Certyfikat

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

ManufakturaA Agnieszka Żarek
Stojadła, ul. Mińska 51
05-300 Mińsk Mazowiecki

P 134 18
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.): przetwórca
Grupy produktów/działalność:

określone jako:

Produkty przetworzone:

Birmańskie tofu – bałkańskie
Birmańskie tofu – ostre
Birmańskie tofu – z bazylią
Birmańskie tofu – z kozieradką i czosnkiem
Birmańskie tofu curry
Birmańskie tofu z przyprawami
Buraczkowo - łagodna sałatka warzywna
Buraczkowo - ostra sałatka warzywna
Burrrakao - mus kanapkowy
Czerwona ciecierzyca
czosnek kiszony na słodko
dyniowy sos pikantny
dżem z cukinii
dżem z pomidorów
keczup dla dzieci
Kolorowa kiszonka
krem z rukwi wodnej wegański
leczo wegańskie łagodne
leczo wegańskie ostre
leczo z pieczarkami
malinowy mus owocowy
mus z papryki - czerwony
mus z papryki - żółty
Ostre kimchi
Pikantna salsa kiszona
Pikantne sGRZYBełka z boczniaków
pomidorowy sos z rukwią wodną
sos Bolognese wegański
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sos do makaronu Bułgarskie Wariacje
sos do makaronu Włoska Wariacja
sos do makaronu Włoska Wariacja II
sos Ortolana wegański
syrop z kwiatu czarnego bzu
truskawkowy mus owocowy
wegańska pasta z soczewicy
wegański sos do makaronu Biały
wegański sos do makaronu Różowy
wegański sos do makaronu Zielony
Zielona ciecierzyca
Żółta ciecierzyca
żurek
żurek bezglutenowy
Termin ważności:

Produkty przetworzone od 23.11.2018

r. do 30.04.2020 r.

Data kontroli: 8.11.2018

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: 23.11.2018

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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