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

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

FARMER DIRECT Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

P 132 20
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:

Rośliny i produkty roślinne:

ananasy
arbuzy
awokado
bakłażany
banany
bataty
bazylia
borówki amerykańskie
botwina
bób
brokuły
brukiew
brzoskwinie
buraki ćwikłowe
buraki liściowe
bylica boże drzewko
cebula
cebula czosnkowa
cebula ze szczypiorkiem
cukinia
cykoria sałatowa
cytryny
cząber
czereśnie
czosnek
dynia
endywia
estragon
fasola
fasola szparagowa
głóg (owoce)
granaty
grejpfruty
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groszek zielony
gruszki
imbir
jabłka
jarmuż
kabaczki
kaki
kalafiory
kalarepa
kapusta
kapusta brukselska
karczochy
kiwi
kolendra
koper
koper włoski
koperek
kukurydza
kumkwat
kurkuma
kwiaty jadalne
majeranek
maliny
mandarynki
mango
marchew
melisa
melony
mięta
mirabelki
morele
nektaryny
ogórki
oregano
papryka
pasternak
pietruszka (korzeń, nać)
pigwa
piołun
pokrzywa
pomarańcze
pomidory
pory
porzeczki czarne
porzeczki czerwone
rabarbar
roszponka
rukola
rzepa czarna
rzodkiewki
sałaty
seler (korzeń, nać)
seler naciowy
szczypiorek
szparagi
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szpinak
śliwki
topinambur
truskawki
tymianek
winogrona
włoszczyzna
ziemniaki
Produkty przetworzone:

bakalie
bułka tarta
cebulka prażona
chałwa
chia (nasiona szałwii hiszpańskiej)
chipsy bananowe
chipsy jabłkowe
chipsy kokosowe
chleby
ciasta
ciasteczka
ciastka
ciecierzyca
cukier kokosowy
cukier trzcinowy
cynamon mielony
czekolady
czosnek (granulowany, mielony)
dania gotowe
elementy drobiowe
falafele
fasole
groszek ptysiowy
hummusy
jaja
kakao
karob
kasze
kasztany jadalne
kawy
kremy kanapkowe
maca (proszek)
majonez
majonez wegański
makarony
mąki
mięso drobiowe świeże
mleko kozie
muesli
musy owocowe
musy owocowo-warzywne
nabiał kozi
napoje
nasiona konopi
octy
oleje
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oliwa z oliwek
orzechy
owoce suszone
panierka żytnia
pasty kanapkowe
pestki dyni
pesto
pieczywo
płatki zbożowe
podroby drobiowe
przekąski
przetwory owocowe
przetwory warzywne
przetwory wegańskie
przyprawy
ryże
sezam
siemię lniane
słodycze
słomka ptysiowa
słonecznik łuskany
soczewice
soki
sosy
syropy
syropy owocowe
tahina
warzywa suszone
wędliny
wiórki kokosowe
wyroby garmażeryjne
wyroby zbożowe
ziarna zbóż
Termin ważności:
Produkty roślinne od 6.04.2020

r. do 30.09.2021 r.
Produkty przetworzone od 6.04.2020 r. do 30.09.2021 r.

Data kontroli: 11.09.2019

r., 19.09.2019 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: 6.04.2020

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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