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

P 060 17-1

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

Piekarnia Gzik Violetta Gzik-Janiak
ul. Traugutta 7
96-500 Sochaczew

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:

bagietka
baton pełnoziarnisty
bezy
biszkopty
bułeczki drożdżowe
bułeczki drożdżowe nadziewane
bułka ciabatta
bułka graham
bułka gryczana
bułka kukurydziana
bułka müsli
bułka owsiana
bułka pszenna
bułka staropolska
bułka tarta
bułka tarta razowa
bułka żytnia
bułka żytnia z dynią
bułki jaglane
bułki orkiszowe
bułki z pokrzywą
chałka
chleb graham
chleb gryczany
chleb jaglany
chleb kukurydziany
chleb orkiszowy
chleb podzamcze
chleb pszenny
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chleb razowy
chleb razowy na miodzie
chleb siemię i słonecznik
chleb wieloziarnisty
chleb z czarnuszką
chleb z pokrzywą
chleb z żurawiną
chleb żytni
chleb żytni z dynią
chleb żytni ze szpinakiem
ciastka dyniowe
ciastka kruche
ciastka orkiszowe
ciastka otrębowe
ciastka piernikowe
ciastka ptysiowe
ciastka razowe
ciasto czekoladowe
ciasto drożdżowe
ciasto drożdżowe z owocami
ciasto dyniowe
ciasto gryczane
ciasto jaglane
ciasto marchewkowe
ciasto orkiszowe
ciasto orzechowe
ciasto piernikowe
ciasto szpinakowe
grzanki

produkcja ekologiczna
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miodowiec
pączki
rogale drożdżowe
sernik
sernik razowy

szarlotka
szarlotka razowa
tarta z białym serem
tarta z owocami
tarta ze szpinakiem

Termin ważności:
Produkty przetworzone od 29.12.2017

r. do 31.05.2019 r.

Data kontroli: 28.12.2017

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: 29.12.2017

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.

P.C.1. Certyfikat zgodności

Strona 2 z 2

