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CERTIFICATE OF KASHRUT
Profruit (2006) LTD
1462 Omahu Road, Hastings, New Zealand
Has been inspected by the Orthodox Rabbinate of New Zealand and the entire plant is under
Rabbinical supervision.
The following are Kosher and Parve (except for Passover, unless indicated):









CONVENTIONAL APPLE JUICE CONCENTRATE – CLEAR (70° brix) type
CONVENTIONAL APPLE JUICE – CLOUDY (55° brix) type
ORGANIC APPLE JUICE CONCENTRATE – CLEAR (70° brix) type
ORGANIC APPLE JUICE – CLOUDY (55° brix) type
CONVENTIONAL PEAR JUICE CONCENTRATE – CLEAR (70° brix) type
CONVENTIONAL KIWIFRUIT JUICE CONCENTRATE – CLEAR (65° brix) type
CONVENTIONAL KIWIFRUIT – CLOUDY (40° brix) type
ORGANIC KIWIFRUIT JUICE CONCENTRATE – CLEAR (65° brix) type

תעודת כשרות
,הנני מאשר בזה כי בדקתי את כל הרכיבים ותהליך הייצור והאריזה של המוצרים הכלולים ברשימה זו
 אמנם ישנו. ואין הם מכילים שום חמרים שאינם כשרים, ניו זילנד, בהייסטינגז,פרּוט-המיוצרים ע"י חברת ּפרֹו
 לא נשאר מאבקת הג'לטין כלל אחרי הסינון ועל סמך.שימוש באבקת ג'לטין כעזר סינון במיץ תפוחים המסונן
.זה אנו מאשרים את המוצר ע"פ פסק הלכה של הרבה גדולים
המוצרים הנ"ל כשרים ופרווה לכל השנה לא כולל פסח תחת ההשגחה של הקהילה האורתודוקסית בניו
.זילנד
ועל זה באתי על החתום
הרב יצחק מזרחי
רב הקהילה האורתודוקסית בוועלינגטון

SIGNATURE & STAMP OF THE SUPERVISING RABBI:
______________________________________________
Rabbi Yitzchak Mizrahi

This Certificate will expire on: 31 August, 2019 & is subject to renewal at this time.

Note: Placing the Kosher Kiwi logo on products not listed above constitutes an unauthorised use of the Kosher Kiwi symbol, which is a registered trademark.

