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

P 282 21
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

BIO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rokicińska 122
95-020 Andrespol

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:

mak
nasiona na kiełki
nasiona roślin oleistych
nasiona roślin strączkowych
owoce
warzywa

produkcja ekologiczna

Produkty przetworzone:

algi
aromaty
bakalie
błonniki
budynie
ciastka
cukier
czekolady
dania dla dzieci
dania gotowe
dodatki do deserów
dodatki do potraw
dodatki do wypieków
drożdże
galaretki
granole
grzyby marynowane
grzyby suszone
herbatki owocowe
herbatki ziołowe
herbaty
kakao i czekolady do picia
karmy dla zwierząt domowych
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nektary
ocet
oleje
oliwa
orzechy
otręby
owoce liofilizowane (proszek)
owoce suszone (całe, proszek)
papier ryżowy
pasty i kremy do smarowania
pieczywo i wyroby cukiernicze
płatki śniadaniowe
produkty mleczne
przetwory owocowo-warzywne
przyprawy
ryż
seitan
sery
skrobia
słodycze
słodziki i substancje słodzące
słone przekąski
smalec
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kasze
kawa
kisiele
lody
makarony
margaryny
masło klarowane
mąki
mieszanki do wypieków
miody
muesli
musy
napoje

soki owocowe
soki warzywne
substancje zagęszczające
superfoods
suplementy diety
syropy
tortilla
warzywa suszone
zakwas
zboża ekspandowane
zioła
zupy

<95% składników ekologicznych

ryby w zalewie ekologicznej

Data kontroli: 12.05.2021

Termin ważności:
Produkty roślinne od 19.05.2021

r.

r. do 31.10.2022 r.
r. do 31.10.2022 r.

Produkty przetworzone od 19.05.2021

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: 19.05.2021

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Dorota Metera

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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