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

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

BIOWENA Monika Żok
ul. Sarmacka 18/62
02-972 Warszawa

P 222 18
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

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:

amarantus (ziarno)
ananas (suszony)
anyż (cały, mielony)
anyż gwiaździsty (cały, mielony)
aronia (suszona)
banany (suszone)
baobab (owoc suszony)
batat (suszony)
bazylia (suszona cięta, suszona mielona)
białko grochu
borówka amerykańska (suszona)
brokuł (suszony)
bułka tarta
burak (suszony)
cebula (mielona, prażona)
chia (proszek)
chilli (mielone, młotkowane)
chrzan (granulowany)
ciecierzyca
cukier trzcinowy
cukier z kwiatów kokosa
curry (liście całe)
cynamon (laski, mielony)
cytryna (suszona)
czarnuszka (mielona, ziarno)
cząber (mielony)
czosnek (granulowany, mielony, płatki)
czosnek niedźwiedzi (cięty, mielony)
daktyle (suszone)
drożdże aktywne (suszone)
dynia (suszona)
ekstrakt z drożdży
estragon (cięty)
fasola adzuki
fasola biała
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fasola borlotti pinto
fasola brązowa
fasola czarna
fasola czerwona
fasola mung
fasola zielona
figi (suszone)
frikeh
galangal (mielony)
gałka muszkatołowa (cała, kwiat, mielona)
gorczyca brązowa (cała, młotkowana)
gorczyca zielona (mielona)
gorczyca żółta (cała, mielona)
goździki (całe, mielone)
granat (suszony)
grapefruit (suszony)
groch
groch cukrowy
groszek zielony (suszony)
gryka (ziarno)
grzyby maitake
grzyby shitake (proszek)
guarana (mielona)
guma guar
imbir (płatki, mielony)
imbir cytrynowy (mielony)
jabłka (suszone)
jagody acai (suszone)
jagody goji (suszone)
jaja (proszek)
jałowiec (owoce)
jarmuż (suszony)
jęczmień (ziarno)
kakao (proszek)
kardamon z łupinami (cały, mielony)
karob (mielony) (mączka chleba świętojańskiego)
kasza bulgur
kasza gryczana
kasza kuskus
kmin rzymski (cały, mielony)
kminek (mielony, ziarno)
kolendra (liść cięty, ziarno całe, ziarno mielone)
koncentrat pomidorowy
konopie (ziarno mielone)
koper włoski (fenkuł) (ziarno, ziarno mielone)
koperek (suszony)
kozieradka (mielona, ziarno)
kukurydza (ziarno)
kurkuma (kłącza, mielona)
lawenda (kwiat suszony)
limonka kaffir (liść)
liść laurowy (cały, mielony)
lubczyk (cięty, mielony)
maca (proszek)
majeranek (suszony)
mak
maliny (suszone)
mandarynki (suszone)
mango (suszone)
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marchew (suszona)
mąka bananowa
mąka jęczmienna
mąka kokosowa
mąka owsiana
mąka pszenna
mąka ryżowa
mąka sojowa
mąka z ciecierzycy
mąka z manioku
mąka z nasion winogron
mąka z orzechów laskowych
mąka z pszenicy kamut
mąka z pszenicy samopszy
mąka z quinoa
mąka z teff
mąka z zielonego groszku
mąka żytnia
melisa (liść cięty)
melon (suszony)
miazga sezamowa
mieszanka pieprz cytrynowy młotkowany
mieszanka przypraw curry angielskie
mieszanka przypraw curry bengalskie
mieszanka przypraw curry indyjskie
mieszanka przypraw garam masala
mięta pieprzowa (spearmint) (liście całe, liście cięte)
mirt cytrynowy
młoda pszenica (proszek)
mniszek lekarski (proszek)
morele (suszone)
moringa (liście mielone)
morwa (suszona)
musztarda
ocet balsamiczny
ocet jabłkowy
ocet winny
ocet zbożowy
olej cytrynowy
olej kokosowy
olej palmowy
olej pomarańczowy
olej rzepakowy
olej sezamowy
olej słonecznikowy
olej sojowy
olej z owoców masłosza (shea)
olej z pestek dyni
olej z pestek winogron
oliwa z oliwek extra virgin
oregano (lebiodka)
orzechy brazylijskie
orzechy laskowe
orzechy makadamia
orzechy pekan
orzechy włoskie
orzechy ziemne
otręby owsiane
owies (ziarno)
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papryczki chilli (granulowane)
papryczki chilli bird eye (całe)
papryka ostra
papryka słodka
papryka wędzona ostra
papryka wędzona słodka
papryka zielona (płatki)
pestki dyni
pieprz biały (mielony, ziarnisty)
pieprz cayenne
pieprz czarny (mielony, młotkowany, ziarnisty)
pieprz kubeba (ziarnisty)
pieprz różowy (cały)
pieprz wędzony
pieprz zielony (ziarnisty)
pietruszka (liść cięty, liść suszony mielony)
pistacje
płatki drożdżowe
płatki jęczmienne
płatki kukurydziane
płatki orkiszowe
płatki owsiane
płatki pszenne
płatki sojowe
płatki z prosa
płatki z quinoa
płatki ziemniaczane
płatki żytnie
pokrzywa (liście suszone)
pomarańcza (suszona)
pomidory (suszone mielone, suszone płatki)
por (suszony)
porzeczka czarna (suszona)
proso (ziarno)
pszenica (ziarno)
pszenica kamut (ziarno)
pszenica orkisz (ziarno)
quinoa (ziarno)
rabarbar (suszony)
rodzynki
rozmaryn (cięty, mielony)
róża dzika (owoce suszone)
ryż arborio
ryż basmati
ryż biały
ryż brązowy
ryż carnaroli
ryż czarny
ryż czerwony
ryż jaśminowy
seler (korzeń mielony, liść cięty)
semolina
sezam biały (niełuskany)
sezam czarny (cały)
siemię lniane
skórka cytrynowa (kawałki, mielona)
skórka pomarańczowa (cięta, mielona)
skrobia kukurydziana
skrobia pszenna
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skrobia z manioku (tapioka)
skrobia ziemniaczana
słonecznik
soczewica biała
soczewica brązowa
soczewica czerwona
soczewica zielona
soczewica żółta
soja (ziarno całe, ziarno cięte)
sól z ziołami
spirulina (mielona)
sumak (mielony)
syrop klonowy
syrop kukurydziany
syrop pszenny
syrop ryżowy
syrop z agawy
syrop z tapioki
syrop ze słodu buraczanego
syrop ze słodu jęczmiennego
syrop ze słodu kukurydzianego
szafran (nitki)
szałwia (liść cięty)
szczypiorek (cięty suszony)
szpinak (suszony)
śliwki (suszone)
tahini
trawa cytrynowa (cięta, mielona)
truskawka (suszona)
tymianek (cięty, mielony)
wanilia burbońska (laski, mielona)
wiśnie (suszone)
ziele angielskie (całe, mielone)
zioła prowansalskie
żółtko jaja (proszek)
żurawina (suszona)
Termin ważności:
Produkty przetworzone od 14.08.2018

r. do 31.01.2020 r.

Data kontroli: 30.07.2018

r., 1.08.2018 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: 14.08.2018

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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