
 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 
 4מתוך  1עמוד 

 

 

 

   

 

 :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 

  תלמה חיפה -יוניליוור ישראל מזון בע"מ        :/ שווק מפעל ייצור

 3296279חיפה , 52דרך יוליוס סימון                                       
Manufacturer / Distributor       Unilever Israel Foods Ltd. - Telma Haifa   
                                           52 Julius Simon Way, Haifa 3296279, E. Israel  

 

 Status Product  סטטוס מוצר

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

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת מרק קנור בצל רכיבים טבעיים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת מרק קנור טעם עוף רכיבים טבעיים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  אבקת מרק קנור פטריות רכיבים טבעיים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בנד בלי מלח -בלו

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  Rootsבנד גביע -בלו

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בנד מחמאה-בלו

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  Rootsבנד מחמאה גביע -בלו

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  Rootsבנד גביע -גולד

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  דגש טעם עוף מופחת נתרן

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חרדל תלמה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מזולה גלורי טעם חמאה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מזולה גלורי רגיל 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מזולה לאפיה בטעם חמאה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מזולה לאפיה ללא מלח 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מיונז 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מיונז אמיתי משמן קנולה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  1/2מיונז הלמנ'ס אמיתי לחיץ 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  1/2מיונז הלמנ'ס לחיץ 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מיונז תלמה 
 

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

 This certificate is valid till February 28, 2020 and per above details only  .ולפי התנאים דלעיל בלבד "פתש אדר 'עד גתוקף אישור זה 

 ועד הכשרות
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ שע"י 

 BC0062488: ק"א

 

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

 

 42317 - בס"ד March 11, 2019 ד' אדר ב' תשע"ט
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 4מתוך  2עמוד 

 

 

 

   

 

 :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 

  תלמה חיפה -יוניליוור ישראל מזון בע"מ        :/ שווק מפעל ייצור

 3296279חיפה , 52דרך יוליוס סימון                                       
Manufacturer / Distributor       Unilever Israel Foods Ltd. - Telma Haifa   
                                           52 Julius Simon Way, Haifa 3296279, E. Israel  

 

 Status Product  סטטוס מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  500שומן ללא כולסטרול  5%מיוקל 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  שמן זית 5%מיוקל 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  ממרח לחיץ לסלט אלף האיים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  BPממרח צ'ילי לחיץ 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  MSGמרק עשיר אפונה ללא 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מרק עשיר עגבניות ואורז 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  גריסים רכיבים טבעימרק עשיר פטריות 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  MSGמרק עשיר פטריות ללא 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מרק עשיר קנור עדשים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  מרק עשיר קנור תירס מוקרם 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  MSGנמס בכוס אפונה ללא 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  נמס בכוס אפונה רכיבים טבעי

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  נמס בכוס טעם עוף קרוטונים רכיבים טבעי

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  MSGנמס בכוס ירקות קרוטונים ללא 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  MSGנמס בכוס עגבניות ללא 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  נמס בכוס עגבניות קרוטונים רכיבים טבעי

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  MSGנמס בכוס פטריות ללא 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  נמס בכוס פטריות רכיבים טבעי

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  MSGנמס בכוס תירס ללא 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  סויה סינית מופחת נתרן 
 

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

 This certificate is valid till February 28, 2020 and per above details only  .ולפי התנאים דלעיל בלבד "פתש אדר 'עד גתוקף אישור זה 

 ועד הכשרות
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ שע"י 

 BC0062488: ק"א

 

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

 

 42317 - בס"ד March 11, 2019 ד' אדר ב' תשע"ט
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 4מתוך  3עמוד 

 

 

 

   

 

 :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 

  תלמה חיפה -יוניליוור ישראל מזון בע"מ        :/ שווק מפעל ייצור

 3296279חיפה , 52דרך יוליוס סימון                                       
Manufacturer / Distributor       Unilever Israel Foods Ltd. - Telma Haifa   
                                           52 Julius Simon Way, Haifa 3296279, E. Israel  

 

 Status Product  סטטוס מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  סחלב 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  סירופ מייפל 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  סירופ שוקולד

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קנור מרק בטעם עוף דל קל 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קנור סויה קלאס מופחת נתרן

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  קנור פירה טעם ביתי 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רוטב ברביקיו סויה דבש 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רוטב לבישול שום ודבש 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רוטב לעוף צ'ילי מתוק שום 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רוטב לעוף שום ועשבי תיבול

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רוטב סויה בסגנון סיני 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רוטב סצ'ואן 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רוטב צ'ילי מתוק

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רוטב קנור אסיאתי להקפצה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רוטב קנור ברבקיו מופחת נתרן

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רוטב קנור טריאקי מופחת נתרן 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רוטב קנור יין אדום 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רוטב קנור פטריות באבקה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רוטב קנור צ'ילי חריף 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רוטב קנור צ'ילי מתוק מופחת סוכר
 

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

 This certificate is valid till February 28, 2020 and per above details only  .ולפי התנאים דלעיל בלבד "פתש אדר 'עד גתוקף אישור זה 

 ועד הכשרות
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ שע"י 

 BC0062488: ק"א

 

Kashruth Department 
B.D.Z. Orthodox Council of Jerusalem 
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 4מתוך  4עמוד 

 

 

 

   

 

 :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 

  תלמה חיפה -יוניליוור ישראל מזון בע"מ        :/ שווק מפעל ייצור

 3296279חיפה , 52דרך יוליוס סימון                                       
Manufacturer / Distributor       Unilever Israel Foods Ltd. - Telma Haifa   
                                           52 Julius Simon Way, Haifa 3296279, E. Israel  

 

 Status Product  סטטוס מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רטבי הלמנ'ס לסלט אלף איים לייט

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רטבי הלמנ'ס לסלט אלף האיים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רטבי הלמנ'ס לסלט חרדל דבש

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רטבי הלמנ'ס לסלט שום 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רטבי הלמנ'ס לסלט שום לייט

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  רטבי הלמנ'ס סלט חרדל דבש לייט 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תיבולית בזיליקום

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תיבולית הודי

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תיבולית פטריות 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  תיבולית שום פטרוזליה
 

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

 This certificate is valid till February 28, 2020 and per above details only  .ולפי התנאים דלעיל בלבד "פתש אדר 'עד גתוקף אישור זה 

 ועד הכשרות
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ שע"י 

 BC0062488: ק"א

 

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

 

 42317 - בס"ד March 11, 2019 ד' אדר ב' תשע"ט


