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 תשפ"ב א אדר י"ד שלישי יום

 תשפווב לפסח הכשר תעודת
 מיוצרים גר" כות"מחל במפעל כי לאשר הרינו

 פסח. לכשרות בהשגחתנו

 כמפרוט: מרצדים 41
•29 שונים מארזים כבשים פטה S .1S.%4 וגורט י  רןיאי 1.

.30 כבשים • המלחבה יוגורמה \ גד יוגורט שונים מארזים זים יע פטה 16.  S .2% מסורתית בלוגרית
•31  פרמירה 3. % מעדונת בלוגרית S \ 16% \ 24% 17. . ה לשתי זים יע • המלחבה יוגורמה\ גד יוגורט

שונים סוגים צפתית יווני יוגורט 4. 18. 32•  .. בושה

•33 S • .19 \ %9% לבאנה בקר קממבר 9% דשן בלקנית .s 
•34 גרם 180 מצורלה צאן קממבר 6. 20. .  פקאן ברי

•3S אלפרדו רוטב בייבי מצורלה .21 ופרוס בלוק  .- המלחבה בקר גאדוה 7.
22. 36• . עיזים \ בקר ריגררט ופרוס בלוק - כינוי) ( נקניק \ בלקו מצורלה 8.  . המלחבה עיזים גאדוה

•37 .23 S% המלחבה ריקוטה גבינה  9. . לפיצה מיודחת \ מגוררת מוצרלה

בזיליקום ~טבעי חה ילמר ריקוטה 38• .24 שמיר שרם \ ירקות \ טבעי 30% שמנת גבינת  שונים. סוגים מצורלה 10.

2S. 39•. במים גדול \ במים קטן \ פוסקה מצורלה טבעי יורק ניר 30% שמנת גבינת .11.  שונים סוגים ריקוטה

 9% פוסקה ריקוטה
. 

•40 .26 .12. עיזים מטבעות  . עיזים גבן
41• 42%\ 38% מתוקה שמנת  לחב 13. 27. ) בלבד (מילוי לרבילוי מילוי

.28 .14. מסקרפרנה  לחומי

 כזר הבר'צ חותמת יש אריזה כל על כאשר בלבד הכ"ל

~ 
 ) ובהדרז בד"ץ(

 לפסח". "כשר דיו בהזרקת או / מילים ובתוספת

 ללא ושביעית, טבל חשש ללא הכשרות בתכלית דב בהידוד פיקוחנו תחת כעשו

 לפסח. למהדרין כשרים וחינם ישראל חלב קטניות חשש

 בלבד תשפ"ב לפסח זר תערדה תרקף
 תשפ"ב א אדר י"ד שלישי יום עה"ח באנו וע"ז
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 ורבין אר'בהם הרב
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