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

P 085 17
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

BIORGANIX Rafał Nowak
ul. Smoleńska 25
85-485 Bydgoszcz

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 roślinne:

awokado
brzoskwinie
cytryny
grejpfruty

limonki
mandarynki
pomarańcze
winogrona

produkcja ekologiczna

Produkty przetworzone:

agrest suszony
amarantus
aronia suszona
banany suszone
borówka brusznica suszona
chipsy kokosowe
ciastka
ciecierzyca
crunchy owocowe
cukier kokosowy
cukier trzcinowy
czekolada
czereśnie suszone
daktyle suszone
dania wegetariańskie
desery roślinne
fasola adzuki
fasola biała
fasola biała Jaś
fasola czerwona
figi suszone
groch zielony (połówki)
groch żółty (połówki)
gruszki suszone
grzyby w zalewie
herbata
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jabłka suszone
jagody goji suszone
jagody inkaskie suszone
jeżyny suszone
jogurty
kasza bulgur
kasza gryczana biała
kasza gryczana palona
kasza jaglana
kasza jęczmienna
kasza orkiszowa
kawa
konfitury
kuskus
kuskus kukurydziany
len brązowy
len złoty
makarony
maliny suszone
mąka durum semolina
mąka gryczana biała
mąka kokosowa
mąka kukurydziana
mąka orkiszowa typ 1850
mąka owsiana
mąka pszenna
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mąka ryżowa pełnoziarnista
mąka sojowa
mąka żytnia typ 2000
migdały
migdały (płatki)
migdały blanszowane
mleko roślinne
morele suszone
morwa biała suszona
morwa czarna suszona
muesli z owocami
musy i przeciery
napoje
orzechy brazylijskie
orzechy laskowe
orzechy macadamia
orzechy nerkowca
orzechy włoskie
otręby gryczane
otręby orkiszowe
otręby owsiane
otręby żytnie
pestki dyni
pestki moreli
pieczywo
płatki jęczmienne
płatki kukurydziane
płatki orkiszowe
płatki owsiane
płatki pszenne
płatki ryżowe
płatki żytnie
porzeczka czarna suszona
porzeczka czerwona suszona
przetwory mleczne
przetwory mleka roślinnego
przetwory roślinne
przyprawy korzenne
przyprawy roślinne
quinoa biała

quinoa czarna
quinoa czerwona
quinoa trójkolorowa
ryż arborio risotto
ryż basmati biały
ryż biały długoziarnisty
ryż brązowy basmati
ryż czarny
ryż czerwony
ryż jaśminowy biały
ryż jaśminowy brązowy
ryż okrągły pełnoziarnisty
sery podpuszczkowe
sery roślinne
sezam łuskany
sezam niełuskany
skrobia kukurydziana
skrobia z tapioki
skrobia ziemniaczana
słodycze
słonecznik łuskany
soczewica czerwona
soczewica zielona
soja
soja czarna
sosy
szałwia hiszpańska (chia)
śliwki kalifornijskie suszone
śliwki suszone
tłuszcze roślinne
truskawki suszone
warzywa w zalewie
wiórki kokosowe
wiśnie suszone
wyroby cukiernicze
wyroby piekarnicze
ziarna
zioła suszone
żurawina suszona

Termin ważności:
Produkty roślinne od 23.10.2017

r. do 31.03.2019 r.
Produkty przetworzone od 23.10.2017 r. do 31.03.2019 r.

Data kontroli: 18.10.2017

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: 23.10.2017

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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