
 
 

 

 

 

Sivan 16, 5781 / May 27, 2021 

KOSHER CERTIFICATE 

This is to certify that the following products, produced by the  

PrJSC “Enzym Company”  

(Ukraine, 79014, Lviv, Lychakivska Str., 232)  

are KOSHER (Parve, not for Passover): 

Yeast cream Instant dry yeast TM «Sorrel» 

Compressed yeast TM «Extra» Instant dry yeast TM «Effect» 

Compressed yeast TM «Effect» Dry beer yeast 

Compressed yeast TM «Effect+15%» Instant dry yeast TM «DOVGAN» 

Instant dry yeast TM «Extra» Instant dry wine yeast  

Compressed yeast TM «Marysia» Instant dry inactive yeast  

Compressed yeast TM «Cosmin» Instant dry feed yeast  

Instant dry yeast TM «Lvivs’ki drigdgi» Instant dry feed yeast TM «EnzActive» 

Instant dry yeast TM «Millerston» Instant dry feed yeast TM «EnzActive MIX» 

Instant dry yeast TM «Dyvo» Instant dry feed yeast TM «EnzActive B» 

Compressed yeast TM «Drozdze Lwόwskie» Dry alcohol yeast 

Instant dry feed yeast TM «EnzActive Protein» 

(shape of granule) 

Instant dry feed yeast TM «EnzActive Protein» 

(shape of powder) 

Dry yeast TM “Porada” Osmotolerant yeast (dry and compressed) 

 
This Certificate is valid through May 31, 2022 and is subject to renewal at that time. 

 

 

 

 

Rabbi Pinchas Vishedski, Chairman of Kashruth Committee of Ukraine 

         



 
 

 

 

 
 "א תשפ'ה סיון ט"ז

        27.05.21 

 כשרות תעודת

  מטה  המפורטים שמרים סוגי כי בזאת לאשר הנני

  (”PrJSC “Enzym Company) "אנזים" חברת מתוצרת

 (Ukraine, 79014, Lviv, Lychakivska Str., 232) אוקראינה ,לבוב בעיר הנמצאת

 ) :לפסח  לא  ,פרווה (כשרים  והינם השגחתנו תחת מיוצרים
Yeast cream Instant dry yeast TM «Sorrel» 

Compressed yeast TM «Extra» Instant dry yeast TM «Effect» 

Compressed yeast TM «Effect» Dry beer yeast 

Compressed yeast TM «Effect+15%» Instant dry yeast TM «DOVGAN» 

Instant dry yeast TM «Extra» Instant dry wine yeast  

Compressed yeast TM «Marysia» Instant dry inactive yeast  

Compressed yeast TM «Cosmin» Instant dry feed yeast  

Instant dry yeast TM «Lvivs’ki drigdgi» Instant dry feed yeast TM «EnzActive» 

Instant dry yeast TM «Millerston» Instant dry feed yeast TM «EnzActive MIX» 

Instant dry yeast TM «Dyvo» Instant dry feed yeast TM «EnzActive B» 

Compressed yeast TM «Drozdze Lwόwskie» Dry alcohol yeast 

Instant dry feed yeast TM «EnzActive Protein» 

(shape of granule) 

Instant dry feed yeast TM «EnzActive Protein» (shape of 

powder) 

Dry yeast TM “Porada” Osmotolerant yeast (dry and compressed) 

 

 .31.05.22 עד זו תעודה תוקף

 ח "בעה ז"וע
 
 

 
 

 אוקראינה  הכשרות ועד ר"יו ,וישצקי נחסיפ הרב
        



 
 

 

 

 
 ה'תשפ"א  סיון ט"ז

 27.05.21                                                                                                                                 

 כשרות תעודת

  מטה  המפורטים שמרים סוגי כי בזאת לאשר הנני

  («ПрАТ «Компанія Ензим) אנזים" חברת  מתוצרת 

 (Україна, 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 232) אוקראינה ,לבוב בעיר הנמצאת 

 ):לפסח  לא ,פרווה( כשרים והינם  השגחתנו תחת  מיוצרים 

Дріжджовий концентрат Дріжджі сухі ТМ «Dyvo» 

Дріжджі пресовані ТМ «Львівські дріжджі» Дріжджі сухі ТМ «Millerston» 

Дріжджі пресовані ТМ «Стандарт хлібний» Дріжджі сухі ТМ «Sorrel» 

Дріжджі пресовані ТМ «Первак Дріжджі сухі ТМ «Effect» 

Дріжджі пресовані ТМ «Екстра» Дріжджі сухі ТМ «DOVGAN» 

Дріжджі пресовані ТМ «Ефект + 15%», Дріжджі сухі винні 

Дріжджі пресовані ТМ «Drozdze Lwόwskie» Дріжджі сухі інактивовані 

Дріжджі пресовані ТМ «Marysia» Дріжджі сухі кормові 

Дріжджі пресовані ТМ «Cosmin» Дріжджі сухі кормові «ЕнзАктив» 

Дріжджі сухі ТМ «Львівські дріжджі» Дріжджі сухі кормові «ЕнзАктив Мікс» 

Дріжджі сухі «Екстра» Дріжджі сухі кормові «ЕнзАктив В» 

Дріжджі сухі ТМ «ПРЕМІЯ» Дріжджі спиртові сухі 

Дріжджі пивні сухі Дріжджі сухі ТМ «Своя лінія» 

Дріжджі сухі кормові «ЕнзАктив Протеїн» (у 

формі гранул) 

Дріжджі сухі кормові «ЕнзАктив Протеїн» (у 

формі порошку) 

Дріжджі сухі ТМ «Порада» Дріжджі осмотолерантні  (сухі і пресовані) 

 .31.05.22 עד זו תעודה תוקף

 ח "בעה ז"וע
 
 

 
 

 אוקראינה  הכשרות ועד ר"יו ,וישצקי נחסיפ הרב
        



 
 

 

 

 

  

16 сівана 5781 / 27 травня 2021 р. 

СВІДОЦТВО ПРО КОШЕРНІСТЬ 

Цим засвідчую, що перелічена нижче продукція  

ПрАТ «Компанія Ензим»    

(Україна, 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 232),  

виробляється під нашим наглядом і є  

кошерною (парве, не для Песах): 

Дріжджовий концентрат Дріжджі сухі ТМ «Dyvo» 

Дріжджі пресовані ТМ «Львівські дріжджі» Дріжджі сухі ТМ «Millerston» 

Дріжджі пресовані ТМ «Стандарт хлібний» Дріжджі сухі ТМ «Sorrel» 

Дріжджі пресовані ТМ «Первак Дріжджі сухі ТМ «Effect» 

Дріжджі пресовані ТМ «Екстра» Дріжджі сухі ТМ «DOVGAN» 

Дріжджі пресовані ТМ «Ефект + 15%», Дріжджі сухі винні 

Дріжджі пресовані ТМ «Drozdze Lwόwskie» Дріжджі сухі інактивовані 

Дріжджі пресовані ТМ «Marysia» Дріжджі сухі кормові 

Дріжджі пресовані ТМ «Cosmin» Дріжджі сухі кормові «ЕнзАктив» 

Дріжджі сухі ТМ «Львівські дріжджі» Дріжджі сухі кормові «ЕнзАктив Мікс» 

Дріжджі сухі «Екстра» Дріжджі сухі кормові «ЕнзАктив В» 

Дріжджі сухі ТМ «ПРЕМІЯ» Дріжджі спиртові сухі 

Дріжджі пивні сухі Дріжджі сухі ТМ «Своя лінія» 

Дріжджі сухі кормові «ЕнзАктив Протеїн» (у 

формі гранул) 

Дріжджі сухі кормові «ЕнзАктив Протеїн» (у 

формі порошку) 

Дріжджі сухі ТМ «Порада» Дріжджі осмотолерантні  (сухі і пресовані) 

Це Свідоцтво дійсне до 31 травня 2022 р. 

 

 

Рабин Пінхас Вишедські, Голова Українського комітету з кашруту 


