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

P 105 18

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "El-Vita"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Lisi Ogon, ul. Spacerowa 1
86-065 Łochowo

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.): obrót
Grupy produktów/działalność:

określone jako:

Produkty przetworzone:

algi wakame (suszone)
bazylia (otarta)
bułka tarta gruboziarnista
cebula (granulowana, pieczona, mielona, śrutowana)
chilli (grys, mielone)
cieciorka
cukier trzcinowy
cukier waniliowy
curry
cynamon (mielony)
czarnuszka
cząber (otarty)
czosnek (suszony, granulowany, mielony)
czosnek niedźwiedzi (otarty)
estragon (otarty, mielony)
gałka muszkatołowa (mielona, owoc)
garam masala
gorczyca (mielona, ziarno)
goździki (całe, mielone)
hibiskus (suszony)
imbir (mielony)
jałowiec (owoc)
kardamon (cały, mielony)
kasza jaglana
kasza manna
kmin rzymski (cały, mielony)
kminek (mielony, ziarno)
kolendra (mielona, ziarno)
koper
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kozieradka (cała, mielona)
kurkuma (mielona)
liść laurowy (cały, mielony)
lubczyk (otarty, mielony)
majeranek (mielony, otarty)
marynata do drobiu
mąka gryczana
mąka orkiszowa
mąka ziemniaczana
mieszanka bulion warzywny
mieszanka bulion z kurczaka
miso shiro
moringa (proszek)
ocet jabłkowy 5% kwasowości
ocet spirytusowy 10%
olej lniany
olej rzepakowy
olej słonecznikowy
olej z wiesiołka
oregano (mielone, otarte)
ostropest (mielony, ziarno)
papryka czerwona (płatki, granulki)
papryka ostra (mielona)
papryka słodka (mielona)
papryka wędzona słodka
pieprz biały (kruszony, mielony, ziarno)
pieprz cayenne (mielony)
pieprz czarny (kruszony, mielony, ziarno)
pieprz czerwony
pieprz kolorowy
pieprz zielony
pieprz ziołowy
pietruszka (otarta)
płatki drożdżowe nieaktywne
pomidor (grys, igiełki, mielony, płatki)
pomidor suszony na słońcu
proteina sojowa
przyprawa do galarety
przyprawa do kiełbasy białej
przyprawa do kiełbasy Krainer
przyprawa do kiełbasy myśliwskiej
przyprawa do kiełbasy wątrobowej
przyprawa do marynowanego łososia
przyprawa do parówek
przyprawa do piernika
rozmaryn (cięty, mielony)
róża (owoc)
ryż biały długi
sezam (łuskany, naturalny)
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soczewica (brązowa, czerwona, zielona)
soja
sok z rokitnika
sok z żurawiny
sos sojowy ciemny
sos sojowy jasny
syrop z agawy
szczypiorek (otarty)
tymianek (mielony, otarty)
ziele angielskie (mielone, ziarno)
zioła prowansalskie
żelatyna
żurawina (suszona)
Termin ważności:
Produkty przetworzone od 2.10.2018

r. do 31.03.2020 r.

Data kontroli: 5.09.2018

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: 2.10.2018

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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