
Kosher Certificate

Padova, 9 agosto 2022

 תעודת כשרות

 פאדובה י״ב אב תשפ״ב

אני הח"מ מאשר בזה כי בקרתי המפעל MOLINO PASINI SPA שבעיר CESOLE הטוחן גרעיני 
חיטה ונוכחתי לראות כי, אחרי בדיקות מסוימות, אין שום חשש של תולעים או ביצים. לפיכך 
המוצרים "קמח חיטה, קמח מיחטת דורום (סימולה), קמח אורז, קמח תירס ומיקס לכופתאות של 

תפוחי אדמה"  המיוצרים במפעל הנ"ל, הינם כשר פרווה ללא חשש חדש. 
תוקף  תוקף תעודה זו עד כ״ב אב תשפ״ג. 

הרב אהרן לוצ'י 
רב ראשי דק"ק פאדובה והמחוז 

I hereby certify, after thorough inspection of production and packing process, that 
the products “Soft wheat flour, Durum wheat flour, heattreated rice flour, 
heattreated rice semola, Corn flour and Mix for potato gnocchi (dumplings; 
LONG-ACTING, TECNOMACCHINA)”, produced by the factory MOLINO 
PASINI SPA situated in CESOLE (Mantua, Italy), are KOSHER PARVE LELO’ 
CHASHASH CHADASH. This certificate is valid until August 9, 2023.

Rabbi Adolfo A. Locci 
Chief Rabbi of Padua 

 

Tel. +39 366 1192133 E-mail : ravlocci.crownk@gmail.com



Kosher Certificate

Padova, 9 agosto 2022

 תעודת כשרות

 פאדובה י״ב אב תשפ״ב

אני הח"מ מאשר בזה כי בקרתי המפעל MOLINO PASINI SPA שבעיר CESOLE ונוכחתי לראות 
כי המוצר "מיקס לכופתאות של תפוחי אדמה בשם CATERING הינו כשר חלבי (אבקת חלב 

נוכרי). תוקף  תוקף תעודה זו עד כ״ב אב תשפ״ג 

הרב אהרן לוצ'י 
רב ראשי דק"ק פאדובה והמחוז 

I hereby certify, after thorough inspection of production and packing process, that 
the products “Mix for potato gnocchi (dumplings; CATERING)”, produced by 
the factory MOLINO PASINI SPA situated in CESOLE (Mantua, Italy), are 
KOSHER DAIRY CHALAV AKUM. This certificate is valid until August 9, 2023.

Rabbi Adolfo A. Locci 
Chief Rabbi of Padua 

 

Tel. +39 366 1192133 E-mail : ravlocci.crownk@gmail.com



Kosher Certificate

Padova, 9 agosto 2022

 תעודת כשרות

 פאדובה י״ב אב תשפ״ב

אני הח"מ מאשר בזה כי בקרתי המפעל MOLINO PASINI SPA שבעיר CESOLE הטוחן גרעיני 
חיטה ונוכחתי לראות כי בקמח בשם ״איטליה, ספיגא, מנטובה״, אחרי בדיקות מסוימות, אין שום 

חשש של תולעים או ביצים. לפיכך המיוצרים הנ"ל, הינם כשר פרווה ללא חשש חדש. 
תוקף תעודה זו עד כ״ב אב תשפ״ג 

הרב אהרן לוצ'י 
רב ראשי דק"ק פאדובה והמחוז 

I hereby certify, after thorough inspection of production and packing process, that 
the products “Soft wheat flour ITALIA, SPIGA and MANTUA”, produced by 
the factory MOLINO PASINI SPA situated in CESOLE (Mantua, Italy), are 
KOSHER PARVE LELO’ CHASHASH CHADASH. 
This certificate is valid until August 9, 2023.

Rabbi Adolfo A. Locci 
Chief Rabbi of Padua 

 

Tel. +39 366 1192133 E-mail : ravlocci.crownk@gmail.com


