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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 

 לנדוור בע"מ קפה         :/ שווק מפעל ייצור

 5881106אזה"ת חולון     ,6רחוב היובל                                       
Manufacturer / Distributor       Landwer Coffee Ltd    
                                            6 Hayovel St., Holon Industrial Zone 5881106, E. Israel 

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  אואזיס אספרסו מיוחד

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  "Pאספרסו "

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  אספרסו ארומה פולים 

  Parve - Kosher for Passover  לפסח כשר  –פרווה  אספרסו קפה טחון בואקום  

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  המקורי בפחית טחון  

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  טעם אספרסו קפה טחון טורקי 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  כחול המקורי קפה טחון  

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  כחול המקורי קפה טחון טורקי 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  לבוקר קפה טחון טורקי 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  גרם  7לבוקר קפה טחון טורקי 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  פולי אספרסו אתיופיה 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  פולי אספרסו גאוטמלה  

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  Bellissimoפולי אספרסו דרינקה 

  Parve - Kosher for Passover  לפסח כשר  –פרווה  Grandeפולי אספרסו דרינקה 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  פולי אספרסו סופרימו 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  פולי אספרסו סופרימו דרינקה 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  פולי אספרסו קולומביה 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  פולי אספרסו קלאסיק  

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  פולי אספרסו ריסטרטו  

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  פולי אספרסו שוק מקצועי 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  פולי קפה ארומה 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  פולי קפה דרך הקפה 
 

 Only when bearing the Badatz stamp and inkjet Kosher for Passover  הזרקת דיו כשר לפסח חותמת בד"צ אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till February 28, 2022 and per above details only  תוקף אישור זה עד כ"ז אדר א' תשפ"ב ולפי התנאים דלעיל בלבד. 

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064740: ק"א 

 

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

 

 42004 -בס"ד  March 2, 2021 "ח אדר תשפ"אי
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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 

 קפה לנדוור בע"מ        :/ שווק מפעל ייצור

 5881106אזה"ת חולון     ,6רחוב היובל                                       
Manufacturer / Distributor       Landwer Coffee Ltd    
                                            6 Hayovel St., Holon Industrial Zone 5881106, E. Israel 

 

 Status Product  סטטוס  מוצר

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  פולי קפה כחול 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  " P" 40פולי קפה לאספרסו 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  גרם 10פילטר 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  גרם  10קליית חורף בהירה 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  קפה טורקי 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  קפה פרקולטור  

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  קפסולות אספרסו בלאנסד 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  קפסולות אספרסו ברזיל 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  קפסולות אספרסו גאוטמלה

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  קפסולות אספרסו סופרים 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  קפסולות אספרסו קוסטה ריקה

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  קפסולות אספרסו קלאסיק 

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  קפסולות אספרסו קלייה כפולה

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  קפסולות אספרסו ריסטרטו

  Parve - Kosher for Passover  כשר לפסח  –פרווה  קפסולות אספרסו תערובת הבית
 

 Only when bearing the Badatz stamp and inkjet Kosher for Passover  הזרקת דיו כשר לפסח חותמת בד"צ אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till February 28, 2022 and per above details only  תוקף אישור זה עד כ"ז אדר א' תשפ"ב ולפי התנאים דלעיל בלבד. 

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 

 BC0064740: ק"א 

 

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

 
 

 42004 -בס"ד  March 2, 2021 "ח אדר תשפ"אי


