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 :This is to certify that the following product/s are produced under our supervision :ללא חשש איסורתחת השגחתנו  מיוצרהמוצר/ים דלהלן הננו לאשר בזה כי 

 בע"מ  סרמוני תה       :/ שווק מפעל ייצור

 2303401, מגדל העמק  9רחוב האיצטדיון                                       
Manufacturer / Distributor       Ceremonie Tea Ltd  

                                           9 Haiztadion St., Migdal Haemek 2303401, E. Israel  
 

 Status Product  סטטוס  מוצר

 Parve - NOT for Passover English Breakfast Tea  לא לפסח -פרווה  תה אינגליש ברקפסט 

 Parve - NOT for Passover Earl Grey Tea  לא לפסח -פרווה  תה ארל גריי

 Parve - NOT for Passover Ginger Peach Tea  לא לפסח -פרווה  תה גינגר אפרסק

 Parve - NOT for Passover Green Tea Jasmine  לא לפסח -פרווה  יסמין תה ירוק 

 Parve - NOT for Passover Green Tea Citronella  לא לפסח -פרווה  תה ירוק לימונית 

 Parve - NOT for Passover Green Tea Moroccan Mint  לא לפסח -פרווה  תה ירוק נענע מרוקאית 

 Parve - NOT for Passover Green Tea Chinese  לא לפסח -פרווה  תה ירוק סיני 

 Parve - NOT for Passover Green Tea Sencha  לא לפסח -פרווה  תה ירוק סנצ'ה

  Parve - NOT for Passover Green Tea Pomegranate  לא לפסח -פרווה  תה ירוק רימון 

 Parve - NOT for Passover Lemongrass & Verbena Tea  לא לפסח -פרווה  תה לימונית לואיזה

 Parve - NOT for Passover Lemon Mint Tea  לא לפסח -פרווה  תה לימונענע 

 Parve - NOT for Passover Peppermint Tea  לא לפסח -פרווה  תה מנטה  

 Parve - NOT for Passover Moroccan Mint Tea  לא לפסח -פרווה  תה נענע מורקאי

 Parve - NOT for Passover Classic Gold Tea  לא לפסח -פרווה  תה סרמוני זהב 

 Parve - NOT for Passover Wild Berry Tea  לא לפסח -פרווה  תה פירות יער 

 Parve - NOT for Passover Chamomile Flowers Tea  לא לפסח -פרווה  תה פרחי קמומיל

 Parve - NOT for Passover Indian Chai Tea  לא לפסח -פרווה  הודיתה צאי 

 Parve - NOT for Passover Rooibos Tea  לא לפסח -פרווה  תה רויבוס 

 Parve - NOT for Passover Apple Cinnamon Tea  לא לפסח -פרווה  תה תפוח קינמון 
 

 Only when bearing the Badatz stamp  חותמת בד"צ  אריזהאשר על כל רק אלו 

 This certificate is valid till July 31, 2021 and per above details only  . ולפי התנאים דלעיל בלבד  פ"אאב תש כ"בעד תוקף אישור זה 

 ועד הכשרות 
 ירושלים העדה החרדיתהבד"צ  שע"י 
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