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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 

 בע"מ  2013ממלכת החלבה והטחינה        :/ שווק מפעל ייצור

 9851035, מעלה אדומים  25אוגדה  רחוב                                       
Manufacturer / Distributor       Mamlechet Hahalva Vehatchina 2013 Ltd   
                                           25 Ugda St., Maale Adummim 9851035, E. Israel 

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה אבטיח

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה אגוז לוז

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה אגוז מלך

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה בוטנים ללא סוכר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה בזוקה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה בננה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה וויסקי 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה זעתר 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה של פעם  

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה חלבת החודש 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה חמאת בוטנים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה חמוציות 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה לטה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה לימון פקאן שוקולד

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה מלך

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה מלכה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה מלכה לבן 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה מנגו 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה מעורב ירושלמי 
 

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

 This certificate is valid till April 30, 2022 and per above details only  .ב ולפי התנאים דלעיל בלבד"ט ניסן תשפ"תוקף אישור זה עד כ

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064902: ק"א 

 

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

 

 

 40440 - בס"ד April 28, 2021 "ז אייר תשפ"אט
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 4מתוך  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 

 בע"מ  2013ממלכת החלבה והטחינה        :/ שווק מפעל ייצור

 9851035, מעלה אדומים  25אוגדה  רחוב                                       
Manufacturer / Distributor       Mamlechet Hahalva Vehatchina 2013 Ltd   
                                           25 Ugda St., Maale Adummim 9851035, E. Israel 

 
 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה נוגט 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה נוטלה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה נסיך

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה נסיכה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה עוגיות 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה ערק

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה פולי קפה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה פיסטוק

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה פיסטוק טבעי

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה פסיפלורה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה פקאן 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה פקאן טיבעי

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה פרג 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה צילי חריף 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה צימוקים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה קופיקו 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה קוקוס 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה קקאו

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה קשיו

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

 This certificate is valid till April 30, 2022 and per above details only  .ב ולפי התנאים דלעיל בלבד"ט ניסן תשפ"תוקף אישור זה עד כ

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064902: ק"א 

 

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

 

 "ז אייר תשפ"אט

 

April 28, 2021 
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 :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 

 בע"מ  2013ממלכת החלבה והטחינה        :/ שווק מפעל ייצור

 9851035, מעלה אדומים  25אוגדה  רחוב                                       
Manufacturer / Distributor       Mamlechet Hahalva Vehatchina 2013 Ltd   
                                           25 Ugda St., Maale Adummim 9851035, E. Israel 

 
 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה קשיו טבעי

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה שוקו בום

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה שוקו וניל 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה שוקולד מובחר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה שוקולד מובחר ללא סוכר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה שוקולטה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה של פעם 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה שקד 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה שקד טיבעי 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה תמרים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  חלבה תפוז שוקולד

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה אבן ריחיים

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה דבש 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה דבש סילאן

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה זעתר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה חמאת בוטנים 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה חרוב

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה טוסקנה

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה כוסברה

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

 This certificate is valid till April 30, 2022 and per above details only  .ב ולפי התנאים דלעיל בלבד"ט ניסן תשפ"תוקף אישור זה עד כ

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064902: ק"א 

 

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

 

 "ז אייר תשפ"אט

 

April 28, 2021 
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 :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 

 בע"מ  2013ממלכת החלבה והטחינה        :/ שווק מפעל ייצור

 9851035, מעלה אדומים  25אוגדה  רחוב                                       
Manufacturer / Distributor       Mamlechet Hahalva Vehatchina 2013 Ltd   
                                           25 Ugda St., Maale Adummim 9851035, E. Israel 

 
 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה מלך )מתובל( 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה נוגט 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה סחוג אדום 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה סילאן 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה עמבה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה פטרוזיליה 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה פסטו 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה צילי חריף 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה צימיצורי 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה קרוקנט לוז

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  100%טחינה שומשום מלא 

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה שוקולד

  Parve - NOT for Passover  לא לפסח -פרווה  טחינה תמר אגוז 

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

 This certificate is valid till April 30, 2022 and per above details only  .ב ולפי התנאים דלעיל בלבד"ט ניסן תשפ"תוקף אישור זה עד כ

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064902: ק"א 

 

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

 

 "ז אייר תשפ"אט

 

April 28, 2021 

 

 40440 -בס"ד 


