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

P 187 18
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

DTS Sp. z o.o.
ul. Ułanów 11
35-308 Rzeszów

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:

acai (ekstrakt)
acerola (ekstrakt, owoce
sproszkowane)
agar
algi
amarantus (ziarno)
amarantus z miodem
ananasy suszone
ananasy w soku własnym
andruty
anyż
aromaty
babka jajowata
babka płesznik
bakalie
banany suszone
baobab
barszcz biały
barszcz czerwony z buraków
ćwikłowych kiszonych
barszcz czerwony z buraków
ćwikłowych kiszonych (koncentrat)
barwniki spożywcze
batony
bazylia
białka roślinne smakowe
białko konopi (proszek)
białko słonecznika (proszek)
bigos wegański
biszkopty
biszkopty kukurydziane
błonniki
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błonniki owocowe
(mikronizowane)
borówki do mięs
brzoskwinie w zalewie
budynie
buliony
buliony warzywne
bułka tarta
bułki
buraki (proszek)
buraki marynowane
buraki suszone
buraki tarte
camu camu (proszek)
chałwy
chia
chipsy
chipsy bananowe
chipsy jabłkowe
chipsy kokosowe
chipsy kukurydziane
chipsy nachos
chipsy tortilla
chipsy warzywne
chipsy z ciecierzycy
chipsy z soczewicy
chlebki musli
chleby
chlorella (proszek, tabletki)
chrupki
chrupki dla dzieci
chrupki ryżowe

produkcja ekologiczna
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chrupkie pieczywo
chrzan tarty
ciasta
ciastka
ciecierzyca
ciecierzyca konserwowa
ciecierzyca w pomidorach
ciecierzyca w zalewie
crunchy
cukier cynamonowy
cukier cytrynowy
cukier daktylowy
cukier kokosowy
cukier różany
cukier trzcinowy
cukier waniliowy
cukier żelujący
cukierki
cynamon
cytryna z imbirem w syropie
Czarci pazur (ekstrakt)
czarnuszka
cząber
czekolada instant
czekoladki
czekolady
czosnek niedźwiedzi kiszony
ćwikła z chrzanem
daktyle (proszek)
daktyle suszone
daktyle w czekoladzie
daktyle z nerkowcem
dania gotowe
dania i desery dla niemowląt i
dzieci
desery owocowe
desery roślinne
dipy
dressing sojowy
dżemy
ekspandowane ziarno amarantusa
ekspandowane ziarno gryki
ekspandowane ziarno quinoa
ekstrakt z grzybów reishi (kapsułki)
ekstrakt z grzybów shiitake
(kapsułki)
falafle
fasola czerwona w sosie chilli
fasole
fasole w zalewie
fasolka po bretońsku
fasolka w pomidorach
figi suszone
figi w czekoladzie
figi z daktylami słodzone syropem z
agawy
galaretki
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galgant mielony
granola
granulat sojowy
groch
groszek konserwowy
groszek w zalewie
grzyby chaga (proszek)
grzyby marynowane
grzyby mun (suszone)
grzyby reishi (proszek)
grzyby shiitake (suszone)
guacamole (dip z awokado)
guarana (proszek)
guma do żucia
gurmar churna (proszek)
herbatki owocowe
herbatki ziołowe
herbaty
hummusy
imbir suszony
inulina
jabłka suszone
jaglanka
jagody acai (proszek)
jagody acai liofilizowane (proszek)
jagody goji suszone
jagody inkaskie suszone
jarmuż (proszek)
jogurty pitne
kakao
kakao (ziarna surowe kruszone)
kaki suszone
kapary (marynowane, w occie)
kapusta kiszona
kapusta kiszona z grzybami
kapusta z grochem
kapuśniak
karczochy grillowane
karob
kasza gryczana
kasza jaglana
kasza jęczmienna
kasza kuskus kukurydziany
kasza manna
kasza owsiana
kasza pęczak jęczmienna
kasza z pszenicy bulgur
kasza z pszenicy orkisz
kaszki
kaszki dla niemowląt i dzieci
kasztany jadalne (gotowane)
kawa
kawa rozpuszczalna
kawa z nasion konopi
kawa z topinamburu
kawa zbożowa słodowa
kawa zbożowa z cykorią
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kawa zbożowa z pszenicą orkisz
kawa zbożowo-ziołowa
kawa żołędziówka
kawy zbożowe
ketchup
kiełbaski wegańskie
kiełki łubinu (proszek)
kisiele
komosa ryżowa
koncentrat pomidorowy
konfitury
konopie (łuskane ziarna)
kostka sojowa
kotlety wegańskie
krem czekoladowy
krem karobowy
krem kokosowo-migdałowy
krem kokosowy
krem orzechowo-czekoladowy
krem orzechowy
krem z kasztanów jadalnych
krem z migdałów
krem z orzechów nerkowca
krem z pestek dyni
krem z pestek słonecznika
krem z pomidorów
krem z prażonych orzechów
nerkowca
krem z rukwi wodnej
krem ze słodkich pestek moreli
krówki
kukurydza (ziarno na popcorn)
kukurydza konserwowa
kukurydza w zalewie
kurkuma
kuwertury czekoladowe
kuzu
lecytyna
leczo wegańskie
lizaki
lubczyk
lucuma (proszek)
łuska gryczana (mielona)
maca korzeń (proszek, tabletki)
majeranek
majonez
majonez wegański
makarony
maliny liofilizowane
mango suszone
marcepan
marchew w zalewie
marynaty
matcha
mąki
melasa z trzciny cukrowej
miechunka suszona
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mieszanka do falafli
mieszanka garam masala
mieszanka sezamu i alg
mieszanka ziaren
mieszanki przypraw
mieszanki roślinne (proszek)
migdały
migdały prażone solone
migdały w czekoladzie
miody
miso
mix strączkowych
mix ziaren
młoda pszenica (proszek)
młody jęczmień (proszek, tabletki)
morele suszone
morele w koncentracie soku
jabłkowego
moringa (liście sproszkowane)
morwa suszona
muesli
musy owocowe dla niemowląt i
dzieci
musy warzywne dla niemowląt i
dzieci
musztardy
napoje białkowe smakowe
(proszek)
napoje herbaciane
napoje herbaciane kombucha
napoje kakaowe
napoje kokosowe w proszku
napoje kokosowy
napoje owocowe
napoje roślinne
napoje ziołowe
napoje ziołowo-owocowe
nasiona na kiełki
octy
ogórki kiszone
ogórki konserwowe
ogórki z curry
oleje
oliwa z oliwek
oliwa z oliwek z dodatkami
oliwki czarne bez pestek
oliwki czarne z pestkami
oliwki mix
oliwki zielone bez pestek
oliwki zielone w przyprawach
oliwki zielone z pestką w zalewie
oregano
orzechy brazylijskie
orzechy laskowe
orzechy makadamia
orzechy nerkowca
orzechy pekan
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orzechy w czekoladzie
orzechy włoskie
orzechy ziemne
orzechy ziemne prażone
orzeszki piniowe
ostropest plamisty (mielony, cały)
otręby
owoce (proszek)
owoce w czekoladzie
owsianka
paluszki
papaja (kawałki)
papryka
papryka konserwowa
paprykarz wegetariański
parówki wegańskie
passata pomidorowa
pasta migdałowa
pasta orzechowa
pasta słonecznikowa
pasta z orzechów laskowych
pasty
pasztety
pączki
pestki dyni
pesto
pędy bambusa w zalewie
pianki
pieprz
pierniki
pierzga pszczela
pietruszka (natka)
pistacje prażone, solone
plastry kokosa
płatki migdałowe
płatki zbożowe
podpłomyki
pokrzywa (nasiona)
polewy czekoladowe
pomidory bez skóry
pomidory pellati
pomidory podsuszone w zalewie
pomidory suszone
pomidory suszone w oleju
pomidory suszone w oliwie
pomidory w zalewie
popcorn
porzeczki czarne suszone
posypka do kanapek
powidła
praliny
precelki dla dzieci
produkt wegański a la mozzarella
produkt wegański a la ser tarty
produkt wegański a la ser w
plastrach
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produkt wegański a la ser z ziołami
w plastrach
produkty sojowe smakowe
przeciery owocowe
przeciery pomidorowe
przeciery warzywne
przekąski
przetwory owocowe
pszenica orkisz (ziarno)
pulpa pomidorowa
pyłek pszczeli
quinoa
rodzynki
rodzynki w czekoladzie
rozmaryn
ryże
sezam
sezamki
sfermentowana soja (natto)
sfermentowana soja (natto) suszona
shake’i białkowe smakowe
(proszek)
shake’i roślinne (proszek)
siemię lniane
skórka cytryn (kandyzowana,
suszona, proszek)
skórka pomarańczy (kandyzowana,
suszona, proszek)
skrobia maranta
skrobia z manioku (tapioka)
skrobia ziemniaczana
słonecznik łuskany
smalczyk
soczewica
soczewica w sosie curry
soja
soja w pomidorach
sok z aloesu
sok z brzozy
sok z czarnego bzu
sok z młodego jęczmienia
sok z pokrzywy
soki owocowe
soki owocowo-warzywne
soki warzywne
soki z kiszonych warzyw
sosy
spirulina (proszek, tabletki)
stewia (liście suszone,
sproszkowane)
sucharki
superfoods
syrop buraczany
syrop daktylowy
syrop imbirowy
syrop klonowy
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syrop kokosowy
syrop kukurydziany
syrop miodowy
syrop ryżowy
syrop z agawy
syrop z pączków sosny
syrop ze słodu jęczmiennego
syropy owocowe
śliwki suszone
śliwki umeboshi
środki żelujące
tahini (pasta sezamowa)
tempeh naturalny
tempeh smażony
tłuszcz kakaowy
tofu naturalne
tofu wędzone
tofu z pomidorami
topinambur kiszony
tortilla orkiszowa
tortilla warzywna
trawa cytrynowa
truskawki liofilizowane
truskawki suszone
tymianek
wafelki
wafle zbożowe
wanilia (laski)
winogrona suszone

wiórki kokosowe
wiśnie suszone
włoszczyzna suszona
woda kokosowa
woda kokosowa (proszek)
woda kokosowa smakowa
woda różana
wyroby miodowe
yerba mate
zagęszczony produkt orkiszowy
zagęszczony produkt owsiany
zagęszczony produkt ryżowy
zagęszczony produkt sojowy
zakwas chlebowy
ziarna kakao w czekoladzie
ziarna kawy w czekoladzie
ziele angielskie
zupa krem z dyni hokkaido
żelki
żelki bez żelatyny
żeńszeń właściwy (ekstrakt)
żurawina (ekstrakt)
żurawina do mięs i serów
żurawina suszona
żurek domowy
żurek na zakwasie gryczanym
żurek na zakwasie jaglanym
żurek na zakwasie ryżowym
żywokost (korzeń)

Termin ważności:
Produkty przetworzone od 23.04.2018

r. do 30.09.2019 r.

Data kontroli: 7.02.2018

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: 23.04.2018

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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