
 mokedm@bdzjr.org 26 A Strauss Street, P.O.B. 5006, Jerusalem, tel 972-2-6700200, email:  mokedm@bdzjr.org  . דוא"ל:02-6700200, ירושלים. טל. 5006א', ת.ד.  26רחוב שטראוס 
 11מתוך  1עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s was/were produced under our supervision : ללא חשש איסוריוצרו תחת השגחתנו המוצר/ים דלהלן הננו לאשר בזה כי 

 מ " תבליני בר )ד.ב.( בע        מפעל ייצור / שווק:
 4482000, א.ת. ברקן   7רחוב העינבר                                       

Manufacturer / Distributor       Bar Spices (D.B.) Ltd 
                                                  7Inbar, Barkan 4482000, E. Israel 

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת אינסטנט פודינג וניל

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת בזיליקום

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת וופל בלגי 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת מאפנס וניל

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת מאפנס שוקלד

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת מרק בצל 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה     אבקת מרק עוף

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  MSG אבקת מרק עוף ללא 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת מרק פטריות

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת סוכר 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת סחלב אניסטנט 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת סחלב חם 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת עמבה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה    אבקת פנקייק

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת צ'ילי

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה   אבקת קארי הודי

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חמוצים אבקת קארי ל

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת קקאו

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת קרפ מלוח 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת קרפ מתוק 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת שאטה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת שום 

  Parve - NOT for Passover  לפסחלא  -פרווה  אגוז מוסקט טחון 
 

 Only when bearing the Badatz stamp  חותמת בד"צ  אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till October 31, 2021 and per above details only  ב ולפי התנאים דלעיל בלבד. "ה חשון תשפ"תוקף אישור זה עד כ

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064103: ק"א 

 

Kashruth Department 
B.D.Z. Orthodox Council of Jerusalem 

 42345 - בס"ד October 27, 2020 ' חשון תשפ"אט



 mokedm@bdzjr.org 26 A Strauss Street, P.O.B. 5006, Jerusalem, tel 972-2-6700200, email:  mokedm@bdzjr.org  . דוא"ל:02-6700200, ירושלים. טל. 5006א', ת.ד.  26רחוב שטראוס 
 11מתוך  2עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s was/were produced under our supervision : המוצר/ים דלהלן יוצרו תחת השגחתנו ללא חשש איסורהננו לאשר בזה כי 

 מ " תבליני בר )ד.ב.( בע        מפעל ייצור / שווק:
 4482000, א.ת. ברקן   7רחוב העינבר                                       

Manufacturer / Distributor       Bar Spices (D.B.) Ltd 
                                                 7 Inbar, Barkan 4482000, E. Israel 

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אגוז מוסקט שלם 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אגוז מלך שלם 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אורגנו טורקי עלים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אורגנו ישראלי עלים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אורז טחון 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אניס טחון 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אניס כוכב טחון

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אניס כוכב שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אניס שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בבונג )קמומיל( עלים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בזיליקום עלים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בצל אבקה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בצל גרוס

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בצל מטוגן 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בצל שבבים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  ג'ימננה עלים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  גדילן זרעים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  גישר )קליפות קפה(

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  דוחן טחון 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  דוחן שלם 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  דלעת גרעינים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  דמיאנה עלים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  היביסקוס עלים 
 

 Only when bearing the Badatz stamp  חותמת בד"צ  אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till October 31, 2021 and per above details only  ב ולפי התנאים דלעיל בלבד. "ה חשון תשפ"תוקף אישור זה עד כ

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064103: ק"א 

 

Kashruth Department 
B.D.Z. Orthodox Council of Jerusalem 

 

 42345 - בס"ד October 27, 2020 ' חשון תשפ"אט



 mokedm@bdzjr.org 26 A Strauss Street, P.O.B. 5006, Jerusalem, tel 972-2-6700200, email:  mokedm@bdzjr.org  . דוא"ל:02-6700200, ירושלים. טל. 5006א', ת.ד.  26רחוב שטראוס 
 11מתוך  3עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s was/were produced under our supervision : המוצר/ים דלהלן יוצרו תחת השגחתנו ללא חשש איסורהננו לאשר בזה כי 

 מ " תבליני בר )ד.ב.( בע        מפעל ייצור / שווק:
 0004482, א.ת. ברקן   7רחוב העינבר                                       

Manufacturer / Distributor       Bar Spices (D.B.) Ltd 
                                                 7 Inbar, Barkan 4482000, E. Israel 

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  הל זרעים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  הל טחון 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  ורדים עלי כותרת 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  זוטא לבנה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  זנגויל טחון

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  זנגויל שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  זעתר טחון 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חומוס טחון

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חילבה גרוס דק

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חילבה גרוס טחון 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חילבה גרוס עבה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חילבה עלים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חילבה שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה   חמאת שקדים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חמוציות חתוך

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חמוציות שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חמניה קלופה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חרדל צהוב טחון

  Parve - NOT for Passover  לפסחלא  -פרווה  חרדל שחור

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טימין

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טרגון עלים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  כוסברה זרעים טחון

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  כוסברה זרעים שלם
 

 Only when bearing the Badatz stamp  חותמת בד"צ  אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till October 31, 2021 and per above details only  ב ולפי התנאים דלעיל בלבד. "ה חשון תשפ"תוקף אישור זה עד כ

 ועד הכשרות 
 ירושלים החרדיתהעדה הבד"צ  שע"י 

 BC0064103: ק"א 

 

Kashruth Department 
B.D.Z. Orthodox Council of Jerusalem 

 

 42345 - בס"ד October 27, 2020 ' חשון תשפ"אט



 mokedm@bdzjr.org 26 A Strauss Street, P.O.B. 5006, Jerusalem, tel 972-2-6700200, email:  mokedm@bdzjr.org  . דוא"ל:02-6700200, ירושלים. טל. 5006א', ת.ד.  26רחוב שטראוס 
 11מתוך  4עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s was/were produced under our supervision : המוצר/ים דלהלן יוצרו תחת השגחתנו ללא חשש איסורהננו לאשר בזה כי 

 מ " ר )ד.ב.( בע תבליני ב       מפעל ייצור / שווק:
 4482000, א.ת. ברקן   7רחוב העינבר                                       

Manufacturer / Distributor       Bar Spices (D.B.) Ltd 
                                                 7 Inbar, Barkan 4482000, E. Israel 

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  כוסברה עלים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  כורכום טחון

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  כורכום שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  כמון שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  לבנדר עלים 

  Parve - NOT for Passover  לפסחלא  -פרווה  לואיזה עלים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  לובן )לבונה( 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  לימון פרסי לבן 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  לימון פרסי שחור 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  לימונית עלים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מחלב זרעים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מיורן עלים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מלוחיה עלים טחון

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה   מלוחיה עלים שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מלח הימלאיה דק 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מלח הימלאיה עבה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מלח ים אטלנטי 

  Parve - NOT for Passover  לפסחלא  -פרווה  מלח לימון

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מליסה עלים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  ממתיק על בסיס סטיוויה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מנטה עלים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מסטיקה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מקלות וניל 
 

 Only when bearing the Badatz stamp  חותמת בד"צ  אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till October 31, 2021 and per above details only  לעיל בלבד. ב ולפי התנאים ד"ה חשון תשפ"תוקף אישור זה עד כ

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064103: ק"א 

 

Kashruth Department 
B.D.Z. Orthodox Council of Jerusalem 

 

 42345 - בס"ד October 27, 2020 ' חשון תשפ"אט



 mokedm@bdzjr.org 26 A Strauss Street, P.O.B. 5006, Jerusalem, tel 972-2-6700200, email:  mokedm@bdzjr.org  . דוא"ל:02-6700200, ירושלים. טל. 5006א', ת.ד.  26רחוב שטראוס 
 11מתוך  5עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s was/were produced under our supervision : המוצר/ים דלהלן יוצרו תחת השגחתנו ללא חשש איסורהננו לאשר בזה כי 

 מ " תבליני בר )ד.ב.( בע        מפעל ייצור / שווק:
 4482000, א.ת. ברקן   7רחוב העינבר                                       

Manufacturer / Distributor       Bar Spices (D.B.) Ltd 
                                                 7 Inbar, Barkan 4482000, E. Israel 

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מקלות סוס )ליקריץ( 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מרווה עלים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  משיה טחונה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  משיה שלם 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  ניצני ורדים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  נענע עלים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  סודה לשתיה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  סומק טחון

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  סומק שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  סלרי זרעים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  סלרי עלים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  סרפד עלים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  עגבניות מיובשות 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  עלי דפנה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  עלי סטיוויה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  עלי פטל 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  עמבה נוזלית

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  עמילן טפיוקה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פטרוזיליה אבקה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פטרוזיליה עלים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  גרם  2פיצה מנות  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  עונות שלם  4פלפל 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פלפל אדום שלם
 

 Only when bearing the Badatz stamp  חותמת בד"צ  אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till October 31, 2021 and per above details only  ב ולפי התנאים דלעיל בלבד. "ה חשון תשפ"תוקף אישור זה עד כ

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064103: ק"א 

 

Kashruth Department 
B.D.Z. Orthodox Council of Jerusalem 

 

 42345 - בס"ד October 27, 2020 ' חשון תשפ"אט



 mokedm@bdzjr.org 26 A Strauss Street, P.O.B. 5006, Jerusalem, tel 972-2-6700200, email:  mokedm@bdzjr.org  . דוא"ל:02-6700200, ירושלים. טל. 5006א', ת.ד.  26רחוב שטראוס 
 11מתוך  6עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s was/were produced under our supervision : המוצר/ים דלהלן יוצרו תחת השגחתנו ללא חשש איסורהננו לאשר בזה כי 

 מ " תבליני בר )ד.ב.( בע        מפעל ייצור / שווק:
 4482000, א.ת. ברקן   7רחוב העינבר                                       

Manufacturer / Distributor       Bar Spices (D.B.) Ltd 
                                                 7 Inbar, Barkan 4482000, E. Israel 

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פלפל אנגלי טחון

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פלפל אנגלי שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פלפל חריף שלם 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פלפל ירוק שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פלפל לבן טחון

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פלפל לבן שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פלפל מתוק שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פלפל שחור טחון

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פלפל שחור שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פפריקה גרוסה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פפריקה הונגרית 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פפריקה חריפה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פפריקה חריפה בשמן 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פפריקה מעושנת

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פפריקה מרוקאית 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פרג טורקי שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פרורי לחם זהוב 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פשתן זרעים טחון

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פשתן זרעים שלם 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  צ'יאה שחורה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  גרם  2צ'ילי מנות 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  ציפוי לשניצל 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  ציפורן טחון
 

 Only when bearing the Badatz stamp  חותמת בד"צ  אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till October 31, 2021 and per above details only  ב ולפי התנאים דלעיל בלבד. "ה חשון תשפ"תוקף אישור זה עד כ

 ועד הכשרות 
 ירושלים החרדיתהעדה הבד"צ  שע"י 

 BC0064103: ק"א 

 

Kashruth Department 
B.D.Z. Orthodox Council of Jerusalem 

 

 42345 - בס"ד October 27, 2020 ' חשון תשפ"אט



 mokedm@bdzjr.org 26 A Strauss Street, P.O.B. 5006, Jerusalem, tel 972-2-6700200, email:  mokedm@bdzjr.org  . דוא"ל:02-6700200, ירושלים. טל. 5006א', ת.ד.  26רחוב שטראוס 
 11מתוך  7עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s was/were produced under our supervision : המוצר/ים דלהלן יוצרו תחת השגחתנו ללא חשש איסורהננו לאשר בזה כי 

 מ " תבליני בר )ד.ב.( בע        מפעל ייצור / שווק:
 4482000, א.ת. ברקן   7רחוב העינבר                                       

Manufacturer / Distributor       Bar Spices (D.B.) Ltd 
                                                 7 Inbar, Barkan 4482000, E. Israel 

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  ציפורן שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  צנובר שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קוקוס טחון

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קימל טחון

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קימל שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קינואה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קינמון טחון

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קינמון שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קמח תירס

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קפה ירוק 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קפה לבן

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קצח זרעים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רוזמרין עלים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שאטה שלם 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שום גבישי

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שום טחון 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שום מעושן להשחמה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שום פרוס 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שומר טחון 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שומר שלם

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שומשום חום 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שומשום לבן

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שומשום קלוי 
 

 Only when bearing the Badatz stamp  חותמת בד"צ  אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till October 31, 2021 and per above details only  ב ולפי התנאים דלעיל בלבד. "ה חשון תשפ"תוקף אישור זה עד כ

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064103: ק"א 

 

Kashruth Department 
B.D.Z. Orthodox Council of Jerusalem 

 

 42345 - בס"ד October 27, 2020 ' חשון תשפ"אט



 mokedm@bdzjr.org 26 A Strauss Street, P.O.B. 5006, Jerusalem, tel 972-2-6700200, email:  mokedm@bdzjr.org  . דוא"ל:02-6700200, ירושלים. טל. 5006א', ת.ד.  26רחוב שטראוס 
 11מתוך  8עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s was/were produced under our supervision : המוצר/ים דלהלן יוצרו תחת השגחתנו ללא חשש איסורהננו לאשר בזה כי 

 מ " תבליני בר )ד.ב.( בע        מפעל ייצור / שווק:
 4482000, א.ת. ברקן   7רחוב העינבר                                       

Manufacturer / Distributor       Bar Spices (D.B.) Ltd 
                                                 7 Inbar, Barkan 4482000, E. Israel 

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שומשום שחור

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שמיר זרעים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שמיר עלים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שמן גדילן 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שמן דלעת 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שמן חרדל 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה   שמן פשתן 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה   שמן צ'יה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה   שמן קצח

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שמן שומשום 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שמן שקדים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שן הארי עלים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תבלין לצ'יפס 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תה ירוק

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תה לבן 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תה שחור 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תיבול אלפרדו 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תעורבת בהרט

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובה גריל עוף 

  Parve - NOT for Passover  לפסחלא  -פרווה  תערובת אושפלו 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת בחש

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת ג'עלה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת גארמסלה
 

 Only when bearing the Badatz stamp  חותמת בד"צ  אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till October 31, 2021 and per above details only  ב ולפי התנאים דלעיל בלבד. "ה חשון תשפ"תוקף אישור זה עד כ

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064103: ק"א 

 

Kashruth Department 
B.D.Z. Orthodox Council of Jerusalem 

 

 42345 - בס"ד October 27, 2020 ' חשון תשפ"אט



 mokedm@bdzjr.org 26 A Strauss Street, P.O.B. 5006, Jerusalem, tel 972-2-6700200, email:  mokedm@bdzjr.org  . דוא"ל:02-6700200, ירושלים. טל. 5006א', ת.ד.  26רחוב שטראוס 
 11מתוך  9עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s was/were produced under our supervision : המוצר/ים דלהלן יוצרו תחת השגחתנו ללא חשש איסורהננו לאשר בזה כי 

 מ " תבליני בר )ד.ב.( בע        מפעל ייצור / שווק:
 4482000, א.ת. ברקן   7רחוב העינבר                                       

Manufacturer / Distributor       Bar Spices (D.B.) Ltd 
                                                 7 Inbar, Barkan 4482000, E. Israel 

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת גריל דג

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת דואה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת זעתר בייתי 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת זעתר בלאדי

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת זעתר ללא מלח

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת חביתות ופשטידות 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת חווי' לאפיה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת חוייג' למרק 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת חוייג' לקפה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת חמין )ט'ולנט(

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת חמשת תבלינים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת חנלי סונלי 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת חריימה פלפלים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת טוסקנה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת טנדורי 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת ירקות למרק 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת לאורז הודי 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת לאורז מקסיקנית 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת לאורז מרוקאית 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת לאורז סינית 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת לאורז סיציליאנית 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת לאורז עיראקית

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת לאורז פרסית 
 

 Only when bearing the Badatz stamp  חותמת בד"צ  אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till October 31, 2021 and per above details only  ב ולפי התנאים דלעיל בלבד. "תשפה חשון "תוקף אישור זה עד כ

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064103: ק"א 

 

Kashruth Department 
B.D.Z. Orthodox Council of Jerusalem 

 

 42345 - בס"ד October 27, 2020 ' חשון תשפ"אט



 mokedm@bdzjr.org 26 A Strauss Street, P.O.B. 5006, Jerusalem, tel 972-2-6700200, email:  mokedm@bdzjr.org  . דוא"ל:02-6700200, ירושלים. טל. 5006א', ת.ד.  26רחוב שטראוס 
 11מתוך  10עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s was/were produced under our supervision : השגחתנו ללא חשש איסורהמוצר/ים דלהלן יוצרו תחת הננו לאשר בזה כי 

 מ " תבליני בר )ד.ב.( בע        מפעל ייצור / שווק:
 4482000, א.ת. ברקן   7רחוב העינבר                                       

Manufacturer / Distributor       Bar Spices (D.B.) Ltd 
                                                 7 Inbar, Barkan 4482000, E. Israel 

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת לאורז צהובה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת לאורז צנובר 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת לאורז שקדים, בצל וחמוציות

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת לאורז שקדים, בצל וצימוקים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת לדגים מרוקאיים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת לדגים, גבינות ולחם שום

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת להכנת בשר טחון מהצומח 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת להכנת המבורגר צמחי

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת להכנת קבב צמחי 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת לקבב 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת לקבב פרסי 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת לשווארמה צהובה / ירוקה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת לשקשוקה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת מג'דרה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת מג'יק עוף 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת מג'יק קציצות

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת מדגסקר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת מדרס

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת מונטריאול 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת מעורב ירושלמי 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת מפרום 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת סחוג אדום

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת סחוג ירוק 
 

 Only when bearing the Badatz stamp  חותמת בד"צ  אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till October 31, 2021 and per above details only  ב ולפי התנאים דלעיל בלבד. "ה חשון תשפ"תוקף אישור זה עד כ

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064103: ק"א 

 

Kashruth Department 
B.D.Z. Orthodox Council of Jerusalem 

 

 42345 - בס"ד October 27, 2020 ' חשון תשפ"אט



 mokedm@bdzjr.org 26 A Strauss Street, P.O.B. 5006, Jerusalem, tel 972-2-6700200, email:  mokedm@bdzjr.org  . דוא"ל:02-6700200, ירושלים. טל. 5006א', ת.ד.  26רחוב שטראוס 
 11מתוך  11עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s was/were produced under our supervision : המוצר/ים דלהלן יוצרו תחת השגחתנו ללא חשש איסורהננו לאשר בזה כי 

 מ " תבליני בר )ד.ב.( בע        מפעל ייצור / שווק:
 4482000קן   , א.ת. בר7רחוב העינבר                                       

Manufacturer / Distributor       Bar Spices (D.B.) Ltd 
                                                 7 Inbar, Barkan 4482000, E. Israel 

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת סלט ירושלמי 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת על האש

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת עמבה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת פילדלפיה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת פיצה פסטה אדומה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת פלפל לימון 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת פלפל צ'ומה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת פסגת הסלט

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת פסטו 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת פרגיות 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת צ'ימיצ'ורי 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת צלי בקר )קדרה( 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת קייג'ון 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת קישורית לבשר 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה    תערובת ראס אל חנות

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת רוסטביף 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תערובת תפו"א בתנור אדום / צהוב

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תרד עלים 
 

 Only when bearing the Badatz stamp  חותמת בד"צ  אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till October 31, 2021 and per above details only  ב ולפי התנאים דלעיל בלבד. "ה חשון תשפ"תוקף אישור זה עד כ

 ועד הכשרות 

 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 
 BC0064103: ק"א 

 

Kashruth Department 

B.D.Z. Orthodox Council of Jerusalem 
 

 42345 - בס"ד October 27, 2020 ' חשון תשפ"אט


