
  
 ק"ק ויניציאה יע"ארבנות בס"ד                                        

       הרב יצחק דוד מרגלית                                                                           הרב הראשי   
         IL RABBINO CAPO                                                                                                אחראי כשרויות מפעלים 

               RESPONSABILE DEI CERTIFICATI KOSHERהרב שלום בחבוט שליט"א                                                           
         

 רותתעודת כש                                        
 למיניהםהדגים הריני לאשר בזה כי בדקתי את הרכיבים ותהליך הייצור של מוצרי 

 המיוצרים ע"י המפעל לפי רשימה מפורטת רצ"ב החתומה בחתימה וחותמת.
BENEDETTO SCALIA  S.r.l  C. DA BORDEA -  Z.I. 92019 SCIACCA (AG), ITALY 

ומן הצומח הנני מאשר כי המוצרים הנ"ל  חומרי הייצור הם פרווה בדקתי כי כלוולאחר שעקבתי אחר כל תהליך הייצור 

 .לבר מפסחאינם מכילים וגם לא באים במגע עם שום דבר לא כשר, ולפיכך הם כשרים פרווה לכל ימות השנה 

   07/01/2019  טתשע" א' שבטליום תוקף תעודה זו הוא 

  שליט"א מרגלית  דוד  רב יצחק                                           הרב שלום בחבוט שליט"א

                   
CERTIFICATO DI CONFORMITA' ALLE REGOLE ALIMENTARI EBRAICHE KOSHER 

  Dopo aver esaminato la documentazione relativa e aver compiuto un attento sopralluogo, 

nell'industria di produzione, attesto che gli articoli della lista sottostante Prodotti nello 

stabilimento. BENEDETTO SCALIA  S.r.l  C. DA BORDEA -  Z.I. 92019 SCIACCA (AG), ITALY 

sono conformi alle regole alimentari della religione ebraica.  

ni di pessachEscluso i giorKosher Parve.   

 07/01/2019il presente certificato ha validità sino a  
in fede 

  שליט"א מרגלית  דוד  רב יצחק                                           הרב שלום בחבוט שליט"א      

                   
CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH JEWISH DIETARI LAWS KOSHER 

After thorough examination of related documents and following supervision on premises, I hereby 

produced by  Types of fish listed it. that theCertificate  
BENEDETTO SCALIA  S.r.l  C. DA BORDEA -  Z.I. 92019 SCIACCA (AG), ITALY 

are manufactured in conformity of Jewish dietary laws kosher parve.Except for the days of pessach 

.9201th  7  JanuaryThis certificate will expire on  

  שליט"א מרגלית  דוד  רב יצחק                                           הרב שלום בחבוט שליט"א

                   
2257238 347 39 +TEL   972545388787+TEL  E.MAIL yondmr@gmail.com 

  Lista dei prodotti certificati Kosher –רשימת מוצרים כשרים 

 .Sarde in olio di oliva, olio di girasole e sotto saleסרדינים בשמן זית, שמן חמניות ובמלח.  

 .Acciughe in olio di oliva, olio di girasole e sotto saleאנשובי בשמן זית, שמן חמניות ובמלח. 

 אנשובי בתוספת, פלפל חריף, פטרוזיליה, אורגנו וצלפים.

Acciughe con, Peperoncino, al Prezzemolo, all’origano e con Capperi. 

 .Colatura di alici                                      Pasta di acciughe            ממרח אנשובי.

  שליט"א מרגלית  דוד  רב יצחק                                           הרב שלום בחבוט שליט"א
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