסח עם
חותמת המשגיח ותאריך .06.08.07

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  402מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGREAT GIANT :

ס"ח915
125

טלפון6595555-04 :

תארעך לועזי07/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אינדונזיה

כ"ט טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :לפתן :חתיכות אננס בסירופ קל ,פרוסות אננס בסירופ קל ,קוקטייל פירות טרופי,

תוקף31/12/2008 :

זנלכל בע"מ

"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות סינגפור ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות סינגפור
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

/I330GG: L2S ADP/L2S BDP/L2T ADP/L2T BDP
L4S A2P/L4S B2P/L4S A2P/L4S B2P/ L2T A2P/L2T B2P/
L2T A2P/L2T B2P/ L5T A7P/L5T B7P

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  403מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןP.T GREAT GIANT :

ס"ח1104
78

טלפון9282556-03 :

תארעך לועזי17/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אינדונזיה

י' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :לפתני חתיכות אננס בסירופ קל ,לפתני פרוסות אננס בסירופ קל") ,כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

ריבוע כחול גלקסי בע"מ

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות סינגפור ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות סינגפור
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

/I330GG: L2S ADP/L2S BDP/L2T ADP/L2T BDP
L4S A2P/L4S B2P/L4S A2P/L4S B2P/ L2T A2P/L2T B2P/
L2T A2P/L2T B2P/ L5T A7P/L5T B7P

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  404מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGREAT GIANT PINEAPPLE :

ס"ח1015
42

טלפון8455707-04 :

תארעך לועזי14/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אינדונזיה

ז' שבט תשס"ח

שם היבואן:
לפתני חתיכות אננס ,לפתני פרוסות אננס") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

תומר בע"מ

מאושר"(

קוד:

/I330GG: L2S ADP/L2S BDP/L2T ADP/L2T BDP
/L4S B2P/L4S A2P/L4S B2P/ L2T A2P/L2T B2P/L4S A2P
L2T A2P/L2T B2P/ L5T A7P/L5T B7P

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות סינגפור ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות סינגפור
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:
כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  405מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGREAT GIANT :

ס"ח1045
70

טלפון9562188-09 :

תארעך לועזי15/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אינדונזיה

ח' שבט תשס"ח

שם היבואן:
לפתני חתיכות אננס ,לפתני פרוסות אננס"),כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מירו פודס

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר פרווה לפסח ,בהשגחת רבנות סינגפור ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות סינגפור
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

I330GG: L2S ADP/L2S BDP/L2T ADP/L2T BDP/
/L4S A2P/L4S B2P/L4S A2P/L4S B2P/ L2T A2P/L2T B2P
L2T A2P/L2T B2P/ L5T A7P/L5T B7P

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  406מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :המלט

ס"ח2120
03

טלפון7440473-09 :

תארעך לועזי17/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

י' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :מבחר פרלינים בלגיים ,טרופלים") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

ק.א שוקולד

קוד:

תאריך אחרון לשיווק :טרופלים L8049+01/12.2009 :מבחר
בהשגחה :משולש -Kארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,חלבי לאוכלי אבקת חלב
הערות:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  407מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןschwan/intercos/igepak/lasera milano :

ס"ח2188
03

טלפון9424747-08 :

תארעך לועזי20/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה/גרמניה/ספרד

י"ג אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצרי טיפוח " לה סרה קלאסיק"" ,לה סרה מילאנו" :שפתונים ,שפתונים
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

א.פ.י חורי הפצה

עמידים ,ליפ גלוס,מייק אפ נוזלי ,מייק אפ קרם ,פודרה אבקה ,פודרה אבן ,סומק,
אדמה אינדיאנית ,קונסילר בסטיק ,צלליות לעיניים ,מסקרה ,איי ליינר ,מג'יק
ליינר ,עפרון לעיניים מעץ ,עפרון עיניים ללא חידוד ,עיפרון שפתיים מעץ ,עפרון
שפתיים ללא חידוד ,עפרון גבות,קרם לחות ,קרם לילה ,קרם עיניים ,תחליב לחות
נטול שומן ,סרום ,מסיר איפור ,מי פנים ,חלב פנים ,מסכות יופי ,פילינג,ג'ל לניקוי
"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות:

30

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  408מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןIGWPAK/GOLDMIPEX :

ס"ח2187
03

טלפון359018-053 :

תארעך לועזי20/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד/טורקיה

י"ג אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :מוצרי טיפוח  :BESTקרם לחות לשיער ריל עד יבש ,קרם לחות לשיער מתולתל

תוקף31/12/2008 :

חורי הפצה

קוד:

וגלי ,קרם לחות לשיער יבש מאד וצבוע ,ג'ל ברזל לשיער ,ג'ל לשיער מועשר
בחוחובח ,תרחיץ פנים ,דאורדורנט סטיק ,מסיכת הזנה לשיער יבש וצבוע ,מסכת
הזנה לשיער רגיל)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות:

9

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  409מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSOLAE :

ס"ז535
51

טלפון9611007-03 :

תארעך לועזי11/12/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :דנמרק

כ' כסליו תשס"ז

תוקף30/06/2008 :

שם היבואן:
מוצר:מוצרי סויה")ALPHA 10, ALPHA 8, DANPRO DS, RESPONSE 4450 :כלקוד:
אחים זגה בע"מ

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

ALPHA10 A720000-457
ALPHA8 A720000- 455
DANPRO DS A720000-456
RESPONSE 4450 A330000-705/706/707/708

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :סמל ה OU-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.
4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  410מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKATHY :

ס"ז2017
196

טלפון6556717-04 :

תארעך לועזי15/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

כ"ה אדר תשס"ז

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר :מוצרי שוקולד :ממתק שוקולד לבן ,ממתק שוקולד כהה ,ממתק שוקולד חלב ,מבחר קוד:
קפה סעדי

פרלינים משוקולד ,תערובת ממתקי שוקולד בצורות שונות )"כל מוצר לאחר
הסוגריים אינו מאושר"(

.1078274 /1078258/ 1078262/1078259/1078260/1078267
על כל אריזה כיתוב .KP

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :משולש  - Kארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,חלבי לאוכלי אבקת חלב
הערות:

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  411מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פרוקטר אנד גמבל

ס"ח1967
77

טלפון8653683-09 :

תארעך לועזי05/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :מותג :קוקידנט/קוקיס :טבליות לניקוי שיניים תותבות ,משחה להדבקת שיניים

תוקף31/12/2008 :

מינסטר

תותבות -אנטי בקטרילית תוספת הג ,אבקה להדבקת שיניים תותבות") ,כל מוצר
לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הרב הוכוולד גרמניה,
הערות:

בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  412מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :מילר

ס"ח2272
03

טלפון0542422060 :

תארעך לועזי27/03/2008 :

ארץ :גרמניה

תאריך עברי:

כ' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

טרה

תוקף31/12/2008 :

מחיות פרי:
103026/027/132/030/029/031
102837/841/840/839/838/836/843/845/844/837
"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

לשימוש מפעל טרה בלבד.
תאריך יצור25/26/27/28.02.08 .:
02/03/04/05/06/07.03.08
לוט761588/589/590/593/594/595/591/592/484/485/486 :
467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/4
82/483/487/488/489/306/942/943/940/941
765036/037/038/034/035/027/028/029/030/031/032
766172/173/174/175/176/177/178/179/180/
763216/217/218/219
762209
764089/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

16

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  413מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBOLAND PULP :

ס"ח1271
03

טלפון6930241-04 :

תארעך לועזי27/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :דרום אפריקה

כ' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מחית משמש מרוכזת)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

פרי הגליל בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בית דין קייפטאון,
הערות:

בהשגחה :בית דין קייפטאון-דרא"פ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

מס' באטש11 :
תאריך ייצור19.12.2007 :
על כל חבית סמל הכשרות ומס'MSC2035309 :
בתוך כל חבית ועל כל חבית חתימת המשגיח.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  414מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDALTON :

ס"ז1705
03

טלפון6389922-04 :

תארעך לועזי27/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

ט' אדר תשס"ז

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר:מחמצות ")RM 9 STRAIN 60, RM STRAIN 106, POB ABCכל מוצר לאחר קוד :מס באטשFE70023/FE70025/FE70044 :
מחלבות השומרון

על כל אריזה בד"ץ מהדרין כשר לפסח תשס"ז ומדבקת הולגרמה בצבע
כסף עם סמל הבד"ץ.

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"ץ מהדרין
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור ע"ג האריזה המקורית.

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  415מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCHR HANSEN :

ס"ו1015
167

טלפון9521666-09 :

תארעך לועזי25/01/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ה טבת תשס"ו

שם היבואן:
מוצר :מחמצות לתעשיית החלבF DVS KFP R604/LH 17/CH 3/CHN 19/STC/:

תוקף31/12/2008 :

אחים הרשברג

קוד:

"( 7/YC 2.כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :על כל שק חותמת מיוחדת כשר לפסח חלב ישראל וחתימת
המשגיח.
6

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  416מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :היינץ

ס"ז1651
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי25/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

ז' אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :מיונז במשקלים שונים  ,מיונז לייט במשקלים שונים )"כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

דיפלומט

אינו מאושר"(

קוד:

ת .ייצור  9-6פברואר .2007
קודיםMY L0377/87, L0397, SF L0387, MYH L0377, L0407 :

תאריך אחרון לשיווק2008-2 :
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת KF
הערות:
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  417מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHEINZ IBERICA :

ס"ח1667
81

טלפון9766749-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :

ארץ :ספרד

תאריך עברי:

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

דיפלומט

תוקף31/12/2008 :

מיונז ,מיונז לייט") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

מיונז  450מל'MY L0288/0298/0397/0308 :
מיונז לייט  450מל'SF L0288 :
מיונז  5ק"גMYH L0318 :
תאריך ייצור31/01/2008-28 :

תאריך אחרון לשיווק01.2009 :
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות  ,בהשגחת ה,KF-
הערות:
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  418מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHAHN :

ס"ח1480
167

טלפון9521666-09 :

תארעך לועזי07/02/2008 :

ארץ :גרמניה

תאריך עברי:

א' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אחים הרשברג

תוקף31/12/2008 :

מייצב :HAMULSION
"(MSBMכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

1801006/00

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  419מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דניסקו

ס"ז1938
139

טלפון5354939-03 :

תארעך לועזי13/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :דנמרק

כ"ג אדר תשס"ז

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר:מייצב לגלידה ")CREMODAN 044011 SL 26 Rכל מוצר לאחר הסוגריים אינו קוד .4010214441 :סמל  OUPחייב להופיע על האריזה המקורית.
פרפל

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  420מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDANISCO :

ס"ח1517
139

טלפון5354939-03 :

תארעך לועזי11/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

ה' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :מייצב לוקוס")GRINDSTED LBG :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

פרפל ובנו

קוד:

סמל ה OU-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  421מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCEAMSA :

ס"ח927
33

טלפון9569268-09 :

תארעך לועזי08/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

א' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מייצב קארגינן סוגים שונים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

יוניברסל נטוורק

קוד:

על כל מוצר חייב להופיעKFP :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ מנצ'סטר
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  422מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHAHN :

ס"ח1300
167

טלפון9521666-09 :

תארעך לועזי28/01/2008 :

ארץ :גרמניה

תאריך עברי:

כ"א שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אחים הרשברג

תוקף31/12/2008 :

מייצב:
, HAMULSION: MHTF 110270,
"( NXSE 7659כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

מס' באטש1801091/01/02/03 :
1801027/00

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  423מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCEAMSA :

ס"ח969
33

טלפון9569268-09 :

תארעך לועזי10/01/2008 :

ארץ :ספרד

תאריך עברי:

ג' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוניברסל נטוורק

תוקף31/12/2008 :

מייצב")PECTIN :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ מנצ'סטר
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  424מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHAHN :

ס"ח2059
102

טלפון6752423-03 :

תארעך לועזי12/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מייצבים ")HAMULSION ES, HAMULSION BFHכל מוצר לאחר
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שטראוס

קוד:

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד -גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  425מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCARGILL :

ס"ח1907
23

טלפון9500040-09 :

תארעך לועזי03/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ו אדר א' תשס"ח

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר:מייצבים שונים ,Aubygel KP, Flanogen KP, Gelogen KP, Lygomme KP :קוד :המוצר כשר לפסח רק בתנאי שהאותיות KP :מופיעות בסוף שם המוצר.
דורמקו

Satiagel KP, Satiagum KP, Satiaxane KP, Unipectine KP, Viscogum
"( KP,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
9

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  426מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHAMIDIYE KAYNAK :

ס"ח2092
03

טלפון5599775-03 :

תארעך לועזי13/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

ו' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :מים מינרליים טבעיים "המידייה")"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

שאוב לורנץ בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות טורקיה ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות טורקיה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  427מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNESTLE WATERS :

ס"ו3754
03

טלפון9241212-08 :

תארעך לועזי17/09/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

כ"ד אלול תשס"ו

שם היבואן:
מים מינרלים "אקוה פאנה")"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

כרמי צבי

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח,בהשגחת  OUובאישור רבנות ראשית
הערות :סמל  OUחייב להופיע על האריזה המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  428מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNESTLE :

ס"ז272
03

טלפון9241212-08 :

תארעך לועזי08/11/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :אטליה

י"ז חשון תשס"ז

שם היבואן:
מים מינרלים "סאן פלגרינו")"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

כרמי צבי

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  OUובאישור הרבנות
הערות :סמל  OUחייב להופיע על האריזה המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  429מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTOGNI :

ס"ח1676
03

טלפון9596890-09 :

תארעך לועזי19/02/2008 :

ארץ :איטליה

תאריך עברי:

י"ג אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סופר פארם

תוקף31/12/2008 :

מים מינרלים ")LIFEכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונימצא כשר לפסח ובאישור הרבנות הראשית
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  430מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :שאפי אינטרנשיונל

ס"ח2089
03

טלפון9389482-08 :

תארעך לועזי13/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

ו' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מים מינרלים טבעיים ")LIFEכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

סופר פארם

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת ה ,KF-ובאישור הרבנות
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  431מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פינר

ס"ח2180
03

טלפון8574601-08 :

תארעך לועזי20/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

י"ג אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מים מינרלים טבעיים ")PINARכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מעדנות

קוד:

סמל ה-כ Kע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה/כK
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  432מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSAKA S.A :

ס"ח452
03

טלפון8665433-04 :

תארעך לועזי05/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

כ"ה כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מים מינרלים טבעיים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

נטלי סוכניות בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר,פרווה,נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  433מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןS.A DES D'EVIAN :

ס"ח1923
03

טלפון7411774-09 :

תארעך לועזי04/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ז אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מים מינרלים טבעיים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

קבוצת צרפת ישראל

קוד:

סמל ה OUP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  434מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןEURO FOOD :

ס"ח1703
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי20/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

י"ד אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מיץ לימון משומר ,מיץ ליים משומר 200 ,מ"ל 500 ,מ"ל") ,כל מוצר לאחר
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק03.12.2008 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר-ב"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור03.12.2007 :
חותמת חוג חתם סופר ב"ב ע"ג כל בקבוק.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  435מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCANANDAIGUA :

ס"ח892
03

טלפון8104444-04 :

תארעך לועזי06/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ח טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :מיץ ענבים מרוכז סגול בגלונים של  25ק"ג") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף30/06/2008 :

ג .נופר

קוד:

מדבקה עם סמל ה OK-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :על כל משלוח חייב להיות פלומבה+מכתב כשרות מהמשגיח
הנושא מס' באטש .שם היצרן ,ארץ הייצור וסמל הכשרות
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  436מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :גולסן קוזרי

ס"ח1598
101

טלפון7415025-09 :

תארעך לועזי14/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :מיץ רימונים ואוכמניות ,מיץ רימונים ,מיץ פרי הורד ,מיץ רימונים ודובדבנים ,מיץ

תוקף31/12/2008 :

אופאל

קוד:

קוד ייצורSTERN 12 B 07 :

רימונים וחמוציות") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר פרווה ,בהשגחת בד"צ אגודת ישראל ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"צ אגודת ישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  437מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :גולסן

ס"ז1797
101

טלפון7415025-09 :

תארעך לועזי06/03/2007 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

ט"ז אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

אופאל

תוקף31/12/2008 :

מיץ רימונים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בד"צ אגודת ישראל,
הערות:

בהשגחה :בד"צ אגודת ישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

על כל קרטוןSTERN 12 B 07:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  438מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סנסוויט

ס"ח1369
03

טלפון9119493-03 :

תארעך לועזי04/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מיץ שזיפים ,שזיפים") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

ס.אי.גי .אס

קוד:

סמל משולש  KPחייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :משולש K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר פרווה ,בהשגחת משולש  ,Kובאישור הרבנות
הערות:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  439מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCLIFFSTAR :

ס"ח1855
96

טלפון5567692-03 :

תארעך לועזי02/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מיצוי שזיפים יבשים ללא סוכר)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

גדעון גוטגולד בע"מ

קוד:

סמל ה OUP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  440מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMOKATE :

ס"ז1845
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי07/03/2007 :

ארץ :פולין

תאריך עברי:

י"ז אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

עלית

תוקף31/12/2008 :

מלבין קפה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

ת .ייצור  26-24ינואר  25-31 /2007ינואר 2007

תאריך אחרון לשיווק31/01/08-25 ,26/01/09-24 :
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  441מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןEL NASR SALINES :

ס"ח412
03

טלפון6354623-03 :

תארעך לועזי28/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :מצרים

י"ח כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מלח בישול ,מלח שולחן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אלפא מלח

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  442מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPOTASH ARAB CO :

ס"ח1422
03

טלפון9344490-03 :

תארעך לועזי05/02/2008 :

ארץ :ירדן

תאריך עברי:

כ"ט שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

דיוור מכוון בע"מ

תוקף31/12/2008 :

מלח גבישי גס)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  443מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNOIRMOUTIER :

ס"ח1603
85

טלפון5232488-03 :

תארעך לועזי14/02/2008 :

ארץ :צרפת

תאריך עברי:

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

טומין בע"מ

תוקף31/12/2008 :

מלח ים אטלנטי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  444מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לימה

ס"ח722
95

טלפון5384540-03 :

תארעך לועזי26/12/2007 :

ארץ :בלגיה

תאריך עברי:

י"ז טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

טעם טבע

תוקף31/12/2008 :

מלח ים דק)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,פרווה ,באישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  445מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סטארב ברודרס

ס"ז1440
109

טלפון9908001-02 :

תארעך לועזי12/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :קנדה

כ"ד שבט תשס"ז

שם היבואן:
מלפפונים חמוצים במלח ושום)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מור ים מרקטינג

קוד:

 28ינואר  15 ,2007פברואר ,2007

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהCOR :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  CORובאישור הרבנות
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  446מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןARLA FOODS :

ס"ח1591
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי14/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :דנמרק

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
ממרח עשיר בחמאה דנית "לורפק"  10גר'") .כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

גולד פרוסט

מאושר"(

קוד:

חותמת על כל קרטון :כשר לפסח לאוכלי קטניות הרב ב.ו .וישלח
תשס"ח/ .הרב י.ש .פרשת וישב תשס"ח/ .הרב ז.ב .פר' ויחי תשס"ח.
מס' לוטKP 67 :
3591,1826, 2346, 0003, 3498, 3497, 4498 / 01CKP
4591, 0241, 1030, 1803
02CKP/3591, 0941,2355
תאריך ייצור29.11.2008-28 :

תאריך אחרון לשיווק19/20/09.2008 21/26/27/28/29.08.2008 :
בהשגחה :הרבנות הראשית לישראלOK/
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,לאוכלי קטניות ,לאוכלי חמאת
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  447מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ארלה פודס

ס"ח1455
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי06/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :דנמרק

ל' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :ממרח עשיר בחמאה דנית "לורפק" ללא מלח ,במליחות קלה") .כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

גולד פרוסט

הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

חותמת על כל קרטון :כשר לפסח לאוכלי קטניות הרב י.ש .פר' וישב
תשס"ח/הרב ב.ו פר' וישלח תשס"ח/הרב ז.ב פר' ויחי תשס"ח.
תאריך ייצור28/29.11.2007 :
01CKP 3498 4498/3497/3591 1826/3591 2346/4591 0003/4591
0241/3591 1030/3591 1803.
02CKP 3591 0941/3591 2355

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרבנות הראשית לישראלOK/
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

21/28/29.08.2008

18.12.2008

נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,לאוכלי קטניות ,ולאוכלי אבקת חלב
הערות:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  448מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פטר פרודוקט

ס"ז834
112

טלפון9322233-08 :

תארעך לועזי01/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד

י"א טבת תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :ממרח קקאו עם אגוזים וניל ")PENOTTIכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף30/06/2008 :

וילי פוד בע"מ

תאריך אחרון לשיווק06/06/2008 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,חלבי לאוכלי אבקת חלב
הערות:

בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  449מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אול קראמפ

ס"ח2330
78

טלפון9282624-03 :

תארעך לועזי01/04/2008 :

ארץ :בלגיה

תאריך עברי:

כ"ה אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ריבוע כחול בע"מ

תוקף31/12/2008 :

ממרח שוקולד)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

L8071306, L8071316

תאריך אחרון לשיווק11/04/09 :
בהשגחה :משולשK
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח קטניות ,חלבי לאוכלי א.ח .נוכרי בהשגחת
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  450מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :רוולי אס.אר.אל

ס"ח2065
196

טלפון6556717-04 :

תארעך לועזי12/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

ה' אדר ב' תשס"ח

תוקף31/12/2009 :

שם היבואן:
מוצר:ממתקי שוקולד חלב ממולאים :קרם קוקוס,קרם קפוצ'ינו ,קרם קקטו ,קרם אגוזים ,קוד :קוד הכשרות .KP
קפה סעדי

קרם אגוזי לוז ,קרם לבן ,קרם קפה .ממתקי שוקולד חלב/לבן ממולא קרם אגוזים,
שוקולד מריר ממולא קרם אגוזים ,שוקולד חלב בטעם אגוזים ,שוקולד חלב ,
שוקולד מריר ,ביצי שוקולד חלב ,ממתקי שוקולד מריר ממולאים בדובדבן
וליקר)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק06/02/2009 :
בהשגחה :משולש  - Kארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר ,חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי,כשר לפסח
הערות:

14

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  451מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPROVENCE :

ס"ז1973
90

טלפון9037000-03 :

תארעך לועזי13/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ג אדר תשס"ז

שם היבואן:
מעדן זיתים עם שום ,מעדן זיתים אנדלוז ,מעדן זיתים פימנטי ,מעדן זיתים
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

תאסת את אצלן בע"מ

שחורים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת רבנות
הערות :מדבקה של בד"ץ מרשילייא צרפת על אריזה

בהשגחה :רבנות מרשילייא -צרפת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור 31/01/07-30/01/07-29/01/07

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  452מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTEEPAK N.V :

ס"ו17
45

טלפון6277871-04 :

תארעך לועזי09/10/2005 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

ז' תשרי תשס"ו

שם היבואן:
מוצר :מעיים לנקניק סנטטי :ויניפק ,פיברוס ,פאזרין")CMVP,כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

זאב גולדמן בע"מ

קוד:

רק לתוצרת בלגיה בלבד.

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות בריסל  ,ובאישור
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

בהשגחה :רבנות בריסל -בלגיה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  453מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןVITIVA :

ס"ח579
03

טלפון8663070-09 :

תארעך לועזי16/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סלובניה

ז' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :מעכב חימצון "קטניות"") VIVOX 4 (301807# ) :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

פוד טק

מאושר"(

קוד:

תאריך ייצור 11.2007 :למס' לוט807015-07 :
חתימת המשגיח על כל קרטון כשר לפסח תשס"ח פרשת וישב.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור ,וסמל ה ,OK-חייבים להופיע על
האריזה המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  454מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןVITIVA :

ס"ז682
03

טלפון8663070-09 :

תארעך לועזי14/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :סלובניה

ח' אדר א' תשס"ח

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר:מעכבי חימצון באריזות  1ק"ג  2/ק"ג Vivox 4 #301847, Aquarox 4 301929#:קוד :בטש AQUAROX 04-/07-929009/07-929010/07-929011 :
פוד טק בע"מ

"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

VIVOX 04-/07-847003
חתימה ידנית על כל תוית "בנ וישלח" או הרב שלמה ב.פ ויצא תשס"ח
תאריך ייצור נובמבר 2006/2007

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :סמל  OKPושם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על
האריזה המקורית
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  455מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןRAKUSEN FOODS :

ס"ח1700
03

טלפון6516272-02 :

תארעך לועזי19/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אנגליה

יד' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :מצות :RAKUSEN'Sמצה שמורה,מצה סופר פיין,קרקר מצה").כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

בי ליין דירקט בע"מ

קוד:

סמל בית דין לונדון על האריזה המקורית.

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח למהדרין, ,פרווה בהשגחת בית דין לונדון
הערות:

בהשגחה :בית דין לונדון
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש כן
לא
חמץ
כן
פרווה

כן
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  456מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןVIGNOBLE J :

ס"ו1167
161

טלפון5334411-03 :

תארעך לועזי02/02/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

ד' שבט תשס"ו

שם היבואן:
מוצר :מקאות חריפים:יין -שאטו בל אר בציר ")2004כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

אגוז מוסקט

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת הרב שמואל עקיבא יפה
הערות :יין מבושל .חותמת הרב שלזינגר על כל בקבוק.

בהשגחה :הרב שמואל עקיבא יפה שלזינגר צרפת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .מילוי 18.10.05

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  457מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :וולענהאופט

ס"ח134
03

טלפון035494859 :

תארעך לועזי15/10/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

ג' חשון תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :מקל מסוכר לבן ,מקל מסוכר חום בגדלים שונים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף30/06/2008 :

פסיפס

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,כשר לפסח ,בהשגחת הרב הוכוולד
הערות:

בהשגחה :הרב הוכוולד -גרמניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  458מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ג'ין ג'ין פור

ס"ח2032
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי10/03/2008 :

ארץ :תאילנד

תאריך עברי:

ג' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

וילי פוד בע"מ

תוקף31/12/2008 :

מקלוני אורז )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

על כל קרטון חותמת בד"ץ SHLK 23/12/07 KF

תאריך אחרון לשיווק23.12.2009 :
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות  ,פרווה ,בהשגחת KF
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  459מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ג'ין ג'ין פוד

ס"ו2209
112

טלפון9322233-08 :

תארעך לועזי19/03/2006 :

ארץ :תאילנד

תאריך עברי:

י"ט אדר תשס"ו

שם היבואן:
מוצר:

וילי פוד בע"מ

תוקף31/12/2008 :

מקלוני אורז  300גרם)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

15.01.06

תאריך אחרון לשיווק15.01.09 :
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת KF
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  460מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNIELSEN MASSEY :

ס"ח2127
85

טלפון5232488-03 :

תארעך לועזי17/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

טומין בע"מ

תוקף31/12/2008 :

מקלות וניל)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה-CRC :ארה"ב
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  461מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :שטורק

ס"ח2068
4

טלפון9324400-08 :

תארעך לועזי12/03/2008 :

ארץ :גרמניה

תאריך עברי:

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ליימן שליסל בע"מ

תוקף30/06/2008 :

מרסי ,טופיפי ,וורטר אורגינל,
"( כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד :תאריך יצור14/15/16/17.01.08 :
קודיםB13G/D13H/B13H/B13I/D13I/D13L/B13L/D13M/D13O :
F13F/E13B/F13B/F13C/E13C/E13E/F13E/E13F/E13H/F13H/E13
I/F13I/K13I/H13I/AF13B/AF13C

תאריך אחרון לשיווק01.12.08 :
בהשגחה :רבנות ברלין-גרמניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :עקב תקלה שם הרב המכשיר לא מופיע ע"ג האריזה.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  462מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קולגייט

ס"ח1218
53

טלפון9200302-03 :

תארעך לועזי24/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

י"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :משחות שיניים :קולגייט למניעת עששת ,קולגייט טוטל ,קולגייט טוטל אדוונס

תוקף31/12/2008 :

שסטוביץ בע"מ

פרש ,קולגייט להלבנה מתקדמת ,קולגייט טוטל הלבנה") ,כל מוצר לאחר
הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת בד"צ מנצ'סטר ,ובאישור
הערות :לכל שפורפרת כיתוב עיברי כשר לפסח.

בהשגחה :בד"צ מנצ'סטר-אנגליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

דצמבר 07

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  463מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קולגייט

ס"ז1284
53

טלפון9200302-03 :

תארעך לועזי01/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

י"ג שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :משחת שיניים :קולגייט למניעת עששת ,קולגייט טוטל ,קולגייט טוטל אדוונס

תוקף31/12/2008 :

שסטוביץ בע"מ

קוד:

JAN 07

פרש ,קולגייט להלבנה מתקדמת").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת בית דין מנצ'סטר ,ובאישור
הערות :על כל שפורפרת כיתוב עברי כשר לפסח.

בהשגחה :בד"צ מנצ'סטר  -אנגליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  464מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןENTEGRE GIDA :

ס"ז2444
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי03/05/2007 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

ט"ו אייר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף30/06/2008 :

משמש מיובש)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל הסטאר - K
KOSHER FOR PASSOVERחייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :סטאר K
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת הסטאר  , Kובאישור
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקוריית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  465מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פוראפ

ס"ח955
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי10/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

ג' שבט תשס"ח

שם היבואן:
משמש מיובש בתפזורת)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  466מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןFERIT ERENLER :

ס"ח2108
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי16/03/2008 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

ט' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מיאל אימפקס

תוקף31/12/2008 :

משמש מיובש שלם)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק12.09 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת,
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :חוג חתם סופר-פ"ת
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

חותמת חוג חתם סופר פ"ת ע"ג האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  467מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןISPIR :

ס"ח356
03

טלפון6881333-08 :

תארעך לועזי19/11/2007 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

ט' כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ששון

תוקף31/12/2008 :

משמש מיובש)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה /מחזיקי הדת בא"י
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  468מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBOZKALE :

ס"ח367
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי20/11/2007 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

י' כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מיאל אימפקס בע"מ

תוקף31/12/2008 :

משמש מיובש)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

על כל קרטון חותמת "ייצור מיוחד כשר לפסח" הרב שלמה ב.פ .בא תשס"ז.
סמל  OKPחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה -OK :ארה"ב
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  OKPובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  469מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNATURAL FRUIT :

ס"ח584
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי16/12/2007 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

ז' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

משמש מיובש)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת אחדות ישראל ארגנטינה,
הערות:

בהשגחה :אחדות ישראל -ארגנטינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

מס' לוט13005445 :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  470מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTURKEL TARIM :

ס"ח1331
30

טלפון6814465-03 :

תארעך לועזי29/01/2008 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

כ"ב שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מוצפי ניסים

תוקף31/12/2008 :

משמש מיובש)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  471מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBOZKALE :

ס"ח1848
03

טלפון6881333-08 :

תארעך לועזי02/03/2008 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ששון

תוקף31/12/2008 :

משמש מיובש)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  472מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKIRICI FOREIGN :

ס"ח2041
58

טלפון7499000-09 :

תארעך לועזי10/03/2008 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

ג' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

משמש מיובש)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :סטאר K
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:
כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  473מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אנטגרה

ס"ח2218
03

טלפון2594424-052 :

תארעך לועזי24/03/2008 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

י"ז אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מאנקו יבוא שווק

תוקף31/12/2008 :

משמש מיובש)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל הסטאר  Kע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :סטאר K
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הסטאר  ,Kובאישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  474מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBYS/TURKEL/ FERIT ERENLER :

ס"ח643
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי23/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

י"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
משמש מיובש ,פיסטוק חלבי") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מיאל אימפקס בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  475מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אלמאס,אקבס,בוזקל,גוצמץ,קיריצ'י

ס"ח380
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי26/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

ט"ז כסלו תשס"ח

שם היבואן:
משמש מיובש ,תאנים מיובשות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מוצפי משה

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  476מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKIRICI :

ס"ח2011
03

טלפון6881333-08 :

תארעך לועזי09/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

ב' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
משמש מיובש ,תאנים מיובשות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

ששון

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :סטאר  - Kארה"ב
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  477מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSENTAS EGE :

ס"ח368
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי20/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

י' כסלו תשס"ח

שם היבואן:
משמש מיובש,תאנים מיובשות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מיאל אימפקס בע"מ

קוד:

על כל קרטון ייצור מיוחד "כשר לפסח" הרב שלמה ב .פ .בא תשס"ז.
סמל  OKPחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  OKובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  478מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ריאל

ס"ח1820
101

טלפון7415025-09 :

תארעך לועזי27/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :פולין

כא' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :משמש קפוא,שזיף בקוביות קפוא באריזות של  10ק"ג)"כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

אופאל

אינו מאושר"(

קוד:

שזיף תאריך יצור 11/2007
משמש תאריך יצור 06/2007
סמל בד"ץ אגו"י על כל אריזה

תאריך אחרון לשיווק :שזיף ' 04/2009משמש06/2009
בהשגחה :בד"ץ אגודת ישראל
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  479מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBOYRAZ :

ס"ז3160
03

טלפון681378-03 :

תארעך לועזי31/07/2007 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

ט"ז אב תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

פסח שלמה

תוקף31/12/2008 :

משמש שלם מיובש)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

לתאריך יצור08/2007

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :סטאר K
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח בהשגחת הסטר Kובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  480מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :י.א.ר.ל דו דומן

ס"ה1173
161

טלפון5334411-03 :

תארעך לועזי03/02/2005 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ד שבט תשס"ה

שם היבואן:
מוצר :משקאות חריפים :יין לה טור דה פריס::קברנה סוביניון מרלו,2002קברנה סוביניון

תוקף31/12/2008 :

אגוז מוסקט

קוד:

דצמבר2002

2002,מרלו") 2002כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח בהשגחת הOKP-ובאישור הרבנות
הערות :יין מבושל .רק אם סמל ה OKP-מופיע על כל בקבוק
3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  481מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פינקה לה סליה

ס"ח2106
161

טלפון7447676-03 :

תארעך לועזי16/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

ט' אדר ב' תשס"ח

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר:משקאות חריפים :יין :מונטה בלנקו קברנה סובניון ,מונטה בלנקו מרלו") ,כל מוצר קוד :מס' לוט200907/220108/140307/230108/120208/010207 :
אגוז מוסקט

סמל ה UKP-חייב להופיע ע"ג כל בקבוק.

לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :אחדות ישראל ארגנטינהUK/
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת אחדות ישראל ארגנטינה,
הערות :יין מבושל.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  482מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :י.א.ר.ל דו דומן

ס"ו755
03

טלפון8852681-09 :

תארעך לועזי03/01/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

ג' טבת תשס"ו

שם היבואן:
מוצר :משקאות חריפים:יין JEAN MARC GAUTHUER -קברנה סוביניון ,מרלו,

תוקף31/12/2008 :

וואן ויין

קוד:

לתאריך ייצור דצמבר  2003בלבד המופיע על התווית.

קברנה מרלו ,שרדונה )" כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת רבנות פריז ובאישור הרבנות
הערות :יין מבושל.

בהשגחה :בד"ץ פריז  -צרפת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  483מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןFINCA LA CELIA :

ס"ו2857
161

טלפון5334411-03 :

תארעך לועזי30/05/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

ג' סיון תשס"ו

שם היבואן:
מוצר :משקאות חריפים:יין " "DON MENDOZAמרלו ,קברנט סוביניון)"כל מוצר

תוקף30/06/2008 :

אגוז מוסקט

קוד:

L 050406, 050406, 141206, 181206,310707, 130207 ,040607

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :אחדות ישראל ארגנטינהUK/
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת אחדות ישראל ארגנטינה
הערות :היין מבושל.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  484מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCANTINE CO.FI.GI.s.r.l :

ס"ז256
78

טלפון9282556-03 :

תארעך לועזי07/11/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

ט"ז חשוון תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :משקאות חריפים:יין  :DI MINIATOלבן ,אדום") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

ריבוע כחול גלקסי בע"מ

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות טריאסטי אטליה,
הערות :היין לא מבושל.

בהשגחה :רבנות טריאסטי -איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

על כל פקק חותמת רבנות טריאסטי , L6298 K-L-P-S, KSPL L7025
תאריך מילוי25/01/07 ,25/10/06 :

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  485מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBODEGAS TABONUS :

ס"ו2735
161

טלפון5334411-03 :

תארעך לועזי22/05/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

כ"ד אייר תשס"ו

שם היבואן:
מוצר :משקאות חריפים:יין אדום יבש")MARQUES DE CASTILLA-כל מוצר

תוקף31/12/2008 :

אגוז מוסקט

קוד:

ממס' 456576 :עד מס'459775 :

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר פרווה ,בהשגחת רבנות מדריד ,ובאישור הרבנות
הערות :היין אינו מוגדר כמהדרין.

בהשגחה :רבנות מדריד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  486מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קונסטלשן מנישביץ

ס"ח1220
161

טלפון7447676-03 :

תארעך לועזי24/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :משקאות חריפים:יין אדום מתוק "מנישביץ" קרם קונקורד").כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

אגוז מוסקט

הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה בהשגחת  OUובאישור הרבנות
הערות :יין מבושל,סמל  OUPחייב להופיע על האריזה המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  487מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סאן פדרו

ס"ה1308
161

טלפון5334411-03 :

תארעך לועזי07/02/2005 :
תאריך עברי:

ארץ :צ'לה

כ"ח שבט תשס"ה

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר :משקאות חריפים:יין גטו נגרו:קברנה סוביניון,קברנה סובניון מרלו,מרלו,גטו בלנקו קוד :קברנה סוביניון,שירז  L2171/2022/2358 /L4288קברנה סובינין מרלו
אגוז מוסקט

שרדונה ,שירז)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח בהשגחת הרב יצחק שקד צ'לה ובאישור
הערות :רק לקודים הנ"ל

בהשגחה :הרב יצחק שקד צ'לה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

L2358/2171/2022
מרלו  L2170/2022/2356Kגטו בלנקו שרדונה L2170

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  488מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןVINA LUIS FELIPE :

ס"ז75
212

טלפון9627070-03 :

תארעך לועזי16/10/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :צ'ילה

כ"ד תשרי תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :משקאות חריפים:יינות " -קאזה די לואיג'י" " ,דון חוליו"" -דון פליפ" :קברנה

תוקף31/12/2008 :

הכרם בע"מ

קוד:

מס' באטש L190706,L110806,L090806, L080806,L100806

סוביניון ,מרלו ,שרדוני ,רזלינג ,שיראז)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ לונדון ובאישור הרבנות
הערות :היין לא מבושל .סמל  KLBDחייב להופיע על כל בקבוק.

בהשגחה :בד"ץ לונדון  -אנגליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  489מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פינקה לה סליה

ס"ו3015
161

טלפון5334411-03 :

תארעך לועזי16/02/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

י"ח שבט תשס"ו

שם היבואן:
מוצר :משקאות חריפים:יינות ":גאטו נגרו" שיראז ,קברנה סוביניון ,מרלו ,מלבק)"כל

תוקף31/12/2008 :

אגוז מוסקט

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

L281205/L291205/L040106/L030106/L290306/L210606/L280306/L
L120106//L300306/220606
/L100106/L050706/L110106/L040706/
L060706/L020207/L010207/
180107/060706/130307/140307
050607/060607/070607

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :אחדות ישראל ארגנטינהUK/
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת אחדות ישראל ארגנטינהUK/
הערות :היין לא מבושל.

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  490מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןFORTANT :

ס"ז1028
161

טלפון7447676-03 :

תארעך לועזי17/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ז טבת תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :משקאות חריפים:יינות :מרלו ,קברנה סובניון").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

אגוז מוסקט

קוד:

L6116

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר פרווה ,בהשגחת עדת יראים צרפת ,ובאישור
הערות :חותמת עדת יראים צרפת חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

בהשגחה :עדת יראים -צרפת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  491מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןVILLA MASSA :

ס"ז492
39

טלפון5462414-03 :

תארעך לועזי05/12/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

י"ד כסלו תשס"ז

שם היבואן:
משקאות חריפים:ליקר ") LIMONCELLOכל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

החברה הסקוטית בע"מ

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת הרב אברהם חזן איטליה
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם חזן -איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

L2916/TI67/26TI67 - L2906A25
 G116286-117785על כל קרטון מדבקה ממוספרת

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  492מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןVINAS :

ס"ה1723
161

טלפון5334411-03 :

תארעך לועזי29/03/2005 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

י"ח אדר ב' תשס"ה

שם היבואן:
מוצר:

אגוז מוסקט

תוקף31/12/2008 :

משקאות :יינות  -ARRIEROקרבנט סוביניון ,מרלו.
TERROSO-מרלו ,קברנט סוביניון").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

אריאורו קברנט סוביניון ללוט  024תאריך ייצור 07.03.05:אריאורו
מרלו ללוט  016תאריך ייצור .08.03.05:טרוסו מרלו :לוט A256/018
.,תאריך ייצור10,12.1.2006 ,08.03.05 :
טרוסו קברנה סובניון :לוט , A255/017 :תאריך ייצור:
08,09.3.2005/10,12.1.2006

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת ה OU-ובאישור הרבנות
הערות :סמל ה OUP-חייב להופיע על האריזה המקורית .יין מרלו
בלבד מבושל.
4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  493מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פאראגאלא

ס"ז1510
03

טלפון6881515-03 :

תארעך לועזי14/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :מצרים

כ"ו שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :משקה איילנד בטעמים :מנגו ,גויאבה ,אוכמניות ,קוקטייל ,משמש )"כל מוצר

תוקף31/12/2008 :

אדיר סחר בע"מ

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק22.01.09 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר ב"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ESLKP
.על כל קרטון חותמת המשגיח עם תאריך 22.01.07

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  494מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פרגלה

ס"ח2338
03

טלפון9600053-03 :

תארעך לועזי01/04/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :מצרים

כ"ה אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :משקה איילנד בטעמים :מנגו ,גויאבה ,קוקטייל ,אוכמניות ,אפרסק") ,כל מוצר

תוקף31/12/2008 :

אדיר ר.י סחר בע"מ

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווקCSLKP 11.02.2010 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב,
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר-ב"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ע"ג כל בקבוק חותמת חוג חתם סופר ב"ב.
ע"ג כל קרטון חותמת המשגיח+תאריך 11.02.2008

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  495מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ספאנן

ס"ח2334
03

טלפון9600053-03 :

תארעך לועזי01/04/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

כ"ה אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :משקה אלוורה "סאפה" בטעמים :ענבים ,תפוח") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

אם.אי.אי .מייד אין יורופ

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווקESKP 18.02.2009 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב,
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר-ב"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ע"ג כל בקבוק חותמת חוג חתם סופר ב"ב.
ע"ג כל קרטון חותמת המשגיח +תאריך 18.02.2008

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  496מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןALPRO :

ס"ח1982
164

טלפון9200304-03 :

תארעך לועזי06/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

כ"ט אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :משקה סויה אורגני ביו ,משקה סויה ללא סוכר ומלח") ,כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

בית טבע ש.מ

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת שומרי
הערות:

בהשגחה :שומרי הדת אנטוורפן-בלגיה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

משקה סויה אורגני ביו :תאריך יצור07.01.2008 :
מס' באטשM 020800:35/ 020717:50 M :
משקה סויה ללא סוכר ומלח :תאריך יצור07.01.2008 :
מס' באטשM020713:20/M 020717:14 :

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  497מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אלפרו

ס"ח1986
164

טלפון9200304-03 :

תארעך לועזי06/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

כ"ט אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :משקה סויה אורגני ,משקה סויה ללא סוכר ומלח") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

בית טבע ש.מ

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת בד"צ
הערות:

בהשגחה :בד"צ בית יוסף
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך יצור07.01.08 :
קוד יצור M020717:14 :עד M020713:20
M020717:50עדM020800:35
חותמת בד"צ בית יוסף ע"ג האריזה המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  498מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סאלי וויליימס

ס"ז1853
03

טלפון6448755-03 :

תארעך לועזי07/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :דרא"פ

י"ז אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :נוגט עם מקדמיה-נוגט עם שקדים-נוגט עם שקדים ושוקולד מריר-נוגט שוקולד

תוקף31/12/2008 :

סאלי וויליאמס

מריר ללא אגוזים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ יוהנסבורג
הערות:

בהשגחה :בד"ץ יוהנסבורג -דרא"פ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור  26.02.2007עד  9מרס .2007
תוית פנימית "כשר פרווה לפסח "5767-2007

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  499מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פרוקטר אנד גמבל

ס"ח2113
03

טלפון9251895-03 :

תארעך לועזי16/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אנגליה

ט' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :נוזל כלים פיירי בניחוח :לימון ,לימון גראס ,אקליפטוס ,אורגינל ,תפוז ועץ התה,

תוקף31/12/2008 :

מ.מ.ס.

תפוח ,מג'נטה") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :איגוד הרבניםKIR-
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת ה ,KIR-ובאישור הרבנות
הערות:

8

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  500מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDR. WEIGERT :

ס"ח1354
03

טלפון9243334-03 :

תארעך לועזי03/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :נוזל ניקוי")NEO MOSCAN FA6 :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

גבריאל פיש

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  501מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBESTERFELD :

ס"ז945
03

טלפון9243334-03 :

תארעך לועזי11/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"א טבת תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :נוזלי לניקוי"JODO DIP CONCENTRATE :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

גבריאל פיש

קוד:

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  502מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :איגלו/מריןאגרו/טאמפה/פרשווטר

ס"ז1388
49

טלפון5509655-03 :

תארעך לועזי08/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :אוגנדה

כ' שבט תשס"ז

שם היבואן:
נסיכת הנילוס עם פס עור בלבד)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

שילה

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת הרבנות הראשית
הערות:

בהשגחה :הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לשנת יצור  2007בלבד

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  503מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ווקווד/וילדטאש

ס"ז1389
49

טלפון5509655-03 :

תארעך לועזי08/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :אוגנדה

כ' שבט תשס"ז

שם היבואן:
נסיכת הנילוס עם פס עור בלבד)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

שילה

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת הרבנות הראשית
הערות:

בהשגחה :הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לשנת יצור  2007בלבד

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  504מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פרינסל/פיש פרוססור

ס"ז1390
49

טלפון5509655-03 :

תארעך לועזי08/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :קניה

כ' שבט תשס"ז

שם היבואן:
נסיכת הנילוס עם פס עור בלבד)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

שילה

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת הרבנות הראשית
הערות:

בהשגחה :הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לשנת יצור  2007בלבד

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  505מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :טאי יוניון

ס"ח1457
03

טלפון9413433-03 :

תארעך לועזי06/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

ל' שבט תשס"ח

שם היבואן:
נתחי טונה  :בשמן צמחי"),כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

פוד טים בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת הרב
הערות:

בהשגחה :הרב קאנטור-תאילנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

,NAMGYA ACOOBAZ,EAMGYA ACOO BAZ

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה לא

עמוד  506מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTHAI UNION :

ס"ז2112
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי20/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

א' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
נתחי טונה בהירה במי מלח") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שופרסל

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח  ,פרווה ,בהשגחת הרב קנטור ובאישור
הערות:

בהשגחה :הרב קנטור -תאילנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

NAMGYA ACBBBAZ/ EAMGYA ACBBBAZ

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  507מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTHAI UNION :

ס"ז2116
03

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי21/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :תיאלנד

ב' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
נתחי טונה בהירה במי מלח") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

פוד טים

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הרב קנטור ובאישור
הערות:

בהשגחה :הרב קנטור -תיאלנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

NAMGYA ACBBBAZ/ EAMGYA ACBBBAZ

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  508מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אח.אס.אי ווליו

ס"ז2148
200

טלפון5901681-02 :

תארעך לועזי22/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :תאלנד

ג' יסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :נתחי טונה בהירה במי מלח ,נתחי טונה בהירה בשמן צמחי ,נתחי טונה בהירה

תוקף31/12/2008 :

טעמן

בשמן צמחי בטעם שום ,נתחי טונה בהירה בשמן צמחי בטעם לימון)"כל מוצר
לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת בד"ץ
הערות:

בהשגחה :בד"ץ בית יוסף
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קודSU2COMK 6DAA22/SU2COMK 6DAA23/ SU2CBMK :
DAA22/SU2COLMK 6DAA23/ SU2COGLMK 6DAA236

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  509מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTHAI UNION :

ס"ז2119
03

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי21/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :תיאלנד

ב' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
נתחי טונה בהירה בשמן צמחי") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

פוד טים

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת הרב
הערות:

בהשגחה :הרב קנטור -תיאלנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

NAMGYA ACOOBAZ/ EAMGYA ACOOBAZ

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  510מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :טאי יוניון

ס"ח1483
03

טלפון9413433-03 :

תארעך לועזי07/02/2008 :

ארץ :תאילנד

תאריך עברי:

א' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פוד טים

תוקף31/12/2008 :

נתחי טונה במים").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת הרב קאנטור ובאישור
הערות:

בהשגחה :הרב קאנטור-תאילנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

.NAMGYA ACBBBAZ,EAMGYA ACBBBAZ

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  511מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMOKATE :

ס"ח920
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי08/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :פולין

א' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סוגי אבקות באריזות של  1ק"ג 25 ,ק"ג : ,מלבין קפה ,שוקולטה ,פרנצ' ונילה,

תוקף31/12/2008 :

עלית

קרם מוקה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך ייצור18/01/2008-15-14-13:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

18/01/2009-15

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור וסמל ה ,KF-חייבים להופיע על
האריזה המקורית.
3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  512מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לודנברג

ס"ח1556
74

טלפון5384540-03 :

תארעך לועזי12/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ו' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סוגי אורז :חום אורגני ,חום אמריקאי ,מתוק ,ג'פוניקה ,בסמטי") ,כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

טעם טבע

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי אורז בפסח ,באישור
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  513מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBK GUILUNI :

ס"ח626
117

טלפון9531830-04 :

תארעך לועזי19/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

י' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סוגי פוספטים,PHOSPHAT 324,PHOSPHAT 53338,PESCAPLUS 2:

תוקף31/12/2008 :

חיים עציון

קוד:

FIBRISOL K,PHOSPHAT P 53029,FIBRISOL 417,FIBRISOL 414
"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חיייבים להופיע על האריזה
המקורית
7

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  514מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBK GUILUNI :

ס"ח625
117

טלפון9531830-04 :

תארעך לועזי19/12/2007 :
תאריך עברי:

י' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חיים עציון

ארץ :גרמניה
תוקף31/12/2008 :

סוגי פוספטים,SOLVA 820,SOLVA 69,SOLVA 740 :
SOLVA 120 DI,SOLVA35 S,SOLVA90 SPEZIAL,SOLVA102 D,
"( TURRISIN FK6,TURRISIN ST,SOLVA 62כל מוצר לאחר הסוגריים
אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חיבים להופיע על האריזה
המקורית.
10

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  515מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBK GUILUNI :

ס"ח603
117

טלפון9531830-04 :

תארעך לועזי17/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

ח' טבת תשס"ח

שם היבואן:
סוגי פוספטיםTARI K3,TARI P35,TARI P 34,TARI P22:
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

חיים עציון

קוד:

BRAETGRUNDSTOFF D,PHOSPHAT P53339 ,TARI P 2,
TARI K7,TARI K215,CURAFOS 700,
"( כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
10

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  516מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קראפט פודס

ס"ח1759
72

טלפון9282888-08 :

תארעך לועזי24/02/2008 :

ארץ :גרמניה

תאריך עברי:

י"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סידס

תוקף31/12/2008 :

סוגי קפה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק08.07.09 09/10/15.01.10 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בד"צ מנצ'סטר ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"צ מנצ'סטר
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  517מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPT MULTIMAS :

ס"ח842
3

טלפון6752461-03 :

תארעך לועזי02/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אינדונזיה

כ"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סוגי שומן צמחי ,SPREADIX, CEBSIX ECO, FILLIX, BUTTERIX :

תוקף31/12/2008 :

עלית תעשיות

קוד:

מס' באטש/011317/011217 :

"( MAFEIX, ICEIX 26, CEBSIX,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק10.2008/11.2008 :
בהשגחה :רבנות סינגפור
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

7

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  518מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPT MULTIMAS :

ס"ח784
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי30/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :אינדונזיה

כ"א טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סוגי שומן צמחי,SPREADIX, CEBSIX ECO, FILLIX, BUTTERIX :

תוקף31/12/2008 :

עלית

קוד:

מס באטש 011217/011317

"( MAFEIX, ICEIX 26, CEBSIX,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק10.2008/11.2008 :
בהשגחה :רבנות סינגפור
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

7

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  519מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דרוסטה

ס"ח2069
4

טלפון9324400-08 :

תארעך לועזי12/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סוגי שוקולד :אסורטיס ,הולנד אדושן ,סלקשיין ,טוליפס ,חלב ,מריר ,מריר חלב,

תוקף31/12/2008 :

ליימן שליסל בע"מ

לבן חלב ,מריר אקסיטרא") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק/02.2010/01.2010/11.2009/09.2009 :
נוסח התווית :כשר לפסח קטניות ,חלבי אבקת חלב נוכרי ,בהשגחת
הערות:

בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

9

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  520מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ורגאני

ס"ח2206
03

טלפון6427001-04 :

תארעך לועזי24/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

י"ז אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
סוגי שוקולד :הולה פרליני שוקולד מעורבים ,פרליני שוקולד חלב אגוזים
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

קנדילנד

קוד:

ג'אינדוטי ,פרלינים רוקסי ,פרליקרם פרליני שוקולד מעורבים") ,כל מוצר לאחר
הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק2009./06./04/05 :
בהשגחה :משולש K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,לאוכלי קטניות ,לאוכלי אבקת חלב
הערות:

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  521מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קאטי

ס"ח2080
196

טלפון6556717-04 :

תארעך לועזי12/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סוגי שוקולד :לבן ,כהה ,חלב ,מבחר פרלינים משוקולד ,תערובת ממתקי שוקולד

תוקף31/12/2008 :

קפה סעדי

בצורות שונות") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :משולש -Kארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

KP 13.02.2009 , 22.02.09, 26/27.02.09

נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,לאוכלי קטניות ,לאוכלי אבקת חלב
הערות:

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  522מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :טרפה

ס"ח2081
196

טלפון6556717-04 :

תארעך לועזי12/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סוגי שוקולד :ממתקי שוקולד מעורבים ,חלב ,מריר ,חלב עם צימוקים") ,כל מוצר

תוקף31/12/2008 :

קפה סעדי

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווקKP 18.02.2009 11/13.02.09 :
בהשגחה :משולש -Kארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,לאוכלי קטניות ,לאוכלי אבקת חלב
הערות:

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  523מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קליאטה פייזר

ס"ח1912
24

טלפון7400952-09 :

תארעך לועזי03/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :שבדיה/פינלנד

כ"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סוגי שוקולד :פייזר חלב  150גר' ,פייזר דמל  150גר' ,פייר מריר  ,70%פייזר חלב 3

תוקף31/12/2008 :

מידקו בע"מ

קוד:

תאריך ייצור04/09/10/14.01.08 :

ק"ג") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק31.10.2008 09.01.2009 07/14.11.2008 :
נוסח התווית :כשר לפסח חלבי,לאוכלי קטניות ,לאוכלי אבקת חלב
הערות:

בהשגחה :רבנות שבדיה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  524מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :בי.סי ג'י.

ס"ח2119
03

טלפון7440473-09 :

תארעך לועזי17/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

י' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סוגי שוקולד :פרלינים ,טרופלים") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

ק.א שוקולד

קוד:

קוד620725 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :משולש -Kארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,לאוכלי אבקת חלב נוכרי ,לאוכלי
הערות:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  525מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSODA SANAYI AS SISECAM :

ס"ו3164
118

טלפון6394670-03 :

תארעך לועזי25/06/2006 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

כ"ט סיון תשס"ו

שם היבואן:
מוצר:

ו.מ .בכר

תוקף31/12/2008 :

סודיום ביקרבונט)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  526מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןINOWROCLAWSKIE :

ס"ח506
130

טלפון9310202-03 :

תארעך לועזי10/12/2007 :

ארץ :פולין

תאריך עברי:

א' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אינטרא סחר בינלאומי

תוקף31/12/2008 :

סודיום ביקרבונט)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  527מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןWUHAN YOUJI :

ס"ז1212
123

טלפון8945397-09 :

תארעך לועזי30/01/2007 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

י"א שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

חמה כימקלים

תוקף31/12/2008 :

סודיום בנזואט)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"ץ העדה החרדית
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריז
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  528מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPURAC BIOQUIMICA :

ס"ח966
197

טלפון9878729-04 :

תארעך לועזי10/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

ג' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סודיום")PURASAL S, PURASAL OPTI FORM PD4 , :כל מוצר לאחר

תוקף30/06/2008 :

נקניק נהריה

קוד:

סמל ה OKP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  529מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSOLAE :

ס"ז3257
197

טלפון9878729-04 :

תארעך לועזי16/08/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ב' אלול תשס"ז

שם היבואן:
סויה")RESPONSE 4450 :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

נקניק נהריה

קוד:

לוט .A330000705, A330000706, A330000706,A330000707, A330000708
סמל  OUחייבים להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  530מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSADASHIVRAO :

ס"ח1838
03

טלפון9316116-03 :

תארעך לועזי02/03/2008 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אריז יבוא ושווק

תוקף31/12/2008 :

סוכר  50ק"ג)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

האישור רק לשימוש לפני פסח בלבד.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  531מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןUSINA CAETE /NOVA AMERICA S.A :

ס"ח2023
03

טלפון7444105-09 :

תארעך לועזי09/03/2008 :

ארץ :ברזיל

תאריך עברי:

ב' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פירסט מידל איסט טריידינג בע"מ

תוקף31/12/2008 :

סוכר  50ק"ג)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

לשימוש לפני פסח בלבד.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  532מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSHREE DATTA SHIROL :

ס"ח1710
94

טלפון9316116-03 :

תארעך לועזי20/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הודו

ט"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
סוכר אריזות של  50ק"ג").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אריז

קוד:

לשימוש לפני פסח בלבד.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  533מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןALBERTINA :

ס"ח463
03

טלפון9316116-03 :

תארעך לועזי06/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ברזיל

כ"ו כסלו תשס"ח

שם היבואן:
סוכר בשקים של 50ק"ג )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אריז

קוד:

האישור הוא רק לחומר גלם בלבד.
לשימוש לפני פסח בלבד.

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור על כל שק מקורי.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:
כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  534מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן:

ס"ז3041
03

טלפון7679030-09 :

תארעך לועזי16/07/2007 :
תאריך עברי:

א' אב תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

טייט אנד לייל

COSAN/COSTA PINTO

ארץ :ברזיל
תוקף30/06/2008 :

סוכר גולמי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

בצירוף תעודת משלוח המעידה על שם היצרנים הנ"ל.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב מאיר אברהם אילויאוויטש -ברזיל
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  535מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCOSAN/ S FRANCISCO :

ס"ז3297
03

טלפון7679030-09 :

תארעך לועזי22/08/2007 :

ארץ :ברזיל

תאריך עברי:

ח' אלול תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

טיט אנד לייל

תוקף30/06/2008 :

סוכר גולמי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

בצירוף תעודת משלוח המעידה על שם היצרנים הנ"ל.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב מאיר אברהם אילויאוויטש -ברזיל
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  536מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCOSAN /USINA DA BARRA :

ס"ז3296
03

טלפון7679030-09 :

תארעך לועזי22/08/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ברזיל

ח' אלול תשס"ז

שם היבואן:
סוכר גולמי ,סוכר קריסטלי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

טייט אנד לייל

קוד:

בצירוף תעודת משלוח המעידה על שם היצרנים הנ"ל.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב מאיר אילאוויטש  -ברזיל
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  537מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCOSAN / DIAMANTE :

ס"ז3031
03

טלפון7679030-09 :

תארעך לועזי15/07/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ברזיל

כ"ט תמוז תשס"ז

שם היבואן:
סוכר גולמי ,סוכר קריסטלי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

טייט אנד לייל ישראל

קוד:

בצירוף תעודת משלוח המעידה על שם היצרנים הנ"ל

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב מאיר אברהם איליאוויטש -ברזיל
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  538מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLLLOVO SUGAR :

ס"ח513
03

טלפון9316116-03 :

תארעך לועזי10/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץMALAWI :
א' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סוכר דמררהLIGHTבאריזות של  1000ק"ג,סוכר דמררה  DRYבאריזות של 25

תוקף31/12/2008 :

אריז

קוד:

האשור ניתן לשימוש לפני פסח בלבד.

ק"ג)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  539מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMAURITIUS SUGAR :

ס"ז624
54

טלפון5334466-03 :

תארעך לועזי17/12/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :דרום אפריקה

כ"ו כסלו תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :סוכר חום בשקים של  50ק"גDRY DEMERARA SUGAR,GOLDEN :

תוקף30/06/2008 :

אלזן

קוד:

סמל  KPעל האריזה המקורית.

"(GRANULATED SUGAR, MOLASSES SUGAR.כל מוצר לאחר
הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק29/02/2008 :
בהשגחה :בד"צ יהונסבורג
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  540מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDHAMPURE SPECIAL :

ס"ח532
54

טלפון5334466-03 :

תארעך לועזי12/12/2007 :
תאריך עברי:

ג' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אלזן

ארץ :הודו
תוקף31/12/2008 :

סוכר חום דמררה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

לשימוש לפני פסח בלבד.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  541מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTEREOS :

ס"ח1170
03

טלפון8538383-08 :

תארעך לועזי22/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

ט"ו שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סוכר לבן באריזות מוסדיות בלבד").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

מיקי עוז

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב שמואל עקיבא שלזינגר -צרפת
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חיבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  542מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMAGYAR CUKOR :

ס"ח950
94

טלפון9316116-03 :

תארעך לועזי09/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הונגריה

ב' שבט תשס"ח

שם היבואן:
סוכר לבן באריזות שונות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אריז

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות בודפשט-הונגריה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  543מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTIRLEMONTOISE :

ס"ח793
03

טלפון9316116-03 :

תארעך לועזי31/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

כ"ב טבת תשס"ח

שם היבואן:
סוכר לבן באריזות של  1ק"ג 50 ,ק"ג 25 ,ק"ג 1000 ,ק"ג") ,כל מוצר לאחר
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אריז

הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בית דין-פריס
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  544מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSUDZUCKER :

ס"ח747
03

טלפון9316116-03 :

תארעך לועזי27/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

י"ח טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סוכר לבן במשקל 1 :ק"ג 25 ,ק"ג 50 ,ק"ג 1000 ,ק"ג") ,כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף30/06/2008 :

אריז

אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות ברלין
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  545מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAGRANA GROUP :

ס"ח748
03

טלפון9316116-03 :

תארעך לועזי27/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :הונגריה

י"ח טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סוכר לבן במשקל 50 :ק"ג 25 ,ק"ג1000 ,ק"ג)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף30/06/2008 :

אריז

מאושר"(

קוד:

לשימוש לפני פסח בלבד.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  546מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןUSINA ACUCAREIRA :

ס"ח487
03

טלפון7444105-09 :

תארעך לועזי09/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ברזיל

כ"ט כסלו תשס"ח

שם היבואן:
סוכר לבן בשקים של  50ק"ג )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

פירסט מידל איסט בע"מ

קוד:

לשימוש לפני פסח בלבד.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  547מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPARAISO BIOENERGICA :

ס"ח754
03

טלפון22215007-07 :

תארעך לועזי30/12/2007 :

ארץ :ברזיל

תאריך עברי:

כ"א טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חמו גלמית

תוקף31/12/2008 :

סוכר לבן בשקים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

השימוש לפני פסח בלבד.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  548מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTHE GODAVARI SUGAR :

ס"ח1566
03

טלפון0722215007 :

תארעך לועזי13/02/2008 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

ז' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חמו גלמית

תוקף31/12/2008 :

סוכר לבן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

לשימוש לפני פסח בלבד

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  549מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :וארנהGAGAN KOLHAPUR /

ס"ח2028
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי10/03/2008 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

ג' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

סוכר לבן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

לשימוש לפני פסח בלבד

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  550מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קומפניה אגרו

ס"ח2299
03

טלפון0722215007 :

תארעך לועזי30/03/2008 :

ארץ :ברזיל

תאריך עברי:

כ"ג אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חמו גלמית

תוקף31/12/2008 :

סוכר לבן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח  ,באישור הרבנות הראשית
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לשימוש לפני פסח בלבד

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  551מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTATE&LYLE :

ס"ח2110
102

טלפון6752423-03 :

תארעך לועזי16/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אנגליה

ט' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סוכר לבן")WHITE SUGAR GRANULATED-כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

שטראוס

קוד:

סמל ה KLBD-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בי"ד לונדון
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  552מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןFINNSUGAR :

ס"ח1160
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי21/01/2008 :

ארץ :פינלנד

תאריך עברי:

יד' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

סוכר קוביות").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה בהשגחת עדת ישראל -פינלנד
הערות:

בהשגחה :עדת ישראל  -פינלנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  553מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCOMMERCIALE- TEREOS :

ס"ח2024
102

טלפון6752423-03 :

תארעך לועזי09/03/2008 :

ארץ :צרפת

תאריך עברי:

ב' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שטראוס

תוקף31/12/2008 :

סוכר)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב שמואל עקיבא יפה שלזינגר -צרפת
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  554מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCOMMERCIALE -TEREOS :

ס"ח1876
03

טלפון7679030-09 :

תארעך לועזי02/03/2008 :

ארץ :צרפת

תאריך עברי:

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

טייט אנד לייל

תוקף31/12/2008 :

סוכר)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב עקיבא יפה שלזינגר-צרפת
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  555מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBRITISH SUGAR :

ס"ח2042
102

טלפון6752423-03 :

תארעך לועזי10/03/2008 :

ארץ :אנגליה

תאריך עברי:

ג' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שטראוס

תוקף31/12/2008 :

סוכר)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל  KLBDחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"ץ לונדון
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  556מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קארין גידה

ס"ז2039
112

טלפון9322233-08 :

תארעך לועזי15/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :תורכיה

כה' אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :סוכריות  : ZEROטעם קפה,טעם מנטה,טעם לימון,טעם יוגורט תות שדה ויוגורט

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

קוד:

לוט 45

אוכמניות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת רבנות תורכיה
הערות:

בהשגחה :רבנות תורכיה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  557מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMIESZKO :

ס"ז2307
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי17/04/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :פולין

כט' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :סוכריות  : MUSTמנטה,לימון,חמוצות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

עלית

קוד:

010071/72/73 , 011071/72/73 , 024073 , 025071/72/73 , 009071/72/73
, 026071, 012071 , 071071/72/73

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח בהשגחת  OKובאישור הרבנות הראשית
הערות:
3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  558מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMIESZKO :

ס"ז2196
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי29/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :פולין

י' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :סוכריות  MUSTבטעמים")MINT,LEMON, COFFEE, PEACH :כל מוצר

תוקף30/06/2008 :

עלית

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת ועד הכשרות ליווערפול
הערות:

בהשגחה :ועד הכשרות ליווערפול -אנגליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

קודים:
009073,010072,010073,011071,010071,024073,025071,025072,02507
3
,011072,012071,025073,026071,011073,023073,024071,024072,02407
3

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  559מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMIESZKO :

ס"ח1897
102

טלפון6752423-03 :

תארעך לועזי03/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :פולין

כ"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סוכריות בטעמים :לימון ,חמוצות") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

שטראוס

קוד:

סמל ה OKP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.
מס' לוט017081/082/083 016082 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OK-ובאישור הרבנות
הערות:
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  560מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סולה

ס"ח2275
65

טלפון9618765-03 :

תארעך לועזי27/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סוכריות חופשי ללא סוכר בטעמים :מנטה ,דובדבן ,תפוז ולימון ,פירות יער,

תוקף31/12/2008 :

כרמית בע"מ

אפרסק") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק11.2009 :
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,פסח קטניות ,בהשגחת הרב הוכוולד
הערות:

בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

קוד0577/0567 :
נארז בפיקוח רבנות אור יהודה

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  561מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סולה

ס"ח2276
65

טלפון9618765-03 :

תארעך לועזי27/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סוכריות חופשי ללא סוכר בטעמים :קפה ,קרמל ,טופ קרם לימון ,טופ קרם קרמל,

תוקף31/12/2008 :

כרמית בע"מ

"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק02.2009 05.2009 :
נוסח התווית :כשר לפסח קטניות ,חלבי א.ח נוכרי ,בהשגחת הרב
הערות:

בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

קודים0547/0557/0577/1467 :
נארז בפיקוח רבנות ראשל"צ.

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  562מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSULA :

ס"ז2082
65

טלפון9618765-03 :

תארעך לועזי19/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ט אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :סוכריות ללא סוכר בטעמים :מנטה ,דובדבן ,פירות יער ,לימון תפוז ,אשכולית

תוקף31/12/2008 :

כרמית בע"מ

אדומה") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק01/2009 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת הרב
הערות:

בהשגחה :הרב הוכוולד -גרמניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

מס' לוט3437/3447 :

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  563מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMIESZKO :

ס"ח1034
102

טלפון9855555-04 :

תארעך לועזי15/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :פולין

ח' שבט תשס"ח

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר:סוכריות ללא סוכר בטעמים :מנטה ,לימון ,אפרסק") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו קוד :מס' לוט :מנטה354071/72/73 ,353073:
שטראוס בע"מ

לימון352071/072 ,351703 ,351072 :
אפרסק353071/072/073 ,352072/073 :

מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה  ,בהשגחת רבנות ליוורפול אנגליה,
הערות:

בהשגחה :רבנות ליוורפול-אנגליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  564מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סולה

ס"ז2073
65

טלפון9618765-03 :

תארעך לועזי19/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ט אדר תשס"ז

שם היבואן:
סוכריות ללא סוכר בטעמים :קפה ,קרמל").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

כרמית בע"מ

קוד:

L-3417/L3427

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק07/2008 :
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,חלבי ,לאוכלי אבקת חלב
הערות:

בהשגחה :הרב הוכוולד -גרמניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  565מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןP.T. GREAT GIANT :

ס"ז783
78

טלפון9282556-03 :

תארעך לועזי27/12/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :אינדונזיה

ו' טבת תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :סוכריות על מקל בצורת :מכונית ,דובים ,אוירון ,לבבות .סוכריות דחוסות בצורת

תוקף31/12/2008 :

ריבוע כחול גלקסי בע"מ

שרשרת תליון,סוכריות דחוסות בצורת שרשרת ,סוכריות דחוסות בטעם פירות
בצורת :לקקנים ,בצורת עגולה , ,צמיד ,שעון)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר פרווה,לפסח בהשגחת רבנות סינגפור ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות סינגפור
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

H331GG L2SACP/L2TACP/L2TBCP/L2SA2P/L2SB2P/L2TA2P
L2TB2P/L5TA8P/L5TB8P
H332GG L2SA2P/L2SB2P/L2CA2P/L2TA2P/L2TB2P/L8TA2P
L8TB2P/L5TA8P/L5TB8P/

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  566מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPREMIUM VEGETABLE :

ס"ח1987
93

טלפון9260201-03 :

תארעך לועזי06/03/2008 :

ארץ :מלזיה

תאריך עברי:

כט' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פוליבה

תוקף31/12/2008 :

סופר אולאין ")8כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל  OKPחייב להופיע על האריזה המקורית בלבד.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  567מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCREAFILL FIBERS :

ס"ח749
167

טלפון9521666-09 :

תארעך לועזי27/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ח טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :סיבים וצלולוזהDC Powdered Cellulose, QC Bamboo Fiber, QC :

תוקף30/06/2008 :

אחים הרשברג

קוד:

"(Powdered Cellulose, SC Powdered Celluloseכל מוצר לאחר הסוגריים
אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :סטאר K
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  568מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןORAFTI S.A :

ס"ח1284
33

טלפון9569268-09 :

תארעך לועזי28/01/2008 :

ארץ :בלגיה

תאריך עברי:

כ"א שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוניברסל נטוורק

תוקף31/12/2008 :

סיבים תזונתיים:
"(BENEO: GR, HP, HPX, ST, HP- GELכל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר"(

קוד:

סמל ה OU-ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  569מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןJ.RETTENMAIER :

ס"ח1588
33

טלפון9569268-09 :

תארעך לועזי14/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
סיבים")POWDERED CELLULOSE :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

יוניברסל נטוורק

קוד:

סמל ה OU-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  570מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSOHNE&RETTENMAIER :

ס"ח887
33

טלפון9569268-09 :

תארעך לועזי06/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ח טבת תשס"ח

שם היבואן:
סיביםVITACEL: APPLE FIBER, ORANGE FIBER, WOOD :
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

יוניברסל נטוורק

קוד:

POWDERED CELLULOSE, BAMBOO FIBER,
סיבים : LC200, EPG70, L600, ARBOCEL all types, AF12, AF400,
BAF90, BAF200, Potato Fiber KF200,
Plant Fibre PF200,
"( Potato Fibre KF500,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

14

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  571מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סוטגדלו

ס"ז871
138

טלפון8414082-04 :

תארעך לועזי04/01/2007 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

י"ד טבת תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

יורופוד בע"מ

תוקף31/12/2008 :

סירופ תמרים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר פ"ת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

על כל צנצנת PRT 12-06, SKT 12-09
על כל קרטון חותמת המשגיח בכתב יד.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  572מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סוטוגלו

ס"ח985
138

טלפון8414082-04 :

תארעך לועזי13/01/2008 :
תאריך עברי:

ו' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יורופוד בע"מ

ארץ :טורקיה
תוקף31/12/2008 :

סירופ תמרים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק19/12/2010 ,18 ,15,16,17 ,12 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת,
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :חוג חתם סופר -פ"ת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

כל  12צנצנות ארוזות וע"ג האריזה חותמת המגיח בכתב יד.
על כל אריזה תאריך אחרון לשווק +האותיותYYH :
חותמת חוג חתם סופר פ"ת ע"ג כל אריזה.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  573מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :רוקאל

ס"ח1232
78

טלפון9282556-03 :

תארעך לועזי24/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

י"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
סלק אדום מוכן לאכילה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

ריבוע כחול גלקסי בע"מ

תאריך אחרון לשיווק29.04.2008 :
נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת בד"צ עדת יראים ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"צ עדת יראים-צרפת.
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

FK 180 268

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  574מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLAS LAGUNAS :

ס"ז2171
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי26/03/2007 :
תאריך עברי:

ז' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

שופרסל

ארץ :ספרד
תוקף31/12/2008 :

סלק מבושל)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בד,צ מחזיקי הדת,
הערות:

בהשגחה :בד"צ מחזיקי הדת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריכי ייצור15/2/2007-12 :
12-15/03/2007

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  575מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןALAVERDI WINE :

ס"ח95
03

טלפון6183937-03 :

תארעך לועזי10/10/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרוזיה

כ"ח תשרי תשס"ח

שם היבואן:
ספרבי יין אדום יבש ")2006כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

צור סוכנויות

קוד:

סמל  OKPחייב להופיע על האריזה המקורית.
יין מבושל.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת  OKובאישור הרבנות הראשית
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  576מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אסט

ס"ז2724
03

טלפון214160-052 :

תארעך לועזי10/06/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :מרוקו

כ"ד סיון תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :סרדינים בשמן צמחי ,סרדינים בשמן צמחי ופלפל בשם "באב אל מנסור")"כל

תוקף31/12/2008 :

א.ו .מאור ויצמן

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק :שנת .2011
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ יורה דעה ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ יורה דעה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

קוד ,KYDP :ת .ייצור .23.01.07
חותמת הבד"ץ על האריזה המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  577מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אסט

ס"ז2770

טלפון8542842-08 :

תארעך לועזי14/06/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :מרוקו

כ"ח סיון תשס"ז

שם היבואן:
סרדינים בשמן צמחי ,סרדינים בשמן צמחי פיקנטי ,סרדינים בשמן צמחי
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

קיי פיי שווק

ולימון)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק31.12.2011 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,לאוכלי קטניות  ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ
הערות:

בהשגחה :בד"ץ יורה דעה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

קוד ,KYDP :ת .ייצור 23/24.01.07
חותמת הבד"ץ ע"ג האריזה

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  578מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHEMSI :

ס"ח1608
03

טלפון6881333-08 :

תארעך לועזי14/02/2008 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ששון

תוקף31/12/2008 :

עגבניות מיובשות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  579מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSASKCAN :

ס"ח1527
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי11/02/2008 :

ארץ :קנדה

תאריך עברי:

ה' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

עדשים אדומים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה-COR :קנדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת ה COR-קנדה,
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  580מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAGRICOM :

ס"ז1937
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי13/03/2007 :

ארץ :קנדה

תאריך עברי:

כ"ג אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

עדשים ירוקים בלבד)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  581מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMAVIGA :

ס"ז1460
75

טלפון8418284-04 :

תארעך לועזי13/02/2007 :

ארץ :קנדה

תאריך עברי:

כ"ה שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

שוקחה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

עדשים ירוקים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשרלפסח לאוכלי קטניות באישור
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

מס' באטש 157701/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11
סמל בד"ץ קייפטון על האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  582מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אקטאד גידה

ס"ח1706
34

טלפון5201977-050 :

תארעך לועזי20/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

י"ד אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
עלי גפן ממולאים באורז)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

נועם סוכנויות/כ.נועם

קוד:

08/09/10/11/14/15/16/17/18/20/21.01.2008
YYH+SLV 2KG AKT
חותמת המשגיח ע"ג כל קרטון.

תאריך אחרון לשיווק08/09/10/11/14/15/16/17/18/20/21.01.201 :
בהשגחה :משולש K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור הרבנות הראשית
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  583מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קורהאן פזרלמה

ס"ח2095
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי13/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

ו' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
עלי גפן ממולאים באורז)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

קוד:

תאריך יצור5/6/7.02.2008 :
קודESLKP 82466/82486/82499 :

תאריך אחרון לשיווק5/6/7.02.2011 :
בהשגחה :משולש -Kארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי אורז בפסח ,בהשגחת
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  584מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אקטאד גידה

ס"ח2285
28

טלפון5588780-03 :

תארעך לועזי27/03/2008 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

כ' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אלסקה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

עלי גפן ממולאים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

קוד כשרותSLV 2KG AKT/SLV 280GR AKT :
תאריכי יצור03/04/05/06/07/10/11.03.2008 :
ע"ג כל קרטון חותמת ידנית של המשגיח.

תאריך אחרון לשיווק03/04/05/06/07/10/11.03.2011 :
בהשגחה :משולש -Kארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת משולש
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  585מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCARGIL :

ס"ח1569
23

טלפון9500040-09 :

תארעך לועזי13/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

ז' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :עמילן טפיוקה")C*CREAM -TEX 75720 :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

דורמקו

קוד:

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  586מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKMC TAPIOCA STARCH :

ס"ח649
03

טלפון9454408-08 :

תארעך לועזי23/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :וויטנאם

י"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :עמילן טפיוקה") NATIVA TAPIOCA STARCH :כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

דן רבינוביץ'

אינו מאושר"(

קוד:

תאריך ייצור08.03.07/25.01.07 :
קודY301-SG :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב קנטור -תיאלנד
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  587מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKMC TAPIOCA STARCH :

ס"ח696
03

טלפון9044427-03 :

תארעך לועזי25/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :וויטנאם

ט"ז טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :עמילן טפיוקה")NATIVA TAPIOCA STARCH :כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

גלומה

אינו מאושר"(

קוד:

תאריך ייצור08.03.07/25.01.07 :
קודY301-SG :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב קנטור -תיאלנד
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  588מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :רוקט

ס"ח1140
107

טלפון5612896-03 :

תארעך לועזי20/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

י"ג שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :עמילן מעובד") CLEARAM PGHV :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

סורפול

קוד:

חותמת כשר לפסח עדת יראים +חותמת הרב פרנקפורטר כשר לפסח
חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.
מס' באטשV EX33 5766 FKP :
V EX34 5766 FKP

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ עדת יראים -צרפת
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  589מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCARGILL :

ס"ח1908
23

טלפון9500040-09 :

תארעך לועזי03/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :עמילן תירס C*TEX INSTANT 12616תירס ")C*TEX 06201כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

דורמקו

הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

מס' אצווה01093123/01093124/01091502 :
01086727
01133242/01110918/01115871/01145392
01145246/0114719

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :משולש K
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  590מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCORN PRODUCTS/CARGILL :

ס"ז558
108

טלפון9702444-03 :

תארעך לועזי12/12/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב/קנדה

כ"א כסלו תשס"ז

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר:עמילן תירס ,דקסטרוזה מתירס ,מלטודקסטרין ,קמח סויה פרוליה)"כל מוצר לאחר קוד:
מוגה

הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"ץ העדה החרדית /הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  591מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAVBE :

ס"ח2251
57

טלפון6375222-04 :

תארעך לועזי26/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

י"ט אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
עמילן תפו"א בשקים  25ק"ג)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

גלעם -דגל

קוד:

.73631901
על כל שק חותמת בד"ץ מהדרין כשר לפסח.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"ץ מהדרין
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  592מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKMC :

ס"ח1990
93

טלפון9260201-03 :

תארעך לועזי06/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :דנמרק

כט' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
עמילן תפו"א וקמח תפו"א").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

פוליבה

קוד:

על כל שק חותמת בד"צ העדה החרדית "כשר לפסח"

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ העדה החרדית.
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  593מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNATIONAL STARCH :

ס"ז3299
107

טלפון5612896-03 :

תארעך לועזי22/08/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

ח' אלול תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :עמילנים")NATIONAL FRIGEX HV, NATIONAL FRIGEX :כל מוצר

תוקף31/12/2008 :

סורפול

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

באטש KFB2155,KFB2156, KGB3142
סמל  OUחייב להופיע על האריזה המקורית וכיתוב בעברית "כשר
לפסח".

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריה
המקורית.
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  594מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :רוקט

ס"ח959
107

טלפון5612896-03 :

תארעך לועזי10/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

ג' שבט תשס"ח

שם היבואן:
עמילניםGLUCONIC ACID,SODIUM,SODIUM GLUCONATE :
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

סורפול

קוד:

מס' לוט חייב להתחיל באות  , Sהאישור לתוצרת איטליה בלבד.

ERYTHORBATE,GLUCONO DELTA
LACTONE,PREGELATINISED STARCH,MODIFIED STARCH
"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ עדת יראים -צרפת
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

6

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  595מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :רוקט

ס"ח960
107

טלפון5612896-03 :

תארעך לועזי10/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

ג' שבט תשס"ח

שם היבואן:
עמילנים :עמילן  ,PREGEFLO CHדקסטרוזה  ,ROFEROSEסודיום
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

סורפול

קוד:

מס' לוט חייב להתחיל באות S :האישור לתוצרת איטליה בלבד.

אריטרובט ,ליסקטון גלוגלוקונו דלטא לקטון ,עמילן תירס ,עמילן CLEARAM
"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ עדת יראים -צרפת
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

6

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  596מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןZUNHUA :

ס"ח711
28

טלפון5588780-03 :

תארעך לועזי26/12/2007 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

י"ז טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אלסקה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

ערמונים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת,
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר-פ"ת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

קוד ע"ג כל אריזה ,ksepas6 :וע"ג כל קרטון חותמת יד של המשגיח.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  597מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןZHEJIANG BOSSEN :

ס"ח2053
03

טלפון9436492-08 :

תארעך לועזי11/03/2008 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

ד' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

צי/כפיר

תוקף31/12/2008 :

פוטסיום סורבט)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :סטאר K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  598מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAPAC CHEMICAL :

ס"ז1498
123

טלפון8945397-09 :

תארעך לועזי14/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ז שבט תשס"ז

שם היבואן:
פוטסיום סורבט ,חומצה סורבית )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

חמה כימקלים

קוד:

סמל  OKPחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה -OK :ארה"ב
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  599מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMAVIGA/PETER CO :

ס"ח1380
75

טלפון8418284-04 :

תארעך לועזי04/02/2008 :

ארץ :אנגליה

תאריך עברי:

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שוקחה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

פול יבש)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  600מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKIMPTON :

ס"ח1398
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי04/02/2008 :

ארץ :אנגליה

תאריך עברי:

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

פול יבש)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  601מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :החברה הבינלאומית למזון

ס"ח2336
03

טלפון8913391-09 :

תארעך לועזי01/04/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :מצרים

כ"ה אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
פול ירוק במותג "ג .עופר")"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שאנל סחר

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות  ,פרווה ,בהשגחת יורה
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בד"ץ יורה דעה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

חותם הבד"ץ והולגרמה ממוספרת על כל אריזה.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  602מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :בונדוא -ל

ס"ח2289
69

טלפון6904639-03 :

תארעך לועזי30/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

כ"ג אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :פול ירוק קפוא באריזות של  900ק"ג)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

סנפרוסט

קוד:

תאריכי יצור03/04.09.07 20/21/22/27/28.08.07 :
1/2.10.07
קודים:
7061040/041/868/035/037/042/043/047/048/049/050/052/054/059/0
60/056/057
7060955
727602069120/110/100/090/080/180/130
728202069120/110/100/080/070/
727702069070/100/090/080
/71530206080
714402069120/090/080/

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ בית יוסף
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  603מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אל מרווה

ס"ח2337
03

טלפון8913391-09 :

תארעך לועזי01/04/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :מצרים

כ"ה אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
פול ,שעועית במותג "ג .עופר")"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שאנל

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת יורה דעה
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :יורה דעה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

חותם הבד"ץ והולגרמה ממוספרת על כל אריזה.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  604מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קולד אלקס

ס"ז3000
101

טלפון7415025-09 :

תארעך לועזי09/07/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :מצרים

כ"ג תמוז תשס"ז

שם היבואן:
פול ,תחתיות ארטישוק)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אופאל

קוד:

קוד ייצר :א.ב.מ 01/13/14.03.07

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"ץ אגו"י
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  605מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קולד אלקס

ס"ז3027
8

טלפון6930241-04 :

תארעך לועזי15/07/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :מצרים

כ"ט תמוז תשס"ז

שם היבואן:
פול ,תחתיות ארטישוק)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

פרי גליל

קוד:

מס' באטש /157701/02/03/04/05/06
סמל בד"ץ קייפטון על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"ץ אגו"י
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  606מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTHOMPSON :

ס"ח1515
03

טלפון5330235-02 :

תארעך לועזי10/02/2008 :

ארץ :קנדה

תאריך עברי:

ד' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ניצת הדובדבן

תוקף31/12/2008 :

פולי סויה )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  607מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןUSIBA SAO :

ס"ח1266
03

טלפון5330236-02 :

תארעך לועזי27/01/2008 :

ארץ :ברזיל

תאריך עברי:

כ' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ניצת דובדבן

תוקף31/12/2008 :

פולי סויה אורגנים").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב מאיר אברהם איליאוויטש-ברזיל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  608מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן390 :

ס"ח1244
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי24/01/2008 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

י"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

פולי סויה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  609מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן390 :

ס"ח1491
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי07/02/2008 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

א' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

פולי סויה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  610מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןILLY :

ס"ח2255
03

טלפון8538888-08 :

תארעך לועזי26/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

י"ט אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :פולי קפה  3ק"ג ,קפה טחון  250גרם ,פולי קפה  250גרם ,פודים לקפה)"כל מוצר

תוקף31/12/2008 :

קפה לנדוור

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת הרב אברהם חזן איטליה
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם חזן -איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  611מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :יוליוס מינל

ס"ז2950
155

טלפון8856578-09 :

תארעך לועזי02/07/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :אטליה

ט"ז תמוז תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :פולי קפה קלויים :טריסטה,קלסיקה,אודינזה ,מילאנו ,סייסטה  .קפה קלוי וטחון

תוקף31/12/2008 :

איטליה קפה

נטול קפאין ,קפה קלוי וטחון ,פולי קפה קלוי וטחון פודים ,פולי קפה נטול קפאין
קלוי וטחון פודים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות ורונה איטליה
הערות:

בהשגחה :רבנות ורונה -איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

סמל חלעיחלגכיעלחגכיחלעידלגכחיעחליעלגחכיעכיחליעחלכיעחלכ

9

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  612מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןVALIA :

ס"ח862
74

טלפון5384540-03 :

תארעך לועזי02/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

כ"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
פולן )אבקת פרחים ,מוצר כוורת()"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

טעם טבע

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח  ,באישור הרבנות הראשית
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  613מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTHERMPHOS :

ס"ו196
51

טלפון9611007-03 :

תארעך לועזי06/11/2005 :
תאריך עברי:

ארץ :אנגליה

ד' חשון תשס"ו

שם היבואן:
פוספט ")PURON SSכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

אחים זגה בע"מ

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"ץ לונדון
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור וסמל בד"ץ לונדון חייבים להופיע
ע"ג האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  614מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :בודנהיים

ס"ו946
03

טלפון9420930-08 :

תארעך לועזי18/01/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

י"ח טבת תשס"ו

שם היבואן:
מוצר :פוספטים סוגים שונים ,חומצה פוספורית סוגים שונים)"כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף30/06/2008 :

ליקורד ביו בע"מ

אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד  -גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  615מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קונאגרה

ס"ח1485
4

טלפון9324400-08 :

תארעך לועזי07/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אנגליה

א' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :פופקורן הוטפופ טבעי בתוספת מלח,מתוק מלוח,מופחת שומן)"כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

ליימן שליסל בע"מ

הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

JH/4JH/4DS/5JH/5PO/6SB . 8016SB/6PO/7SB/7PO/8SB . 8013
SA/0DS/1JH/3JH/3PO/5SB/2JH/2PO/0SA/2PO/ . 9023JH8020
13/14/15/16/17/18/20/21/22/23/25.O1.2008

תאריך אחרון לשיווק13/14/15/16/17/18/20/21/22/23/25.01.200 :
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר פרווה לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת OK
הערות:
3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  616מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קונגרה

ס"ח1822
4

טלפון9324400-08 :

תארעך לועזי27/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אנגליה

כב' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :פופקורן הוטפופ:טבעי בתוספת מלח,מתוק מלוח,מופחת שומן").כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

ליימן שליסל בע"מ

הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

מס באטשSB/PO 8017SB/PO 8023 PO 8025SB 8022PO8016:
JH 8015JH 8015PO 8020SA/DS 8021JH 8023JH 8022JH9023
8013JH 8014JH 8014DS 8018SB
חותמת  OKכשר לפסח על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרבנות הראשית לישראלOK/
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה לאוכלי קטניות בהשגחת OK
הערות:

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  617מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAIR LIQUIDE :

ס"ו3133
03

טלפון75342222-03 :

תארעך לועזי20/06/2006 :

ארץ :מצרים

תאריך עברי:

כ"ד סיון תשס"ו

שם היבואן:
מוצר:

מקסימה

תוקף30/06/2008 :

פחמן דו חמצני ")CO2כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  618מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןF & F EUROPE :

ס"ח498
03

טלפון9506898-03 :

תארעך לועזי10/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד

א' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :פטריות קפואות חתוכות באריזות שונות )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

צלוביץ א.

תאריך אחרון לשיווק21.11.09 :
נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת שומרי הדת-בלגיה
הערות:

בהשגחה :שומרי הדת-בלגיה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

באטשF7325002:
תאריך ייצור21.11.07:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  619מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןF&F EUROPE :

ס"ח1620
03

טלפון9506898-03 :

תארעך לועזי17/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

י"א אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
פטריות קפואות חתוכות ,פטריות שלמות") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

צלוביץ א/.אשור

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק30.01.2010 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת שומרי הדת אנטוורפן בלגיה,
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :שומרי הדת אנטוורפן-בלגיה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

מס' באטשF 8030002/3 :
תאריך ייצור30.01.2008 :

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  620מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אגרו דאטש

ס"ח2002
101

טלפון7415025-09 :

תארעך לועזי06/03/2008 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

כ"ט אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אופאל

תוקף31/12/2008 :

פטריות בקופסאות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך יצור19.02.2008-17 :
קודADMP STERN 01 :
048/008 049/08 050/08
חותמת ה KF-ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק19.02.11-17 :
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,KF-ובאישור הרבנות
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  621מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLUTECE :

ס"ח1860
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי02/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
פטריות חתוכות  400גר')"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

תאריך אחרון לשיווקL82418 14.01.2011 /L82416 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת בד"צ יורה דעה ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"צ יורה דעה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

חותמת בד"צ יורה דעה חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.
קודKFP 61168 JK :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  622מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :בורד

ס"ח1604
85

טלפון5232488-03 :

תארעך לועזי14/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :פטריות פורצ'יני קפואות ,פטריות פורצ'יני מיובשות ,תערובת פטריות מיובשות.

תוקף31/12/2008 :

טומין בע"מ

קוד:

"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  623מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןZHENGZHOU :

ס"ח472
03

טלפון9964527-02 :

תארעך לועזי09/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

כ"ט כסלו תשס"ח

שם היבואן:
פטריות פורצ'יני:מיובשות בלבד") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

חוות פטריות בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק,ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  624מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ריאל

ס"ח1561
101

טלפון7415025-09 :

תארעך לועזי13/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :פולין

ז' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :פטריות קפואות באריזות של  10ק"ג") .כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

אופאל

קוד:

חותמת בד"צ אגודת ישראל חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.
קוד ייצור040969 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ אגודת ישראל
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.למפעל מעדנות בלבד.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  625מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ריאל

ס"ז1795
101

טלפון7415025-09 :

תארעך לועזי06/03/2007 :

ארץ :פולין

תאריך עברי:

ט"ז אדר תשס,ז

שם היבואן:
מוצר:

אופאל

תוקף31/12/2008 :

פטריות קפואות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בד"צ אגודת ישראל,
הערות :חותמת בד"צ אגודת ישראל חייב להופיע ע,ג האריזה
המקורית.

בהשגחה :בד"צ אגודת ישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

040969

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  626מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אגרו דאצ'

ס"ח1879
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי02/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הודו

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :פטריות שלמות ,פטריות חתוכות") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת בד"צ יורה דעה ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"צ יורה דעה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

על כל אריזה חותמת בד"צ יורה דעה.
קוד יצורAWW48SKPBYD/AWP48SKPBYD :
AWP16SKPBYD/AWW8SKPBYD/AWP8SKPBYD
/AWP55SKPBYD/

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  627מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פי.טי .קאריה

ס"ח1618
78

טלפון9282624-03 :

תארעך לועזי14/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אינדונזיה

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
פטריות שלמות ,פטריות חתוכות"),כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

ריבוע כחול בע"מ

קוד:

קודKRB :
תאריך ייצור080130/29/28/27/26/25 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :משולש K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת משולש  ,Kובאישור הרבנות
הערות:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  628מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPROMCHAMP B.V :

ס"ז2219
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי12/04/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד

כ"ד ניסן תשס"ז

שם היבואן:
פטריות שמפיניון "זול פה" )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שופרסל

תאריך אחרון לשיווק23.01.2010 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות הולנד ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

PR MPS 07 023 NL KP ZO

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  629מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPROCHAMP :

ס"ז2149
200

טלפון5901681-02 :

תארעך לועזי22/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד

ג' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
פטריות שמפיניון חתוכות )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

טעמן

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח  ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ בית יוסף
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

.29.01.07/ 30.01.07
PR MPS 07029NL/BGY BDZ 29.01.2010
PRMPS 07029/030 NL/BGY BDZ 30.01.2010

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  630מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPROCHAMP :

ס"ז1886
200

טלפון5901681-02 :

תארעך לועזי11/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד

כ"א אדר תשס"ז

שם היבואן:
פטריות שמפיניון חתוכות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

טעמן

תאריך אחרון לשיווקPRMPS 07 029 NL/BGY BDZ :
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ בית יוסף
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

 29/30ינואר .2007
חותמת בד"ץ בית יוסף על כל אריזה.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  631מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אגרו דאטש

ס"ז1167
14

טלפון8608532-08 :

תארעך לועזי24/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :הודו

ה' שבט תשס"ז

שם היבואן:
פטריות שמפיניון חתיכות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

ד.ס.פ .בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,כשר לפסח בהשגחת בד"ץ בית יוסף
הערות:

בהשגחה :בד"ץ בית יוסף
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

קודי ייצור AD8/AD8 MD22/AD8 MOCHIACH
ת .ייצור  19-3דצמבר 2006

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  632מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPROCHAMP B.V :

ס"ז1919
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי12/03/2007 :

ארץ :הולנד

תאריך עברי:

כ"ב אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

שופרסל

תוקף31/12/2008 :

פטריות שמפיניון)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:
PR MPS 07 023NL KP ZO

תאריך אחרון לשיווק23.01.2010/ :
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות הולנד ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  633מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סימק ילס

ס"ח2118
187

טלפון6654873-08 :

תארעך לועזי17/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הודו

י' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :פטריות שמפניון חתוך  2500גר' ,פטריות שמפניון שלם  2500גר'") ,כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

א.ד.א דיאמונד

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,באישור הרבנות הראשית לישראל
הערות:

בהשגחה :בד"צ מהדרין/הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך יצור19/20/21/22/23/24/26/27/28.01.2008 :
קוד יצור-BDZM-478/513/506T5TBS/508K/5JAY/5L17/5RBA/5KCH :
על כל קרטון מספר רץ החל  001עד 3820
על כל אריזה יש תווית עם סמל כשרות בד"צ מהדרין.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  634מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אגרו דאטש

ס"ח2243
187

טלפון6654873-08 :

תארעך לועזי25/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הודו

י"ח אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :פטריות שמפניון חתוכות  2500גר' במותג ")KINGכל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

א.ד.א דיאמונד

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית לישראל
הערות:

בהשגחה :בד"צ מהדרין/הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריכי יצור24/25/26/27/28/29.02.08 :
קודי יצור:
AE8BDZMR981/982/983/984/985/986
על כל קרטון מספר רץ החל  810001עד  830001 /812883עד / 833670
850001עד  820001 /853560עד  840001/ 823659עד  860001/ 843724עד
861000
על כל אריזה יש תוית עם סמל כשרות בד"צ מהדרין.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  635מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סולריום

ס"ח2040
03

טלפון5069308-03 :

תארעך לועזי10/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בולגריה

ג' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
פטריות שמפניון מהבלקן שלמות חתוכות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

רישטל תעשיות

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות בולגריה ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות בולגריה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

על כל מכסה יופיע ת .ייצור 13.02.08וקוד ייצור 123

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  636מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אגרו דאטש

ס"ח1016
14

טלפון8608532-08 :

תארעך לועזי14/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הודו

ז' שבט תשס"ח

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר:פטריות שמפניון שלמות ,פטריות שמפניון חתיכות") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו קוד,AD&MZSP, ADWMZSP, AD&MZSBYP, ADWMZSBYP :
ד.ס.פ .בע"מ

מאושר)"

AD&MZBYKP, ADWMZBYKP, AD&BBYKP, ADWBBYKP,
AD&BYP, ADWBYP

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בד"צ בית יוסף ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"צ בית יוסף
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  637מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אגרו דאטש

ס"ח1185
14

טלפון8608532-08 :

תארעך לועזי22/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הודו

ט"ו שבט תשס"ח

שם היבואן:
פטריות שמפניון שלמות/חתוכות").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

ד.ס.פ .בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח,למהדרין בהשגחת בד"צ בית יוסף
הערות:

בהשגחה :בד"ץ בית יוסף
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריכי יצור21.12.07-17:
AD8MZSP/ADWMZSP/AD8MZSBYP/ADWMZSBYP/
ADWBBYKP
/AD8BYP/AD8MZBYKP/ADWMZBYKP/AD8BBYKP
ADWBYP

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  638מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPROCHAMP :

ס"ז1972
42

טלפון8455707-04 :

תארעך לועזי13/03/2007 :

ארץ :הולנד

תאריך עברי:

כ"ג אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

תומר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

פטריות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק05.02.2010 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות הולנד ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

PR MPS 07036 NL AB67

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  639מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPROCHAMP :

ס"ז2009
78

טלפון9282556-03 :

תארעך לועזי14/03/2007 :

ארץ :הולנד

תאריך עברי:

כ"ד אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

ריבוע כחול גלקסי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

פטריות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק05.02.2010 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת רבנות הולנד ובאישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

PRMPS 07036 NL AB67

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  640מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דליין גופו קואוטיק

ס"ז1350
46

טלפון8569856-08 :

תארעך לועזי07/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

י"ט שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :פילה פוטית עם עור )בציפוי קרח קפוא( )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

גול סחר

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,כשר לפסח ,בהשגחת רבנות הונג קונג
הערות:

בהשגחה :רבנות הונג קונג
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

10/2006
בתוך כל קרטון מדבקת כשרות וחתימה ידנית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  641מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןIRVIN &JOHNSON :

ס"ח721
64

טלפון8568686-08 :

תארעך לועזי26/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :דרום אפריקה

י"ז טבת תשס"ח

שם היבואן:
פילה  HAKEללא עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

פסקוביץ בע"מ

תאריך אחרון לשיווק19.09.2009/09.09.2009/18.03.2009 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בית דין קייפטון,
הערות:

בהשגחה :בית דין קייפטון -דרא"פ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור/ 10.09.2007/20.09.2007 / :
מס' באטשB59/709A105709 :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  642מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :זיגזינג מינגי אקאטיק

ס"ח2047
56

טלפון5601705-03 :

תארעך לועזי11/03/2008 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

ד' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

לנדאו

תוקף31/12/2008 :

פילה אמנון עם עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות הונג קונג
הערות:

בהשגחה :רבנות הונג קונג
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור ינואר  .2008על כל קרטון חותמת רבנות הונג קונג

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  643מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פושאן שונדה היי

ס"ז2614
49

טלפון5509655-03 :

תארעך לועזי28/05/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

י"א סיון תשס"ז

שם היבואן:
פילה אמנון קפוא עם עור בלבד)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שילה

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות הונג קונג ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

בהשגחה :רבנות הונג קונג
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  644מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCONSERVAS :

ס"ז2108
112

טלפון9322233-08 :

תארעך לועזי20/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

א' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :פילה אנשובי אמיתי בשמן חמניות ,פילה אנשובי אמיתי בשמן חמניות עם צלפים,

תוקף31/12/2008 :

גולד פרוסט

קוד:

L 55 JAN 09/ L 56 JAN 09 / L 57 JAN 09/ L 58 JAN 09

"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת רבנות
הערות:

בהשגחה :רבנות מדריד -ספרד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  645מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קונסרבס

ס"ח2298
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי30/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

כ"ג אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :פילה אנשובי ארוך ,פילה אנשובי עגול עם צלפים") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

גולד פרוסט

קוד:

קוד יצורL80/L81/L82/L83/L84/L85 :

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק :ינואר .2010
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,בהשגחת רבנות מדריד,
הערות:

בהשגחה :רבנות מדריד-ספרד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  646מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPESCAZZURRO :

ס"ח2248
28

טלפון5588780-03 :

תארעך לועזי26/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

י"ט אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
פילה אנשובי בשמן צמחי בקופסאות זכוכית ושימורי פח)"כל מוצר לאחר
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אלסקה בע"מ

הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק28/29/30.01.2010 ,27,28,29,30/07/09 :
בהשגחה :משולש  - Kארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח  ,לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת משולש
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  647מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פסקה אזורו

ס"ז1953
28

טלפון5588780-03 :

תארעך לועזי13/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

כ"ג אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :פילה אנשובי בשמן צמחי ,פילה אנשובי בשמן זית)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

אלסקה בע"מ

מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק06/07/08.08.08 06/07/08.02.09 :
בהשגחה :משולש  -Kארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,בהשגחת משולש K
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  648מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ואלסטרו

ס"ח2121
12

טלפון6502444-03 :

תארעך לועזי17/03/2008 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

י' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מזונות מגלד

תוקף31/12/2008 :

פילה בקלה בלי עור )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הרב ענתבי ארגנטינה,
הערות:

בהשגחה :הרב ענתבי-ארגנטינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לסחורה המסומנת בפיתקית לסדר פרשת האזינו/ויצא.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  649מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פסקווארה מר דל צובוט

ס"ח1075
41

טלפון6810780-03 :

תארעך לועזי16/01/2008 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

ט' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

נייזר

תוקף31/12/2008 :

פילה בקלה בלי עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק07.10.08 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,הבהשגחת הרב ענתבי ארגנטינה,
הערות:

בהשגחה :הרב ענתבי-ארגנטינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור07.12.07 :
לסחורה שבתוכה פיתקית לסדר פרשת מקץ.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  650מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :מוסקוסה

ס"ח2062
64

טלפון8568686-08 :

תארעך לועזי12/03/2008 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פסקוביץ בע"מ

תוקף31/12/2008 :

פילה בקלה בלי עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הרב ענתבי ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :הרב ענתבי-ארגנטינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לסחורה המסומנת בפתקית פרשת פרשת יתרו.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  651מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCAFIERO YPOLLIO :

ס"ח624
49

טלפון5509655-03 :

תארעך לועזי19/12/2007 :
תאריך עברי:

י' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שילה

ארץ :ארגנטינה
תוקף31/12/2008 :

פילה בקלה ללא עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הרב ענתבי ארגנטינה,
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם ענתבי -ארגנטינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

על כל קרטון פתקית לסדר פרשת ויצא.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  652מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לובא פסקירה

ס"ח2192
46

טלפון8569856-08 :

תארעך לועזי20/03/2008 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

י"ג אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

גול סחר

תוקף31/12/2008 :

פילה בקלה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הרב ענתבי ארגנטינה,
הערות:

בהשגחה :הרב ענתבי-ארגנטינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לסחורה המסומנת בפיתקית לסדר פרשת ויתרו.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  653מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :יאנתאי דאחאן

ס"ח1182
55

טלפון6813268-03 :

תארעך לועזי22/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

ט"ו שבט תשס"ח

שם היבואן:
פילה דג אילתית קטה קפוא)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

פ.ד.א.ן

תאריך אחרון לשיווק10/08 :
נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת בד"ץ בעלזא ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ בעלזא
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור:מ 01.12.07 -עד8.12.07-

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  654מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קינגדאו ג'איואן

ס"ח1179
55

טלפון6813268-03 :

תארעך לועזי22/01/2008 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

ט"ו שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פ.ד.א.ן

תוקף31/12/2008 :

פילה דג זהבנון קפוא)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק09/08 :
נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת בד"ץ בעלזא ובאישור
הערות:

בהשגחה :מחזיקי הדת בעלזא
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור:מ 28.11.07-עד30.11.07-

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  655מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :טילי -נירובי

ס"ח370
03

טלפון7511183-03 :

תארעך לועזי20/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :קניה

י' כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :פילה דג נסיכת הנילוס עם פס עור וקשקשת)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

אלגריסי גרופ

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת הרבנות הראשית
הערות:

בהשגחה :הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  656מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDALIAN HUALIAN FOOD :

ס"ז1895
14

טלפון8608532-08 :

תארעך לועזי11/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

כ"א אדר תשס"ז

שם היבואן:
פילה דג פולק בשקיות וואקום)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

נטו בע"מ

קוד:

סמל  OUPחייב להופיע על כל קרטון.

תאריך אחרון לשיווק05.12.2010 :
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  OUובאישור הרבנות
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  657מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :איסולה פיש אורק

ס"ח2007
55

טלפון6813268-03 :

תארעך לועזי09/03/2008 :

ארץ :הולנד

תאריך עברי:

ב' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פ.ד.א.ן

תוקף31/12/2008 :

פילה דג פיונית קפוא)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת רבנות הולנד ובאישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

למדבקות הממוספרות
10213001

 10212801עד 10213000
עד 10215000

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  658מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןIRVIN &JOHNSON :

ס"ז2194
64

טלפון8568686-08 :

תארעך לועזי29/03/2007 :
תאריך עברי:

י' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

פסקוביץ בע"מ

ארץ :דרום אפריקה
תוקף31/12/2008 :

פילה הייק בלי עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק29/01/09 14/01/09 27/01/09 26/01/08 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ קייפטון דרא"פ
הערות :על כל קרטון סטיקר .KOSHER FOR PASSOVER

בהשגחה :בד"ץ קייפטון -דרא"פ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

באטש A101,701B55,71X9928701
01/07/ 28 15/01/2007 30/01/2007

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  659מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןIRVIN & JOHNSON :

ס"ז3248
64

טלפון8568686-08 :

תארעך לועזי16/08/2007 :

ארץ :דרא"פ

תאריך עברי:

ב' אלול תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

פסקוביץ בע"מ

תוקף31/12/2008 :

פילה הייק בלי עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק18.10.08 ,15.11.08 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ קייפטון ובאישור
הערות :על כל קרטון סטיקר .KOSHER FOR PASSOVER

בהשגחה :בד"ץ קייפטון -דרא"פ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור 22.04.07 , 20.05.07
מס' באטש AG0392 705B57, 704A103

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  660מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןIRVIN &JONSON :

ס"ח2064
64

טלפון8568686-08 :

תארעך לועזי12/03/2008 :

ארץ :דרום אפריקה

תאריך עברי:

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פסקוביץ בע"מ

תוקף31/12/2008 :

פילה הייק ללא עור )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק13.05.2009 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בית דין קייפטאון דרא"פ,
הערות:

בהשגחה :בית דין קייפטאון-דרא"פ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך יצור15.11.2007 :
מס' באטשA106&711B60711 :
תוית בעברית חותמת בית דין קייפטאון ע"ג כל קרטון.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  661מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :שאנגדונג יונגקאנג

ס"ח1180
55

טלפון6813268-03 :

תארעך לועזי22/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

ט"ו שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :פילה ורודון קפוא,פילה פוטית קפוא)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

פ.ד.א.ן

תאריך אחרון לשיווק09/08.10/08 :
נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת בד"ץ בעלזא ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ בעלזא
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור:מ 1.12.07-עד06.12.07-
מ 18.11.07-עד23.11.07-

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  662מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLUYE FISHERIES :

ס"ח365
46

טלפון8569856-08 :

תארעך לועזי19/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

ט' כסלו תשס"ח

שם היבואן:
פילה טלפיה אמנון עם עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

גול סחר

תאריך אחרון לשיווק25.09.08 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות הונג קונג ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות הונג קונג
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור 25.09.07

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  663מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBR KARLSEN :

ס"ח1684
49

טלפון5509655-03 :

תארעך לועזי19/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :נורבגיה

י"ג אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
פילה סלומון קפוא עם עור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שילה

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה,בהשגחת בד"ץ מהדרין ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ מהדרין
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך יצור01/08
על כל קרטון חייב להופיע הולוגרם סמל בד"צ מהדרין.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  664מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןYANTAI SHANDONG :

ס"ז3295
55

טלפון6813268-03 :

תארעך לועזי22/08/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

ח' אלול תשס"ז

שם היבואן:
פילה פוטית סול עם עור בוואקום)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

פ.ד.א.ן

קוד:

ת .ייצור .21.06.07
סמל  OUחייב להופיע על האריזה המקורית.
בתוך כל אריזה תווית לסדר "פרשת בלק" עם ציון כשר לפסח.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  OUובאישור הרבנות
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  665מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :מרינוס אנטרפרייסס

ס"ח720
64

טלפון8568686-08 :

תארעך לועזי26/12/2007 :

ארץ :הולנד

תאריך עברי:

י"ז טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פסקוביץ בע"מ

תוקף31/12/2008 :

פילה פוטית פלייס)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק09.2008 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות הולנד ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

על כל ארזה בול ממספר 10121177עד10122392
ומי  8352031עד 8352580

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  666מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דיי סי דיי

ס"ח1637
46

טלפון8569856-08 :

תארעך לועזי18/02/2008 :

ארץ :הולנד

תאריך עברי:

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

גול סחר

תוקף31/12/2008 :

פילה פיונית פלאונדר)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות הולנד ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

T/M 10129950 10128951

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  667מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קינגדאו קאנגבאו

ס"ח1181
55

טלפון6813268-03 :

תארעך לועזי22/01/2008 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

ט"ו שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פ.ד.א.ן

תוקף31/12/2008 :

פילה פיונית קפוא"),כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק09/08 :
נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת בד"ץ בעלזא ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ בעלזא
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור26.27.28/11/07 :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  668מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDAYSEADAY FROZEN :

ס"ז2004
41

טלפון6810780-03 :

תארעך לועזי14/03/2007 :

ארץ :הולנד

תאריך עברי:

כ"ד אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

נייזר

תוקף31/12/2008 :

פילה פלייס )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות הולנד ובאישור
הערות :בול רבנות הולנד על האריזה.

בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לסחור הממוספרת  10233001עד 10233890

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  669מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ואן דאר לי אורק

ס"ח2344
55

טלפון6813268-03 :

תארעך לועזי02/04/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד

כ"ו אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :פילה שטצד צפוני קפוא ,פילה דג פיונית קפוא") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

פ.ד.א.ן

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בי"ד לונדון ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :בי"ד לונדון
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

סמל ה KLBD-ע"ג האריזה המקורית.
מס' באטש1124727/3357185 :
תאריך יצור02.2008 :

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  670מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHALI DIS TICARET :

ס"ח540
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי12/12/2007 :
תאריך עברי:

ג' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מוצפי משה

ארץ :טורקיה
תוקף31/12/2008 :

פיסטוק בקליפה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  671מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBYS DIS :

ס"ז1807
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי06/03/2007 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

ט"ז אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

פיסטוק חלבי מקולף)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  672מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBYS DIS TICARET :

ס"ח1727
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי21/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

ט"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
פיסטוק חלבי מקולף").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מיאל אימפקס

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  673מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןA.P GROWERS :

ס"ח661
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי23/12/2007 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

י"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

פיסטוק חלבי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  674מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMONARCH :

ס"ח645
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי23/12/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מיאל אימפקס בע"מ

תוקף31/12/2008 :

פיסטוק חלבי") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  675מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCAKRAN/ ENTEGRE :

ס"ח580
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי16/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

ז' טבת תשס"ח

שם היבואן:
פיסטוק חלבי ,אגוזי לוז") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

יוסף לוי בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא לפסח פרווה ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  676מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSETTON :

ס"ח475
217

טלפון6226602-04 :

תארעך לועזי09/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ט כסלו תשס"ח

שם היבואן:
פיסטוק קלוף  13.650ק"ג)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

שיקרצי

קוד:

סמל  OKPעל האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח,בהשגחת  OKובאישור הרבנות הראשית
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  677מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKENKKO/UFUK :

ס"ח2076
58

טלפון7499000-09 :

תארעך לועזי12/03/2008 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

פיסטוק קלוף)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  678מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPARAMOUNT FARMS/GOLD :
HILL/MONTPELLER
טלפון6827424-03 :

ס"ח539
50

תארעך לועזי12/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ג' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :פיסטוק קלוף ,שקד פרוס מלובן ,שקד קלוף") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

מוצפי משה

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  679מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןOST WEST AZIA :

ס"ח268
03

טלפון5347861-03 :

תארעך לועזי06/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :אוזבקיסטן

כ"ה חשון תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :פירות יבשים אורגניים :שזיף שחור לא מגורען ,אגוז מלך לא מקולף  ,אגוז מלך

תוקף30/06/2008 :

א.ר.מ.ג סחר

מקולף ,פיסטוק חלבי לא מקולף ,פיסטוק חלבי קלוף ,שקד מקולף ,שקד לא מקולף,
תפוח מיובש )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות דאוזבקיסטן
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן,ארץ היצור חייבים להופיע על האריזה המקורית

8

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  680מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןZORIA :

ס"ו3481
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי08/08/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ד אב תשס"ו

שם היבואן:
מוצר :פירות יבשים :אפרסקים מיובשים ,אגסים מיובשים ,שזיפים מיובשים ,תפוחים

תוקף30/06/2008 :

יוסף לוי בע"מ

מיובשים ,צימוקים"),כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות :סמל ה OUP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.
5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  681מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קליפורניה נאט

ס"ו3486
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי08/08/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ד אב תשס"ו

שם היבואן:
פירות יבשים :שקדים מקולפים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מיאל אימפקס בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר פרווה ,בהשגחת בד"צ סאן פרנסיסקו ,ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

בהשגחה :בד"צ סאן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  682מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGROWER :

ס"ז153
217

טלפון8618031-09 :

תארעך לועזי24/10/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ב' חשון תשס"ז

שם היבואן:
פירות יבשים:אגוז מלך קלוף)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שיקרצי

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בד"צ סאןפרנסיסקו,
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

בהשגחה :בד"צ סאן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  683מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGROWER DIRECT :

ס"ז173
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי26/10/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ד' חשון תשס"ז

שם היבואן:
פירות יבשים:אגוזי מלך)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

יוסף לוי בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח  ,פרווה ,בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו,
הערות:

בהשגחה :רבנות סאן פרנסיסקו
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  684מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :המילטון

ס"ז930
217

טלפון8618031-09 :

תארעך לועזי10/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ' טבת תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :פירות יבשים:פקאן קלוף  13.650ק"ג)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

שיקרצי

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה -WCRC :ארה"ב
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  WCRCובאישור
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  685מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןYOUNG PECAN :

ס"ז1204
217

טלפון8618031-09 :

תארעך לועזי25/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ו' שבט תשס"ז

שם היבואן:
פירות יבשים:פקאן קלוף,שבור"),כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

שיקרצי

קוד:

סמל  OUחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  OUובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  686מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לנגברג

ס"ח2258
70

טלפון9562188-09 :

תארעך לועזי26/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :דרא"פ

י"ט אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :פלחי אפרסק בסירופ מותג "שופרסל")"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

מירו פודס

תאריך אחרון לשיווק01/2011 :
נוסח התווית :כשר לפסח  ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ קייפטון דרא"פ
הערות:

בהשגחה :בד"ץ קיפטון -דרא"פ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור .01/2008
80201/2/4/5KS6

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  687מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סנמל

ס"ח1605
85

טלפון5232488-03 :

תארעך לועזי14/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
פלפל ספרדי שלם מיובש)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

טומין בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  688מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן292 :

ס"ח1252
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי24/01/2008 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

י"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

פלפל שחור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  689מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סם מילס

ס"ח2082
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי13/03/2008 :

ארץ :רומניה

תאריך עברי:

ו' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

וילי פוד בע"מ

תוקף31/12/2008 :

פסטה מקמח תירס)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק04/05/06/07.02.2010 :
בהשגחה :משולש -Kארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת משולש
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  690מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPLANT LIPIDS :

ס"ז3161
214

טלפון9047725-03 :

תארעך לועזי31/07/2007 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

ט"ז אב תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

ארומתי

תוקף31/12/2008 :

פפריקה אולאורזין)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל  STARK PASSOVERחייב להופיע על האריזה המקורית.
מס' באטש .101160107 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :סטאר  -Kארה"ב
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור וחתימה עברית חייבים להופיע על
האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  691מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןQUING DAO BOON :

ס"ח1939
03

טלפון6593333-04 :

תארעך לועזי04/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

כ"ז אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
פפריקה מתוקה שלמה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

תבליני הגליל בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  692מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSANMEL :

ס"ח1859
85

טלפון5232488-03 :

תארעך לועזי02/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
פפריקה ספרדית מעושנת)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

טומין בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  693מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNAVARRO PECAN COMPANY :

ס"ח521
217

טלפון6230148-04 :

תארעך לועזי12/12/2007 :
תאריך עברי:

ג' טבת תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

שיקרצי

ארץ :ארה"ב
תוקף31/12/2008 :

פקאו קלוף)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

האישור לפסח רק אם  BHAאו BHT :לא מופיעים ברכיבים.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :טקסס K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה,בהשגחת הטקסס  ,Kובאישור
הערות :סמל ה-טקסס  Kחייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  694מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTERRI-IYNN :

ס"ח832
178

טלפון8618031-09 :

תארעך לועזי01/01/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ג טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שיקרצי

תוקף31/12/2008 :

פקאן קלוף)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  695מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSOUTH WEST :

ס"ח1141
178

טלפון8618031-09 :

תארעך לועזי20/01/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ג שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שיקרצי

תוקף31/12/2008 :

פקאן קלוף)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל ה OUP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  696מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :נאווארו

ס"ח1574
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי20/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ד אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

פקאן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  697מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDEMAR :

ס"ח2079
58

טלפון7499000-09 :

תארעך לועזי12/03/2008 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

פרג)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  698מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןENTEGRA :

ס"ח607
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי18/12/2007 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

ט' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

פרג") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  699מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סמריוד

ס"ח2018
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי09/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

ב' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :פרוסות אננס בסירופ קל ,חתיכות אננס בסירופ קל)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק01/2011 :
נוסח התווית :כשר לפסח  ,פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר ב"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור  .01.2008קוד ייצור .SHLPK- CSLKP
על כל אריזה חותמת חוג חתם סופר ב"ב כשר לפסח.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  700מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןANDERSEN :

ס"ז268
78

טלפון9282556-03 :

תארעך לועזי08/11/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ז חשון תשס"ז

שם היבואן:
פרות יבשים:אגוזי מלך)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

ריבוע כחול גלקסי בע"מ

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :ארה"בKSA-
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  KSAובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור וסמל  KSAחייבים להופיע על
האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  701מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSUN MAID :

ס"ז567
138

טלפון8414082-04 :

תארעך לועזי13/12/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ב כסלו תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :פרות יבשים:צימוקים זהובים ,צימוקים ,שזיפים מיובשים )"כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

יורופוד בע"מ

קוד:

סמל משולש  KPחייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :משולש - Kארה"ב
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת משולש , Kובאישור
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  702מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSACRAMENTO :

ס"ז419
03

טלפון6813789-03 :

תארעך לועזי27/11/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ו' כסלו תשס"ז

שם היבואן:
פרות יבשים:שזיפים מיובשים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

פסח שלמה

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע ל האריזה
המקוריית.

בהשגחה :רבנות סאן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  703מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTREEHOUSE :

ס"ז286
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי09/11/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ח חשון תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :פרות יבשים:שקדים ,שקדים מולבנים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

יוסף לוי בע"מ

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח  ,פרווה ,בהשגחת  OUובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור וסמל  OUחייבים להופיע על
האריזה המקורית.
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  704מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןFIT :

ס"ז1071
03

טלפון9044077-03 :

תארעך לועזי18/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :לוקסמבורג

כ"ח טבת תשס"ז

שם היבואן:
פרשפיט ")FRESHFIT L-Kכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אפ.איי.סי אינטרנשיונל

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת מחזיקי הדת בריסל ,ובאישור
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור וחותמת  KPעל האריזה המקורית.

בהשגחה :רבנות בריסל
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

מס' באטש  2757או 0010-080117

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  705מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןFRANKLIN :

ס"ח1249
107

טלפון5612896-03 :

תארעך לועזי24/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :פיליפינים

י"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
פתיתי קוקוס קלוי וממותק  ,190364רכז קוקוס ") ,190876כל מוצר לאחר
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

סורפול

קוד:

סמל ה OKP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק/ :
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OK-ובאישור הרבנות
הערות:
3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  706מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סאם מילס

ס"ח2175
03

טלפון8992123-09 :

תארעך לועזי19/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :רומניה

י"ב אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
פתיתים מקמח תירס ללא גלוטן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

פוד ווינד בע"מ

תאריך אחרון לשיווק31/01/2010-28 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת בד"צ
הערות:

בהשגחה :בד"צ יורה דעה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

מדבקה עם סמל בד"צ ע"ג האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  707מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDEL REY :

ס"ח309
30

טלפון6815124-03 :

תארעך לועזי11/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

א' כסלו תשס"ח

שם היבואן:
צימוקי תומפסון מותג "דלוקס"").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

ניסים מוצפי

קוד:

סמל  OUחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח  ,פרווה ,בהשגחת  OUובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  708מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLION :

ס"ח2235
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי25/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ח אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
צימוקים בהירים ללא שמן )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מוצפי משה

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  709מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןWEST COAST GROWERS :

ס"ח2329
03

טלפון6824126-03 :

תארעך לועזי01/04/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ה אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :צימוקים בהירים תומפסון "ללא שמן")"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

יוסף הרצל לוי

קוד:

סמל  OUחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדהOU/
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  710מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דרקו

ס"ח547
03

טלפון8414082-04 :

תארעך לועזי12/12/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ג' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שורשים /מייק שאמי

תוקף31/12/2008 :

צימוקים בהירים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חיבים להופיע ע"ג האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  711מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHIGH POINT :

ס"ח1658
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

צימוקים בהירים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חיבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  712מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןWEST COAST :

ס"ח2265
03

טלפון6813789-03 :

תארעך לועזי27/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פסח שלמה

תוקף31/12/2008 :

צימוקים בהירים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל  OUחייב להופיע על האריזה המקורית

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדהOU/
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  713מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCHOOLJIAN BROS :

ס"ח1159
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי20/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ג שבט תשס"ח

שם היבואן:
צימוקים בלי גריעינים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מיאל אימפקס בע"מ

קוד:

מס' לוט93547 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב אלי פרנקלCK-
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הרב אלי פרנקל ,CK
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  714מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCHOOLJIAN BROS :

ס"ח1158
03

טלפון9416010-03 :

תארעך לועזי20/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ג שבט תשס"ח

שם היבואן:
צימוקים בלי גרעינים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

חריש השקעות

קוד:

מס' לוט93537/93547 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב אלי פרנקלCK-
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הרב אלי פרנקל ,CK
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  715מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAMERICAN RAISINS :

ס"ח1709
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי20/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ט"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :צימוקים ג'מבו בהירים,כהים ללא תוספת שמן").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

יוסף לוי בע"מ

קוד:

סמל  OUחייב להופיע על כל אריזה.

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה/OU :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת  OUובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  716מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAMERICAN RAISINS :

ס"ח51
03

טלפון6834126-03 :

תארעך לועזי24/09/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ב תשרי תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :צימוקים ג'מבו  -שחורים ,צימוקים קטנים אוכמניות)"כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

יוסף הרצל לוי

קוד:

סמל ה OUחייב להופיע ע"ג האריזה המקורית

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  OUובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  717מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAMERICAN RIASINS :

ס"ח1655
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :צימוקים טבעיים כהים,צימוקים בהירים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

סולימה בע"מ

קוד:

סמל  OUעל האריזה המקורית

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדהOU/
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,ובאישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  718מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLION RAISINS :

ס"ח1847
03

טלפון6881333-08 :

תארעך לועזי02/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :צימוקים כהים ,צימוקים בהירים") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

ששון

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  719מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHIGH POINT :

ס"ח424
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי03/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ג כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :צימוקים לבנים באריזת קרטון במשקל")ׁ LBS30:כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף30/06/2008 :

מוצפי משה

קוד:

מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"ץ סאן פרנסיסקו
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע על האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  720מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דרקו

ס"ח527
138

טלפון8414082-04 :

תארעך לועזי12/12/2007 :
תאריך עברי:

ג' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יורופוד בע"מ

ארץ :ארה"ב
תוקף31/12/2008 :

צימוקים ללא שמן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  721מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןZORIA FARMS :

ס"ז3347
30

טלפון6815124-03 :

תארעך לועזי28/08/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ד אלול תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

ניסים מוצפי

תוקף30/06/2008 :

צימוקים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל  OUPחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת  OUובאישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  722מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןZORIA FARMS INC :

ס"ח491
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי10/12/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

א' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מיאל אימפקס בע"מ

תוקף30/06/2008 :

צימוקים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל  OUPחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת  OUובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  723מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLION RAISINS :

ס"ח944
03

טלפון5230266-050 :

תארעך לועזי09/01/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ב' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף הרצל לוי

תוקף31/12/2008 :

צימוקים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  724מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCARUTHERS RAISIN PACKING :

ס"ח994
178

טלפון8618031-09 :

תארעך לועזי13/01/2008 :
תאריך עברי:

ו' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שיקרצי

ארץ :ארה"ב
תוקף31/12/2008 :

צימוקים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר פרווה ,בהשגחת רבנות סן פרנסיסקו ,ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות סן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  725מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDEL REY PACKING :

ס"ח995
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי13/01/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ו' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מיאל אימפקס בע"מ

תוקף31/12/2008 :

צימוקים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל  OUעל האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה/OU :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  726מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דרקו

ס"ח1111
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי17/01/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

צימוקים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה-WCRC :ארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה WCRC-ארה"ב,
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  727מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןVICTOR PACKING :

ס"ח1993
58

טלפון7499000-09 :

תארעך לועזי06/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ט אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

צימוקים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך יצור23.01.2008 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה-CK :ארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת  CKארה"ב ,ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  728מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ויקטור פאקינג

ס"ח2043
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי10/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ג' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

צימוקים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך ייצור23.01.2008 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה-CK :ארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה CK-ארה"ב ,ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  729מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ווסט קוסט

ס"ח2163
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי19/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ב אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מוצפי משה

תוקף31/12/2008 :

צימוקים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

כיתוב" :כשר לפסח" וחתימת הרב ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  730מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןZORIA FARMS :

ס"ח1281
30

טלפון6814465-03 :

תארעך לועזי28/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"א שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :צימוקים ,שזיפים מיובשים ,שזיפים מגולענים") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף30/06/2008 :

מוצפי ניסים

קוד:

סמל ה OUP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  731מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פאטה

ס"ח1443
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי05/02/2008 :

ארץ :איטליה

תאריך עברי:

כ"ט שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שופרסל

תוקף31/12/2008 :

צ'יפס תפוחי אדמה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך ייצור18.01.2008-14 :
חותמת  KFהרב ליכטנשטיין ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק12/13/14/15.07.08 :
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת ה,KF-
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  732מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןJELU WERK :

ס"ח474
51

טלפון9611007-03 :

תארעך לועזי09/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ט כסלו תשס"ח

שם היבואן:
צלולוזה מעץ ")JELUCEL PFכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

אחים זגה בע"מ

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  733מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ויקטור

ס"ו2368
03

טלפון6824126-03 :

תארעך לועזי29/03/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ט אדר תשס"ו

שם היבואן:
מוצר :צמוקים בהירים מובחרים גודל בינוני)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף30/06/2008 :

יוסף הרצל לוי

קוד:

B4891, LOT 255021406

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה,בהשגחת  OUובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור וסמל  OUPחייבים להופיע על
האריזה המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  734מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCS 240 :

ס"ח1957
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי05/03/2008 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

כ"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

צנובר גדול)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  735מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ג'ילין ז'ונגז'ינג

ס"ח446
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי04/12/2007 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

כ"ד כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

וילי פוד בע"מ

תוקף31/12/2008 :

צנובר מקולף)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק,ונמצא כשר לפסח ,פרווה באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  736מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKUNMING XINWEI :

ס"ח861
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי02/01/2008 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

כ"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

צנובר קטן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  737מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לידינג סטאר

ס"ח581
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי16/12/2007 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

ז' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

צנובר)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,באישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  738מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHUANAN :

ס"ח1661
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

צנובר)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  739מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLEADING STAR :

ס"ח1662
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

צנובר)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  740מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ריאל

ס"ח1951
101

טלפון7415025-09 :

תארעך לועזי04/03/2008 :

ארץ :פולין

תאריך עברי:

כ"ז אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אופאל

תוקף31/12/2008 :

קוביות ורצועות פלפל)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק :נובמבר 2009
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בד"צ אגודת ישראל,
הערות:

בהשגחה :בד"צ אגודת ישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור :נובמבר 2007
חותמת בד"צ אגודת ישראל ע"ג כל אריזה.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  741מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סאטנאם אוברסס/קוהינור פודס

ס"ז2740
72

טלפון9282433-08 :

תארעך לועזי12/06/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :הודו

כ"ו סיון תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :קוהינור -אורז בסמטי הודי  ,100%קוהינור אורז בסמטי הודי חום ,טרופי -אורז

תוקף31/12/2008 :

פ.מ.ד

בסמטי הודי -100%באריזות של 1ק"ג)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר פרווה ,נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי אורז
הערות :יש לבדוק לפני השימוש.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  742מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סימה 99

ס"ז2191
101

טלפון7415025-09 :

תארעך לועזי28/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :בולגריה

ט' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :קונפיטורות מותג " סופר קלאס" :תות שדה ,משמש ,אפרסק ,פטל אדום,פטל

תוקף31/12/2008 :

אופאל

שחור ,שזיף ,אוכמניות כחולות,דובדבן ,תאנים .ריבות :תות שדה ,משמש ,דובדבן,
אוכמניות כחולות ,פטל אדום ,שזיף ,פטל שחור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר"(

קוד:

קוד  05-280עד  06-088 ,05-288עד , 06 -288-מ 062-עד  .068מ 088-עד
 097על כל ארזה חוותמת הכשרות.

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח  ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ אגו"י ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ אגו"י
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:
כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  743מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אלנה

ס"ז2310
101

טלפון7415025-09 :

תארעך לועזי17/04/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :בולגריה

כ"ט ניסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :קונפיטורת :תות שדה ,משמש ,אפרסק ,פטל אדום ,פירות יער ,שזיף ,דובדבן,

תוקף31/12/2008 :

אופאל

ורדים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח  ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ אגו"י ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ אגו"י
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ממספר  280-05עד  , 288-05מ  088-06עד 288-06
מ  06עד  , 062מ  068עד 097

8

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  744מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCOCO DAVAO :

ס"ו2999
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי15/02/2006 :

ארץ :פיליפינים

תאריך עברי:

י"ז שבט תשס"ו

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף30/06/2008 :

קוקוס טחון)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה,OK-ובאישור הרבנות
הערות :סמל ה OKP-כשר לפסח חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  745מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןFPR :

ס"ז1175
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי22/01/2007 :

ארץ :סרילנקה

תאריך עברי:

ג' שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף30/06/2008 :

קוקוס טחון)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

על כל שק חותמת כשר לפסח תשס"ז בהשגחת רבנות הונג קונג ובאישור
הרבנות הראשית לישראל.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות הונג קונג
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  746מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןFIESTA BRANDS :

ס"ח386
93

טלפון9260201-03 :

תארעך לועזי27/11/2007 :

ארץ :פיליפינים

תאריך עברי:

י"ז כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פוליבה

תוקף30/06/2008 :

קוקוס טחון)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל  OKPחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  747מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPRIMEX COCO :

ס"ח534
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי12/12/2007 :
תאריך עברי:

ג' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

ארץ :פיליפינים
תוקף30/06/2008 :

קוקוס טחון)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OK-ובאישור הרבנות
הערות :סמל ה OKP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  748מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSUPERSTAR :

ס"ח855
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי02/01/2008 :

ארץ :פיליפינים

תאריך עברי:

כ"ד טבת תשס"

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

קוקוס טחון)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור וסמל ה OKP-חייבים להופיע על
האריזה המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  749מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPETER PAUL :

ס"ח1270
75

טלפון8418284-04 :

תארעך לועזי27/01/2008 :

ארץ :פיליפינים

תאריך עברי:

כ' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שוקחה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

קוקוס טחון)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל ה OKP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  750מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פיאסטה-ברנד

ס"ח1674
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי18/02/2008 :

ארץ :פיליפינים

תאריך עברי:

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

וילי פוד בע"מ

תוקף31/12/2008 :

קוקוס טחון)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל  OKPחייב להופיע על האריזה המקורית

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OK-ובאישור הרבנות
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  751מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פרטרט

ס"ח1672
138

טלפון8414082-04 :

תארעך לועזי18/02/2008 :

ארץ :תיאלנד

תאריך עברי:

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יורופוד בע"מ

תוקף31/12/2008 :

קוקוס צעיר בקליפה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת,
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר-פ"ת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

סמל חוג חתם סופר פ"ת ע"ג האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  752מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPACIFIC ROYAL :

ס"ח2321
214

טלפון7407769-09 :

תארעך לועזי01/04/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :פיליפינים

כ"ה אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :קוקוס")SUNRIPE BRAND DESICCATED COCONUT-כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

בייסיקס סחר בע"מ

קוד:

סמל ה OKP-ע"ג האריזה המקורית.

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  753מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פ.ו.ט פוד

ס"ח393
14

טלפון8608532-08 :

תארעך לועזי27/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

יז כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :קוקטייל פירות בסירופ קל מותג "ויליגר דליקטס" במשקלים  3025גרם 850 ,גרם,

תוקף31/12/2008 :

ד.ס.פ .בע"מ

565גרם)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ בית יוסף
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור  ,8/12/06-6קוד ייצור .PVTFC
חותמת הבד"ץ ייצור מיוחד על כל קופסה.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  754מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ג'פי אנטרפריסאס

ס"ח1219
187

טלפון6654873-08 :

תארעך לועזי24/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

י"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :קוקטייל פירות טרופיים במותג ")KINGכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

א.ד.א דיאמונד

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח,בהשגחת הרב קאנטור,ובאישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :הרב קנטור-תאילנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

MHSFC,HF

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  755מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :טקרנג פינאפל

ס"ח2148
78

טלפון9282624-03 :

תארעך לועזי18/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

י"א אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :קוקטייל פירות טרופיים בסירופ קל "קואלטי")"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

ריבוע כחול בע"מ

קוד:

ת .ייצור  ,26.12.07קוד ייצור FTL 1T 071226

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ בית יוסף
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  756מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןT.P.V :

ס"ח1885
14

טלפון8608532-08 :

תארעך לועזי02/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :תיאלנד

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
קוקטייל פירות טרופיים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

ד.ס.פ .בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בד"צ מחזיקי הדת,
הערות:

בהשגחה :בד"צ מחזיקי הדת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

חותמת בד"צ מחזיקי הדת כשר לפסח ע"ג האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  757מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לייואנג אייקנג

ס"ח1954
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי04/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

כז' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :קוקטייל פירות כשל"פ במשקלים  820גר' 2650,גר')"כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח בהשגחת חוג חת"ס בני ברק ובאישור
הערות:

בהשגחה :חוג חת"ס בני ברק
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור 22.11.2007-18 :
קוד ייצור CSELP/CSHKP
על כל קרטון חותמת המשגיח ותאריך

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  758מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTHOMAS FOOD :

ס"ז1934
101

טלפון7415025-09 :

תארעך לועזי13/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

כ"ג אדר תשס"ז

שם היבואן:
קוקטייל פירות ,אגסים ,משמש )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אופאל

קוד:

תאריך ייצור 16-12 :דצמבר .2006
לוטEKFSLP :

תאריך אחרון לשיווק 16-12 :דצמבר 2009
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,KF-ובאישור הרבנות
הערות :סמל ה KF-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.
3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  759מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPRANBURI PINEAPPLE :

ס"ו1170
112

טלפון9322233-08 :

תארעך לועזי02/02/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

ד' שבט תשס"ו

שם היבואן:
מוצר :קוקטייל פירות ,אננס פרוסות וחתיכות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

תאריך אחרון לשיווק19.20.21.22/12/08 :
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב ובאישור
הערות :על כל קופסה חותמת הבד"ץ כשר לפסח.

בהשגחה :חוג חתם סופר ב"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

CHATAMKP 19.20.21.22\12\2005קוקטייל פירות CSSELPK 19.20.21/12/2005-אננס פרוסות וחתיכות

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  760מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :מולינו ניקולי

ס"ז1666
03

טלפון504999-054 :

תארעך לועזי25/02/2007 :

ארץ :איטליה

תאריך עברי:

ז' אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

יוניליוור ישראל מזון

תוקף30/06/2008 :

קורנפלקס)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק 11.07.08 :עד 24.07.08
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,בהשגחת הרב ישועה
הערות:

בהשגחה :הרב ישועה חדאד -אטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  761מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :מולינו ניקולי

ס"ח2202
98

טלפון8461111-04 :

תארעך לועזי24/03/2008 :

ארץ :איטליה

תאריך עברי:

י"ז אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוניליוור ישראל

תוקף31/12/2008 :

קורנפלקס)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק09.07.09 :
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,בהשגחת הר ב ישועה
הערות:

בהשגחה :הרב ישועה חדד-איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

17.01.08-09

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  762מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMERCK :

ס"ח1302
3

טלפון6801751-08 :

תארעך לועזי28/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"א שבט תשס"ח

שם היבואן:
קלציום הידריקסיד ")102110כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

עלית מזון

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  763מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :שנדונג אושן

ס"ח2143
123

טלפון8945397-09 :

תארעך לועזי18/03/2008 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

י"א אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חמה כימקלים

תוקף31/12/2008 :

קלציום כלוריד )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  764מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNUTRIN :

ס"ז1118
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי21/01/2007 :
תאריך עברי:

ב' שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

עלית

ארץ :ארגנטינה
תוקף31/12/2008 :

קמח בוטנים )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

לוט MC74728

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :אחדות ישראל ארגנטינה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  765מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ריברה

ס"ח2006
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי06/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

כ"ט אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
קמח תירס במשקל  1ק"ג ,קמח תירס אינסטנט  0.5ק"ג") ,כל מוצר לאחר
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת אחדות
הערות:

בהשגחה :אחדות ישראל-ארגנטינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  766מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDE FRANCESHI :

ס"ח1425
89

טלפון9320400-08 :

תארעך לועזי05/02/2008 :

ארץ :איטליה

תאריך עברי:

כ"ט שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

הגרעין

תוקף31/12/2008 :

קמח תירס)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת רבנות טריאסטי
הערות:

בהשגחה :רבנות טריאסטי-איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

קודS080128 :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  767מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLEONES DE BLEEK :

ס"ח2155
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי19/03/2008 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

י"ב אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

קמח תירס)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :אחדות ישראל ארגנטינה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  768מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKMC :

ס"ח107
03

טלפון9454408-08 :

תארעך לועזי11/10/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :דנמרק

כ"ט תשרי תשס"ח

שם היבואן:
קמח תפו"א ,עמילן תפו"א מעובד)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

דן רבינוביץ'

קוד:

על כל שק חותמת מיוחדת של הבד"ץ "כשר לפסח"

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"ץ העדה החרדית
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן  ,ארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  769מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKMC :

ס"ח106
03

טלפון9454408-08 :

תארעך לועזי11/10/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :דנמרק

כ"ט תשרי תשס"ח

שם היבואן:
קמח תפו"א ,עמילן תפו"א)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

דן רבינוביץ'

קוד:

על כל שק חותמת הבד"ץ כשר לפסח.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"ץ העדה החרדית
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  770מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :רישמונט

ס"ח19
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי19/09/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

ו' חשון תשס"ח

שם היבואן:
קממברט רוסטיק ,ברי רוסטיק)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר ,חלבי חלב ישראל ,בהשגחת הרב אברהם יפה
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם יפה שלזינגר -שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לוט 202 ,223

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  771מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSHANDONG FUFENG :

ס"ח1824
123

טלפון8945397-09 :

תארעך לועזי28/02/2008 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

כב' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חמה כימקלים

תוקף31/12/2008 :

קסנטאן גאם").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  772מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :נסטלה

ס"ז1948
11

טלפון9265265-03 :

תארעך לועזי13/03/2007 :

ארץ :צרפת

תאריך עברי:

כ"ג אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

אוסם בע"מ

תוקף31/12/2008 :

קפה "ריסטרטו")"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק02/2009 :
נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה ,בהשגחת עדת יראים  ,צרפת
הערות:

בהשגחה :עדת יראים  -צרפת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

על כל חביה צריך להופיע מס' לוט G170570814

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  773מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCOFFEE COMPANY SPA :

ס"ח620
03

טלפון9978836-04 :

תארעך לועזי19/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

י' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :קפה :COMPANYקפה ,VEROקפה ")ITALIAכל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

אמניזיה יבוא ושווק בע"מ

קוד:

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת הרב חזן ובאישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :הרב חזן-מילאנו
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  774מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCAFFITA SYSTEM :

ס"ח2259
03

טלפון6476500-03 :

תארעך לועזי26/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

י"ט אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :קפה בקפסולות :אלטו ,נטול קפאין דיקאפינטו,באסו ,סופראנו,תה לימון)"כל מוצר

תוקף31/12/2008 :

אספרסו קלאב

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות בולוניה איטליה
הערות:

בהשגחה :רבנות בולוניה -איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  775מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTOSTERIA DEL CORSO :

ס"ח1287
19

טלפון9541210-09 :

תארעך לועזי28/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

כ"א שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :קפה הלל ,קפה קקאו ,קפה בוסי ,טוסטריה דל קורסו") ,כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

רסטרטו

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות בולוניה איטליה,
הערות:

בהשגחה :רבנות בולוניה-איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  776מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לוואצה

ס"ח1979
21

טלפון5626060-03 :

תארעך לועזי06/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

כ"ט אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :קפה לוואצה בטעמים :אורו ,נטול קופאין ,קלאב ,קרמה ארומה ,קרמה גוסטו,

תוקף31/12/2008 :

גיליס קפה

אספרסו ,גרנד אספרסו ,גרנד ריסטורציון רוסה ,אין בלו ,פיין ארומה ,רוסה ,סופר
קרמה") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הרב חזן מילאנו איטליה,
הערות:

בהשגחה :הרב חזן-מילאנו איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

14

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  777מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDR OTTO :

ס"ח1454
102

טלפון6752423-03 :

תארעך לועזי06/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

ל' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :קפה מיובש בהקפאה  :1082בניטה  ,528 ,524אמטה "),516 ,525כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

שטראוס

הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל ה OUP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.
חתימת המשגיח/חותמת ע"ג כל אריזה.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  778מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKRAFT FOODS :

ס"ח1628
72

טלפון9282888-08 :

תארעך לועזי17/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

י"א אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :קפה מקסוול האוס  200גר' מיובש בהקפאה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

סידס

מאושר"(

08.07.09
תאריך אחרון לשיווק09/10/15.01.10 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בית דין מנצ'סטר,
הערות:

בהשגחה :בי"ד מנצ'סטר-אנגליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  779מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קראפט

ס"ז2905
73

טלפון9282888-08 :

תארעך לועזי27/06/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

י"א תמוז תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :קפה מקסוול :קפה נמס מגורען ,קפה נמס מגורען נטול קופאין ,קפה נמס מיובש

תוקף30/06/2008 :

סידס

קוד:

סמל  OKPעל האריזה המקורית.

בהקפאה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  OKובאישור הרבנות
הערות:
3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  780מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :נסטלה

ס"ח1207
11

טלפון9265265-03 :

תארעך לועזי23/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

ט"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :קפה נמס מגורען :רד מאג ,רד מאג נטול קופאין") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

אוסם בע"מ

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הרבנות הראשית
הערות:

בהשגחה :הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

73530289/73520289/73510289

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  781מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קראפט פוד

ס"ח1531
102

טלפון6752423-03 :

תארעך לועזי11/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

ה' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :קפה נמס מיובש בהקפאה "קרונונג"  200גר' 250 ,גר'") ,כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

שטראוס -עלית תעשיות בע"מ

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק08/09/10/15.01.10 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בד"צ מנצ'סטר ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"צ מנצ'סטר
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  782מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קראפט

ס"ז1437
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי12/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ד שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :קפה נמס מיובש בהקפאה "קרונונג"  200גרם 100 ,גרם 250 ,גרם)"כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

עלית

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק12/06/08 , 14/12/08 , 13/12/08 :
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ מנשסתר ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ מנשסתר -אנגליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  783מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קראפט פודס

ס"ז1250
73

טלפון9282888-08 :

תארעך לועזי01/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

י"ג שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :קפה נמס מיובש בהקפאה נטול קפאין "מקסוול" ,קפה נמס מיובש בהקפאה

תוקף31/12/2008 :

סידס

קוד:

"מקסוול" )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק01/09 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ מנשסתר ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ מנשסתר -אנגליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  784מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קאסיקי

ס"ח2094
102

טלפון6752423-03 :

תארעך לועזי13/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ברזיל

ו' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
קפה נמס מיובש בהקפאה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

שטראוס

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ העדה החרדית
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  785מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קראפט פוד

ס"ח1629
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי17/02/2008 :

ארץ :גרמניה

תאריך עברי:

י"א אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

עלית

תוקף31/12/2008 :

קפה נמס קרונונג)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק08.07.09 09/10/15/01.10 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בד"צ מנצ'סטר ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"צ מנצ'סטר
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  786מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :רומבוטס

ס"ח2273
03

טלפון8538888-08 :

תארעך לועזי27/03/2008 :

ארץ :בלגיה

תאריך עברי:

כ' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

רומבוטס ישראל בע"מ

תוקף31/12/2008 :

קפה פילטר)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בד"צ שומרי הדת
הערות:

בהשגחה :בד"צ שומרי הדת-אנטוורפן
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

קוד יצור7346 :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  787מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :נסטלה נספרסו

ס"ח1441
03

טלפון9241334-03 :

תארעך לועזי05/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :שוויץ

כ"ט שבט תשס"ח

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר:קפה קלוי למכונת נספרסו :ארפגיו ,רומא ,קוסי ,ריסטרטו ,וולוטו ,קפריצ'יו ,ליוונטו ,קוד:
פי.סי.אס.פרמיום בע"מ

לימיטד אדישן,ספיישל קלאב ,ויואלטו ,פינאצו ,נטול קופאין ארוך ,נטול קופאין
חזק ,נטול קופאין)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות בזל שוויץ,
הערות:

בהשגחה :רבנות בזל-שוויץ
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

14

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  788מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :רומבוטס

ס"ז2000
03

טלפון8538888-08 :

תארעך לועזי14/03/2007 :

ארץ :בלגיה

תאריך עברי:

כ"ד אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

רומבוטס ישראל בע"מ

תוקף31/12/2008 :

קפה קפילטר)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח בהשגחת שומרי הדת בלגיה ובאישור
הערות:

בהשגחה :שומרי הדת אנטוורפן-בלגיה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

מס' ייצור .7009

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  789מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קראפט ג'ייקובס

ס"ז2906
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי27/06/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

י"א תמוז תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :קפה 24 :קארט ,האג )נטול( ,ג'ייקובס ,מוקה פרס ,פלטינום עלית )שקים 300

תוקף31/12/2008 :

עלית

קוד:

סמל  OKPחייב להופיע על האריזה המקורית.

ק"ג( ,קרונונג )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK\ :בין דין מנשסתר
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת /OKבית דין מנשסתר
הערות:

6

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  790מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :נסטלה

ס"ח1008
11

טלפון9265265-03 :

תארעך לועזי14/01/2008 :

ארץ :צרפת

תאריך עברי:

ז' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אוסם בע"מ

תוקף31/12/2008 :

קפה :סנטה ריקה )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק12.2009 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת עדת יראים צרפת,
הערות:

בהשגחה :עדת יראים-צרפת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור12.2007 :
מס' לוט ע"ג כל אריזה של  500גר'G1/73390814G273610814 :
על כל המשטחים מדבקה עם קוד הייצור ותאריך ייצור.
על כל הקרטונים צריך להיות חותמת :כשר לפסח עדת יראים.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  791מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPROCAFFE :

ס"ז2180
03

טלפון6392465-03 :

תארעך לועזי27/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

ח' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :קפה :קרמה אורו ,קורטינה ,איל אספרסו ,וינדינג ,ספיישל  ,טיציאנו)"כל מוצר

תוקף30/06/2008 :

קופי טרייד ב.א.

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת הרב חזן איטליה
הערות:

בהשגחה :הרב אברהם חזן -אטליה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

6

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  792מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לוואצה

ס"ח1481
03

טלפון6458833-03 :

תארעך לועזי07/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

א' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :קפה :קרמה ארומה,קרמה ארומה גראן קפה,קרמה ארומה גראן אספרסו,ארומה

תוקף31/12/2008 :

פאוזה שרותי קפה

פוינט גראן קפה,ארומה פוינט קפה אספרסו,ארומה קלאב גראן אספרסו,ארומה
קלאב קפה אספרסו,אורו קפה אספרסו ,קפה דק אינטרנאזיאונל ,לוואצה בלו,
אספרסו דיקפנטו ,לוואצה בלו אספרסו דולצ'ו,לוואצה בלו אספרסו אינטס ,אספרסו
דליקטו )" כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת הרב חזן איטליה,
הערות:

בהשגחה :הרב חזן-איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

15

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  793מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSAQUELLA :

ס"ה1978
03

טלפון8856578-09 :

תארעך לועזי20/04/2005 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

י"א ניסן תשס"ה

שם היבואן:
מוצר :קפה:פולי קפה קלויים מייג'ור ,פולי קפה קלויים אורו ,פולי קפה קלויים קרמה

תוקף30/06/2008 :

דרים קפה

איטליה,קפה טחון ,קפה נטול קופאין טחון ,פודים ,פודים נטול קופאין"כל מוצר
לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר  ,פרווה ,בהשגחת הרב חזן ,ובאישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :הרב חזן -מילאנו ,איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

7

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  794מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אלי פרוססינג קורפ.

ס"ח1544
213

טלפון9437474-08 :

תארעך לועזי12/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ו' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :קציצות דגים מדג לבן מבושלות חלקית ומוקפאות").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

ק.ש.מ טופ סחר בע"מ

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח,בהשגחת הרב אהרון טייטעלבוים
הערות:

בהשגחה :הרב אהרון טייטעלבוים-ארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  795מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDANISCO :

ס"ז2922
51

טלפון9611007-03 :

תארעך לועזי28/06/2007 :

ארץ :דנמרק

תאריך עברי:

י"ב תמוז תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

אחים זגה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

קרגינן ")CC 265 KPכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

4010294410

4010296548

4010291286/88/90/94/96/98
4010296586
4010214580 4010214647 4010214649
4010193511/12/13/14/15/18/19/21
4010366917, 4010366919, 4010366923
4010550240/235/ 244/263/265/266/273/272

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,מס' באטש,חתימת המשגיח סמל  OUPעל
האריזה המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  796מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דניסקו

ס"ח1540
139

טלפון5354939-03 :

תארעך לועזי12/02/2008 :

ארץ :דנמרק

תאריך עברי:

ו' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פרפל ובנו

תוקף31/12/2008 :

קרמודן , CREMODAN DC 055440 :
1237619 CREMODAN SE 53
CREMODAN 1205318 SL 26
"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

4010856899/900/887/892
4010574747
סמל ה OUP-ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  797מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDANISCO :

ס"ז1500
139

טלפון5354939-03 :

תארעך לועזי14/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :דנמרק

כ"ו שבט תשס"ז

שם היבואן:
קרמודן ")DC 055440כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

פרפל

קוד:

3-2-1-4010369150

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  798מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןALVIN :

ס"ח989
57

טלפון6375022-04 :

תארעך לועזי13/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :הודו

ו' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :קרמל נוזלי  260ק"ג ,סוכר חום נוזלי  260ק"ג 25 ,ק"ג") ,כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

דגל

אינו מאושר"(

קוד:

תאריך ייצור12.2007 :
רק כאשר על כל חבית יש הולוגרמה מבחוץ
חתימת המשגיח שמשון שואן וסמל בד"צ מהדרין בלבד.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ מהדרין
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  799מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :גולד

ס"ח2162
109

טלפון9908001-02 :

תארעך לועזי19/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ב אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
רוטב ברווז ,רוטב עוף ,רוטב צלעות ,סלסה ,רוטב ברביקיו") ,כל מוצר לאחר
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מור ים מרקטינג

קוד:

סמל ה OUP-ע"ג האריזה המקורית.

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות:
5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  800מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דניקולה פודס

ס"ח2116
109

טלפון9908001-02 :

תארעך לועזי16/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ט' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
רוטב פסטה מרינרה קלאסי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מור ים מרקטינג

קוד:

סמל ה OUP-ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  801מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :יאן וואל יאן

ס"ח890
37

טלפון6044319-03 :

תארעך לועזי06/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

כ"ח טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :רוטב צ'ילי חריף  ,רוטב צ'ילי מתוק)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

אוריינטל פוד

קוד:

תאריך ייצור19.112007 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :משולשK
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת משולש  ,Kובאישור
הערות:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  802מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDALFOUR .ST :

ס"ז1991
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי14/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ד אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :ריבות  ST DALFOURבטעמים :שזיפים מיראבל ,תפוז עם ג'ינג'ר ,אננס ומנגו,

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

קוד:

תאריך יצור  22/01/2007בלבד

אפרסק ,ארבעה פירות ,דובדבנים שחורים ,משמש ,פטל ,תאנים ,תות שדה ,תפוז,
אוכמניות ,אוכמניות וחמוציות") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות הולנד ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

13

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  803מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןST. DALFOUR :

ס"ז2049
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי18/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ח אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :ריבות  :ST. DALFOURשזיפים מיראבל ,תפוז עם ג'ינג'ר ,אננס ומנגו ,אפרסק,

תוקף31/12/2008 :

סיימן בע"מ

קוד:

ארבעה פירות ,דובדבנים שחורים ,משמש ,פטל ,תאנים ,תות שדה ,תפוז ,אוכמניות,
אוכמניות וחמוציות") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק22/01/2009 :
נוסח התווית :כשר פרווה ,בהשגחת רבנות הולנד ,ובאישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

13

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  804מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןWILKIN & SON :

ס"ז1992
85

טלפון03-5232488 :

תארעך לועזי14/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :אנגליה

כ"ד אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :ריבות :משמש,תות ,תפוז ,אוכמניות,דובדבן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

טומין בע"מ

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק12.2010 /06.2010 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת מחזיקי הדת מנשסתר
הערות:

בהשגחה :מחזיקי הדת מנשסתר -אנגליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לוגו של הבד"ץ על האריזה המקורית.
L0256F/L0227/L0237/L0247

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  805מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ריצ' פרודקטס

ס"ח858
31

טלפון9260151-03 :

תארעך לועזי02/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :ריצ' תוספת להעשרת קפה  450גר' 908 ,גר' ,ריצ' להקצפה  450גר' ,בסיס קצפת

תוקף31/12/2008 :

ויטה פרי גליל

להקצפה  4ק"ג ,ריצ' להקצפה 230גר'") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בד"צ העדה החרדית,
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר-פ"ת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור12/10/2007-11-8 :
26/27/28/29/30.11.07

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  806מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןYBBSTALER :

ס"ז1095
177

טלפון6322386-03 :

תארעך לועזי21/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :פולין

ב' שבט תשס"ז

שם היבואן:
רכז ארוניה צלול קפוא)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מדיז'וס

קוד:

14.09.2006

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ העדה החרדית
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור ,וחותמת בד"צ העדה החרדית
חייבים להופיע ע"ג האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  807מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDIANA :

ס"ח1395
175

טלפון9047725-03 :

תארעך לועזי04/02/2008 :

ארץ :צרפת

תאריך עברי:

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ארומתי

תוקף31/12/2008 :

רכז סלק)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל ה OUP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.
מס' לוט38021003 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  808מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :מורנינג סטאר

ס"ח1538
03

טלפון6733260-04 :

תארעך לועזי12/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ו' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פריניר בע"מ

תוקף30/06/2008 :

רכז עגבניות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות סן פרנסיסקו,
הערות:

בהשגחה :רבנות סן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לקוד ייצור המתחיל ב 2006 -בלבד.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  809מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אריפוגלו

ס"ז1833
68

טלפון9580522-09 :

תארעך לועזי07/03/2007 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

י"ז אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

מרום את קונפינו בע"מ

תוקף31/12/2008 :

רכז רימונים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק02/2009 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות טורקיה ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות טורקיה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור  .02/2007חותמת רבנות טורקיה על האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  810מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPLANTEXTRAKT :

ס"ח1671
27

טלפון5651515-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :

ארץ :גרמניה

תאריך עברי:

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

תה ויסוצקי

תוקף31/12/2008 :

רכז תה "אייס טי")"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

מס' באטש17203998 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות המבורג -גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  811מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLAKE SIDE :

ס"ז1449
86

טלפון8630630-09 :

תארעך לועזי13/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

כ"ה טבת תשס"ז

שם היבואן:
רכז תפוחי עץ בחביות בלבד)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

טמפו בע"מ

קוד:

1061227204 ,1061228205

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"ץ העדה החרדית
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  812מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSHAANXI HENGXING :

ס"ח719
177

טלפון6322386-03 :

תארעך לועזי26/12/2007 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

י"ז טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מדיז'וס

תוקף31/12/2008 :

רכז תפוחי עץ)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

על כל חבית חייב להופיע חותמת בד"צ העדה החרדית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ העדה החרדית
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור ,חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  813מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSCHAPER&BRUMMER :

ס"ח1306
74

טלפון5384540-03 :

תארעך לועזי28/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"א שבט תשס"ח

שם היבואן:
רמיפרמין כדורים "חלבי")"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

טעם טבע

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח  ,חלבי ,לאוכלי אבקת חלב נוכרי ,בהשגחת
הערות:

בהשגחה :רבנות ברלין-גרמניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  814מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןWESTFALIA FRUIT :

ס"ח1823
03

טלפון6626310-08 :

תארעך לועזי27/02/2008 :

ארץ :דרום אפריקה

תאריך עברי:

כב' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סלטי צבר

תוקף31/12/2008 :

רסק אבוקדו קפוא)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת בית דין יוהנסבורג
הערות:

בהשגחה :בית דין יוהנסבורג
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  815מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןWESTFALIAFRUIT :

ס"ז1594
03

טלפון5596842-03 :

תארעך לועזי21/02/2007 :
תאריך עברי:

ג' אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

סלטי צבר

ארץ :דרום אפריקה
תוקף31/12/2008 :

רסק אבוקדו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בד"צ יהונסבורג,
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

בהשגחה :בד"צ יהונסבורג -דרום אפריקה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לסחורה המסומנת .560656

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  816מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLEAHY ORCHARSD :

ס"ז1983
109

טלפון9908001-02 :

תארעך לועזי14/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :קנדה

כ"ד אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :רסק תפו"ע סגנון ביתי ,רסק תפו"ע ללא סוכר)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

מור ים מרקטינג

מאושר"(

קוד:

סמל  OUPחייב להופיע על האריזה המקורית.
A18-03/7036A19-03/7036A06-01/7036A07-017036

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  OUובאישור הרבנות
הערות:
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  817מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHELLAS NET :

ס"ח1853
117

טלפון9836348-04 :

תארעך לועזי02/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :יוון

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
רשתות לרולדות כותנה+לטקס)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

חיים עציון

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  818מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןVISCORET :

ס"ח1024
51

טלפון9611007-03 :

תארעך לועזי15/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

ח' שבט תשס"ח

שם היבואן:
רשתות")BPEX, NBPL :כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אחים זגה בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בית דין לונדון ,ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בית דין לונדון
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

סמל ה KLBD-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  819מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןFRANKLIN BAKER :

ס"ח1144
107

טלפון5612896-03 :

תארעך לועזי20/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :פיליפינים

י"ג שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שבבי קוקוס לבן")GEM MEDIUM H 4800630 -כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

סורפול

קוד:

סמל ה OKP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  820מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :וושינגטון פוטייטו

ס"ז2980
03

טלפון8574601-08 :

תארעך לועזי04/07/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ח שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

מעדנות

תוקף31/12/2008 :

שבבי תפו"א)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

ת .ייצור  ,10.05.2007על כל שק חתימה וחותמת המשגיח כשר לפסח.
WO50672/W050673/WO50771/WO51072/WO51073/WO51171/W
O51172

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :מחזיקי הדת בא"י
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  821מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :וושינגטון פוטייטו

ס"ז2981
169

טלפון889940-050 :

תארעך לועזי04/07/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ח תמוז תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

וינברג

תוקף31/12/2008 :

שבבי תפו"א)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

ת .ייצור  ,10.05.2007על כל שק חתימה וחותמת המשגיח כשר לפסח.
WO50672/W050673/WO50771/WO51072/WO51073/WO51171/W
O51172

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :מחזיקי הדת בא"י
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  822מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :איידהו סופרם

ס"ח1801
104

טלפון9420711-08 :

תארעך לועזי25/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
שבבי תפו"א,אבקת תפו"א ")BHOכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אולימפיה

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת בד"צ חתם סופר פתח
הערות:

בהשגחה :חוג בד"צ חתם סופר  .פ"ת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור10/11.12.07:
004150430244/004150430251

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  823מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןC.S 236 :

ס"ח1350
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי03/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
שום פרוס מיובש ")C.S 236כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

חממה מאיר בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,ובאישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  824מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPT MULTIMAS :

ס"ח1712
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי21/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אינדונזיה

ט"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שומן צמחי")ICEIX 32 TF, FILLIX, SPREADIX :כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

עלית

קוד:

מס' קוד000218/000318 :

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק :ינואר 2009
בהשגחה :רבנות סינגפור
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  825מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPT MUSIM MAS :

ס"ח962
93

טלפון9260201-03 :

תארעך לועזי10/01/2008 :

ארץ :אינדונזיה

תאריך עברי:

ג' שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פוליבה

תוקף31/12/2008 :

שומנים:
:Hydrogenated Palm
347, 355, 370, 368
"( כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

תאריך ייצור4/6/10.11.2007 :
6/12.12.2007
מס באטשG-306/308/310 :
311/307/G-334/309/335

תאריך אחרון לשיווק12.2008/11.2008 :
בהשגחה :רבנות סינגפור
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  826מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןUNITED CO :

ס"ח1397
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי04/02/2008 :

ארץ :מצרים

תאריך עברי:

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שומשום חום)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  827מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMEYVA :

ס"ח2077
58

טלפון7499000-09 :

תארעך לועזי12/03/2008 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שומשום חום)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  828מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןB.C EXPORTS :

ס"ח1421
204

טלפון7511004-03 :

תארעך לועזי05/02/2008 :

ארץ :גואטמלה

תאריך עברי:

כ"ט שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שינטרקו

תוקף31/12/2008 :

שומשום לבן מקולף )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח  ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  829מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAHCOF :

ס"ז1027
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי17/01/2007 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

כ"ז טבת תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שומשום לבן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  830מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBORA AGRO FOODS :

ס"ח1427
75

טלפון8418284-04 :

תארעך לועזי05/02/2008 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

כ"ט שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שוקחה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שומשום לבן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  831מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNHC SHAKUMBHRI :

ס"ח2078
58

טלפון7499000-09 :

תארעך לועזי12/03/2008 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שומשום לבן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות,באישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  832מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןD/R :

ס"ח1084
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי16/01/2008 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

ט' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שומשום קלוף)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ,ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  833מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןA/S :

ס"ח1714
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי21/02/2008 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

ט"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שומשום קלוף)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  834מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןJABS :

ס"ז1088
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי21/01/2007 :
תאריך עברי:

ב' שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

ארץ :הודו
תוקף31/12/2008 :

שומשום)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות ובאישור
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  835מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןC :

ס"ח1955
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי04/03/2008 :

ארץ :הודו

תאריך עברי:

כ"ז אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שומשום)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות בלבד,
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  836מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קראפט

ס"ח2146
72

טלפון9282888-08 :

תארעך לועזי18/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אוסטריה

י"א אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
שוקולד חלב "מילקה" ,שוקולד חלב "מילקה"עם אגוזים )"כל מוצר לאחר
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

סידס

קוד:

 KPת .ייצור 20/21.01.08

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק20/21.01.09 :
בהשגחה :משולש K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר ,לפסח קטניות ,חלבי לאוכלי א.ח נוכרי בהשגחת
הערות:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  837מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTERRAVITA :

ס"ז1781
189

טלפון9934877-02 :

תארעך לועזי06/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :פולין

ט"ז אדר תשס"ז

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר :שוקולד אלפינה גולד בטעמים :שוקולד מריר ,שוקולד חלב ,שוקלד חלב עם אגוזים ,קוד/LBAB/0208LAAB/0808LCAB/0808LCEB0208/LC8A0108 :
פרמיום פודס

שוקולד חלב עם צימוקים שקדים ואגוזים,חלב עם שקדים").כל מוצר לאחר
הסוגריים אינו מאושר"(

0808LAJB/0208LAGB/0208LBFB/0208LAJB/0208LCFB/
LBFB/0208LBEB/0208LCEB/0208LAFB0208

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :משולש -Kארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,חלבי לאוכלי אבקת חלב
הערות:

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  838מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סוריני

ס"ז1840
03

טלפון8500673-04 :

תארעך לועזי07/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :אטליה

י"ז אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :שוקולד באריזות  1ק"ג :חלב ומריר בטעמים שונים .בונבוניירות בטעמים שונים.

תוקף31/12/2008 :

סלום פואד

בחפיסות  100גרם חלב ומריר בטעמים שונים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,חלבי לאוכלי אבקת חלב
הערות:

בהשגחה :רבנות פרארה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד 1 :ק"ג ,L7A121 :חפיסות ת .ייצור  ,14.12.06בונבוניירות:
L1170014,L0060699,L6L111,L061239,L1160659,L1061408,L006030
L1061403,L0160612,L1160660,4

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  839מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ורגאני

ס"ח2252
03

טלפון6427001-04 :

תארעך לועזי26/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

י"ט אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שוקולד הולה פרליני שוקולד מעורבים ,פרליני שוקולד חלב אגוזים ג'יאנדוטי,

תוקף31/12/2008 :

קנדילנד רשת חנויות

פרלינים רוקסי ,פרליקרס פרליני שוקולד מעורבים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר)"

קוד:

תאריך אחרון לשיווק6/2009 ,05/2009 ,4/2009 :
בהשגחה :משולש K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח קטניות ,חלבי א.ח .נוכרי בהשגחת משולש
הערות:

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  840מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קראפט

ס"ח1754
72

טלפון9282888-08 :

תארעך לועזי24/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אוסטריה

י"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
שוקולד חלב "מילקה" ,שוקולד חלב "מילקה"עם אגוזים)"כל מוצר לאחר
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

סידס

קוד:

קוד KP :תאריך ייצור20.01.2008/.21.01.2008 :

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק20.01.09/21.01.2009 :
בהשגחה :משולש -Kארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,חלבי ,לאוכלי אבקת חלב
הערות:

21

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  841מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לודוויג

ס"ח2324
03

טלפון9202012-08 :

תארעך לועזי01/04/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ה אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שוקולד חלב  100גר' ,שוקולד מריר  100גר'") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

שקדיה

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק12.08 :
נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,לאוכלי קטניות ,לאוכלי אבקת חלב
הערות:

בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  842מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לודוויג שוקולד

ס"ח1475
22

טלפון9138400-08 :

תארעך לועזי06/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

א' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
שוקולד חלב אגוזים,שוקולד חלב מאוקסיון,שוקולד ממולא בקרם יוגורוט
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

יעד ממתקים

תות,שוקולד חלב במילוי קרם חלבי,שוקולד מריר במילוי קרם טירמסו,שוקולד
מריר,שוקולד חלב לבן,שוקולד לבן").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק12/2008 :
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות,חלבי לאוכלי אבקת חלב
הערות:

בהשגחה :הרב הוכוולד -גרמניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לוט,774749,174819,274819,374819,474819,574849 :
,774849,274919,274949,274979
תאריך ייצור25/26/27/28/29/30.11.07,2/4.12.07 :

8

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  843מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ויטרוס

ס"ח2067
196

טלפון6556717-04 :

תארעך לועזי12/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שוקולד חלב בטעם אגוזים ,שוקולד חלב ,שוקולד מריר ,ביצי שוקולד חלב ,ממתקי

תוקף31/12/2008 :

קפה סעדי

קוד:

KPקוד הכשרות

שוקולד מריר ממולאים :בדובדבן וליקר,קרם אגוזים ,אגוז שלם וקרם אגוזים.
שוקולד מריר בטעם תפוז,שוקולד מריר  72%עם שברי קקאו ,ממתקי שוקולד חלב
ממולאים:קרם אגוזי לוז ,קרם לבן ,ממולאים קרם אגוזים ,אגוז שלם וקרם
אגוזים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק07.05.09 :
בהשגחה :משולש K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,חלבי לאוכלי אבקת חלב
הערות:

13

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  844מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פריי

ס"ח2074
196

טלפון6556717-04 :

תארעך לועזי12/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :שוויץ

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שוקולד חלב עם שקדים דבש ונוגט ,שוקולד לבן עם שקדים דבש ונוגט ,שוקולד

תוקף31/12/2008 :

קפה סעדי

קוד:

קוד  KPלא להדפיס עד לבירור

מריר עם שקדים דבש ונוגט ,שוקולד חלב עם פולי קקאו פריכים וקפה ,שוקולד
מריר  ,78%שוקולד חלב עם צימוקים אגוזים ושקדים ,שוקולד חלב ,שוקולד מריר,
שוקולד לבן ,שוקולד חלב עם אגוזי לוז ,שוקולד חלב עם פצפוצים בטעם תפוז,
שוקולד מריר עם גרגירי לימון ופלפל שחור ,שוקולד חלב עם שבבי פקאן וקרמל,
שוקולד מריר  72%טבלאות שוקולד חלב  300גרם ,שוקולד מריר  300גרם ,שוקולד
חלב עם אגוזים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק05/2009 :
בהשגחה :משולשK
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,חלבי לאוכלי אבקת חלב
הערות:

KKKKKK

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  845מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אדבול

ס"ח1343
183

טלפון5580872-03 :

תארעך לועזי03/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :פולין

כ"ח שבט תשס"ח

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר :שוקולד חלב ,שוקולד חלב בוטנים וצימוקים ,שוקולד חלב עם אגוזים ,שוקולד מריר קוד14.01.2008+10+09+08 :
ספץ תעשיות

עם אגוזים ,שוקולד מריר") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק01.2009 :
בהשגחה :משולש K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר חלבי ,לאוכלי אבקת חלב נוכרי ,בהשגחת משולש
הערות:

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  846מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :נטרה קקאו

ס"ח1978
03

טלפון8825501-09 :

תארעך לועזי06/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

כ"ט אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
שוקולד מריר ")CN1170550כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אלמנדוס

קוד:

מס' אצווהDFL03099070 :
תאריך יצור18.01.08 20.11.07-19-18 :
מס' לוטDFL00031/080DFL00030080 :

תאריך אחרון לשיווק20.11.07 :
בהשגחה :משולש K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת משולש
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  847מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לודוויג

ס"ח1786
22

טלפון9138400-08 :

תארעך לועזי25/02/2008 :

ארץ :גרמניה

תאריך עברי:

י"ט אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יעד ממתקים

תוקף31/12/2008 :

שוקולד מריר ")% 60כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק08.2009 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות בלבד ,בהשגחת
הערות:

בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

מס' לוט180620/180650 :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  848מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קאקאו ברלין

ס"ח660
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי23/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

י"ד טבת תשס"ח

שם היבואן:
שוקולד מריר חו"גSCHOKOLADE DROPS 6582, 3215, :
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

עלית

קוד:

7481/7482/7483

"(SCHOKOLADE CHIPS 3133כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד -גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  849מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLINDT SPRUNGLI :

ס"ז1753
03

טלפון9282433-08 :

תארעך לועזי01/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

י"א אדר תשס"ז

שם היבואן:
שוקולד מריר לינדט אקסלאנס)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אפ אם אנד די בע"מ

קוד:

בהזרקת דיו בלבד L1967

תאריך אחרון לשיווק :בהזרקת דיו בלבד 21.01.2008
בהשגחה :משולש  -Kהרב רלב"ג
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות באישור
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  850מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןUNIFINE F.&BAKE INGREDIENTS :

ס"ז2063
03

טלפון9730577-03 :

תארעך לועזי18/03/2007 :

ארץ :בלגיה

תאריך עברי:

כ"ח אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

אופק

תוקף31/12/2008 :

שוקולד מריר)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

מס באטש/P.A 07.01.03 :
06.01.04 P.A
ינואר 2007

תאריך אחרון לשיווק01.2009 :
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,KF-ובאישור הרבנות
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  851מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKARIN GIDA :

ס"ז2097
22

טלפון9138400-08 :

תארעך לועזי20/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

א' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :שוקולד צמקאו ממולא בטעמים  :קרם אגוזים ,קרם בוטנים") ,כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

יעד ממתקים

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת רבנות
הערות:

בהשגחה :רבנות טורקיה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

5.03.2007/6.03.2007/7.03.2007/08.03.2007

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  852מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKARIN GIDA :

ס"ז2098
22

טלפון089138400 :

תארעך לועזי20/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

א' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :שוקולד צמקאו ממולא בטעמים :קרם בטעם דובדבן ,קרם בטעמי פירות"),כל מוצר

תוקף31/12/2008 :

יעד ממתקים

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,חלב ישראל משעת חליבה ,לאוכלי
הערות:

בהשגחה :רבנות טורקיה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

5.03.2007/06.03.2007/07.03.2007/08.03.2007

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  853מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה כן
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פררו

ס"ח641
4

טלפון9324400-08 :

תארעך לועזי20/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

י"א טבת תשס"ח

שם היבואן:
שוקולד קינדר במשקלים50 :גר' 100 ,גר' 200 ,גר' ,ממרח שוקולד נוטלה
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

ליימן שליסל בע"מ

במשקלים 350 :גר' 750 ,גר'") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק9/10/11.12.2008 :
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,חלבי ,לאוכלי אבקת חלב
הערות:

בהשגחה :הרב ישועה חדד -איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

10/11/12/13/14/15/16.12.2007

5

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  854מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דרוסטה

ס"ז2052
04

טלפון9437090-08 :

תארעך לועזי18/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד

כ"ח אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :שוקולד קרם שמנת ,שוקולד לבן ,טבליות שוקולד מריר ,טבליות שוקולד חלב,

תוקף31/12/2008 :

שיר יבוא ושווק

טבליות שוקולד מריר אקסטרא ,טבליות שוקולד חלב ומריר") ,כל מוצר לאחר
הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,חלבי לאוכלי אבקת חלב
הערות:

בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

6

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  855מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :שמרלינג-מנרוז

ס"ח1308
4

טלפון9324400-08 :

תארעך לועזי28/01/2008 :

ארץ :שוייץ

תאריך עברי:

כ"א שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ליימן שליסל בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שוקולד רוזמרי מריר )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל ה OUP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  856מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :שמרלינג-מנרוז

ס"ח1307
4

טלפון9324400-08 :

תארעך לועזי28/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :שוויץ

כ"א שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שוקולד רוזמרי :שוקולד חלב ,שוויצרי לבן במילוי פרלין הרמוני ,שוקולד חלב

תוקף31/12/2008 :

ליימן שליסל בע"מ

קוד:

סמל ה OUPD-ע"ג האריזה המקורית.

במילוי פרלין נוגט ספליט") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,לאוכלי אבקת חלב נוכרי ,ובאישור
הערות:
3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  857מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :שוקו טיים

ס"ח2209
03

טלפון6427001-04 :

תארעך לועזי24/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :יוון

י"ז אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שוקולד :טבלאות שוקולד חלב דיסני שוקו טיים ,טבלאות שוקולד חלב אגוזים,

תוקף31/12/2008 :

קנדילנד

לבבות שוקולד חלב במילוי קרם פרלין") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק07.2009/08.2009 :
בהשגחה :משולש K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח חלבי ,לאוכלי קטניות ,לאוכלי אבקת חלב
הערות:

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
לא
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  858מתוך 1011

כן
כשר לפסח
כן
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם כן

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןK.B. PACKING :

ס"ח1663
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שזיף מיובש מגולען ,שזיפים מיובשים עם חרצן") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

סולימה בע"מ

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  859מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSUNSWEET :

ס"ח1393
2

טלפון245255-054 :

תארעך לועזי04/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פרופ בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שזיפים ללא חרצנים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל משולש  KPחייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :משולש K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת משולש  ,Kובאישור
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  860מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMARIANI :

ס"ח1849
03

טלפון6881333-08 :

תארעך לועזי02/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
שזיפים מיובשים ללא גלעינים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

ששון

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות:

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  861מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןWILBUR PACKING :

ס"ח1669
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שזיפים מיובשים ללא תוספת שמן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

יוסף לוי בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנת סן פרנסיסקו,
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות סן פרנסיסקו -ארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  862מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCHAMPOS :

ס"ח1664
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
שזיפים מיובשים עם חרצן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

סולימה בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,ובאישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  863מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןNATIONAL PACKING :

ס"ח1665
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
שזיפים מיובשים עם חרצן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

סולימה בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  864מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSACRAMENTO :

ס"ח1666
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
שזיפים מיובשים עם חרצן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

סולימה בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  865מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןKB PACKING :

ס"ז2198
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי11/04/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ג ניסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

מיאל אימפקס בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שזיפים מיובשים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל  OUPחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה -OU :ארה"ב
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  OUובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  866מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSACRAMENTO :

ס"ח1231
78

טלפון9282556-03 :

תארעך לועזי24/01/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ריבוע כחול גלקסי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שזיפים מיובשים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת בד"צ סאן פרנסיסקו
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

בהשגחה :בד"צ סאן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  867מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סקרמנטו

ס"ח1609
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי14/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שזיפים מיובשים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות סן פרנסיסקו,
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות סן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  868מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןZORIA FARMS :

ס"ז2768
30

טלפון6814465-03 :

תארעך לועזי14/06/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ח סיון תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :שזיפים מיובשים ,שזיפים מגולענים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף30/06/2008 :

מוצפי ניסים

קוד:

סמל  OUPחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת  OUובאישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן ,ארץ היייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  869מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :סקרמנטו

ס"ח1137
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי20/01/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ג שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שזיפים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות סן פרנסיסקו,
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות סן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  870מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןZORIA :

ס"ח1242
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי24/01/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מוצפי משה

תוקף30/06/2008 :

שזיפים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל ה OUP-ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  871מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDERCO FOODS :

ס"ח1868
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי03/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שזיפים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה/WCRC :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  872מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCAMPOS BROS :

ס"ח326
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי13/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ג' כסלו תשס"ח

שם היבואן:
שזיפים ,שקד מולבן ,שקד טבעי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

סולימה בע"מ

קוד:

סמל  OKPחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  873מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :זאנג'יאנג וונגיה

ס"ח1950
101

טלפון7415025-09 :

תארעך לועזי04/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

כ"ז אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שימורי אננס בסירופ קל :פרוסות ,חתיכות") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

אופאל

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בד"צ אגודת ישראל,
הערות:

בהשגחה :בד"צ אגודת ישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

חותמת בד"צ אגודת ישראל כשר לפסח ע"ג כל אריזה.
קוד ייצורSTERN 01 :

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  874מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGREAT GIANT :

ס"ח1368
03

טלפון5201977-050 :

תארעך לועזי04/02/2008 :

ארץ :אינדונזיה

תאריך עברי:

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

כ.נועם

תוקף31/12/2008 :

שימורי אננס)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות סינגפור ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות סינגפור
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

I330GG: L2S ADP/L2S BDP/L2T ADP/L2T BDP/
L4S A2P/L4S B2P/L4S A2P/L4S B2P/ L2T A2P/L2T B2P/
L2T A2P/L2T B2P/ L5T A7P/L5T B7P

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  875מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :טקרנג

ס"ח1874
34

טלפון5201977-050 :

תארעך לועזי02/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :תיאלנד

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שימורי אננס ,שימורי קוקטייל פירות") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

נועם סוכנויות/כ.נועם

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת,
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר-פ"ת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

חותמת חוג חתם סופר פ"ת חייב להופיע ע"ג האריזה.
שימורי אננסKPSOA-PO711/31 :
P0109-OANPS
P0108-OATKP
שימורי קוקטיילKPSOA-F0713/14 :
KPSOA-F0711/12
P0109-OANPS

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  876מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :טקרנג

ס"ח1875
28

טלפון5588780-03 :

תארעך לועזי02/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שימורי אננס ,שימורי קוקטייל פירות") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

אלסקה בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת,
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר-פ"ת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

חותמת חוג חתם סופר פ"ת חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית
שימורי אננסP0107/8-OATKP :
KPSOA-P0711/12
KPSOA-P0711/12/13/14
KPSOA-S0711/12
שימורי קוקטיילF0107/8-OATKP :
KPSOA-F0711/12/13

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  877מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :שנקינג פוד קומפני

ס"ח1600
101

טלפון7415025-09 :

תארעך לועזי14/02/2008 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אופאל

תוקף31/12/2008 :

שימורי אפרסק)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת בד"צ אגודת ישראל ,
הערות:

בהשגחה :בד"צ אגודת ישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

קוד ייצור01 STERN :
סמל בד"צ אגודת ישראל כשר לפסח ע"ג האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  878מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פוולידס

ס"ח1756
25

טלפון6795108-02 :

תארעך לועזי24/02/2008 :

ארץ :יוון

תאריך עברי:

י"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אהרונוב בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שימורי אפרסק)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק08.09.2010 :
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת,
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר-פ"ת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

סמל חוג חתם סופר פ"ת ע"ג האריזה המקורית+.חתימת המשגיח בכתב
יד :מ.ה ע"ג כל אריזה/או על מדבקה ע"ג האריזה.
תאריך ייצור09.09.2007 :
קודpppha6kp :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  879מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פוולידס

ס"ח1757
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי24/02/2008 :

ארץ :יוון

תאריך עברי:

י"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שופרסל

תוקף31/12/2008 :

שימורי אפרסק)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת,
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר-פ"ת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

סמל חוג חתם סופר פ"ת ע"ג האריזה המקורית+.חתימת המשגיח בכתב
יד :מ.ה ע"ג כל אריזה/או על מדבקה ע"ג האריזה.
תאריך ייצור09.09.2007 :
קודpppha6kp :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  880מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פוולידס

ס"ח1758
78

טלפון9282624-03 :

תארעך לועזי24/02/2008 :

ארץ :יוון

תאריך עברי:

י"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ריבוע כחול בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שימורי אפרסק)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת,
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר-פ"ת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

סמל חוג חתם סופר פ"ת ע"ג האריזה המקורית+.חתימת המשגיח בכתב
יד :מ.ה ע"ג כל אריזה/או על מדבקה ע"ג האריזה.
תאריך ייצור09.09.2007 :
קודpppha6kp :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  881מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ג'נרל דה קונסרבס

ס"ח52
125

טלפון6595555-04 :

תארעך לועזי24/09/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

י"ב תשרי תשס"ז

שם היבואן:
שימורי גרעיני תירס מתוק)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

זנלכל בע"מ

קוד:

6665

תאריך אחרון לשיווק31.08.2011 :
בהשגחה -KF :אנגליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת KF
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  882מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCANADIAN FISHING :

ס"ז1777
83

טלפון5665333-03 :

תארעך לועזי01/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :קנדה

י"א אדר תשס"ז

שם היבואן:
שימורי דג סלומון )אלתית()"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

החברה המאוחדת בע"מ

קוד:

קודים PKDPT K111/PKDPS K312/ PKDPS K311/ PKDPO K212
PKFPE J3l12/ J4l1, PKFPD J4l2/J3l2

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה BCK :קנדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  BCKובאישור הרבנות
הערות :סמל הכשרות והקודים חייבים להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  883מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBOLTON :

ס"ז967
53

טלפון9200302-03 :

תארעך לועזי14/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :אטליה

כ"ד טבת תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :שימורי דגים:טונה "ריו מרה" בשמן זית)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

שסטוביץ בע"מ

תאריך אחרון לשיווק12/12/2011,22/01/2013 :
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,כשר לפסח ,בהשגחת הרב חזן ובאישור
הערות:

בהשגחה :הרב חזן איטליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

L8 022, L6346

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  884מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פרנס שמפיניון

ס"ז2232
03

טלפון9506898-03 :

תארעך לועזי12/04/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ד ניסן תשס"ז

שם היבואן:
שימורי פטריות שמפיניון שלמות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

צלוביץ א.

קוד:

לוט  . D 5000310 07081 3ת .ייצור 22.03.2007

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  KFובאישור הרבנות
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  885מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פרנס שמפיניון

ס"ז3113
03

טלפון9506898-03 :

תארעך לועזי23/07/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

ח' אב תשס"ז

שם היבואן:
שימורי פטריות שמפיניון)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

צלוביץ א.

קוד:

לוט D307282 5000280,5000280 D307171 5000280. D307261 :
ת .ייצור 09/10.10.2007 ,18.09.07 ,19/20.06.07

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח  ,פרווה ,בהשגחת  KFובאישור הרבנות
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  886מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פרנבורי

ס"ז1032
112

טלפון9322233-08 :

תארעך לועזי17/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

כ"ז טבת תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :שימורי פירות :אננס פרוסות ,אננס חתוך ,קוקטייל בסירופ").כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב,
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר-ב"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריכי ייצורCHATAMP 16.10.06/ELYFYKP 17.10.06/ CHUGKP :
SOFERP 19.10.06/ ESLYFK 20.10.06/ DFELYF/18.10.06
23.10.06/CCSKLP 24.10.06

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  887מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פ.ו.ט

ס"ז1152
14

טלפון8608532-08 :

תארעך לועזי23/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

ה' שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :שימורי פירות :קוקטייל פירות בסירופ מותג "ויליגר דליקטס")"כל מוצר לאחר

תוקף31/12/2008 :

ד.ס.פ .בע"מ

קוד:

ת .ייצור  8-6דצמבר  .2006קוד ייצור PVTFC

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,,פרווה ,בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ בית יוסף
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  888מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTHAI PINEAPPLE :

ס"ז862
14

טלפון8608532-08 :

תארעך לועזי03/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

י"ג טבת תשס"ז

שם היבואן:
שימורי פרות:לפתן אננס :קוביות ,פרוסות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

ד.ס.פ .בע"מ

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק12/2009 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת מחזיקי הדת בא"י
הערות:

בהשגחה :מחזיקי הדת בא"י
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור /02/06/07/08/11/12 . 12.06
קודיםTCSSL,TCSPL :
חותמת בד"ץ כשר לפסח על כל אריזה.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  889מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :בייג'ין תומס

ס"ז915
101

טלפון7415025-09 :

תארעך לועזי09/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

י"ט כסלו תשס"ז

שם היבואן:
שימורי פרות:קוקטייל פירות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אופאל

קוד:

ת .ייצור 12.12.06
לוטEKFSLP HF116 :
סמל  KFחייב להופיע על האריזה .

תאריך אחרון לשיווק12.12.09 :
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  KFובאישור הרבנות
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  890מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ג'נרל קונסרב

ס"ח756
78

טלפון9282556-03 :

תארעך לועזי30/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"א טבת תשס"ח

שם היבואן:
שימורים :גרעיני תירס מתוק)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

ריבוע כחול גלקסי בע"מ

קוד:

מס' לוט6591 :

תאריך אחרון לשיווק31.08.2011 :
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת ה,KF-
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  891מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ג'נרל קונסרבס

ס"ח779
125

טלפון6595555-04 :

תארעך לועזי30/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"א טבת תשס"ח

שם היבואן:
שימורים :גרעיני תירס מתוק)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

זנלכל בע"מ

קוד:

מס' לוט6665 :

תאריך אחרון לשיווק31.08.2011 :
בהשגחה-KF :אנגליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת ה,KF-
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  892מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןP.T. GREAT GIANT :

ס"ז669
03

טלפון9562188-09 :

תארעך לועזי20/12/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :אינדונזיה

כ"ט כסלו תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :שימורים :לפתני חתיכות אננס ,לפתני פרוסות אננס ,לפתני קוקטייל פירות טרופי.

תוקף31/12/2008 :

מירו פודס אינטרנשיונל

"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות סינגפור ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות סינגפור
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

H331GG L2SACP/L2TACP/L2TBCP/L2SA2P/L2SB2P/L2TA2P
L2TB2P/L5TA8P/L5TB8P
H332GG L2SA2P/L2SB2P/L2CA2P/L2TA2P/L2TB2P/L8TA2P
/L8TB2P/L5TA8P/L5TB8P

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  893מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןP.T. GREAT GIANT :

ס"ז781
34

טלפון5201977-050 :

תארעך לועזי27/12/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :אינדונזיה

ו' טבת תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :שימורים :לפתני חתיכות אננס ,לפתני פרוסות אננס ,לפתני קוקטייל פירות טרופי.

תוקף31/12/2008 :

נועם סוכנויות

"(כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר פרווה,לפסח בהשגחת רבנות סינגפור ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות סינגפור
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

H331GG L2SACP/L2TACP/L2TBCP/L2SA2P/L2SB2P/L2TA2P
L2TB2P/L5TA8P/L5TB8P
H332GG L2SA2P/L2SB2P/L2CA2P/L2TA2P/L2TB2P/L8TA2P
/L8TB2P/L5TA8P/L5TB8P

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  894מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :זאנג'יאנג

ס"ח352
101

טלפון7415025-09 :

תארעך לועזי19/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

ט' כסלו תשס"ח

שם היבואן:
שמורי אננס פרוסות וחתיכות בסירופ קל במותג "זול פה")"כל מוצר לאחר
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אופאל

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ אגו"י ובאישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בד"ץ אגו"י
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

קוד ייצור .STERN 01
חותמת הבד"ץ על כל אריזה.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  895מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPT KARAY :

ס"ח595
78

טלפון9282556-03 :

תארעך לועזי17/12/2007 :

ארץ :אינדונזיה

תאריך עברי:

ח' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ריבוע כחול גלקסי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שמורי פטריות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

מס' לוט K2BMW KRB :תאריך ייצור2007-11-28+27+26 :

תאריך אחרון לשיווק2010-11-28+27+26 :
בהשגחה :משולש K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת משולש  ,Kובאישור
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  896מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ג'נרל דה קונסרבס

ס"ח65
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי07/10/2007 :

ארץ :צרפת

תאריך עברי:

כ"ה תשרי תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שופרסל

תוקף31/12/2008 :

שמורי תירס מתוק)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

קוד 6598,6668,6591,6661

תאריך אחרון לשיווק31/08/2011 :
בהשגחה -KF :אנגליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת KF
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  897מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHERBAFROST :

ס"ח1518
03

טלפון6626310-08 :

תארעך לועזי11/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

ה' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שמיר ,קוסברה ,בזיליקום ,פטרוזליה ,באריזות של  100גר' ,ו 10ק"ג") ,כל מוצר

תוקף31/12/2008 :

הלל ג .שווק

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

על כל אריזה מדבקה עם סמל בד"צ כשר לפסח  .על כל קרטון יש
הולוגרמה בצבע כסף עם סמל הבד"צ.
תאריך ייצור18.09.06 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ מהדרין
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית .יש לבדוק לפני השימוש.

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  898מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לסיור

ס"ח2234
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי25/03/2008 :

ארץ :צרפת

תאריך עברי:

י"ח אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סיימן בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שמן ")ISIO 4כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק30.09.09 :
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ
הערות:

בהשגחה :בד"ץ ליאון -צרפת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

 . 7612ת .ייצור 12.03.08

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  899מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLESIEUR :

ס"ז1327
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי05/02/2007 :

ארץ :צרפת

תאריך עברי:

י"ז שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

סיימן בע"מ

תוקף30/06/2008 :

שמן ")ISIO4כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק30.06.08 :
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,בהשגחת בד"ץ ליאון
הערות:

בהשגחה :בד"ץ ליאון -צרפת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

002617900000

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  900מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSNOI :

ס"ח2228
03

טלפון5831670-02 :

תארעך לועזי25/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :מקסיקו

י"ח אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שמן אגוזים מזוכך בחביות פח שחור  190ק"ג בלבד)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

אחד אחד בע"מ

מאושר)"

קוד:

החביות ממוספרות מ-אחד ועד חמישים ושלוש )במילים(.
ת .ייצור החל מ 10.02.08-עד  .02.03.08על כל חבית מדבקה עם הולגרמה
עם סמל הכשרות

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"ץ מהדרין
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  901מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןINTERNATIONAL BIO GENESIS :

ס"ז1553
03

טלפון5833442-02 :

תארעך לועזי19/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

א' אדר תשס"ז

שם היבואן:
שמן אגוזים מזוכך במכולות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

דרומה

קוד:

 :GESW 2038388/ UESU 2169446/ FSCU 3649857מס' מכולה

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"ץ מהדרין
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  902מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :וואסה

ס"ח2030
03

טלפון3891798-052 :

תארעך לועזי10/03/2008 :

ארץ :מרוקו

תאריך עברי:

ג' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אפריטיף בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שמן ארגן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח  ,פרווה ,בהשגחת רבנות מרוקו ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות מרוקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  903מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןACEITERA DEHEZA :

ס"ז1759
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי01/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

יא' אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :שמן במותג "זול פה"  :חמניות מזוכך,סויה מזוכך)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

שופרסל

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת אחדות ישראל
הערות:

בהשגחה :אחדות ישראל -ארגנטינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

 28ינואר  15 ,2007פברואר 2007

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  904מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןACEITERA GENERAL DEHEZA :

ס"ח1940
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי04/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

כ"ז אדר א' תשס"ח

תוקף31/12/2008 :

שם היבואן:
מוצר :שמן במותג "זול פה" :שמן חמניות  1ליטר ,שמן סויה  1ליטר 3 ,ליטר ,שמן חמניות קוד :תאריך ייצור 10/ 11/21/22.01.08 :י"ד/ט"ו שבט תשס"ח
שופרסל

במותג שופרסל ,שמן סויה מותג שופרסל"),כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת אחדות
הערות:

בהשגחה :אחדות ישראל-ארגנטינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

מס' באטש2089 0400 :
שמן סויה מותג שופרסל :ת .יצור17.12.07 :

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  905מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :יודום גידה

ס"ז3442
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי10/09/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

כ"ז אלולתשס"ז

שם היבואן:
שמן זית כתית מעולה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח  ,פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר פ"ת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

על כל אריזה מופיע קוד .L387
על כל אריזה סמל חוג חתם סופר פ"ת.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  906מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אסייטס בורחס

ס"ח1254
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי24/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

י"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
שמן זית כתית מעולה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שופרסל

קוד:

סמל ה OUP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  907מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אסייטס דל סור

ס"ח1687
28

טלפון5588780-03 :

תארעך לועזי20/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

י"ד אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
שמן זית כתית מעולה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אלסקה בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות מדריד ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות מדריד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור18.10.07 :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  908מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :יודום גידה

ס"ח1735
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי21/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

ט"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
שמן זית כתית מעולה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

תאריך אחרון לשיווק21.01.2009 :
נוסח התווית :כשר פרווה ,בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר-פ"ת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

חותמת חוג חתם סופר פ"ת ע"ג האריזה המקורית.
BHSPT 210108

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  909מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןLESIEUR :

ס"ז2113
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי20/03/2007 :
תאריך עברי:

א' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

שופרסל

ארץ :צרפת
תוקף31/12/2008 :

שמן חמניות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק31.08.08 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ ליאון ובאישור
הערות:

בהשגחה :בד"ץ ליאון -צרפת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור 14.02.07/22.02.07

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  910מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :לסיור

ס"ז1967
35

טלפון6887977-03 :

תארעך לועזי13/03/2007 :

ארץ :צרפת

תאריך עברי:

כ"ג אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

סיימן בע"מ

תוקף30/06/2008 :

שמן חמניות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק31.08.08 :
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ
הערות:

בהשגחה :בד"ץ ליאון  -צרפת
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור 14/22.02.07

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  911מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אורגניק אוייל

ס"ח2302
157

טלפון9560581-09 :

תארעך לועזי30/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :איטליה

כ"ג אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שמן חמניות")HIGH OLEIC SUNFLOWER OIL-כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

א.נ.י.ר מסחר בע"מ

קוד:

אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת בד"צ
הערות:

בהשגחה :בד"צ מנצ'סטר-אנגליה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  912מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןACEITERA GENERAL DEHEZA :

ס"ח1941
42

טלפון8455707-04 :

תארעך לועזי04/03/2008 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

כ"ז אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

תומר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שמן סויה  1ליטר )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת אחדות
הערות:

בהשגחה :אחדות ישראל-ארגנטינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור /10.01.2008 :ג' שבט תשס"ח
מס' באטש2089 0400 :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  913מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןACEITERA GENERAL DEHEZA :

ס"ח1943
78

טלפון9282624-03 :

תארעך לועזי04/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

כ"ז אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
שמן סויה  1ליטר מותג :סילברדו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

ריבוע כחול בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת אחדות
הערות:

בהשגחה :אחדות ישראל-ארגנטינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור17/18.12.2007 10.01.2008 :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  914מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAGD :

ס"ח1788
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי25/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

י"ט אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שמן סויה במותג :זול פה  1ליטר") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

שופרסל

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,בהשגחת אחדות ישראל
הערות:

בהשגחה :אחדות ישראל-ארגנטינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור17.12.2007 :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  915מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןACEITERA GENERAL DEHEZA :

ס"ז1055
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי17/01/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

כ"ז טבת תשס"ז

שם היבואן:
שמן סויה מזוכך בגדלים שונים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שופרסל

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,לאוכלי קטניות בהשגחת אחדות ישראל
הערות:

בהשגחה :אחדות ישראל -ארגנטינה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור  18/19דצמבר 2006
18ינואר 2007

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  916מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPT MUSIM MAS :

ס"ח1989
93

טלפון9260201-03 :

תארעך לועזי06/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :אינדונזיה

כט' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שמן קוקוס מוקשה,שמן קוקוס נוזלי,ושמן דקלים").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

פוליבה

מאושר"(

קוד:

מס באטשP304,P226,P3639:
תאריך ייצור 01.08:או 02.08

תאריך אחרון לשיווק 01.09 :או 02.09
בהשגחה :רבנות סינגפור
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  917מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAOR :

ס"ח2052
78

טלפון9282624-03 :

תארעך לועזי11/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

ד' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שמן קנולה  1ליטר מותג :סילברדו)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

ריבוע כחול בע"מ

תאריך אחרון לשיווק :אוגוסט 2009
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,באישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בד"צ מהדרין/הרבנות הראשית
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

פברואר 2008
מס' לוטLF8044/LE8044 :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  918מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAOP :

ס"ז2145
112

טלפון9322233-08 :

תארעך לועזי22/03/2007 :
תאריך עברי:

ג' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

וילי פוד בע"מ

ארץ :בלגיה
תוקף31/12/2008 :

שמן קנולה  1ליטר)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק31/08/08 :
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,בהשגחת בד"ץ יורה דעה
הערות:

בהשגחה :בד"ץ יורה דעה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

על כל אריזה מוטבע חותם בד"ץ יורה דעה.
ת .ייצור 13/02/07

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  919מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAOR :

ס"ח1743
25

טלפון6795108-02 :

תארעך לועזי24/02/2008 :

ארץ :בלגיה

תאריך עברי:

י"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אהרונוב בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שמן קנולה  1ליטר") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק :אוגוסט 2009
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,באישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בד"צ מהדרין/הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך יצור :פברואר 2008
מס' לוטLF8035 :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  920מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAOR :

ס"ח1740
75

טלפון8418284-04 :

תארעך לועזי24/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

י"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
שמן קנולה  1ליטר 3 ,ליטר") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שוקחה בע"מ

תאריך אחרון לשיווק :יולי /2009אוגוסט 2009
נוסח התווית :כשרלפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,באישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בד"צ מהדרין/הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

מס' לוטLF8016/LF8024/LA8058 :
תאריך ייצור :ינואר /2008פברואר 2008

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  921מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAOR :

ס"ח1745
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי24/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

י"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
שמן קנולה  1ליטר 3 ,ליטר") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שופרסל

תאריך אחרון לשיווק :יולי /2009ספטמבר 2009
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות,באישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בד"צ מהדרין /הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור :ינואר /2008מרץ 2008
מס' לוטLF8009/LF8008/LA8024/LE 8065 :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  922מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAOR :

ס"ח1742
28

טלפון5588780-03 :

תארעך לועזי24/02/2008 :

ארץ :בלגיה

תאריך עברי:

י"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אלסקה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שמן קנולה  1ליטר"),כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק :יולי /2009אוגוסט /2009ספטמבר 2009
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות,באישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בד"צ מהדרין/הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

מס' לוטLF8009/LF8024/LF8049/LF8065 :
תאריך ייצור :ינואר /2008פברואר /2008מרץ 2008

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  923מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAOR :

ס"ז1597
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי21/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

ד' אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :שמן קנולה  1,3ליטר מותג "זול פה" )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף30/06/2008 :

שופרסל

תאריך אחרון לשיווק :יולי 2008
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות  ,פרווה ,באישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בד"ץ מהדרין/הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור ינואר 2007
לוט LE7024, LE/LF7010

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  924מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAOR :

ס"ז1592
78

טלפון9282556-03 :

תארעך לועזי21/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

ג' אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :שמן קנולה  3-1ליטר מותג "סילבראדו")"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף30/06/2008 :

ריבוע כחול גלקסי בע"מ

תאריך אחרון לשיווק :אוגוסט .2008
נוסח התווית :כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,פרווה ,באישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בד"ץ מהדרין/הרבנות הראשית לישראל/
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לוט LF/LE7032
ת .ייצור פברואר .2007

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  925מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAOR :

ס"ח1744
03

טלפון9295323-08 :

תארעך לועזי24/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

י"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שמן קנולה  DOLLYבבקבוקים של  1ליטר").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

רידן שווק בע"מ

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק :יולי /2009אוגוסט 2009
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,באישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בד"צ מהדרין/הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור :ינואר /2008פברואר 2008
מס' לוטLF8016/ LE8059 :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  926מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAOR :

ס"ז1593
25

טלפון6795108-02 :

תארעך לועזי21/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

ג' אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :שמן קנולה ארוז בבקבוקים של  1ליטר") .כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף30/06/2008 :

אהרונוב בע"מ

תאריך אחרון לשיווק :יולי .2008
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,פרווה ,באישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בד"ץ מהדרין/הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור ינואר ,2007
קוד LF7010

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  927מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAOR :

ס"ח2193
03

טלפון9413422-03 :

תארעך לועזי20/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

י"ג אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שמן קנולה במותג " דנדורי"  1ליטר") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

דנדורי עסקים

תאריך אחרון לשיווק :ספטמבר 2009
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,באישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בד"צ מהדרין/הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך יצור :מרץ 2008
קוד/LF8065/LF8066 :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  928מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAOR :

ס"ח2051
42

טלפון8455707-04 :

תארעך לועזי11/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

ד' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
שמן קנולה במותג ":תומר")"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

תומר בע"מ

תאריך אחרון לשיווק :אוגוסט 2009
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות,באישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בד"צ מהדרין/הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

פברואר  2008מס' לוטLA8059/LF8059/LF8035 :

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  929מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAOR :

ס"ז2121
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי21/03/2007 :
תאריך עברי:

ב' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

שופרסל

ארץ :בלגיה
תוקף31/12/2008 :

שמן קנולה מזוכך)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק :אוגוסט .2008
נוסח התווית :כשר לפסח  ,פרווה ,בהשגחת בד"ץ מהדרין ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בד"ץ מהדרין/הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

קוד  LA7059ת .ייצור פברואר 2007

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  930מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAOR :

ס"ז1591
42

טלפון8455707-04 :

תארעך לועזי21/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

ג' אדר תשס"ז

שם היבואן:
שמן קנולה מזוכך") 1 -3כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

תומר בע"מ

תאריך אחרון לשיווק :יולי .2008
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות  ,פרווה  ,באישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בד"ץ מהדרין/הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

ת .ייצור ינואר .2007
לוט LE7024, LA7029

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  931מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAOR :

ס"ח1746
10

טלפון9264226-03 :

תארעך לועזי24/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

י"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שמן קנולה" :זול פה" 1ליטר ,מותג שופרסל  2ליטר") ,כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

שופרסל

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק :יולי/2009אוגוסט 2009
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,באישור הרבנות
הערות:

בהשגחה :בד"צ מהדרין/הרבנות הראשית לישראל
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

תאריך ייצור ינואר / 2008פברואר 2008
LF8024/LA8038/LA8039/LA8037

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  932מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMOLINOS :

ס"ז1896
112

טלפון9322233-08 :

תארעך לועזי11/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

כ"א אדר תשס"ז

שם היבואן:
שמן תירס  1ליטר 3 ,ליטר)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

תאריך אחרון לשיווק04/02.06.08 26/27.05.08 :
נוסח התווית :כשר לפסח  ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת בד"ץ יורה דעה
הערות:

בהשגחה :בד"ץ יורה דעה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

04/02.01.07 26/27.12.06

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  933מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :נידרה

ס"ח1862
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי02/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
שמן תירס בבקבוקים של  1ליטר 3 ,ליטר") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק18.08.2009/13.08.2009 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת בד"צ יורה דעה,
הערות:

בהשגחה :בד"צ יורה דעה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

חותמת בד"צ יורה דעה ע"ג האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  934מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :נידרה

ס"ז1673
112

טלפון9322233-08 :

תארעך לועזי26/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארגנטינה

ח' תמוז תשס"ז

שם היבואן:
שמן תירס ,שמן חמניות ,שמן סויה במשקלים  3 ,1ליטר)"כל מוצר לאחר
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח אוכלי קטניות ,בהשגחת בד"ץ יורה דעה
הערות:

בהשגחה :בד"ץ יורה דעה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

קוד כשרות 24043/24042/24045
ת .ייצור 02/03.01.07 22/24/27.12.06

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  935מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קווס דל קסטילו

ס"ח2184
39

טלפון5462414-03 :

תארעך לועזי20/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

י"ג אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שמפניה:קווה קסטל דה אולרדולה יבש ,וחצי יבש") ,כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

החברה הסקוטית בע"מ

קוד:

סמל ה OUP-ע"ג מדבקה .הולוגרם ע"ג כל קרטון

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OU-ובאישור הרבנות
הערות :היין לא מבושל.
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  936מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןALIMAR :

ס"ח609
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי18/12/2007 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

ט' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שעועית אדומה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  937מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :החברה הבינלאומית למזון בע"מ

ס"ח516
03

טלפון8913391-09 :

תארעך לועזי10/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :מצרים

א' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שעועית ירוקה:שלמה ,וחתוכה באריזות של  9/10ק"ג )"כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

שאנאל בע"מ

אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות בלבד בהשגחת בד"צ יורה
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בד"צ יורה דעה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

הולוגרמה עם סמל יורה דעה על המדבקה שעל כל קרטון.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  938מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTUHSU :

ס"ח610
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי18/12/2007 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

ט' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שעועית לבנה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  939מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGEDCO :

ס"ח1376
75

טלפון8418284-04 :

תארעך לועזי04/02/2008 :

ארץ :קנדה

תאריך עברי:

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שוקחה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שעועית לבנה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  940מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןFOOD WAY :

ס"ח1378
75

טלפון8418284-04 :

תארעך לועזי04/02/2008 :

ארץ :ארגנטינה

תאריך עברי:

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שוקחה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שעועית לבנה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  941מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBISSMA/VITTERA/C+V :

ס"ח1396
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי04/02/2008 :

ארץ :סין/קנדה/פרו

תאריך עברי:

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שעועית לבנה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  942מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPETER COMODITIES :

ס"ח1383
75

טלפון8418284-04 :

תארעך לועזי04/02/2008 :

ארץ :אוסטרליה

תאריך עברי:

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שוקחה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שעועית מאש)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,לאוכלי קטניות ,באישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  943מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןQUALITY NUT :

ס"ח1976
58

טלפון7499000-09 :

תארעך לועזי05/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף30/06/2008 :

שקד בקליפה)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה-CCK :ארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת ה CCK-ארה"ב ,ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע ע"ג האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  944מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןALMENDAS LIOPIS :

ס"ח611
62

טלפון8848587-09 :

תארעך לועזי18/12/2007 :

ארץ :ספרד

תאריך עברי:

ט' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מר קייק

תוקף31/12/2008 :

שקד טחון)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות מדריד ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות מדריד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  945מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPARAMOUNT :

ס"ח1616
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי14/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שקד טחון)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  946מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPANOCHE CREEK PACKING :

ס"ח1953
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי04/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ז אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שקד מולבן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  947מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCAMPOS BROS /BLUE DIAMOND :

ס"ח364
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי19/11/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ט' כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף30/06/2008 :

שקד פרוס)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל  OKPעל האריזה המקורית יצרן CAMPOS BROS

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  948מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןRIVERWEST :

ס"ח1892
03

טלפון6881333-08 :

תארעך לועזי03/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ששון

תוקף31/12/2008 :

שקד קלוף)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע ע"ג האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  949מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןWESTERN NUT\HILLTOP :

ס"ח476
217

טלפון6226602-04 :

תארעך לועזי09/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ט כסלו תשס"ח

שם היבואן:
שקד,:קלוף,טחון,מולבן)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

שיקרצי

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח,בהשגחת בד"צ סאן פרנסיסקו ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בד"צ סאן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  950מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTREEHOUSE :

ס"ח477
217

טלפון6226602-04 :

תארעך לועזי09/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ט כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שקדים טבעיים:מולבנים,פרוסים,מקלות,טחון)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף30/06/2008 :

שיקרצי

קוד:

סמל  OUעל האריזה המקורית.

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOU :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת  OUובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  951מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCOMPOS BROS :

ס"ז3349
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי28/08/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ד אלול תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף30/06/2008 :

שקדים מולבנים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל  OKPחייב להופיע על האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח  ,פרווה ,בהשגחת  OKובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  952מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHUGHSON/GOLD :
HILLS/CAMPOS/TREEHOUSE
טלפון7499000-09 :

ס"ח2075
58

תארעך לועזי12/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ה' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שקדים מולבנים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  953מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןTREEHOUSE :

ס"ח1994
03

טלפון6881333-08 :

תארעך לועזי06/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ט אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ששון

תוקף31/12/2008 :

שקדים מולבנים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  954מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןH.NARAGHI FARMS :

ס"ח1595
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי13/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
שקדים מקולפים אמריקאי").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מיאל אימפקס

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  955מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןRIVERWEST :

ס"ח2008
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי09/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ב' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
שקדים מקולפים מולבנים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

יוסף לוי בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת בד"ץ סאן פרנסיסקו ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בד"ץ סאן פרנסיסקו
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  956מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דל ריו נאט קו

ס"ז1505
78

טלפון9282556-03 :

תארעך לועזי14/02/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ו שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

ריבוע כחול גלקסי בע"מ

תוקף30/06/2008 :

שקדים מקולפים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח  ,פרווה ,בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו,
הערות:

בהשגחה :רבנות סאן פרנסיסקו
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  957מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCAPAY CANYON RANCH :

ס"ח1563
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי13/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ז' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מיאל אימפקס

תוקף30/06/2008 :

שקדים מקולפים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות סאן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  958מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHUGHSON NUT :

ס"ח2021
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי09/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ב' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מיאל אימפקס

תוקף31/12/2008 :

שקדים מקולפים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות סאן פרנסיסקו
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  959מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןFISHER NUT COMPANY :

ס"ח1932
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי04/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ז אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שקדים מקולפים ,שקדים בקליפה") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

יוסף לוי בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות סן פרנסיסקו,
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות סן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  960מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBLUE DIAMOND :

ס"ח604
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי17/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ח' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שקדים מקולפים ,שקדים בקליפה ,שקדים מקולפים מולבנים ,אגוזי לוז") ,כל

תוקף30/06/2008 :

יוסף לוי בע"מ

קוד:

שקדים :סמל ה OKP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OK-ובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  961מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHUGHSON NUT :

ס"ח1537
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי12/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ו' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שקדים מקולפים ,שקדים מולבנים").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

יוסף לוי בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות סן פרנסיסקו,
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות סן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  962מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBLUE DIAMOND :

ס"ח433
03

טלפון0525202932 :

תארעך לועזי03/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ג כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שקדים מקולפים.שקדים מולבנים בצורות שונות").כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף30/06/2008 :

רוז מנשה בע"מ

מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח בהשגחת  OKובאישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  963מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSUN VALLEY :

ס"ח1236
178

טלפון8618031-09 :

תארעך לועזי24/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שקדים קלופים  22.700ק"ג ,שקד מולבן  22.700ק"ג ,שקד טחון  11.350ק"ג") ,כל

תוקף31/12/2008 :

שיקרצי

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות סן פרנסיסקו,
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות סן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  964מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHOILAND NUT :

ס"ח2236
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי25/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ח אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
שקדים קלופים אמריקאי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מוצפי משה

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  965מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןROBERTS FERRY NUT :

ס"ח2157
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי19/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

י"ב אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
שקדים קלופים אמריקאיים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מוצפי משה

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  966מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פישר נט קומפני

ס"ז3094
30

טלפון6814465-03 :

תארעך לועזי22/07/2007 :
תאריך עברי:

ז' אב תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

מוצפי ניסים

ארץ :ארה"ב
תוקף30/06/2008 :

שקדים קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות סאן פרנסיסקו
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות סאן פרנסיסקו
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  967מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןRPAC LLC :

ס"ח438
217

טלפון6230148-04 :

תארעך לועזי03/12/2007 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"ג כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שיקרצי

תוקף30/06/2008 :

שקדים קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת בית דין סאן פרנסיסקו
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בית דין סאן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  968מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :פישר נט קומפני

ס"ח1278
30

טלפון6814465-03 :

תארעך לועזי28/01/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

כ"א שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מוצפי ניסים

תוקף30/06/2008 :

שקדים קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות סן פרנסיסקו,
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות סן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  969מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMARI ANI :

ס"ח1601
178

טלפון6230148-04 :

תארעך לועזי14/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

שיקרצי

תוקף31/12/2008 :

שקדים קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות סן פרנסיסקו,
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות סן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  970מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןP.R FARMS :

ס"ח1715
71

טלפון5106868-03 :

תארעך לועזי21/02/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

ט"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

חממה מאיר בע"מ

תוקף31/12/2008 :

שקדים קלופים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  971מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןHOLLAND NUT :

ס"ח2124
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי17/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מוצפי משה

תוקף31/12/2008 :

שקדים קלופים") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  972מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCAMPOS BROS FARMS :

ס"ח697
217

טלפון6230748-04 :

תארעך לועזי25/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

ט"ז טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שקדים קלופים ,שקד פרוס טבעי") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף30/06/2008 :

שיקרצי

קוד:

סמל ה OKP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OK-ובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  973מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןWESTERN NUT :

ס"ח535
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי12/12/2007 :
תאריך עברי:

ג' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

ארץ :ארה"ב
תוקף31/12/2008 :

שקדים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות סן פרנסיסקו
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  974מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קמפוס ברוס

ס"ח2126
50

טלפון6827424-03 :

תארעך לועזי17/03/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י' אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

מוצפי משה

תוקף30/06/2008 :

שקדים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל ה OKP-חייב להופיע ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה ,OK-ובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  975מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןQUALITY NUT :

ס"ח1139
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי20/01/2008 :

ארץ :ארה"ב

תאריך עברי:

י"ג שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף30/06/2008 :

שקדים ,אגוזים") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה-CCK :ארה"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה CCK-ארה"ב ,ובאישור
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  976מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןRIVERWEST PROCESSING :

ס"ח1829
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי02/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ה אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
שקדים ,שקד בקליפה") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

סולימה בע"מ

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות סן פרנסיסקו,
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :רבנות סן פרנסיסקו
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  977מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןUNIPAC :

ס"ו3339
32

טלפון9436275-08 :

תארעך לועזי19/07/2006 :
תאריך עברי:

ארץ :ברזיל

כ"ג תמוז תשס"ו

שם היבואן:
שקיות וגלילים מודפסים ולא מודפסים ,אריזות פלסטיק)"כל מוצר לאחר
מוצר:

תוקף30/06/2008 :

פיוניר

הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב מאיר איליאוויטש-ברזיל
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  978מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCASE TECH :

ס"ח1825
03

טלפון8856557-09 :

תארעך לועזי28/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כב' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
שרוולי נקניק ")WALSRODER DRAMכל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אייזנמן ובנו

קוד:

מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות המבורג-גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  979מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קאלע

ס"ח562
197

טלפון9878729-04 :

תארעך לועזי13/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

ד' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שרוולי נקניק לא אכילים,כיסי נקניק:מפוליאמיד,צלולוזה,פוליאסטר)"כל מוצר

תוקף31/12/2008 :

נקניק נהריה

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  980מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :קאלע

ס"ח548
171

טלפון9221502-08 :

תארעך לועזי13/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

ד' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שרוולי נקניק לא אכילים :כיסי נקניק מפואלימיד ,כיסי נקניק מצלולוזה ,כיסי

תוקף31/12/2008 :

טוהר בע"מ

נקניק מפוליאסטר") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד -גרמניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייב להופיע ע"ג האריזה
המקורית.

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  981מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPPH CASIOR :

ס"ח916

טלפון3181954-052 :

תארעך לועזי07/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :פולין

כ"ט טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :שרוולי נקניק סינטטיים מפוליאמיד :שקיות וואקום ,שרוולי נקניק סנטיים"),כל

תוקף30/06/2008 :

ק.מ לכל בע"מ

מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות וורשה -פולין
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  982מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :אינטרנשיונל פלסטיק אינג'ינירינג

ס"ח453
32

טלפון9436275-08 :

תארעך לועזי05/12/2007 :

ארץ :סין

תאריך עברי:

כ"ה כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פיוניר

תוקף31/12/2008 :

שרוולי פוליאמיד)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :משולש K
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת משולש  Kובאישור
הערות:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  983מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSELCUK GIDA :

ס"ח1799
103

טלפון6879544-03 :

תארעך לועזי25/02/2008 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

י"ט אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

יוסף לוי בע"מ

תוקף31/12/2008 :

תאנים מיובשות )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

מס' לוט004-38:
תאריך ייצור:ינואר 2008

תאריך אחרון לשיווק :ינואר 2009
בהשגחה :רבנות טורקיה/בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  984מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןEGE MENZIL :

ס"ז1902
58

טלפון6814461-03 :

תארעך לועזי12/03/2007 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

כ"ב אדר תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

סולימה בע"מ

תוקף31/12/2008 :

תאנים מיובשות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  985מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןAKCA :

ס"ח286
03

טלפון6881333-08 :

תארעך לועזי07/11/2007 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

כ"ו חשון תס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ששון

תוקף30/06/2008 :

תאנים מיובשות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

בהשגחה :בדיקת מעבדה /מחזיקי הדת בא"י
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  986מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :גנסלר

ס"ח830
03

טלפון6813789-03 :

תארעך לועזי01/01/2008 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

כ"ג טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

פסח שלמה

תוקף31/12/2008 :

תאנים מיובשות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  987מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMUSCO :

ס"ח1614
03

טלפון6881333-08 :

תארעך לועזי14/02/2008 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

ח' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

ששון

תוקף31/12/2008 :

תאנים מיובשות)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  988מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןOZ KIRICI :

ס"ח366
29

טלפון6821726-03 :

תארעך לועזי20/11/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :טורקיה

י' חשון תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :תאנים שלמות מיובשות ,משמש מיובש)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תוקף31/12/2008 :

מיאל אימפקס בע"מ

קוד:

על כל קרטון חותמת "ייצור מיוחד כשר לפסח" הרב שלמה ב פ .בא תשס"ז.
סמל  OKPעל האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהOK :
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת  OKובאישור הרבנות
הערות :שם היצרן ,ארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  989מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ר.סי ביגלו

ס"ח1971
138

טלפון8414082-04 :

תארעך לועזי05/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ח אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :תה בטעם תפוז ,תה ארל גריי ,תה אינגליש ,תה ירוק ,חליטת צמחים קמומיל,

תוקף30/06/2008 :

יורופוד בע"מ

קוד:

סמל ה-כ Kע"ג האריזה המקורית.

חליטת צמחים מנטה") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :כK
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת ה-כ , Kובאישור הרבנות
הערות:
6

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  990מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :רונהפלד

ס"ח1903
03

טלפון0525556362 :

תארעך לועזי03/03/2008 :

ארץ :גרמניה

תאריך עברי:

כ"ו אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

הוואנה פרימיום בע"מ

תוקף31/12/2008 :

תה בטעמים:קמומיל,יפני קלאסיק,יסמין,לימון,פפרמנט,
וניל,ורוונה,ווינטר דרים.רד בריז ,פרוט פאוור ,קרם אונג' ,גרין לייף ,פיטנס,
מורגנטאו ,מורנינג דרים ,אינגליש ברקפסט ,ארל גריי ,דארגילינג") ,כל מוצר
לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח,פרווה בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור
הערות:

בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

18

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  991מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSHANGHAI TIANTAN :

ס"ח531
54

טלפון5334466-03 :

תארעך לועזי12/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

ג' טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :תה ירוק")TEMPLE OF HEAVEN -SPECIAL GUNPOWDER :כל מוצר

תוקף31/12/2008 :

אלזן

קוד:

לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח פרווה ,באישור הרבנות
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  992מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןELINK SCHURMAN .L :

ס"ח399
54

טלפון5334466-03 :

תארעך לועזי27/11/2007 :

ארץ :הולנד

תאריך עברי:

י"ז כסלו תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אלזן

תוקף31/12/2008 :

תה שחור אינדונזי)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  993מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןC.B.S :

ס"ז613
54

טלפון5334466-03 :

תארעך לועזי17/12/2006 :

ארץ :סרי -לנקה

תאריך עברי:

כ"ו כסלו תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

אלזן

תוקף30/06/2008 :

תה שחור ציילוני )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :נבדק ונמצא כשר לפסח  ,באישור הרבנות הראשית
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  994מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןCAYKUR :

ס"ח1434
54

טלפון5334466-03 :

תארעך לועזי05/02/2008 :

ארץ :טורקיה

תאריך עברי:

כ"ט שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר:

אלזן

תוקף31/12/2008 :

תה שחור)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בדיקת מעבדה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  995מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ריאל

ס"ח1570
101

טלפון7415025-09 :

תארעך לועזי13/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :פולין

ז' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
תות שדה באריזות של  10ק"ג") .כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

אופאל

קוד:

קוד ייצור040969/7245 :
סמל בד"צ אגודת ישראל ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ אגודת ישראל
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית .לשימוש המפעל גלידות נסטלה בלבד.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  996מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :ריאל

ס"ח1562
101

טלפון7415025-09 :

תארעך לועזי13/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :פולין

ז' אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :תות שדה ,שזיף ,דובדבן ,באריזות של  10ק"ג") .כל מוצר לאחר הסוגריים אינו

תוקף31/12/2008 :

אופאל

מאושר"(

קוד:

קוד ייצור040969/7245 :
סמל בד"צ אגודת ישראל ע"ג האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ אגודת ישראל
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.לשימוש המפעל דרום תעשיות בלבד.

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  997מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןMANUELMATEO CANDEL :

ס"ז2100
112

טלפון9322233-08 :

תארעך לועזי20/03/2007 :
תאריך עברי:

א' ניסן תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

וילי פוד בע"מ

ארץ :ספרד
תוקף31/12/2008 :

תחתיות ארטישוק)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח ,פרווה ,בהשגחת רבנות מדריד ובאישור
הערות:

בהשגחה :רבנות מדריד  -ספרד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

CLO45 MC FF KLPP

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  998מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPAN INTER :

ס"ז1939
112

טלפון9322233-08 :

תארעך לועזי13/03/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :תאילנד

כ"ג אדר תשס"ז

שם היבואן:
תירס גמדי ,גרעני תירס"),כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

קוד:

ESKFKP PYCL4 060828, ELCHPK PYCL4 060829 WFKFLP
PYCL4 060830, ESLCHP PYCL4 060831
ESKFK PYCL-1060828, ELCHPK PYCL-1060829
.ת .ייצור  31-28אוגוסט 2006

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח לאוכלי קטניות ,פרווה ,בהשגחת KF
הערות:
2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  999מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןSTI :

ס"ח1225
97

טלפון9513369-09 :

תארעך לועזי24/01/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ספרד

י"ז שבט תשס"ח

שם היבואן:
תירס מטוגן רק עם מלח)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

מנצ'יס

קוד:

תאריך יצור12.02.2008 ,20.02.2007 :
רק עם המדבקהKOSHER FOR PASSOVER :

תאריך אחרון לשיווק12.02.2009, 20.02.2008 :
בהשגחהKF :
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,לאוכלי קטניות ,בהשגחת ה,KF-
הערות:
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל כן
השגחה צמודה כן

עמוד  1000מתוך1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות כן
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןIFF :

ס"ז1479
03

טלפון9282580-08 :

תארעך לועזי14/02/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :הולנד

כ"ו שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר :תמציות :דובדבן ,תפוז ,משמש ,פטל ,תות שדה ,חלב )"כל מוצר לאחר הסוגריים

תוקף31/12/2008 :

י.ס .אשכנזי

אינו מאושר"(

קוד:

באטש ,1272404
1115544,1594269,1594275,1577187,1619916,1619539,1619920

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

6

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  1001מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןIFF :

ס"ז1503
03

טלפון9282580-08 :

תארעך לועזי14/02/2007 :

ארץ :הולנד

תאריך עברי:

כ"ו שבט תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

י.ס אשכנזי

תוקף31/12/2008 :

תמצית בטעם עוף)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל  KLBD PASSOVERעל האריזה המקורית.
לוט0001626096 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"ץ לונדון -אנגליה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  1002מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןGIVAUDAN :

ס"ח1670
27

טלפון5651515-03 :

תארעך לועזי18/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

י"ב אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
תמצית נענע ,תמצית אפרסק") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

תה ויסוצקי

קוד:

נענע מס' לוט7207042130 :
אפרסק7207042129 :

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :הרב הוכוולד-גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  1003מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןXCAFE :

ס"ח1937
03

טלפון5619191-02 :

תארעך לועזי04/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :ארה"ב

כ"ז אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :תמצית קפה נוזלי ")COLOMBIAN DARK ROAST 100%-כל מוצר לאחר

תוקף30/06/2008 :

קופי ונצ'ר

הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

סמל הכשרות  KOSHER FOR PASSOVER +חייב להופיע ע"ג
האריזה המקורית.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :כK
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית
1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  1004מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןIFF :

ס"ז694
3

טלפון6752421-03 :

תארעך לועזי24/12/2006 :
תאריך עברי:

ג' טבת תשס"ז

שם היבואן:
מוצר:

עלית

ארץ :הולנד
תוקף31/12/2008 :

תמצית קרמל נוזל)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

באטש 0001659619 .1539214
בול רבנות הולנד כשר לפסח על כל אריזה.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות הולנד
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן ,ארץ הייצור על האריזה המקורית.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  1005מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBIO SPRINGER :

ס"ח1933
107

טלפון5612896-03 :

תארעך לועזי04/03/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :צרפת

כ"ז אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :תמצית שמרים ללא מלח SPRINGER 0207/0-PW-L,SPRINGER 0402/40

תוקף31/12/2008 :

סורפול

"( PW-L SPRINGER 0207/0-PW -Lכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר)"

קוד:

מס' באטש03 07 1051 0, 03 07 1049 0 ,03 07 0888 0 :
חותמת כשר לפסח +הצהרה מיוחדת.

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :בד"צ עדת יראים צרפת
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
כן
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  1006מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
כן
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :הנזן

ס"ח762
167

טלפון9521666-09 :

תארעך לועזי30/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"א טבת תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :תערובת בקטריות לתעשיית הבשר")F-RM-52, T-D-66, C-P-77 :כל מוצר

תוקף31/12/2008 :

אחים הרשברג

קוד:

מס באטש2812996/2812985 :

לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

תאריך אחרון לשיווק30.05.09 :
בהשגחה :הרב הוכוולד -גרמניה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור  ,חייבים להופיע על האריזה
המקורית

3

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  1007מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרן :דונגפנג פוד קו

ס"ח1702
112

טלפון9321005-08 :

תארעך לועזי20/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :סין

י"ד אדר א' תשס"ח

שם היבואן:
תפוחונים-תפוחי עץ מיובשים)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

וילי פוד בע"מ

SHKP BBE
תאריך אחרון לשיווק13.03.2009 :
נוסח התווית :כשר לפסח ,בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב ,ובאישור
הערות:

בהשגחה :חוג חתם סופר-ב"ב
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  1008מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןBEGRO/DICOGEL :

ס"ח2339
69

טלפון6904639-03 :

תארעך לועזי01/04/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

כ"ה אדר ב' תשס"ח

שם היבואן:
תרד עלים ,תרד מדליון)"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

סנפרוסט

קוד:

L10MG0188,E1399 ,E 1378
, 18/01/08, 14/06/2007,ת .ייצור 12/06/2007

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :שומרי הדת אנטוורפן -בלגיה
חומר גלם :כן
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ היצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית

2

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה כן

עמוד  1009מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןPASFROST S.A :

ס"ח713
03

טלפון9506898-03 :

תארעך לועזי26/12/2007 :
תאריך עברי:

ארץ :בלגיה

י"ז טבת תשס"ח

שם היבואן:
תרד קפוא ,אפונה קפואה") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מוצר:

תוקף31/12/2008 :

צלוביץ א.

תאריך אחרון לשיווק:
נוסח התווית :כשר לפסח פרווה ,בהשגחת רבנות בריסל בלגיה,
הערות:

בהשגחה :רבנות בריסל-בלגיה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

קוד:

לסחורה המסומנת עד לתאריך ייצור31.12.2007 :
על כל תווית חותמת רבנות בריסל.

1

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  1010מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

מס' תעודה:
מס' יבואן:

יצרןDEK :

ס"ח1400
21

טלפון5626060-03 :

תארעך לועזי04/02/2008 :
תאריך עברי:

ארץ :גרמניה

כ"ח שבט תשס"ח

שם היבואן:
מוצר :תרכיז קפה קפוא :ארומט גולד ,ארומט לוקסוס ,ארומט אקסטרה ,ארומט נטול

תוקף31/12/2008 :

גיליס קפה

קפאין") ,כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(

קוד:

תאריך אחרון לשיווק:
בהשגחה :רבנות המבורג-גרמניה
חומר גלם :לא
מספר מוצרים:

נוסח התווית:
הערות :שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על האריזה
המקורית.

4

כן
כשר
לאוכלי ג'לטין בלבד לא
לא
מהדרין

ללא חשש חדש לא
לא
חמץ
כן
פרווה

לא
אפית ישראל
בישול ישראל לא
השגחה צמודה לא

עמוד  1011מתוך 1011

כן
כשר לפסח
לא
חלבי
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם לא

חלב ישראל משעת חליבה לא
כשר לפסח לאוכלי קטניות לא
לא
כשר לפסח למהדרין

