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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 

 יונילוור -בייגל את בייגל בע"מ        :/ שווק מפעל ייצור

 1340401צפת  ", 1דרך השוקולד                                       
Manufacturer / Distributor       Beigel & Beigel Food (1985) Ltd   
                                           1 Chocolate Way, Tzefat 1340401, E. Israel  

 

 Status Product  סטטוס מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בייגל גדול גדול 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בייגל גדול גדול ללא מלח 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בייגל גדול שומשום

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בייגל רגיל אחד אחד 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  גל -בייגל רגיל גל

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בייגל רגיל טבעות שומשום 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בייגל רגיל שמונה שמונה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בייגלה ארוך + חיטה מלאה ארוך ארוך 

בייגלה ארוך + חיטה מלאה ביג ביג שומשום 
 חיטה מלאה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה 

בייגלה ארוך + חיטה מלאה מגה מקלות 
 שומשום

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בייגלה רולים בייגלה רולים עם שומשום

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  בייגלה רולים רולים מלח

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  דגדג פיצה  -דג דג בטעמים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  דגדג שמנת בצל  -דג דג בטעמים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  דגדג מלח  -דגדג 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  דקים דקים מלח

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  דקים דקים שומשום 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  דקים דקים שמנת בצל
 

 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 

 BC0062481: ק"א

 

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

 

 40203 - בס"ד March 11, 2019 ד' אדר ב' תשע"ט
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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 

 יונילוור -בייגל את בייגל בע"מ        :/ שווק מפעל ייצור

 1340401צפת  ", 1דרך השוקולד                                       
Manufacturer / Distributor       Beigel & Beigel Food (1985) Ltd   
                                           1 Chocolate Way, Tzefat 1340401, E. Israel  

 

 Status Product  סטטוס מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  דגנים 6נשנושי קרקר נשנושים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  נשנושי קרקר נשנושים משולש שומשום

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  נשנושי קרקר נשנושים עגול מלוח 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  נשנושי קרקר קוקטייל מלוח 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  נשנושי קרקר קוקטייל שומשום

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  נשנושים אישי נשנושים ביס בצל

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  נשנושים אישי נשנושים ביס ברבקיו

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  נשנושים אישי נשנושים ביס פלאפל 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  נשנושים אישי נשנושים שמנת בצל

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  נשנושים גדול נשנושים זעתר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  נשנושים גדול נשנושים סטיקס בטעם טבעי

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  נשנושים גדול נשנושים שמנת בצל 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  נשנושים גדול נשנושים תירס 
 

 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 

 BC0062481: ק"א

 

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