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

P 029 17-1
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

EKO HURT M.K.R. Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 8
26-600 Radom

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:

Warzywa:

bakłażan
bataty
bób
brokuł
brukiew
burak liściowy
buraki ćwikłowe
cebula
chrzan
cukinia
cykoria
cykoria endywia
cykoria Radicchio
czosnek
dynia
fasola
fasola szparagowa
groszek zielony
jarmuż
kabaczek
kalafior
kalarepa
kapusta biała
kapusta brukselska
kapusta czerwona
kapusta pekińska
kapusta włoska
karczoch

koper włoski
kukurydza
liście aloesu
marchew
natka pietruszki
ogórki
papryka
pasternak
patison
pieczarki
pietruszka
pomidory
por
roszponka
rukola
rzepa
rzepa brokułowa
rzodkiewka
sałaty
seler korzeniowy
seler naciowy
stewia
szczypiorek
szparagi
szpinak
topinambur
ziemniaki

produkcja ekologiczna

Owoce:

ananasy
arbuzy
awokado
banany
borówki
brzoskwinie
cytron
cytryny
czereśnie
daktyle
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figi
granaty
grejpfruty
gruszki
jabłka
kaki
kiwi
klementynki
kokosy
liczi
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limonka
maliny
mandarynki
mango
marakuja
melony
miechunka
morele
nektaryny

orzechy włoskie
papaja
pigwowiec japoński
pomarańcze
poziomki
śliwki
truskawki
winogrona
wiśnie

Różne produkty przetworzone:

bakalie
bakłażan grilowany
Bredis chleb lniany suszony
bezglutenowy buraczek
Bredis chleb lniany suszony
bezglutenowy cebula i czosnek
Bredis chleb lniany suszony
bezglutenowy cukinia
Bredis chleb lniany suszony
bezglutenowy kapusta kiszona
Bredis chleb lniany suszony
bezglutenowy pomidor i bazylia
Bredis chleb lniany suszony
bezglutenowy słonecznik i len
buraczki ćwikłowe kiszone
Buri beri jabłko 100% owocowa
przekąska
Buri beri jabłko/czarna porzeczka
100% owocowa przekąska
Buri beri jabłko/malina 100%
owocowa przekąska
Buri beri jabłko/truskawka 100%
owocowa przekąska
Buri beri jabłko/wiśnia 100%
owocowa przekąska
caponata z bakłażana
cebula słodko-kwaśna
cukinia grilowana
czekolada
dżem cytrynowy
dżem ekstra brzoskwiniowy
dżem ekstra morelowy
dżem ekstra z białych winogron
dżem ekstra z fig
dżem ekstra ze śliwek
dżem extra z jabłek
dżem extra z kiwi
dżem extra z pigwy
dżem mandarynkowy
dżem truskawkowy
gorąca czekolada klasyczna
gorąca czekolada waniliowa
herbaty
hummus (pasta) z ciecierzycy
kalafior kiszony
kapusta kiszona
karczochy po chłopsku
kawa
kompot borówkowy
koncentrat pomidorowy
krem pistacjowy
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krem z czosnku
krem z karczochów
krem z migdałów
krem z orzechów laskowych
krem z orzechów laskowych i kakao
krem z topinamburu
krem z topinamburu i anchois
makarony
marmolada z cebuli
marmolada z czerwonych
pomarańczy
marmolada z gorzkich pomarańczy
marmolada z pomarańczy
marmolada z różowego grejpfruta
migdały blanszowane
migdały łuskane
migdały w łupinach
nektary i soki owocowe
ogórki kiszone
olej lniany
oliwa z oliwek extravergine delikatna
oliwa z oliwek extravergine
intensywna
orzechy laskowe łuskane
orzechy laskowe prażone
orzechy laskowe w skorupkach
papryka grilowana
pasta z chili
pasztet z ciecierzycy
pasztet z cukinii
pasztet z kaparami
pasztet z papryki
pestki dyni
pesto czerwone
pesto Genovese
pesto Trapanese
pesto z pistacji
płatki owsiane
sezamki z żurawiną
wafle graham
wafle z dodatkiem oliwy z oliwek
wafle z dodatkiem ostropestu
włoszczyzna
zielona pasta z oliwek
zielone oliwki w solance
pistacje łuskane
pomidory bez skórki
pomidory cherry suszone
pomidory suszone w oleju
powidła
przecier pomidorowy
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rodzynki
sery kozie

sezamki z burakiem i imbirem

Zioła i przyprawy:

aromat do mięsa
aromat do ryb
bazylia
bukiet chili
bukiet rozmarynu
chili kruszone
cząber
dziki koper włoski
dziki tymianek w pęczkach
imbir
jeżówka purpurowa (korzeń, ziele)
kolendra
koniczyna czerwona (kwiat, ziele)
koper w pęczkach
kurkuma
liście laurowe w pęczkach

liście rozmarynu
lubczyk
melisa lekarska
mięta pieprzowa
nagietek lekarski
oregano
oregano w pęczkach
podbiał pospolity
pokrzywa zwyczajna
rozmaryn
ruta zwyczajna
szałwia franta
szałwia w pęczkach
tymianek
żeń-szeń

Sosy:

sos chilli gotowy
sos do makaronu
sos do ziemniaków
sos koperkowy gotowy

sos pikantny
sos pomidorowy
sos śródziemnomorski
sos z bazylii gotowy

Ryby i przetwory rybne (<95%
składników ekologicznych):

filety anchois w oleju
filety z makreli w oleju
filety z miecznika w oleju
filety z miecznika w solance
filety z tuńczyka w oleju
krem z tuńczyka z karczochami
krem z tuńczyka z pomarańczą
sycylijską

pasztet z tuńczyka
pasztet z tuńczyka z cebulą
pasztet z wędzonego miecznika
sardynka
sos pomidorowy z małżami
sos pomidorowy z miecznikiem
sos pomidorowy z tuńczykiem
tapenada (pasta z oliwek i kaparów)

Zboża:

amarantus
gryka

pszenica orkisz
pszenica ozima samopsza

Produkty zwierzęce:

miody
pyłek naturalny
Termin ważności:
Produkty przetworzone od 2.10.2017

r. do 31.03.2019 r.
Produkty roślinne od 2.10.2017 r. do 31.03.2019 r.
Produkty zwierzęce od 2.10.2017 r. do 31.03.2019 r.

Data kontroli: 11.08.2017

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: 2.10.2017

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.

P.C.1. Certyfikat zgodności

Strona 3 z 3

