Certyfikat
wydawany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007
Numer dokumentu:
Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

P 282 19
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

BIO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rokicińska 122
95-020 Andrespol

BIOEKSPERT Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5 lok. 4
02-511 Warszawa
PL-EKO-04

Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca,
importer etc.): obrót
Grupy produktów/działalność:

określone jako:

Produkty przetworzone:

algi
aromaty
barszcz biały
barszcz czerwony
błonniki
budynie
buliony
bułka tarta
ciastka
cukier
czekolady
dania dla dzieci
danie gotowe
desery dla dzieci
dipy
drożdże
dżemy
erytrytol
galaretki
gomasio
granole
grzyby suszone
guma guar
herbatki owocowe
herbatki ziołowe
herbaty
hummus
kakao
karmy dla zwierząt
karob
kasze
kasze ekspandowane
kaszki
kawa
kisiel
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kombucha
koncentraty napojów
probiotycznych
konfitury
kremy do smarowania
ksylitol
kwas chlebowy
lody
majonezy
mak
makarony
maranta trzcinowa
margaryna
marmolady
marynaty
masło klarowane
mąki
melasa trzcinowa
mieszanki przypraw
miody
miso
muesli
musy
musztarda
napoje
nasiona na kiełki
nasiona roślin oleistych
nasiona roślin strączkowych
nektary
ocet
olej
oliwki
oliwy
orzechy
otręby

produkcja ekologiczna
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owoce (liofilizowane, suszone)
panierki
papier ryżowy
pasty do smarowania
pastylki
pesto
pieczywo
pieczywo chrupkie
piwo bezalkoholowe
plastry kokosowe
polewy
posypki
powidła
probiotyki
proszek do pieczenia
proszek grzybowy
przeciery
przekąski
przetwory owocowe
przetwory sojowe
przetwory warzywne
przetwory z grzybów
przyprawy
puddingi
ryż
serwatka
sery
skórki owoców (suszone)
skrobia
słodycze

słodziki
smalec
smoothie
soki owocowe
soki warzywne
sos sojowy
sosy warzywne
sól himalajska z ziołami
stewia
substancje słodzące
superfoods
suplementy diety
synbiotyki
syropy
środki żelujące
tortilla
wafle
warzywa
warzywa konserwowe
warzywa suszone
warzywa w zalewie
wiórki kokosowe
włoszczyzna
zakwas
zboża ekspandowane
ziarna zbóż
zioła
żelki
żurek

<95% składników ekologicznych:

ryby w zalewie ekologicznej
Termin ważności:
Produkty przetworzone od 28.10.2019

r. do 31.03.2021 r.

Data kontroli: 25.09.2019

r.

Niniejszy dokument został wydany na podstawie art. 29. ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 oraz rozporządzenia (WE) nr 889/2008.
Zadeklarowany podmiot gospodarczy poddał swoją działalność kontroli i spełnia wymagania określone we wspomnianym rozporządzeniu.
Data, miejsce: 28.10.2019

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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