
 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 
 1מתוך  1עמוד 

 

 

 

   

 

המוצר/ים דלהלן נבדקו על ידינו ואושרו לשימוש ללא חשש  הננו לאשר בזה כי 
 : איסור

This is to certify that the following product/s was/were inspected and are kosher approved: 

 Manufacturer:         H.P.W. AG - HPW Fresh & Dry Ltd ן גאנה דאבליו. פי.  היי'ץ.               ייצור:מפעל 
                               Adeiso, Bawjias Road, Eastern Region, Ghana 

 פינאטס ישראלי בע"מ         מיובא ע"י חברת:
 9780121  , אזה"ת עטרות, ירושלים8רח' תוצרת                                           

Imported by:          Israeli Peanuts Ltd 

                                 Atarot Industrial Zone, Jerusalem 9780121, E. Israel 

 
 Status Product  סטטוס  מוצר

 Parve - NOT for Passover Dried Pineapple  לא לפסח -פרווה  אננס מיובש

 Parve - NOT for Passover Pineapple Banana Snack  לא לפסח -פרווה  חטיף לדר אננס בננה 

 Parve - NOT for Passover Pineapple Mango Snack  לא לפסח -פרווה  חטיף לדר אננס מנגו

 Parve - NOT for Passover Pineapple Passionfruit Snack  לא לפסח -פרווה  חטיף לדר אננס פסיפלורה 

 Parve - NOT for Passover Mango Coconut Snack  לא לפסח -פרווה  חטיף לדר מנגו קוקוס 

 Parve - NOT for Passover Mango Fruit Leather  לא לפסח -פרווה  לדד מנגו

 Parve - NOT for Passover Dried Mango  לא לפסח -פרווה  מנגו מיובש

 Parve - NOT for Passover Dried Coconut  לא לפסח -פרווה  קוקוס מיובש 

 
This certificate is valid till December 31, 20  .ב ולפי התנאים דלעיל בלבד "ז טבת תשפ"תוקף אישור זה עד כ 12  and per above details only 

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064407: ק"א 

 

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

   

 40333 -בס"ד  December 30, 2020 "ו טבת 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 
 1מתוך  1עמוד 

 

 

 

   

 

המוצר/ים דלהלן נבדקו על ידינו ואושרו לשימוש ללא חשש  הננו לאשר בזה כי 
 : איסור

This is to certify that the following product/s was/were inspected and are kosher approved: 

 .Manufacturer:         Siong Hong Enterprise Co., Ltd תאילנד  סיאונג הונג                ייצור:מפעל 
                             Union Building room 403, 462/1-5 Siphya Road, 10500 Bangkok, Thailand 

 פינאטס ישראלי בע"מ         מיובא ע"י חברת:
 9780121  , אזה"ת עטרות, ירושלים8רח' תוצרת                                           

Imported by:          Israeli Peanuts Ltd 

                                 Atarot Industrial Zone, Jerusalem 9780121, E. Israel 

 
 Status Product  סטטוס  מוצר

 Parve - NOT for Passover Sweetened Pineapple  לא לפסח -פרווה  אננס מסוכר

 Parve - NOT for Passover Sweetened Pineapple Red  לא לפסח -פרווה  אננס מסוכר אדום 

 Parve - NOT for Passover Sweetened Pineapple Green  לא לפסח -פרווה  אננס מסוכר ירוק 

 Parve - NOT for Passover Sweetened Pineapple Orange  לא לפסח -פרווה  אננס מסוכר כתום

 Parve - NOT for Passover Sweetened Pineapple Yellow  לא לפסח -פרווה  אננס מסוכר צהוב

 Parve - NOT for Passover Sweetened Banana  לא לפסח -פרווה  בננה מסוכר

 Parve - NOT for Passover Sweetened Ginger  לפסחלא  -פרווה  זנגוויל מסוכר 

 Parve - NOT for Passover Sweetened Cantaloupe  לא לפסח -פרווה  מילון מסוכר 

 Parve - NOT for Passover Sweetened Mango  לא לפסח -פרווה  מנגו מסוכר

 Parve - NOT for Passover Sweetened Papaya  לא לפסח -פרווה  פפאיה מסוכר

 Parve - NOT for Passover Sweetened Coconut  לא לפסח -פרווה  קוקוס מסוכר 

 
This certificate is valid till December 31, 20  .ב ולפי התנאים דלעיל בלבד "ז טבת תשפ"תוקף אישור זה עד כ 12  and per above details only 

 ועד הכשרות 
 ירושלים החרדיתהעדה הבד"צ  שע"י 

 BC0064408: ק"א 

 

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

 

 40333 -בס"ד  December 30, 2020 "ו טבת 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 
 2מתוך  1עמוד 

 

 

 

   

 
 :This is to certify that the following product/s was/were inspected and are kosher approved : המוצר/ים דלהלן נבדקו על ידינו ואושרו לשימוש ללא חשש איסורהננו לאשר בזה כי 

 צרפת  לה נוא גיארד                ייצור:מפעל 
Manufacturer:         La Noix Gaillarde  
                             Gare Aubazine, 19560 Saint-Hilaire-Peyroux, France 

 פינאטס ישראלי בע"מ         מיובא ע"י חברת:
 , אזה"ת עטרות, ירושלים 8רח' תוצרת                                

Imported by:          Israeli Peanuts Ltd 

                                 Atarot Industrial Zone, Jerusalem, E. Israel 
 
 

 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת אגוז 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת ערמונים

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  אגוז טבעי טחון 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  אגוז מלך חתיכות 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  אגוז מלך טחון 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  מלך טחון דק אגוז 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  אגוז מקולף טחון 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  אגוז פקאו 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  אגוז קשיו טחון 

  Parve - NOT or Passover  לפסחלא  -פרווה  אגוז קשיו מקולף

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  מולבן אגוזי לוז בלי קליפה 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  אגוזי מלך מקולף

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  סוכר נוגט אגוזי לוז 50%ממרח נוגט 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  סוכר נוגט אגוזי מלך 50%ממרח נוגט 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  סוכר נוגט פיסטוק טבעי 50%ממרח נוגט 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  סוכר נוגט שקדים 50%ממרח נוגט 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  אגוזי לוז  100%ממרח פירות יבשים 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  אגוזי מלך כהה 100%ממרח פירות יבשים 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  פיסטוק טבעי 100%ממרח פירות יבשים 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  פקאן  100%ממרח פירות יבשים 
 

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

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064409: ק"א 

 

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

 

 40333 - בס"ד December 30, 2020 "ו טבת 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 
 2מתוך  2עמוד 

 

 

 

   

 
 :This is to certify that the following product/s was/were inspected and are kosher approved : המוצר/ים דלהלן נבדקו על ידינו ואושרו לשימוש ללא חשש איסורהננו לאשר בזה כי 

 צרפת  לה נוא גיארד                מפעל ייצור:
Manufacturer:         La Noix Gaillarde  
                             Gare Aubazine, 19560 Saint-Hilaire-Peyroux, France 

 פינאטס ישראלי בע"מ         מיובא ע"י חברת:
 , אזה"ת עטרות, ירושלים 8רח' תוצרת                                

Imported by:          Israeli Peanuts Ltd 

                                 Atarot Industrial Zone, Jerusalem, E. Israel 
 
 

 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT or Passover  לפסחלא  -פרווה  קשיו 100%ממרח פירות יבשים 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  שקד מולבן ולוז 100%ממרח פירות יבשים 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  שקד קלוי  100%ממרח פירות יבשים 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  שקדים מולבן 100%ממרח פירות יבשים 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  ערמונים מקולפים

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  פיסטוק טבעי בלי קליפה 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  ממ   2-4פיסטוק טחון גס 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  פיסטוק טחון דק

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  פיסטוק מקולף ירוק 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  פיסטוק מקולף צהוב ירוק 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  שקד טחון 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  שקד טחון דק 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  מולבןשקד 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  שקד מקולף 

  Parve - NOT or Passover  לא לפסח -פרווה  שקד פרוס 
 

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

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064409: ק"א 

 

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

 

 December 30, 2020 "ו טבת תשפ"אט

 

 40333 -בס"ד 



 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 
 1מתוך  1עמוד 

 

 

 

   

 

המוצר/ים דלהלן נבדקו על ידינו ואושרו לשימוש ללא חשש  הננו לאשר בזה כי 
 : איסור

This is to certify that the following product/s was/were inspected and are kosher approved: 

  .Manufacturer:         Lion Raisins Inc ארה"ב ליאון רייזינס                ייצור:מפעל 
                             9500 De Wolf Ave, Selma, CA 93662, USA 

 פינאטס ישראלי בע"מ          מיובא ע"י חברת:
 עטרות, ירושלים  , אזה"ת8רח' תוצרת                                

Imported by:          Israeli Peanuts Ltd 

                                 Atarot Industrial Zone, Jerusalem, E. Israel 

 
 Status Product  סטטוס  מוצר

 Parve - excluding Passover Golden Raisins  לא כולל פסח  -פרווה  צימוקים בהיר 

 Parve - excluding Passover Black Raisins  לא כולל פסח  -פרווה  צימוקים כהה

 
 Should be checked before use  יש לבדוק לפני השימוש 

This certificate is valid till December 31, 20  .ב ולפי התנאים דלעיל בלבד "ז טבת תשפ"תוקף אישור זה עד כ 12  and per above details only 

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064410: ק"א 

 

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

   

 40333 -בס"ד  December 30, 2020 "ו טבת 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 
 1מתוך  1עמוד 

 

 

 

   

 

המוצר/ים דלהלן נבדקו על ידינו ואושרו לשימוש ללא חשש  הננו לאשר בזה כי 
 : איסור

This is to certify that the following product/s was/were inspected and are kosher approved: 

  .Manufacturer:         Treehouse California Almonds Inc ארה"ב  טריהאוס                ייצור:מפעל 
                             6914 Rd 160, Earlimart, CA 93219, USA 

 פינאטס ישראלי בע"מ          מיובא ע"י חברת:
 9780121  , אזה"ת עטרות, ירושלים8רח' תוצרת                                           

Imported by:          Israeli Peanuts Ltd 

                                 Atarot Industrial Zone, Jerusalem 9780121, E. Israel 

 
 Status Product  סטטוס  מוצר

 Parve - excluding  Passover Almonds  לא כולל פסח  -פרווה  שקדים

 Parve - excluding Passover Grounded Almonds  לא כולל פסח  -פרווה  שקדים טחון 

 Parve - excluding Passover Bleached Almonds  לא כולל פסח  -פרווה  שקדים מולבנים

 Parve - excluding Passover Bleached Almonds Sticks  לא כולל פסח  -פרווה  שקדים מולבנים גפרור 

 Parve - excluding Passover Bleached Almonds Half  לא כולל פסח  -פרווה  שקדים מולבנים חצאים 

 Parve - excluding Passover Bleached Almonds Flakes  לא כולל פסח  -פרווה  שקדים מולבנים שבבים

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

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064411: ק"א 

 

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

 

 40333 -בס"ד  December 30, 2020 "ו טבת 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 
 1מתוך  1עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s was/were inspected and are kosher approved : המוצר/ים דלהלן נבדקו על ידינו ואושרו לשימוש ללא חשש איסורהננו לאשר בזה כי 

  .Manufacturer:         Grower Direct Nut Co ארה"ב  גרואר דיירקט               ייצור:מפעל 
                             2288 Geer Rd, Hughson, CA 95326, USA 

 פינאטס ישראלי בע"מ          מיובא ע"י חברת:
 עטרות, ירושלים  , אזה"ת8רח' תוצרת                                

Imported by:          Israeli Peanuts Ltd 

                                 Atarot Industrial Zone, Jerusalem, E. Israel 

 
 Status Product  סטטוס  מוצר

 Parve - excluding  Passover Peeled Walnuts  לא כולל פסח  -פרווה  אגוזי מלך קלוף 

 Parve - excluding Passover Grounded Walnuts  לא כולל פסח  -פרווה  מלך טחון אגוזי 

 Parve - excluding Passover Shredded Walnuts  לא כולל פסח  -פרווה  אגוזי מלך גרוס

 
This certificate is valid till December 31, 20  .ב ולפי התנאים דלעיל בלבד "ז טבת תשפ"תוקף אישור זה עד כ 12  and per above details only 

 ועד הכשרות 

 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 
 BC0064412: ק"א 

 

Kashruth Department 

B.D.Z. Orthodox Council of Jerusalem 

 

 40333 -בס"ד  December 30, 2020 "ו טבת 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 
 1מתוך  1עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s was/were inspected and are kosher approved : המוצר/ים דלהלן נבדקו על ידינו ואושרו לשימוש ללא חשש איסורהננו לאשר בזה כי 

  .Manufacturer:         Struma Fruit Ltd בולגריה  סטרומה פרוט                ייצור:מפעל 
                             Industrial Zone, v. Rajdavitza 2550, Kyustendil, Bulgaria  

 פינאטס ישראלי בע"מ         מיובא ע"י חברת:
 9780121, אזה"ת עטרות, ירושלים8רח' תוצרת                                           

Imported by:          Israeli Peanuts Ltd 

                                 Atarot Industrial Zone, Jerusalem 9780121, E. Israel 

 
 Status Product  סטטוס  מוצר

 Parve - excluding Passover Dried Sweetened Black Cherry  פסח לא כולל  -פרווה  מותק מדובדבן שחור מיובש 

  Parve - excluding Passover Prunes Pitted Dried  לא כולל פסח  -פרווה  שזיף מגולען

  Parve - excluding Passover Prunes Unpitted Dried  לא כולל פסח  -פרווה  שזיף עם גלעין

 
 Should be checked before use  השימוש יש לבדוק לפני 

This certificate is valid till December 31, 20  .ב ולפי התנאים דלעיל בלבד "ז טבת תשפ"תוקף אישור זה עד כ 12  and per above details only 

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064413: ק"א 

 

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

   

 40333-בס"ד  December 30, 2020 "ו טבת 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 
 1מתוך  1עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s was/were inspected and are kosher approved : המוצר/ים דלהלן נבדקו על ידינו ואושרו לשימוש ללא חשש איסורהננו לאשר בזה כי 

  .Manufacturer:         Exportadora Anakena Ltd צילה רטדורה אנאקנהאקספו                ייצור:מפעל 
                             6 oriente parcela 164., Paine, Región Metropolitana, Chile  

 פינאטס ישראלי בע"מ         מיובא ע"י חברת:
 9780121  , אזה"ת עטרות, ירושלים8רח' תוצרת                                           

Imported by:          Israeli Peanuts Ltd 

                                 8 Totzeret St., Atarot Industrial Zone, Jerusalem 9780121, E. Israel 

 
 Status Product  סטטוס  מוצר

 Parve - excluding Passover Whole Walnuts  פסח  לכוללא  - פרווה אגוזי מלך

 
This certificate is valid till December 31, 20  .ב ולפי התנאים דלעיל בלבד "ז טבת תשפ"תוקף אישור זה עד כ 12  and per above details only 

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064414: ק"א 

 

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

 

 40333 - בס"ד December 30, 2020 "ו טבת 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 
 1מתוך  1עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s was/were inspected and are kosher approved : המוצר/ים דלהלן נבדקו על ידינו ואושרו לשימוש ללא חשש איסורהננו לאשר בזה כי 

 Manufacturer:         Maison Cotolot צרפת מאשון קוטולוט                ייצור:מפעל 
                             Z.i. Du Rooy, Rue Denis Papin, 47300 Villeneuve-sur-Lot, France 

 פינאטס ישראלי בע"מ         מיובא ע"י חברת:
 9780121, אזה"ת עטרות, ירושלים  8רח' תוצרת                                

Imported by:          Israeli Peanuts Ltd 

                                 8 Totzeret St., Atarot Industrial Zone, Jerusalem 9780121, E. Israel 

 
 Status Product  סטטוס  מוצר

 Parve - excluding Passover Dried Pitted Prune  לא כולל פסח  -פרווה  מגולעןשזיפים 

 Parve - excluding Passover Dried Prune  לא כולל פסח  -פרווה  שזיפים מיובשים

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

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064415: ק"א 

 

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

 

 40333 - בס"ד December 30, 2020 "ו טבת 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 
 1מתוך  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 

 בע"מ פינאטס ישראלי        :/ שווק מפעל ייצור

 9780121  , אזה"ת עטרות, ירושלים8רח' תוצרת                                        
Manufacturer / Distributor       Israeli Peanuts Ltd    
                                           8 Totzeret St., Atarot Industrial Zone, Jerusalem 9780121, E. Israel 

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אגוז לוז מסוכרים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בוטנים אמריקאים  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בוטנים אמריקאים פיקנטי  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בוטנים מטוגנים  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בוטנים מסוכרים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בוטנים מצופים  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בוטנים קרנצוס גריל 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בוטנים קרנצוס פלאפל 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  גרנולה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  גרנולה ללא סוכר  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  גרנולה מעושרת 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  גרנולה פירות יבשים  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חמניה פיקנטי  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מעורב ירושלמי 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פאקן מסוכרים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קבוקים  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קבוקים פיקנטי  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קבוקים שומשום 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קבוקים תירס  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קוביקימוס  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קשיו מסוכרים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שקדים מסוכרים 
 

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

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

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064416: ק"א 

 

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

 

 40333 - בס"ד December 30, 2020 "ו טבת 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 
 1מתוך  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 

 בע"מ פינאטס ישראלי        :/ שווק מפעל ייצור

 9780121  , אזה"ת עטרות, ירושלים8רח' תוצרת                                        
Manufacturer / Distributor       Israeli Peanuts Ltd    
                                           8 Totzeret St., Atarot Industrial Zone, Jerusalem 9780121, E. Israel 

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

 Parve - excluding Passover Israeli Nut Snack  לא כולל פסח  -פרווה  חטיף אגוזים ישראלי

 Parve - excluding Passover Israeli Nut Snack No Added Sugar  לא כולל פסח  -פרווה  חטיף אגוזים ישראלי ללא סוכר

 Parve - excluding Passover Peanut Snack  לא כולל פסח  -פרווה  חטיף בוטנים

 Parve - excluding Passover Peanut Snack No Added Sugar  לא כולל פסח  -פרווה  חטיף בוטנים ללא סוכר

 Parve - excluding Passover Chalkum Snack  לא כולל פסח  -פרווה  חטיף חלקום

 Parve - excluding Passover Sunflower Snack  לא כולל פסח  -פרווה  חטיף חמנייה 

 Parve - excluding Passover Sunflower Snack No Added Sugar  לא כולל פסח  -פרווה  חטיף חמנייה ללא סוכר

 Parve - excluding Passover Jelly Snack  לא כולל פסח  -פרווה  חטיף מרמולדה

 Parve - excluding Passover Jelly Moon Snack  לא כולל פסח  -פרווה  חטיף מרמולדה ירח

 Parve - NOT for Passover Nougat Snack  לא פסח  -פרווה  חטיף נוגט 

 Parve - excluding Passover Crisped Rice Peanut Cashew Bars  לא כולל פסח  -פרווה  חטיף פצפוצי אורז בוטנים קשיו

 Parve - excluding Passover Crisped Rice Coconut Almonds Bars  לא כולל פסח  -פרווה  חטיף פצפוצי אורז קוקוס שקדים

 Parve - excluding Passover Coconut Snack  לא כולל פסח  -פרווה  חטיף קוקוס  

 Parve - excluding Passover Coconut Carob Snack  לא כולל פסח  -פרווה  חטיף קוקוס חרובים

 Parve - excluding Passover Coconut Snack No Added Sugar  לא כולל פסח  -פרווה  חטיף קוקוס ללא סוכר 

 Parve - excluding Passover Sesame Snack  לא כולל פסח  -פרווה  חטיף שומשום 

 Parve - excluding Passover Sesame Snack No Added Sugar  לא כולל פסח  -פרווה  שומשום ללא סוכרחטיף 
 

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

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

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064417: ק"א 

 

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

 

 40333 - בס"ד December 30, 2020 "ו טבת 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 
 1מתוך  1עמוד 

 

 

 

   

 

המוצר/ים דלהלן נבדקו על ידינו ואושרו לשימוש ללא חשש  הננו לאשר בזה כי 
 : איסור

This is to certify that the following product/s was/were inspected and are kosher approved: 

 סין  ג'ונאן פאבון               ייצור:מפעל 
Manufacturer:         Junan Fubon Cereals & Oils Foodstuff Co.,Ltd 
                             Middle Of Waixihuan Road Economic Development Zone 
                                 Junan County,Linyi City,Shandong,China 

 פינאטס ישראלי בע"מ         מיובא ע"י חברת:
 , אזה"ת עטרות, ירושלים 8רח' תוצרת                                

Imported by:          Israeli Peanuts Ltd 

                                 Atarot Industrial Zone, Jerusalem, E. Israel 

 
 Status Product  סטטוס  מוצר

 Parve - excluding Passover Whole Peanuts  פסח  לכוללא  - פרווה שלמים בוטנים

 
This certificate is valid till December 31, 20  .ב ולפי התנאים דלעיל בלבד "ז טבת תשפ"תוקף אישור זה עד כ 12  and per above details only 

 ועד הכשרות 

 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064418: ק"א 

 

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

 

 40333 -בס"ד  December 30, 2020 "ו טבת תשפ"אט
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