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

P 083 19
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

DENVER FOOD Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Pogodna 11
84-240 Reda

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

Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca,
importer etc.): przetwórca,

obrót

Grupy produktów/działalność:

określone jako:

Produkty przetworzone:

agar
amarantus
ananasy (suszone)
ashwagandha (proszek)
babka płesznik
banany liofilizowane
białko konopne (proszek)
błonnik witalny
budyń czekoladowy
budyń waniliowy
cebula (suszona)
chałwa sezamowa z wanilią
chia
chipsy bananowe
chipsy jabłkowe
chipsy z gruszki
chlorella (proszek)
ciecierzyca
cukier kokosowy
cukier trzcinowy
cynamon cejloński
czarnuszka
czekolada instant
czosnek czarny
czystek
daktyle suszone
daktyle świeże
daktyle z migdałami
daktynella
dżem malinowy
dżem truskawkowy
dżem wiśniowy
dżem z czarnej porzeczki
fasola adzuki
fasola czerwona kidney
fasola mung

P.C.1. Certyfikat zgodności

figi suszone
fix do bitej śmietany
groch żółty
herbata matcha
herbata Yerba Mate
imbir
jagody goji
jogurty roślinne
kakao
kardamon
kasza coix
kasza gryczana niepalona
kasza jaglana
kaszka kukurydziana
kiełki gryki
kiełki jęczmienia
kiełki orkiszu
kiełki owsa
kiełki prosa
kiełki pszenicy
kiełki soczewicy
kiełki żyta
koncentrat probiotyczny sport
konfitura malinowa
konfitura truskawkowa
konfitura z czarnej porzeczki
konopie (nasiona)
kultury starterowe bakterii
probiotycznych
kurkuma
maca
mak niebieski
makaron grochowy
makaron gryczany
makaron jaglany
makaron kukurydziany

produkcja ekologiczna
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makaron orkiszowy
makaron ryżowy
makaron z ciecierzycy
makaron z mąki teff
makaron z płaskurki
makaron z quinoa
makaron z samopszy
makaron z soczewicy
makaron z zielonego groszku
makaron żytni
maliny liofilizowane
mango (suszone)
masło klarowane ghee
mąka amarantusowa
mąka bananowa
mąka gryczana biała
mąka gryczana pełnoziarnista
mąka jaglana
mąka kasztanowa
mąka kokosowa
mąka konopna
mąka kukurydziana
mąka ryżowa
mąka z ciecierzycy
mieszanka chlebowa 4 ziarna
mieszanka do babeczek
waniliowych i czekoladowych
mieszanka do pieczenia/spody do
tarty
migdały
mleczko kokosowe
mleczko sojowe karmelowe
mleczko sojowe naturalne
mleczko sojowe waniliowe
młody jęczmień (proszek)
morele suszone
morwa biała suszona
morwa czarna suszona
muesli
muesli bezglutenowe Na dobry
początek dnia
napój kokosowy
napój migdałowy
napój owsiany
napój probiotyczny Dobre zioła
Jędrzeja - głóg
napój probiotyczny Dobre zioła
Jędrzeja - owoce lasu
napój probiotyczny Dobre zioła
Jędrzeja - topinambur
napój probiotyczny miętowy
napój probiotyczny owoce lasu
napój probiotyczny topinambur
napój probiotyczny z chmielem
napój probiotyczny z głogiem
napój quinoa
napój ryżowo-czekoladowy
napój ryżowo-kokosowy
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napój ryżowy naturalny
napój ryżowy waniliowy
napój ryżowy z migdałami
napój ryżowy z orzechami
laskowymi
napój ryżowy z wapniem
napój sojowy naturalny
napój sojowy waniliowy
ocet jabłkowy/cydrowy
olej kokosowy
olej konopny
olej słonecznikowy
olej z ostropestu
oliwa
orzechy brazylijskie
orzechy laskowe
orzechy nerkowca
orzechy pekan
orzechy włoskie
ostropest plamisty
paluszki żytnie
paprykarz warzywny jamajski
paprykarz warzywny orientalny
paprykarz warzywny z
amarantusem
paprykarz warzywny z kaszą
jaglaną
parówki sojowe
pasta (mus) kokosowy
pasztet soczewicowo-dyniowy
pasztet soczewicowo-dyniowy z
czarnuszką
pasztet sojowo-pomidorowy
pestki dyni
pieprz czarny
pistacje
plastry kanapkowe (wędlina
sojowa) czosnkowe
plastry kanapkowe (wędlina
sojowa) greckie
plastry kanapkowe (wędlina
sojowa) jamajskie
plastry kanapkowe (wędlina
sojowa) po żydowsku
płatki jaglane
płatki kokosowe
płatki kukurydziane z truskawkami
płatki owsiane
płatki ryżowe
polewa bezbarwna do tortów
polewa czerwona do tortów
pomidory suszone
popcorn
powidła śliwkowe
Prażosmaki - migdały
Prażosmaki - orzechy nerkowca
Prażosmaki - pestki dyni
Prażosmaki - pestki dyni z solą
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Prażosmaki - pestki dyni ze
słonecznikiem
Prażosmaki - pestki dyni ze
słonecznikiem z solą
Prażosmaki - słonecznik
Prażosmaki - słonecznik z solą
produkty zbożowe
proszek do pieczenia
quinoa biała
quinoa czerwona
quinoa trójkolorowa
rodzynki sułtanki
ryż biały długi
ryż brązowy basmati
ryż brązowy długi
ryż czarny
ryż czerwony
ryż jaśminowy biały
ryż jaśminowy brązowy
sezam łuskany
sezamki
siemię lniane brązowe
siemię lniane złote
soczewica brązowa
soczewica czarna

soczewica czerwona
soczewica zielona
soczewica żółta
sorgo
spirulina (proszek)
spray octowy
synbiotyk z otrąb orkiszowych
syrop daktylowy
syrop malinowy
syrop truskawkowy
syrop z agawy
syrop z czarnej porzeczki
śliwki suszone
tofu naturalne
tofu z czosnkiem
tofu z koperkiem
tofu z ziołami
wiórki kokosowe
wiśnie liofilizowane
włoszczyzna (suszona)
zakwas żytni do chleba (proszek)
ziarno słonecznika
żelki
żurawina liofilizowana
żurawina suszona z cukrem

Termin ważności:
Produkty przetworzone od 4.11.2019

r. do 30.04.2021 r.

Data kontroli: 17.06.2019

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: 4.11.2019

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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