
  
 בס"ד                                        

             שליט"א הרב יצחק דוד מרגלית                                        שלום בחבוט שליט"א פרופ' הרב   
Rabbino Prof' Scialom Bahbbot                                  RESPONSABILE DEI CERTIFICATI KOSHER             

    Venezia - Italia                                                                                                        כשרויות מפעלים 

 תעודת כשרות                           
 המפעל.ה המיוצרים על ידי תהליכי הייצור של הפסטה לסוגיואת הרכיבים  נובדק בזה כי יםמאשר וניהר

            GIGLIO – Specialità Paste Alimentari S.r.l. Via Ss. Fortunato e Lazzaro, 105 36061 (VI)  

 ואין בהם שום חשש חדש. הם אינם מכילים וגם לא באים במגע עם שום חומרים לא כשריםו

  .מפסחלכל ימות השנה לבר  התוצרת הנ"ל היא כשרה פרווה לפיכךו

 . 05/02/2020    תעודה זו כוחה יפה עד ליום 

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

                                  
 

Certificati di conformità alle regole alimentari ebraiche kosher 
Dopo aver esaminato la documentazione relativa e aver compiuto un attento sopralluogo 

nell'industria di produzione, attestiamo che i vari tipi di pasta, prodotta nello stabilimento. 

GIGLIO – Specialità Paste Alimentari S.r.l. Via Ss. Fortunato e Lazzaro, 105 36061 (VI)  

Escluso  Pessach. parve. Sono conformi alle regole alimentari della religione ebraica, kosher 

Il presente certificato ha validità sino a.   05\02\2020                                               

In fede  

  שליט"א מרגלית  דוד  רב יצחקה                            שלום בחבוט שליט"א פרופ' הרב                

                              
  TEL   725453887879  +TEL  yondmr@gmail.com E.MAIL+ 39 347 2257238טל 
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             שליט"א הרב יצחק דוד מרגלית                                        שלום בחבוט שליט"א פרופ' הרב   

Rabbino Prof' Scialom Bahbbot                                  RESPONSABILE DEI CERTIFICATI KOSHER             
    Venezia - Italia                                                                                                        כשרויות מפעלים 

 בס"ד                                                      
 תעודת כשרות                           

 המפעל.תהליכי הייצור של הפסטה לסוגיה המיוצרים על ידי ואת הרכיבים  נובדק בזה כי יםרמאש וניהר

                            GIGLIO – Specialità Paste Alimentari S.r.l. Via Martiri di Belfiore, 1 36022 (VI)         

 חדש. ואין בהם שום חשש ריםהם אינם מכילים וגם לא באים במגע עם שום חומרים לא כשו

  .לכל ימות השנה לבר מפסח לפיכך התוצרת הנ"ל היא כשרה פרווהו

 . .05/02/2020   תעודה זו כוחה יפה עד ליום 

 שליט"א מרגלית  דוד  רב יצחקה                            שליט"א שלום בחבוט פרופ' הרב

                           
  

 
Certificati di conformità alle regole alimentari ebraiche kosher 

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

nell'industria di produzione, attestiamo che i vari tipi di pasta, prodotta nello stabilimento. 

GIGLIO – Specialità Paste Alimentari S.r.l. Via Martiri di Belfiore, 1 36022 (VI)  
Escluso  Pessach. parve.Sono conformi alle regole alimentari della religione ebraica, kosher  

Il presente certificato ha validità sino a 05\02\2020                                                  

In fede  

 שליט"א מרגלית  דוד  רב יצחקה                            שלום בחבוט שליט"א פרופ' הרב

                          
  TEL   725453887879  +TEL  yondmr@gmail.com E.MAIL+ 39 347 2257238טל 
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