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  ק"ח לפ"שבט תשס' ב 

  

     אזאזאזאזזיי� זיי� זיי� זיי� מודיע מודיע מודיע מודיע ווילע� ווילע� ווילע� ווילע� מיר מיר מיר מיר 
 

     ססססטאמעיטאטאמעיטאטאמעיטאטאמעיטא
 

         וואס ווערע� פארקויפט אונטערע� נאמע� וואס ווערע� פארקויפט אונטערע� נאמע� וואס ווערע� פארקויפט אונטערע� נאמע� וואס ווערע� פארקויפט אונטערע� נאמע� 
 

• Santa Sweets  Produce of U. S. A. 

• Garden Sweets Produce of U. S. A. 

• UglyRipe Produce of U. S. A. 
    

 

� Rounds - Organic only. 

� Roma - Organic and Conventional. 

� UglyRipe - Organic and Conventional. 

� Grape Tomatoes - Organic and Conventional. 
 
        

        � איבערגיי� דע� גאנצע� � איבערגיי� דע� גאנצע� � איבערגיי� דע� גאנצע� � איבערגיי� דע� גאנצע� ''''אונטערזוכט געווארע� דור� אונזער משגיח או� נאכאונטערזוכט געווארע� דור� אונזער משגיח או� נאכאונטערזוכט געווארע� דור� אונזער משגיח או� נאכאונטערזוכט געווארע� דור� אונזער משגיח או� נאכזענע� זענע� זענע� זענע� 
        

 

        � פארפאקע� איז פעסטגעשטעלט געווארע� אז זיי זענע� בכלל � פארפאקע� איז פעסטגעשטעלט געווארע� אז זיי זענע� בכלל � פארפאקע� איז פעסטגעשטעלט געווארע� אז זיי זענע� בכלל � פארפאקע� איז פעסטגעשטעלט געווארע� אז זיי זענע� בכלל ''''פראצעדור ביז נאכפראצעדור ביז נאכפראצעדור ביז נאכפראצעדור ביז נאכ
        

 

        .... כשר לכתחלה למהדרי� מ� המהדרי� כשר לכתחלה למהדרי� מ� המהדרי� כשר לכתחלה למהדרי� מ� המהדרי� כשר לכתחלה למהדרי� מ� המהדרי�נישט געשמירט או� זענע�נישט געשמירט או� זענע�נישט געשמירט או� זענע�נישט געשמירט או� זענע�
        
 

עס איז וויכטיג אז יעדע גרינצייג זאל האבע� ארויפגעקלעבט דע� סטיקער עס איז וויכטיג אז יעדע גרינצייג זאל האבע� ארויפגעקלעבט דע� סטיקער עס איז וויכטיג אז יעדע גרינצייג זאל האבע� ארויפגעקלעבט דע� סטיקער עס איז וויכטיג אז יעדע גרינצייג זאל האבע� ארויפגעקלעבט דע� סטיקער 
 . . . . נאמע� או� סימבאל פו� איינע פו� די אויבענדערמאנטע פאבריקע�נאמע� או� סימבאל פו� איינע פו� די אויבענדערמאנטע פאבריקע�נאמע� או� סימבאל פו� איינע פו� די אויבענדערמאנטע פאבריקע�נאמע� או� סימבאל פו� איינע פו� די אויבענדערמאנטע פאבריקע�� � � � ''''מיטמיטמיטמיט

 A.S.Product of U.זאל זיי� געשריבע�  זאל זיי� געשריבע�  זאל זיי� געשריבע�  זאל זיי� געשריבע�  ווי אוי� ווי אוי� ווי אוי� ווי אוי� 
        

 הנהלת הכשרותהנהלת הכשרותהנהלת הכשרותהנהלת הכשרות

 

 

 

 ידיעת הרבי�ידיעת הרבי�ידיעת הרבי�ידיעת הרבי�לללל


