
 

Balkan Kosher certifies as kosher the following products from Flavours of Crete, 

headquartered in Birmingham, U.K.,  when bearing the Balkan Kosher symbol on the label. 

 
 

1- Traditional Medicinal Herbal Filter Tea Bags:  Kosher for all year INCLUDING  Passover 

 For Weight Loss   

 For Stress      

 For Colds       

 For Insomnia  

 For Stimulation  

 

 For Headaches  

 For Constipation   

 Mint  

 Sage  

 Rose 

 

2- Organic Honey Beverage (honey and herbal essential oil): Kosher for all year INCLUDING Passover 

 For Colds  

 For Stomach Aches 

  

 Tonic  

 For Relaxation 

 

 3- Organic Sugar Beverage (organic sugar and herbal essential oil): Kosher for all year INCLUDING Passover 

 For Colds  

 For Stomach Aches   

 

 Tonic   

 For Relaxation

 

4- Canned Fish : Kosher for all year INCLUDING Passover 

 

 Gourmet Canned Salted Mackerel  

 Gourmet Canned Salted Anchovies  

 Gourmet Canned Salted Headless Sardines 

 

5- Aromatic Salt : Kosher for all year INCLUDING Passover

 

 

 

 

These products must have the Balkan Kosher logo on each package. 

This certificate is in effect until September 30, 2013 
 

 

 

 

Rabbi Yoel Kaplan,   Chief Rabbi of Albania and of Montenegro 



 

 הכשר בלקן מאשר בזאת את השגחתו על המוצרים הבאים מחברת

   U בריטניה ,בירמינגהם-ב בביסה "כרתים פלייבורס" 

 

עשבי תה מסורתיים כשרים לכל השנה כולל פסחשקיקי תה מסוננים עם   

 לדיאטה

 ללחץ

 להצטננות

 לנדודי שינה

 להמרצה

 לכאב ראש

 לעצירות

 מנטה

 מרווה

 ורד

  

 משקה אורגני עם דבש ושמנים אתריים מעשבי תבלין כשרים לכל השנה כולל פסח

 להצטננות

 לכאב בטן

 לחיזוק ורענון

לרגיעה

 

  

משקה אורגני עם סוכר אורגני ושמנים אתריים מעשבי תבלין כשרים לכל השנה כולל פסח

 להצטננות

 לכאב בטן

 לחיזוק ורענון

 לרגיעה

 

 

 

לכל השנה כולל פסחבקופסאת שימורים כשרים דגים    

בטעם אנין דג מקרל מלוח                   

                 אנשובי מלוח בטעם אנין בקופסאת שימורים

שימוריםבקופסאת  סרדינים מלוחים ללא ראש בטעם אנין                

  

 מלח ארומתי : לכל השנה כולל פסח

 

 

  

3300בספטמבר  03תעודת הכשרות הזו תקפה עד ה  

 
 

מונטונגרוהרב הראשי של אלבניה ו,  הרב יואל קפלן  

 

 

 

 

 



 

 

Balkan Kosher certifies the following products as  

KOSHER EXCEPT FOR PASSOVER  
from Flavours of Crete, headquartered in Birmingham, U.K.  

when bearing the Balkan Kosher symbol on the label. 
 

 

Olive Spreads : Kosher for all year EXCEPT  PASSOVER 

Tapenade/Olive Spreads/Pastes 

Black Olive Spread With Garlic 

Black Olive Spread With Tuna 

Black Olive Spread With Sun Dried Tomatoes 

Black Olive Spread With Thyme   

Green Olive Spread With Garlic  

Green Olive Spread With Anchovies  

Green Olive Spread With Basil 

Green Olive Spread With Mint 

Black Olive Spread With Oregano 

חוץ מפסחכשר לכל השנה , ממרח זיתים   

ממרח זיתים/טפנדה  

  ממרח זיתים שחורים עם שום

  ממרח זיתים שחורים עם טונה

  ממרח זיתים שחורים עם עגבניות מיובשות

  ממרח זיתים שחורים עם תימין

עם שוםירוקים  ממרח זיתים   

  ממרח זיתים ירוקים עם אנשובי

  ממרח זיתים ירוקים עם בזיליקום

  ממרח זיתים ירוקים עם מנטה

שחורים עם אורגנו ממרח זיתים  

  
These products must have the Balkan Kosher logo on each package. 

This certificate is in effect until September 30, 2013 
 

 

Rabbi Yoel Kaplan,   Chief Rabbi of Albania and of Montenegro 


