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KOSHER CERTIFICATE  -  תעודת כשרות 
שהינם  ,2,3,4,5בעמודים מפורטים הריני מאשר בזאת כי בדקתי את הרכיבים, תהליך הייצור והאריזה של המוצרים ה

, תחת השגחתנו בקרואטיה ֵלאדֹו . המיוצרים ע"י חברתמוצרים קפואים הכוללים: גלידות, בצקים, דגים וכן פירות וירקות
מכילים חלב נוכרי, החלביים והם אינם מכילים ואינם באים במגע עם שום חומר לא כשר בעת הייצור והאריזה. המוצרים 

  חלב נוכרי לכל ימות השנה פרט לימי חג הפסח.אבקת כשרים חלבי לאוכלי  :דינםו
  מי חג הפסח.ינם כשרים פרווה לכל ימות השנה פרט ליההמוצרים  שאר

חלב נוכרי ולאוכלי ג'לטין לכל ימות השנה פרט  אבקתכשר חלבי לאוכלי : בצידם דינםהגלידות מכילות ג'לטין וחלק מ
 לימי חג הפסח.

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

 

Ledo d.d. 
Čavićeva 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 אבקת חלב נוכרי consumers.  
 Some of the ice creams are kosher Dairy for חלב נוכרי and 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 2018 until May 31st 2019, and is subject to renewal 
at that time. 
 

 ח,ה'תשע"סיוון ' רביעי ט"זע"כ באעהח"מ,  יום 

  

__________________________________________ 

דון, רב דק"ק בית ישראל יע"א זאגרב-כותל ב"ר שלמה דא  

Chief Rabbi Dr. Kotel Da-Don  
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http://qrcode.kaywa.com/img.php?s=6&d=http://www.made-in-croatia.com.hr/index.php?inc=OstaliProizvodi-koser-certifikat
http://qrcode.kaywa.com/img.php?s=5&d=http://issuu.com/betisrael/docs/kosher_list_in_croatia?mode=window&viewMode=singlePage&backgroundColor=#222222

