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

P 132 17
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

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

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:

aloes
ananasy
arbuzy
awokado
bakłażany
banany
bataty
bazylia
bergamotka
bez czarny - owoce
borówki amerykańskie
botwinka
bób
brokuły
brukiew
brzoskwinie
burak liściowy (mangold)
buraki ćwikłowe
bylica boże drzewko
cebula biała
cebula czerwona
cebula dymka ze szczypiorkiem
cebula ze szczypiorkiem
cebula żółta
chryzantema jadalna
chrzan
cukinia
cukinia (kwiaty)
cykoria sałatowa
cytryny
czarna rzepa
cząber
czereśnie
czosnek
daktyle
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dynia
endywia
estragon
fasola
fasola szparagowa
granaty
grejpfruty
groszek cukrowy
gruszki
imbir
jabłka
jarmuż
kabaczki
kalafiory
kalarepa
kapusta
kapusta brukselska
kapusta Pak Choi
kapusta pekińska
kapusta stożkowa
kapusta włoska
kiwi
klementynki
kokosy
kolendra
koper
koper włoski
koperek
kukurydza cukrowa
kurkuma (korzeń)
limonki
lubczyk
majeranek
maliny
mandarynki

produkcja ekologiczna
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mango
marchew
melisa
melony
mięta
mix sałat
mix sałat z cykorią
mix ziół
mizuna
mniszek lekarski
morele
musztardowiec
nagietek (kwiaty)
nasturcja (kwiaty)
nektaryny
ogórki
oregano
owies
papryka
papryka chilli
pasternak
patisony
pietruszka
pietruszka (natka)
pigwa
pokrzywa
pomarańcze
pomidory

por
portulaka
poziomki
rabarbar
roszponka
rozmaryn
rukiew wodna
rukola
rzodkiewka
sałata
sałata lodowa
seler
seler naciowy
szałwia
szczaw
szczypior
szczypiorek
szparagi
szpinak
szpinak nowozelandzki
ślaz (kwiaty)
śliwki
truskawki
tymianek
winogrona
włoszczyzna
ziemniaki

Produkty przetworzone:

agar-agar
ananasy suszone
aronia suszona
baleron
banany suszone z surowym kakao
Bambuczi
barszcz czerwony
barszcz z kiszonych buraków
biała kiełbasa
bigos wegański
bigos wegański z ciecierzycą
boczek
Bomba witaminowa - napar z
sokiem jabłkowym
bułka pszenno-żytnia
bułka tarta
bułka tarta kukurydziana
buraczki marynowane
buraczki tarte
buraczki tarte z jabłkiem
chałwa
chia - nasiona szałwii hiszpańskiej
chipsy bananowe słodzone
chrzan tarty
chrzan tarty z miodem
chrzan tarty z sokiem z buraka
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ciasteczka biszkoptowe gryczanoryżowe z karobem
ciasteczka biszkoptowe
kukurydziano-ryżowe
ciasteczka gryczano-kukurydziane
ciasteczka ryżowo-kokosowe
ciasteczka sezamowe
ciasteczka sezamowo-kakaowe z
ciecierzycy
ciasteczka żołędziowe z miodem
ciasteczka żytnie
ciasto drożdżowe z nadzieniem
ciecierzyca
cukier kokosowy (palmowy)
cukier różany
cukinia suszona z miętą
czarny czosnek
cząber
czekolady
czereśnie suszone
czerwone pomarańcze w syropie
czystek
Czystek - napar z sokiem
jabłkowym
ćwikła z chrzanem
daktyle
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daktyle z nerkowcem
draże czekoladowe
dynia konserwowa
dżem cytrynowy
dżem dyniowo-pomarańczowy z
imbirem
Eliksir życia syrop
Energia - napar z sokiem
jabłkowym
falafele
figi suszone
filet z indyka
filet z kurczaka
filet z piersi gęsi
filet z piersi kaczki
flaczki wegańskie
galaretka drobiowa
gęsi (tuszki, elementy)
głóg (owoce)
gorczyca
goździki
groch
herbata Matcha tradycyjna
herbatka Dobry Humor
herbatka Herkules
herbatka odkwaszająca
herbatka Pitagoras
herbatka z kopru włoskego
herbatka z kurkumą
herbatka z liści szałwii
hummus
imbir mielony
inulinki kokosowe
inulinki słonecznikowe
inulinki z nerkowca
jagody goji suszone
jaja
jałowiec
jemioła (ziele)
jogurt kozi owocowy
jogurt naturalny
kabanos drobiowy
kaczki (tuszki, elementy)
kakao
kakao do picia surowe
kakao do picia z cynamonem
surowe
kakao do picia z imbirem surowe
kalafior kiszony
kapusta czerwona z jabłkiem
kapusta kiszona
kapuśniak świętokrzyski
kardamon (ziarno)
karob
kasza gryczana niepalona
kasza gryczana palona
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kasza jaglana
kasza jęczmienna
kasza kuskus
kasza orkiszowa
kasza owsiana
kasza pęczak jęczmienna
kaszanka
kaszka manna orkiszowa
kawa
kefir
ketchup
kiełbasa
kiełbasa drobiowa biała
kiełbasa drobiowa Udana Romana
kiełbaski drobiowe Nikolki
kokosanki
kolendra
kombucha na bazie zielonej herbaty
koncentrat napoju probiotycznego
Joy Day Owoce Lasu
konfitura z borówki amerykańskiej
konfitura z czerwonej cebuli
konfitura z owoców mieszanych
(gruszka, wiśnia, malina, pigwa) z
pomarańczową nutą
konfitura z papryki
konfitura z płatków róży
konfitura z poziomki
Kop z guarany - napój
energetyzujący
korzeń lukrecji
kotlety wegańskie
krem z buraków
krem z cukinii
krem z dyni
krem z marchewki
krem z pomidorów
krokiety z kapustą i grzybami
krówki
kulki z sera koziego z czosnkiem i
ziołami w oleju
kurczaki (tuszki, elementy)
kurkuma mielona
kury (tuszki, elementy)
kwiat lipy
leczo wegańskie
len mielony
len złocisty
liść melisy
liść pokrzywy pasteryzowany
lizaki
lunch z dyni
majonez wegański
makarony
maliny suszone
mango suszone
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masełko wegańskie
masło
masło klarowane Ghee
masło orzechowe
maślanka naturalna
mąki
melisa
Melisa - napar z sokiem jabłkowym
mieszanka studencka
migdały
Miodella
miody
mleko
mniszek lekarski
morele suszone
morwa biała suszona
mus buraczano-orzechowy
mus czerwone owoce
mus dyniowy
mus dyniowy z jabłkiem
mus gruszkowy
mus jabłkowo-bananowy
mus jabłkowy
musztarda
nabiał
naleśniki gryczane
naleśniki z serem
napój kurkumowy
napój odkwaszający pH+
ocet cydrowy
ocet jabłkowy
ogórki kiszone
ogórki konserwowe
ogórki z curry
oleje
oliwa z oliwek
oliwki drylowane
orzechy brazylijskie
orzechy laskowe
orzechy nerkowca
orzechy włoskie
ostropest plamisty granulowany
ostropest plamisty mielony
paluszki chlebowe a'la grissini z
czosnkiem
paluszki chlebowe a'la grissini z
ostrą papryką
paluszki chlebowe a'la grissini z
pomidorami suszonymi i ziołami
panierka żytnia
papryczka chilli
papryka ostra
papryka słodka
papryka suszona w sosie słodkokwaśnym
papryka wędzona słodka
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paprykarz jaglany
parówki wegańskie
passata pomidorowa
pasta kokosowa
pasta paprykowo-czosnkowa
pasta różano-paprykowa ostra
pasta z ciecierzycy
pasta z dyni dla najmłodszych
pasta z dyni z cieciorką
pasta z dyni z soczewicą
pasta z fasolki kidney
pasta z marchewki
pasta z pestek dyni
pasta z pestek słonecznika
pasta z soczewicy czerwonej
pasztet drobiowy zagrodowy
pasztet z czterech ziaren
pasztet z fasolki kidney
pasztet z gęsi
pasztet z indyka
pasztet z marchewki
pasztet z orzechów nerkowca
pasztet z pestek dyni
pasztet z pestek słonecznika
pestki dyni bezłuskowej
pestki dyni
pesto z czarnych oliwek
pesto z czosnku niedźwiedziego
pesto z suszonych pomidorów
pieczywo
pieprz biały ziarno
pierniczki razowe
piernik
pierniki grahamki
pierniki gryczanki
pierogi ruskie
pierogi z kapustą i grzybami
pierogi z kaszą gryczaną i serem
pierogi z mięsem
pierogi z serem na słodko
pierogi z soczewicą i ziemniakami
pierogi ze szpinakiem i brokułami
pierożki z kapustą i borowikami
pikle z cukinii
pistacje
płatki zbożowe
Pokrzywa - napar z sokiem
jabłkowym
polędwica
polędwiczka
pomidory suszone
porcja rosołowa z gęsi
porcja rosołowa z indyka
porcja rosołowa z kaczki
porcja rosołowa z kurczaka
powidła śliwkowe bez cukru
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proszek grzybowy
przecier ogórkowy
przecier owocowy
przecier pomidorowy
przyprawa do kawy
przyprawa do pizzy i zapiekanek
przyprawa do ryb i owoców morza
przyprawa pomidorowo-bazyliowa
z czosnkiem niedźwiedzim
przyprawa pomidorowo-czosnkowa
z czarnuszką
przyprawa prowansalska
przysmak Sołtysa
pyłek kwiatowy
quinoa (komosa ryżowa)
rodzynki
rodzynki z nerkowcem
rosół z gęsi
rumianek (koszyczek)
ryż
salceson
sałatka
sery
sezam biały niełuskany
siemię lniane
Skrzyp - napar ze skrzypu na bazie
soku jabłkowego
słonecznik
słonina wędzona
smalec gęsi
soczewica
soja w sosie pomidorowym
sok brzozowy z dziką różą
sok jabłkowo-aroniowy
sok jabłkowo-buraczany
sok jabłkowo-gruszkowy
sok jabłkowo-jarmużowy
sok jabłkowo-kapuściany
sok jabłkowo-porzeczkowy
sok jabłkowy
sok marchwiowo-jabłkowy
sok pomidorowy
sok pomidorowy pikantny
sok wielowarzywny kiszony
sok z brokułów kiszonych
sok z brzozy z brusznicą
sok z buraków
sok z buraków i selerów kiszonych
sok z buraków kiszonych
sok z czarnej porzeczki
sok z malin i agrestu
sok z jabłek z listkami świeżej
mięty
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sok z kapusty kiszonej
sok z kiszonego buraka
sok z leśnych jeżyn z dodatkiem
cukru
sok z malin
sok z marchwi kiszonej
sok z ogórków kiszonych
sok z pietruszki kiszonej
sok z pomarańczy
sok z selerów kiszonych
sok z wiśni z miodem
sos pomidorowy
sos słodko-kwaśny
sos słodko-kwaśny z chilli
sos z ostrej papryki chili
sól z ziołami
syrop jabłkowy
syrop z agawy
szynka
śliwki suszone
śmietana
tahini
trawa cytrynowa
truskawki suszone
twarożek "Michałek"
twaróg
twaróg z mleka koziego
uczta dyniowa dla najmłodszych
udziec indyka bez kości
udziec pieczony z indyka
udziec z kurczaka
wędzony filet z indyka
wiórki kokosowe
zestaw do kwaszenia ogórków
ziarno orkiszu
ziarno owsa nagiego
ziarno pszenicy
ziarno żyta
ziele angielskie
zioła
zupa buraczkowa
zupa kapuśniak
zupa ogórkowa
zupa pomidorowa z kaszą
orkiszową
żołądki z kurczaka
żurek bezglutenowy na gryczanym
zakwasie
żurek bezglutenowy na zakwasie z
ryżu
żurek żytni
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<95% składników ekologicznych:
łosoś w ekologicznej oliwie z
oliwek
makrela w ekologicznej oliwie z
oliwek

sardynki w ekologicznej oliwie z
oliwek
tuńczyk w ekologicznej oliwie z
oliwek

Termin ważności:
Produkty roślinne od 29.08.2017

r. do 31.01.2019 r.
Produkty przetworzone od 29.08.2017 r. do 31.01.2019 r.

Data kontroli: 24.05.2017

r., 1.06.2017 r.,
22.06.2017 r., 23.06.2017 r.,
12.07.2017 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: 29.08.2017

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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