Załącznik Nr 1 do certyfikatu Nr P 237 20
Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Grupa Owoce Natury Sp. z o.o.
ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa

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.): producent,

obrót

Grupy produktów/działalność:

określone jako:

Rośliny i produkty roślinne:

buraki
cebula czerwona
cebula żółta
cukinia
dynia
jarmuż
marchew
ogórki
pomidory
rabarbar
szpinak
truskawki
ziemniaki żółte

produkcja ekologiczna

Produkty przetworzone:

agrest (mrożony)
aronia (mrożona, suszona)
bez czarny (mrożony)
borówka brusznica (mrożona)
borówki czarne (mrożone)
buraki (suszone)
chlorella (proszek)
cukier kokosowy
cukinia (mrożona)
dynia (mrożona)
gruszki (mrożone)
jeżyny (mrożone)
kiwi (mrożone)
maliny (mrożone, suszone)
marchew (suszona)
olej kokosowy virgin
owoce jarzębiny (mrożone)
pigwowiec (mrożony)
porzeczki czarne (mrożone, suszone)
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porzeczki czerwone (mrożone, suszone)
poziomki (mrożone)
rabarbar (mrożony)
sok buraczkowo-jabłkowy
sok jabłko-czarna porzeczka
sok jabłko-czerwona porzeczka
sok jabłkowo-gruszkowy
sok jabłkowo-malinowy
sok jabłkowo-rabarbarowy
sok jabłkowo-truskawkowy
sok jabłkowo-wiśniowy
sok jabłkowy
sok jabłkowy z aronią
sok malinowy
sok marchwiowo-buraczkowo-jabłkowy
sok marchwiowo-jabłkowy
sok pomarańczowy
sok z agrestu
sok z aronii
sok z borówki amerykańskiej
sok z borówki czarnej
sok z imbiru
sok z jeżyn
sok z rabarbaru
sok z winogron
spirulina (proszek)
śliwki (mrożone)
truskawki (mrożone)
wiśnie (mrożone)
wytłoki jabłkowe
wytłoki jabłkowe (mrożone)
zagęszczony sok jabłkowy
żurawina (mrożona)
Termin ważności:
Produkty roślinne od 6.02.2020

r. do 31.07.2021 r.
Produkty przetworzone od 6.02.2020 r. do 31.07.2021 r.

Data kontroli: 24.10.2019

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: 6.02.2020

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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