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

P 059 18

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

Stokrotka Sp. z o.o.
ul. Projektowa 1
20-209 Lublin

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:

banany
buraki ćwikłowe
cebula
cukinia
cytryny
czosnek
dynia
grejpfruty
jabłka
kapusta
kiwi
mandarynki
marchew

nektaryny
papryka
pomarańcze
pomidor cherry
pomidor owalny
pomidory
roszponka
rukola
szpinak
winogrona
włoszczyzna
ziemniaki

produkcja ekologiczna

Produkty przetworzone:

100% brzoskwinia (przetwory
owocowe)
100% truskawka (przetwory
owocowe)
100% wiśnia (przetwory owocowe)
barszcz biały
baton malinowy
chia
ciecierzyca
cukier kokosowy
cukier różany
cukier z agawy
curry
cynamon mielony
czystek
daktyle suszone
deser dynia-słodki ziemniak
deser jabłkowy
deser jabłko-burak
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deser jabłko-jagoda
deser jabłko-malina
deser mango
erytrytol
figi suszone
groszek konserwowy
jaja
jogurt jagodowy
jogurt malinowy
jogurt mango zboże
jogurt naturalny
kasza gryczana palona
kasza gryczana niepalona
kasza jaglana
kawa orkiszowa
kawa zbożowa Inka orkiszowa
kawa zbożowa Inka z cykorią
kukurydza konserwowa
kurkuma
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liść laurowy
lubczyk
maca
majeranek
makaron żytni razowy
mąka kasztanowa
mąka kokosowa
mąka lniana
mąka orkiszowa typ 750
mąka z amarantusa
miód nektarowy wielokwiatowy
mleko
młody jęczmień w proszku
morwa biała suszona
morwa czarna suszona
muesli owocowe
mus kokosowy
napój ryżowy naturalny
napój sojowo-ryżowy
napój sojowy waniliowy
napój sojowy z wapniem
ocet jabłkowy
olej kokosowy
olej kokosowy extra virgin
olej konopny
olej lniany
oregano
ostropest granulowany
paluszki pełnoziarniste z solą
himalajską
passata pomidorowa

pesto z czosnku niedźwiedziego
płatki jaglane
płatki kokosowe
płatki orkiszowe
płatki owsiane
płatki zbożowe żyto bez cukru
płatki zbożowe żyto i miód
przyprawa do drobiu
przyprawa do karkówki
przyprawa do rosołu
quinoa
ryż biały długoziarnisty
sok jabłkowo-malinowy
sok jabłkowy
sok z aloesu
sok z aronii
sok z cytryny
sok z czarnego bzu
sok z granatu
sok z imbiru
sok z kapusty kiszonej
sok z ogórka kiszonego
sok z pokrzywy
sok z żurawiny
spirulina
syrop klonowy
syrop sosnowy
syrop z pigwowca
wafle gryczane
wafle kukurydziane bez soli
wafle ryżowe

Termin ważności:
Produkty roślinne od 25.04.2018

r. do 30.09.2019 r.
Produkty przetworzone od 25.04.2018 r. do 30.09.2019 r.

Data kontroli: 13.03.2018

r., 20.03.2018 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: 25.04.2018

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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