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

P 086 17
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

NATURFRUT Gabriela Kulik
Cecylówka-Brzózka 21
26-903 Głowaczów

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:

amarantus
ananasy
arbuzy
awokado
bakłażany
banany
bataty
bazylia
borówki amerykańskie
bób
brokuły
brukiew
brzoskwinie
buraki ćwikłowe
cebula
chrzan
cukinia
cykoria
cykoria endywia
cykoria radicchio
cytryny
czarne jagody
cząber
czereśnie
czosnek
daktyle
dynia
fasola
fasola szparagowa
figi
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gorczyca
granaty
grejpfruty
groszek cukrowy
gruszki
gryka
imbir
jabłka
jarmuż
kabaczek
kaki
kalafior
kalarepa
kapusta biała
kapusta brukselska
kapusta czerwona
kapusta pekińska
kapusta włoska
karczochy
kiwi
klementynki
kokosy
kolendra
koper
koperek
koper włoski
kukurydza cukrowa
kurkuma
liczi
limonki

produkcja ekologiczna
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lubczyk
maliny
mandarynki
mango
mangold
marakuja
marchew
melisa
melony
mięta
migdały
morele
nektarynki
ogórki
oregano
orzechy laskowe
orzechy włoskie
papaja
papryka
pasternak
pieczarki
pietruszka
pietruszka nać
pokrzywa zwyczajna
pomarańcze
pomidory
por
poziomki

pszenica orkisz
pszenica ozima samopsza
rabarbar
roszponka
rozmaryn
rukiew wodna
rukola
rzepa
rzepa brokułowa
rzodkiew
rzodkiewka
sałata
seler korzeniowy
seler naciowy
stewia
szałwia
szczypiorek
szparagi
szpinak
śliwki
topinambur
truskawki
tymianek
winogrona
wiśnie
włoszczyzna
ziemniaki

Produkty przetworzone:

bakalie
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
herbaty
kalafior kiszony
kapusta kiszona
makarony
mąka gryczana
mąka jaglana
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mąka jęczmienna
mąka orkiszowa jasna
mąka orkiszowa razowa
mąka owsiana
mąka pszenna jasna
mąka pszenna razowa
mąka żytnia jasna
mąka żytnia razowa
mąka żytnia żurkowa
migdały
miody
ogórki kiszone
olej dyniowy
olej lniany
olej lniany z żeń-szeniem
olej rzepakowy
olej z orzechów włoskich
olej z ostropestu
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olej ze słonecznika
oliwa z oliwek extra vergine
płatki owsiane
powidła
przecier pomidorowy
rodzynki
sery kozie

sezamki z żurawiną
sok z aronii
sok z czarnej porzeczki
sok z jabłek
Veggie Wrap Golden
Veggie Wrap Red

Termin ważności:
Produkty roślinne od 7.09.2017

r. do 28.02.2019 r.
Produkty przetworzone od 7.09.2017 r. do 28.02.2019 r.

Data kontroli: 28.08.2017

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: 7.09.2017

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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