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

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

ORGANIKAGRO FOODS Sp. z o.o.
Sp. Komandytowo-Akcyjna
ul. Burakowska 5/7
01-066 Warszawa

P 251 19
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,

importer, obrót

Grupy produktów/działalność:

określone jako:

Produkty roślinne:

amarantus
ciecierzyca
fasola
gryka
jęczmień
owies
peluszka
proso
pszenica
pszenica durum
pszenica orkisz
quinoa
ryż
soja
wyka
żyto

produkcja ekologiczna

Produkty przetworzone:

amarantus ekspandowany
amarantus obłuszczony
gryka (kasza gryczana) ekspandowana
gryka (kasza gryczana) ekspandowana w polewie z miodem
jęczmień ekspandowany
kasza gryczana łamana
kasza gryczana palona
kaszka z amarantusa
kaszka z komosy ryżowej/kaszka z quinoa
komosa (quinoa) ekspandowana
komosa (quinoa) ekspandowana w polewie z miodem
komosa (quinoa) obłuszczona
łamane pestki dyni
łamane ziarno jęczmienia/kasza jęczmienna
łamane ziarno owsa/kasza owsiana
łamane ziarno prosa/łamana kasza jaglana

P.C.1. Certyfikat zgodności

Strona 1 z 3

łamane ziarno pszenicy durum/kasza z pszenicy durum
łamane ziarno pszenicy orkisz/kasza orkiszowa
łamane ziarno pszenicy/kasza pszenna
łamane ziarno soi
łamane ziarno żyta/kasza żytnia
łuska gryczana
łuska jaglana
łuska jęczmienna
łuska orkiszowa
mąka gryczana
mąka jaglana
mąka jęczmienna
mąka lniana
mąka orkiszowa
mąka owsiana
mąka pszenna
mąka sojowa
mąka z amarantusa
mąka z komosy ryżowej/mąka z quinoa
mąka z pszenicy durum
mąka żytnia
MIX kasza gryczana z warzywami (burak, pietruszka, czosnek, natka
pietruszki)
MIX kasza jaglana z warzywami (zielony groszek, papryka, pomidor,
czosnek)
MIX: jagły ekspandowane w polewie z miodem i koncentratem soku z
czarnej porzeczki, jagły ekspandowane, czarna porzeczka liofilizowana
obłuszczona ciecierzyca
obłuszczona gryka/kasza gryczana
obłuszczona peluszka
obłuszczona pszenica
obłuszczona pszenica durum
obłuszczona pszenica orkisz
obłuszczona soczewica
obłuszczona soja
obłuszczona wyka
obłuszczone proso / kasza jaglana
obłuszczone ziarno ryżu białego
obłuszczone ziarno ryżu brązowego
obłuszczone żyto
obłuszczony jęczmień
obłuszczony owies
orkisz ekspandowany w polewie z miodem i koncentratem soku z czarnego
bzu
orkisz ekspandowany w polewie z miodem, orkisz ekspandowany w
polewie z miodem i koncentratem soku z czarnego bzu, płatki orkiszowe
opiekane, jagły ekspandowane w polewie z miodem i koncentratem soku z
czarnej porzeczki
otręby jaglane
otręby jęczmienne
otręby orkiszowe
otręby pszenne
otręby z pszenicy durum
otręby żytnie
owies ekspandowany
owies ekspandowany w polewie z miodem
owies ekspandowany z czarną porzeczką liofilizowaną
pestki dyni obłuszczone
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płatki orkiszowe opiekane
proso (kasza jaglana) ekspandowane
proso (kasza jaglana) ekspandowane w polewie z miodem
proso (kasza jaglana) ekspandowane w polewie z miodem i koncentratem
soku z czarnej porzeczki
pszenica ekspandowana
pszenica ekspandowana w polewie z miodem
pszenica orkisz ekspandowana
pszenica orkisz ekspandowana w polewie z miodem
pszenica orkisz ekspandowana z jagodami liofilizowanymi
pszenica orkisz półekspandowana
pszenica półekspandowana
ryż biały ekspandowany
ryż brązowy ekspandowany
shake jaglano-jabłkowy
siemię lniane
solifarina gryczana
solifarina jaglana
solifarina orkiszowa
solifarina pszenna
solifarina z amarantusa
solifarina z komosy
żyto ekspandowane
żyto półekspandowane
Termin ważności:
Produkty roślinne od 30.09.2019

r. do 28.02.2021 r.
Produkty przetworzone od 30.09.2019 r. do 28.02.2021 r.

Data kontroli: 28.08.2019

r., 5.09.2019 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: 30.09.2019

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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