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KOSHER CERTIFICATE - úåøùë úãåòú
ם שהי,2,3,4,5  תהליך הייצור והאריזה של המוצרים המפורטים בעמודים,י מאשר בזאת כי בדקתי את הרכיביםהרי
,ו המיוצרים ע"י חברת ֵלאדוֹ בקרואטיה תחת השגחת. דגים וכן פירות וירקות, בצקים, גלידות:מוצרים קפואים הכוללים
,וכרי  המוצרים החלביים מכילים חלב.ם באים במגע עם שום חומר לא כשר בעת הייצור והאריזהם מכילים ואיוהם אי
.ה פרט לימי חג הפסחוכרי לכל ימות הש  כשרים חלבי לאוכלי אבקת חלב:םודי
.ה פרט לימי חג הפסחם כשרים פרווה לכל ימות הששאר המוצרים הי
.ה פרט לימי חג הפסחוכרי ולאוכלי ג'לטין לכל ימות הש  כשר חלבי לאוכלי חלב:םהגלידות מכילות ג'לטין ולפיכך די

*****************************************************************************
I hereby certify that the products manufactured by:

Ledo d.d.
M.Čavića 1a, 10000 Zagreb, Croatia
In the following locations:
1. Ledo d.d., Čavićeva 9, Zagreb
2. Ledo d.d., Industrijska cesta 38 i 40, Sesvete
3. Irida d.o.o., Petra Zrinskog 34, Daruvar
Are manufactured under our supervision and are certified Kosher under the following
restrictions:
 Kosher Dairy products are for וכרי  חלבconsumers.
 The ice creams are kosher Dairy for וכרי  חלבand gelatin consumers.
 All products Pareve and Dairy are Kosher for all year round excluding Passover.

****************************************
LIST OF PRODUCTS IS ON PAGES 2-5.

****************************************
This certificate is valid from May 31st 2016 until May 31st 2017, and is subject to renewal
at that time.
 יום שלישי כ"ג' אייר ה'תשע"ו,ע"כ באעהח"מ
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