
  מוצרים למדינת בוליביהכשרות 
 

 :חטיפים
 RUFFLES: חברה

 o.u  אורגינל עם כשרות
 nature valeחברה 

o.u. 
  אגוזי קשיו

 PARADE  חברה
 cashews whole  שם המוצר

 O.U ת כשרו
 פחית

 :בוטנים
  PLANTERS:חברה
  Cocktail Peanuts ,Dry Rosted Peanuts:מוצר

  O.U:כשרות
חברה שהביצים שלה הם ללא חשש . A ROLONAVICOLחברת : ביצים
שאר ה או חומה ניתן להוציאה מהביצה וולכן באם ישנה נקודה אדומ. הפריה

 הסוכנות שלהם נמצאת ליד המרקדו רודריגז ברחוב איליאמפו .הביצה מותרת
 .סגרנגהרחוב  ילאחר

 :דגני בקר
  POST :חברה
  raisin branמוצר

  O.K כשרות
 דגנים עם צימוקים

 ברת קלוקסח
 קולומביה,  בוגוטהVKBכשרות 

 :דגים
 ROYAL SALMON: חברה
 סלומון אטלנטי - atlantic salmon: מוצר

 ילה'צ -מהדרין הרב שקד  :כשרות
 :זיתים
 B&G: חברה

 Manzanilla Olives : שם המוצר
 O.U : כשרות

 צנצנת זכוכית
 CEBILA: חברה

 .זיתים עם חתיכת פלפל בפנים
 טינהארגנ  E.K:כשרות
 :חומץ
 HEINZ:חברה
 vinegar חומץ:מוצר

 O.U: כשרות
 :חלב

 NESTLE: חברה
 בפחית קטנה milk carnation מוצר

 !!!אוכלי חלב נכרי בלבד ל O.U-D:כשרות
 : סויהבחל

ADES  אין עליו תוית כשרות . ??אננס ותפוחים, תפוזיםשל גם בטעמים. 
 ל"מ 200נים שם ליטר ובומופיע בקרט

 :םסרדיני וטונה
בישול : " צריכה להיות מדבקה GOMEZ DA COSTAחברה: טונה

 .כמעט ולא ניתן להשגה.  תוצרת ברזיל".ישראל
 )בצבע כחול(טונה רגילה , )בצבע תכלת(טונה לייט 
 ,)כחול(בשמן . תוצרת ברזיל.  GOMES DA COSTA:החבר: סרידינים

מופיע עם ). וםכת(עם פלפל שחור  ,)אדום(עם רוטב עגבניות  ,)ירוק(בלימון 
 . פרוס על העטיפהדגציור של 

 ROLAND: חברה
 O.U: כשרות – אנשובי ,סרדינים עם עגבניות:מוצר
 :מיץ

 DEL UALLE: חברה
 nectar de   אבל יכול לבוא גם.לדוגמא  nectar de uva:שם המוצר

naranja 
 פכ: כשרות

 ל" מ200 מופיע בקרטון או ליטר או
 :באבקה מיץ

 ZUKO: חברה
, מלון, ???, ???, מנגו, מנדרינה. לימון, תות שדה, פטל, אפרסק, אננס: יםטעמב

 .תפוזים, תפוחים

 :ממתקים
 CRAZY HAIR: חברה
 לי או טופי'מין ג

  נראה כמו גביע בצבע ורד או כחול
 K-PAREVE: כשרות
 ARCOR: חברה

 . לא טופי.תוצרת ארגנטינה .סוכריות קשות בטעם פירות:מוצר
 :סירופ
  HERSHEY'S syrup:חברה

 תות ושוקולד :טעמים
 !!!לאוכלי חלב נכרי בלבד O.U-D כשרות
 FORRELLI: חברה
 Vanilla Extract- סירופ וניל :מוצר

  O.U:כשרות
 :פסטה
 MATARAZO: חברה

 .מופיע בכמה צורות הכל כשר אך לא מופיע תוית כשרות
 :פיסטוקים

 PLANTERS: חברה
 dry roasted pistachins: המוצר

 O.U  ם כשרותע
 :קטשופ

  HEINZ:חברה
 tomato ketchup:מוצר

  O.U:כשרות
 .O.K בכשרות HUNT'S: חברה

 :רטבים
  KIKKOMAN:חברה
 (טריאקי) Teriyaki מוצר
 (סויה) Soya:מוצר

  O.U:כשרות
 BADIA: חברה

 MOJO marinada- הנקרא' תפוז בצל וכו ,רוטב שום
 NARANJA- רוטב תפוזים הנקרא

 O.U: כשרות
  KRAFT:חברה
 Hickory Smoke ,Hot, honey, Char- רוטב ברביקיו :מוצר
Gril 

  O.K pareve:כשרות
 :רסק עגבניות

 ARCOR: חברה
PURE DE TOMATE  םגר 520מופיע בקרטון. 

 :ריבה
 ORIETA: חברה

 בטעמים  marmelada:שם המוצר
 בהשגחת רבנות אחדות ישראל EK :כשרות
 ARCOR חברה

תות , פטל, אפרסק, משמש, שזיף בטעמים  marmelada:שם המוצר
 .ארגנטינה. תפוזים גם רגיל וגם דיאט, תפוחים, שדה

 :שוקולד
 !!!כל השוקולדים מכילים חלב נכרי

Snikers, m&m, Kisses, 3 mosquiteres, Twix, Milky 
Way, Hershy's 

 O.U-D  כל המוצרים מופיעים עם ההכשר
ARCOR .תוצרת ארגנטינה. 
 Rocklets  צהוב BON BONר שם המוצ

 :שוקו לשתיה
 HERSHEYS: חברה
 Chocolate milk mix: מוצר

 O.U: כשרות
 :שימורים

 ARCOR : חברה
 וית כשרותואפונה אך לא מופיע ת ,תירס, אפרסק
 GOYA: חברה
 Butter Beans, Pinto Beans: מוצר

 :שלווה
Golden Puffs 

  קילו1.04 גרעיני שלווה בתוך שקית ענקית
 O.U שרותכ

 :שמן
 FINO: חברה

 רק מחמרים טבעיים בלבד
 PAM: חברה

 )התזה (ישמן ספרי
 ARCOR: חברה

ACEITE DE MATIZ מופיע בכמות של ליטר 
 :שמרים

 FLEISCHMANN: חברה
 ית כשרותואין עליו תו

 :תבלינים
 .הכל כשר כל עוד זה טבעי חוץ משום טחון' פפריקה וכו ,מלח ,סוכר


