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Vendredi 8 Sivan, 10 juin 2011
A l'attention du Grand Rabbinat d'Israël
Département Importation

Nous avons été surpris d'apprendre de vous qu'il y a des fromages "lait de
brebis façon bulgare" et "lait de brebis Fetaki" élaborés par MJ Dairies en Bulgarie et
importés par Seyman qui portent notre attestation de cacherouth alors que nous
n'avons aucune responsabilité sur des fromages fabriqués à cette date, d'autant
qu'ils portent la date du 13/03/2010 qui est un Chabbath.
Nous vous prions de faire savoir que nous n'avons aucun rapport et que nous
n'avons en aucun cas accordé notre surveillance à des fabrications dans de telles
conditions.
Nous ne pouvons que nous associer à la dénonciation de cette fraude grave
commise en notre nom, et nous comptons nous retourner contre l'importateur par
tous moyens juridiques et halakhiques afin que de telles fraudes ne se répètent pas.
Nous vous prions de faire savoir à toute personne concernée que nous n'avons
rien à voir dans cette affaire.
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