יום רביעי כ' כסלו תש"פ
18/12/2019
ת .עדכון:
23/06/2020
622

בס"ד
תעודה מס' 53376

וזאת לתעודה
כי המוצר/ים הבא/ים קיבל/ו את אישור הכשרות של מחלקת יבוא ברבנות הראשית לישראל.

שם המוצר/ים בהשגחה :רבנות באזעל שוויץ
קפה אספרסו קלוי וטחון בטעמים:וניל  ,VANILIOקרמל  ,CARAMELITOשוקוצ'ינו ,CIOCATTINO
אספרסו קרמל פרו  ,ESPRESSO CARAMELאספרסו וניל פרו  ,ESPRESSO VANILLAקפה קלוי וטחון
בטעם וניל  ,VANIZIOקפה קלוי וטחון בטעם אגוזי לוז  ,HAZELINOקפה קלוי וטחון בטעם קרמל
 ,CARAMELIZIOקפה קלוי וטחון בטעם עוגיות קרמל  ,CARAMEL COOKIEקפה אספרסו קלוי וטחון
בטעם וניל אקלר  ,VANILLA ECLAIRקפה אספרסו קלוי וטחון בטעם טראפל שוקולד COCOA
 ,TRUFFLEקפה קלוי וטחון בטעם מאפיין אגוזי לוז  ,HAZELINO MUFFINקפה קלוי וטחון בטעם קציפת
וניל  ,VANILLA CUSTARD PIEקפה אספרסו קלוי וטחון בטעם קרמל קרם ברולה CARAMEL CREME
") BRULEEכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מספר מוצרים 14

ארץ :שוויץ

יצרן:

שם היבואן :נספרסו ישראל בע"מ

טלפון03-9062990 :

מוצר זה הינו:

נסטלה נספרסו

פרווה,

לקוד/י ייצור:

תאריך אחרון לשיווק:

תאריך ייצור:

נוסח התווית :כשר פרווה בהשגחת רבנות באזעל שוויץ ובאישור הרבנות הראשית לישראל
הערות:
תוקף תעודת כשרות זו עד לתאריך31/12/2020 :

וע"כ באעה"ח

הרב יעקב סבג
ראש אגף הכשרות הארצי
מחלקת יבוא הרה"ר לישראל

תעודה זו הינו רכוש בלעדי של מחלקת יבוא ברבנות הראשית לישראל ובתוקף אך ורק כשהיא מקורית ואינה מצולמת וכשהיא חתומה
בחותמת מחלקת יבוא בצירוף חתימה.

בס"ד
תעודה מס' 53784

יום רביעי י"א טבת תש"פ
08/01/2020
ת .עדכון:
622

וזאת לתעודה
כי המוצר/ים הבא/ים קיבל/ו את אישור הכשרות של מחלקת יבוא ברבנות הראשית לישראל.

שם המוצר/ים בהשגחה :מאור הכשרות
שוקולד מריר עם שבבי קרמל מלוח ,בלונדי ,שוקולד מריר מעולה ,שוקולד חלבי מעולה )"כל מוצר לאחר
הסוגריים אינו מאושר"(

מספר מוצרים 4

ארץ :שוויץ

יצרן:

שם היבואן :נספרסו ישראל בע"מ

טלפון03-9062990 :

מוצר זה הינו:

Nestle Suisse

חלבי ,לאוכלי אבקת חלב עכו"ם,

לקוד/י ייצור:

תאריך אחרון לשיווק:

תאריך ייצור:

נוסח התווית :כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת הרבנות מאור הכשרות ובאישור הרבנות הראשית
לישראל
הערות:
תוקף תעודת כשרות זו עד לתאריך31/12/2020 :

וע"כ באעה"ח

הרב יעקב סבג
ראש אגף הכשרות הארצי
מחלקת יבוא הרה"ר לישראל

תעודה זו הינו רכוש בלעדי של מחלקת יבוא ברבנות הראשית לישראל ובתוקף אך ורק כשהיא מקורית ואינה מצולמת וכשהיא חתומה
בחותמת מחלקת יבוא בצירוף חתימה.

בס"ד
תעודה מס' 54521

יום ראשון י"ד שבט תש"פ
09/02/2020
ת .עדכון:
09/02/2020
622

וזאת לתעודה
כי המוצר/ים הבא/ים קיבל/ו את אישור הכשרות של מחלקת יבוא ברבנות הראשית לישראל.

שם המוצר/ים בהשגחה :הרבנות בעזאל ,שוויץ
קפסולות קפה קלוי וטחון  : NESPRESSOדולסאו דו ברזיל ,ארפג'יו ,רומא ,ריסטרטו ,וולוטו ,קפריסיו,
ליוונטו ,אינדרייה מהודו ,רוסאבאיה דה קולומביה ,ויוולטו לונגו ,פורטיסיו לונגו ,קוזי ,דיקפינטו אינטנסיו,
ליניציו לונגו ,קאזר ,דארקאן ,בוקאלה קה אתיופיה ,אנביבו לונגו ,אספרסו דיקפינטו פרו ,אספרסו לגרו פרו,
אספרסו מקור ברזיל פרו ,אספרסו פורטה פרו ,ארפיג'יו דיקפינטו ,וולטו דקפינטו ,ויוולטו דיקפינטו ,לונגו
דיקפינטו פרו ,לונגו לגרו פרו ,לונגו מקור גווטאמלה פרו ,לונגו פורטה פרו ,לימיטד אדישן ,לימיטד אדישן פרו,
נפאל ,ספיישל קלאב ,ספיישל קלאב פרו ,ספיישל רסרב ,ספיישל רסרב פרו ,קילימנג'רו פרו ,ריסטרו מקור הודו
פרו ,ריסטרטו אינטנסו פרו ,ריסטרטו דיקפינטו ,ריסטרטו פרו ,מקור טהור אינדוניזיה ,מקור טהור הודו ,מקור
טהור ניקראגווה ,מקור טהור אתיופיה ,מקור טהור קולומביה ,קניה מילימה פרו ,דיאבוליטו ,אלטיסיו ,בולטסו,
דיקפינטו אינטנסו ,פורטדו ,אפלורזיו ,דיקפינטו אונטוסו ,ארונדיו ,דאבל אספרסו קאירו ,דאבל אספרסו סקורו,
סטורמיו ,אודסיו ,מלוזיו ,אלבזיו ,דיקפינטו ,אינטסנו ,גיורניו ,סולליו ,אלטו דולסה ,אלטו אינטנסו ,מאסטר
אוריגין מקסיקו ,מאסטר אוריגין קולומביה ,קאירו ,קורטו ,סקורו ,ביאנקו פורטה ,ביאנקו לגרו ,אינספירציונה
ריסטרטו איטליאנו דיקה ,אינספירציונה ריסטרטו איטליאנו ,אינספירציונה פירנצה ארפגיו ,אינספירציונה
פירנצה ארפגיו דיקה ,אינספירציונה פאלרמו קאזאר ,אינספירציונה רומא ,אינספירציונה גנבה ליוונטו,
אינספירציונה נאפולי ,אינספירציונה ונציה ,קוסטה ריקה ,אתיופיה )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מספר מוצרים 85

ארץ :שוויץ

יצרן:

שם היבואן :נספרסו ישראל בע"מ

טלפון03-9062990 :

מוצר זה הינו:

נסטלה נספרסו

פרווה ,כשר לפסח,

לקוד/י ייצור:

תאריך אחרון לשיווק:

תאריך ייצור:

נוסח התווית :כשר לפסח פרווה בהשגחת הרבנות באזל ובאישור הרבנות הראשית לישראל
הערות:

תוקף תעודת כשרות זו עד לתאריך31/12/2020 :

וע"כ באעה"ח

הרב יעקב סבג
ראש אגף הכשרות הארצי
מחלקת יבוא הרה"ר לישראל

תעודה זו הינו רכוש בלעדי של מחלקת יבוא ברבנות הראשית לישראל ובתוקף אך ורק כשהיא מקורית ואינה מצולמת וכשהיא חתומה
בחותמת מחלקת יבוא בצירוף חתימה.

יום רביעי כ' כסלו תש"פ
18/12/2019
ת .עדכון:
622

בס"ד
תעודה מס' 53374

וזאת לתעודה
כי המוצר/ים הבא/ים קיבל/ו את אישור הכשרות של מחלקת יבוא ברבנות הראשית לישראל.

שם המוצר/ים בהשגחה :מאור הכשרות
ערכת ניקוי אבנית ") NESPRESSO DESCALING AGENT NDA-16כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר"(

מספר מוצרים 1

ארץ :שוויץ

יצרן:

שם היבואן :נספרסו ישראל בע"מ

טלפון03-9062990 :

מוצר זה הינו:

נסטלה נספרסו

פרווה,

לקוד/י ייצור:

תאריך אחרון לשיווק:

תאריך ייצור:

נוסח התווית :כשר ,פרווה ,בהשגחת מאור הכשרות ובאישור הרבנות הראשית לישראל
הערות:
תוקף תעודת כשרות זו עד לתאריך31/12/2020 :

וע"כ באעה"ח

הרב יעקב סבג
ראש אגף הכשרות הארצי
מחלקת יבוא הרה"ר לישראל

תעודה זו הינו רכוש בלעדי של מחלקת יבוא ברבנות הראשית לישראל ובתוקף אך ורק כשהיא מקורית ואינה מצולמת וכשהיא חתומה
בחותמת מחלקת יבוא בצירוף חתימה.

יום רביעי כ' כסלו תש"פ
18/12/2019
ת .עדכון:
622

בס"ד
תעודה מס' 53373

וזאת לתעודה
כי המוצר/ים הבא/ים קיבל/ו את אישור הכשרות של מחלקת יבוא ברבנות הראשית לישראל.

שם המוצר/ים בהשגחה :מאור הכשרות
סוכר לבן 100יחידות של 3ג"ר כל אחד ,סוכר חום  60יחידות של 4ג"ר כל אחד )"כל מוצר לאחר הסוגריים אינו
מאושר"(

מספר מוצרים 2

ארץ :הולנד

יצרן:

שם היבואן :נספרסו ישראל בע"מ

טלפון03-9062990 :

מוצר זה הינו:

ואן אורדט

פרווה,

לקוד/י ייצור:

תאריך אחרון לשיווק:

תאריך ייצור:

נוסח התווית :כשר פרווה בהשגחת מאור הכשרות ובאישור הרבנות הראשית לישראל
הערות:
תוקף תעודת כשרות זו עד לתאריך31/12/2020 :

וע"כ באעה"ח

הרב יעקב סבג
ראש אגף הכשרות הארצי
מחלקת יבוא הרה"ר לישראל

תעודה זו הינו רכוש בלעדי של מחלקת יבוא ברבנות הראשית לישראל ובתוקף אך ורק כשהיא מקורית ואינה מצולמת וכשהיא חתומה
בחותמת מחלקת יבוא בצירוף חתימה.

יום רביעי כ' כסלו תש"פ
18/12/2019
ת .עדכון:
622

בס"ד
תעודה מס' 53376

וזאת לתעודה
כי המוצר/ים הבא/ים קיבל/ו את אישור הכשרות של מחלקת יבוא ברבנות הראשית לישראל.

שם המוצר/ים בהשגחה :רבנות באזעל שוויץ
קפה אספרסו קלוי וטחון בטעמים:וניל  ,VANILIOקרמל  ,CARAMELITOשוקוצ'ינו ,CIOCATTINO
אספרסו קרמל פרו  ,ESPRESSO CARAMELאספרסו וניל פרו  ,ESPRESSO VANILLAקפה קלוי וטחון
בטעם וניל  ,VANIZIOקפה קלוי וטחון בטעם אגוזי לוז  ,HAZELINOקפה קלוי וטחון בטעם קרמל
") CARAMELIZIOכל מוצר לאחר הסוגריים אינו מאושר"(
מספר מוצרים 8

ארץ :שוויץ

יצרן:

שם היבואן :נספרסו ישראל בע"מ

טלפון03-9062990 :

מוצר זה הינו:

נסטלה נספרסו

פרווה,

לקוד/י ייצור:

תאריך אחרון לשיווק:

תאריך ייצור:

נוסח התווית :כשר פרווה בהשגחת רבנות באזעל שוויץ ובאישור הרבנות הראשית לישראל
הערות:
תוקף תעודת כשרות זו עד לתאריך31/12/2020 :

וע"כ באעה"ח

הרב יעקב סבג
ראש אגף הכשרות הארצי
מחלקת יבוא הרה"ר לישראל

תעודה זו הינו רכוש בלעדי של מחלקת יבוא ברבנות הראשית לישראל ובתוקף אך ורק כשהיא מקורית ואינה מצולמת וכשהיא חתומה
בחותמת מחלקת יבוא בצירוף חתימה.

