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 :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 

 נסים אסיף בע"מ -תעשיות מזון אסיף        :/ שווק מפעל ייצור

 , שדרות 11לונדון רחוב                                        
Manufacturer / Distributor       Asif Food industries - Nissim Asif Ltd    
                                           11 London St., Sdarot, E. Israel 

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

 Parve - NOT for Passover Toasted Pasta Tri Color  לא לפסח -פרווה  צבעים 3פתיתים 

 Parve - NOT for Passover Toasted Pasta Shapes  לא לפסח -פרווה  פתיתים אפויים בצורות הנדסיות

 Parve - NOT for Passover Toasted Pasta Rice shape  לא לפסח -פרווה  פתיתים אפויים בצורת אורז

 Parve - NOT for Passover Toasted Pasta Letters shape  לא לפסח -פרווה  פתיתים אפויים בצורת אותיות

 Parve - NOT for Passover Toasted Pasta Animals shape  לא לפסח -פרווה  פתיתים אפויים בצורת חיות

 Parve - NOT for Passover Toasted Pasta Ring shape  לא לפסח -פרווה  אפויים בצורת טבעותפתיתים 

 Parve - NOT for Passover Toasted Pasta Stars shape  לא לפסח -פרווה  פתיתים אפויים בצורת כוכבים

 Parve - NOT for Passover Toasted Pasta Hearts shape  לא לפסח -פרווה  פתיתים אפויים בצורת לבבות 

 Parve - NOT for Passover Toasted Pasta Numbers shape  לא לפסח -פרווה  פתיתים אפויים בצורת מספרים

 Parve - NOT for Passover Toasted Pasta Couscous shape  לא לפסח -פרווה  פתיתים אפויים בצורת קוסקוס 

 Parve - NOT for Passover Whole Wheat Toasted Pasta  לא לפסח -פרווה  פתיתים אפויים חיטה מלאה

 Parve - NOT for Passover Whole Wheat 30% Toasted Pasta  לא לפסח -פרווה  30%פתיתים אפויים חיטה מלאה 

 Parve - NOT for Passover Whole Wheat 50% Toasted Pasta  לא לפסח -פרווה  50%פתיתים אפויים חיטה מלאה 

 Parve - NOT for Passover Toasted Pasta with Onion  לא לפסח -פרווה  פתיתים אפויים עם בצל

 Parve - NOT for Passover Thin Couscous  לא לפסח -פרווה  קוסקוס דק

 Parve - NOT for Passover Whole wheat Couscous  לא לפסח -פרווה  קוסקוס מלא 

 Parve - NOT for Passover Tick Couscous  לא לפסח -פרווה  קוסקוס עבה

 Parve - NOT for Passover Couscous Regular  לא לפסח -פרווה  קוסקוס רגיל 
 

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

 This certificate is valid till November 30, 2020 and per above details only  .ולפי התנאים דלעיל בלבד י"ד כסלו תשפ"אעד תוקף אישור זה 

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ שע"י 

 BC0063130: ק"א 
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 41514 - בס"ד December 10, 2019 ב כסלו תש"פי"


