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 :This is to certify that the following product/s are Produced under our supervision :ללא חשש איסורתחת השגחתנו  מיוצרהמוצר/ים דלהלן הננו לאשר בזה כי 

 שפע ערד  -יוניליוור שפע ישראל בע"מ        :/ שווק מפעל ייצור

 , ערד 12התעשייה  דרך                                       
Manufacturer / Distributor       Unilever Shefa Israel Ltd. - Shefa Arad   
                                           12 Hatasia St., Arad, E. Israel  

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אלופים דגנים מלאים שקדים ודבש 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  ברנפלקס  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  ברנפלקס אקסטרה פייבר  

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

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  דליפקאן 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  כיפלי בצל 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  כיפלי גריל  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  כיפלי צ'יפס  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  כיפלי צ'יפס קטשופ 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  כריות וניל  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  כריות נוגט 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  כריות נוגט עם פחות סוכר 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  כריות צוקולדה  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  כריות קפוצ'ינו  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מאגדת כיפלי בצל 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  עוגי  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  דגנים  6פתית 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פתית בצל 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פתית חיטה מלאה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פתית שוודי 
 

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

 This certificate is valid till April 30, 2021 and per above details only  .ולפי התנאים דלעיל בלבדי"ח אייר תשפ"א עד תוקף אישור זה 

 ועד הכשרות 
 ירושלים החרדיתהעדה הבד"צ שע"י 

 BC0063746: ק"א 

 

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

 

 42331 - בס"ד April 5, 2020 י"א ניסן תש"פ
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 2מתוך  2עמוד 

 

 

 

   

 

 :This is to certify that the following product/s are Produced under our supervision :ללא חשש איסורמיוצר תחת השגחתנו המוצר/ים דלהלן הננו לאשר בזה כי 

 שפע ערד  -יוניליוור שפע ישראל בע"מ        :/ שווק מפעל ייצור

 , ערד 12דרך התעשייה                                        
Manufacturer / Distributor       Unilever Shefa Israel Ltd. - Shefa Arad   
                                           12 Hatasia St., Arad, E. Israel  

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  פתית שיפון 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קוקומן חום לבן 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קוקומן כדורים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קוקומן פצפוצים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קוקומן צדפים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קורנפלקס אלופים  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קורנפלקס דבש  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קורנפלקס וניל  

  Parve - NOT for Passover  לפסחלא  -פרווה  קורנפלקס מלא  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קרנצ'ים  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  ריבועי ברנפלקס קינמון  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  ריבועים של אלופים  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שוגי

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שוגי פיצי 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תלמה אלופים דגנים מלאים וניל 
 

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

 This certificate is valid till April 30, 2021 and per above details only  .ולפי התנאים דלעיל בלבד פ"אי"ח אייר תשעד תוקף אישור זה 

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ שע"י 

 BC0063746: ק"א 

 

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

 

 42331 -בס"ד  April 5, 2020 י"א ניסן תש"פ


