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

P 165 20
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

POLSKIE EKO ZAGRODY Irena Ostrowska
Kunki 1
09-550 Szczawin Kościelny

BIOEKSPERT Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5 lok. 4
02-511 Warszawa
PL-EKO-04

Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca,
importer etc.): przetwórca,

obrót

Grupy produktów/działalność:

określone jako:

Zwierzęta gospodarskie i produkty
zwierzęce:

jaja

produkcja ekologiczna

Rośliny i produkty roślinne:

arbuzy
bakłażany
bataty
borówki
botwina
bób
brokuły
brzoskwinie
buraki ćwikłowe
cebula
cebula czerwona
cukinia
czereśnie
czosnek
dynia
fasola
gruszki
jabłka
jarmuż
kalafior
kalarepa
kapusta biała
kapusta brukselska
kapusta czerwona
kapusta pekińska
kapusta włoska
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koper
marchew
natka pietruszki
ogórki
papryka
pasternak
pietruszka
pomidory
por
roszponka
rukola
rzepa
rzodkiewka
sałata
sałata lodowa
seler
szczypior
szparagi
szpinak
śliwki
topinambur
truskawki
wiśnie
włoszczyzna
ziemniaki
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Produkty przetworzone:

chrzan tarty
ćwiartka kurczaka wędzona
filet pieczony z indyka
filet wędzony z indyka
filet wędzony z kurczaka
galaretka drobiowa Meduza
gęś (elementy)
gęś (podroby)
gęś (tuszka)
indyk (elementy)
indyk (mięso drobne)
indyk (podroby)
indyk (tuszka)
kabanosy drobiowe Kentaki
kaczka (elementy)
kaczka (podroby)
kaczka (tuszka)
kapusta kiszona
kiełbasa Batonowa drobiowa
kiełbasa biała drobiowa
kiełbasa chłopska drobiowa
kiełbasa Mazowiecka
podsuszana

kiełbasa z kija drobiowa
kiełbasa z pieca drobiowa
kiełbasa Zagrodowa drobiowa
kurczak (elementy)
kurczak (mięso drobne)
kurczak (podroby)
kurczak (tuszka)
kurczak wędzony
łapy kurczaka
mięso wieprzowe
mięso wołowe
ogórki kiszone
parówki drobiowe
pasztet drobiowy z indyka
pieczeń drobiowa
polędwiczka wędzona z indyka
porcja rosołowa z gęsi
porcja rosołowa z indyka
porcja rosołowa z kaczki
porcja rosołowa z kurczaka
rolada drobiowa z indyka
szynka wędzona z udźca indyka
tłuszcz gęsi

Termin ważności:

29.12.2020 do 31.05.2022 r.
Produkty przetworzone od 29.12.2020 do 31.05.2022 r.
Produkty zwierzęce od 29.12.2020 do 31.05.2022 r.
Produkty roślinne od

Data kontroli: 07.09.2020

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: 29.12.2020

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Dorota Metera

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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