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Rabbi Shulem Landau                                                   

BADATZ IGUD RABBONIM 

 ד"ץ איגוד רבניםב
מיסודו של הרה"ג אשר יעקב וועסטהיים זצ"ל     

אב"ד – בנשיאות חתנו הרה"ג ר' שלום לנדאו שליט"א    

  
 

 תעודת כשרות

Kosher Certificate 

 סד

Head office: 

5 Castlefield Avenue 

Salford M74GQ, Manchester 

United Kingdom 

Email: uk.offices@badatz.org 
 

 

         

 

 

Product Name שם מוצר Status Code קוד 

 

Brand:            

 

Sour Cherry Juice Aroma פרווה  PARVE Badatz Igud Rabbonim symbol on each product 

Sour Cherry Juice Concentrate פרווה  PARVE Badatz Igud Rabbonim symbol on each product 

Elderberry Juice Aroma פרווה  PARVE Badatz Igud Rabbonim symbol on each product 

Elderberry Juice Concentrate פרווה  PARVE Badatz Igud Rabbonim symbol on each product 

Apple Juice Concentrate פרווה  PARVE Badatz Igud Rabbonim symbol on each product 

Comments: 

       

       

       

 

Expiration date      : 30/11/2022 

 

Certificate Number    : 00031366 

Issuing date      : 06/12/2021 

 

We hereby confirm that the following products manufactured by: ים בחברת:\ים דלהלן המיוצר\הרינו מאשרים בזה כי המוצר  

Döhler Hungary Kft Vaja Rohodi ut 2 4562 Hungary 

 

Importer's \ Distributor name:  

 

 שם היבואן/המפיץ:

 

Dohler GmbH., Riedstrasse, D-64295 Darmstadt, Germany 

 

Bearing our kosher stamp, was produced under our strict 

supervision, special production, from the beginning of the 

production until the end of the packing, 

 

יו חותם הכשרות של הבד"צ איגוד הרבנים מיוצר תחת השגחתנו .שעל

ופיקוחינו מתחילת הייצור ועד לסוף האריזה, ייצור מיוחד,  והינו/ם כשר 

 למהדרין
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מיסודו של הרה"ג אשר יעקב וועסטהיים זצ"ל     

אב"ד – בנשיאות חתנו הרה"ג ר' שלום לנדאו שליט"א    

  
 

 תעודת כשרות

Kosher Certificate 

 סד

Head office: 

5 Castlefield Avenue 

Salford M74GQ, Manchester 

United Kingdom 

Email: uk.offices@badatz.org 
 

 

 

         

 

 

Product Name שם מוצר Status Code קוד 

 

Brand:            

 

Apple Juice Aroma פרווה  PARVE Badatz Igud Rabbonim symbol on each product 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Comments: 

       

       

 

Expiration date      : 30/11/2022 

 

 

Certificate Number    : 00031366 

Issuing date      : 06/12/2021 

 

We hereby confirm that the following products manufactured by: ים בחברת:\ים דלהלן המיוצר\הרינו מאשרים בזה כי המוצר  

Döhler Hungary Kft Vaja Rohodi ut 2 4562 Hungary 

 

Importer's \ Distributor name:  

 

 שם היבואן/המפיץ:

 

Dohler GmbH., Riedstrasse, D-64295 Darmstadt, Germany 

 

Bearing our kosher stamp, was produced under our strict 

supervision, special production, from the beginning of the 

production until the end of the packing, 

 

שעליו חותם הכשרות של הבד"צ איגוד הרבנים מיוצר תחת השגחתנו 

ופיקוחינו מתחילת הייצור ועד לסוף האריזה, ייצור מיוחד,  והינו/ם כשר 

 למהדרין.

 


