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

P 007 20

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Ekologiczne Gospodarstwo Rolne NATURPLON
Dendek Rafał
Anielin 3
64-965 Okonek

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.): przetwórca
Grupy produktów/działalność:

określone jako:

Produkty przetworzone:

barszcz czerwony
bulionetka warzywna
buraczki tarte
buraczki tarte z jabłkiem
chrzan tarty
chrzan tarty z miodem
chrzan tarty z sokiem z buraka kiszonego
ćwikła z chrzanem
dżem z czarnej porzeczki
fasolka konserwowa
kapusta kiszona
kapuśniak na żeberkach
kasza gryczana
kasza jaglana
kasza manna orkiszowa
kasza orkiszowa
kasza owsiana
keczup łagodny
keczup pikantny
kompot truskawkowy
krem z buraczków
krem z dyni
krem z marchewki
krem z porów
mąka gryczana
mąka jaglana
mąka orkiszowa razowa typ 2000
mąka orkiszowa typ 1850
mąka orkiszowa typ 650
mąka pszenna pytlowa
mąka pszenna razowa typ 2000
mąka pszenna typ 1850
mąka pszenna typ 650
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mąka żytnia chlebowa
mąka żytnia pytlowa
mąka żytnia razowa typ 2000
mąka żytnia typ 1850
mąka żytnia typ 850
mus dyniowy
musztarda ostra
ocet jabłkowy
ogórki kiszone
ogórki konserwowe
olej lniany
olej musztardowy
olej ostropestowy
olej z lnianki
otręby pszenne
otręby żytnie
paprykarz jaglany
pikle z cukinii
pikle z ogórków
płatki orkiszowe
płatki owsiane
przecier ogórkowy
przecier pomidorowy
przysmak wegański (kasza jaglana z warzywami)
pszenica (ziarno)
pszenica orkisz (ziarno)
sok z czarnej porzeczki
sok z jabłek
sok z kiszonego buraka
sok z kiszonej kapusty
sok z kiszonej marchewki
sok z malin
zalewa do ryby po grecku
zupa buraczkowa
zupa ogórkowa
zupa pomidorowa z kaszą orkiszową
żur żytni
żyto (ziarno)
Termin ważności:
Produkty przetworzone od 7.01.2020

r. do 30.06.2021 r.

Data kontroli: 1.08.2019

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: 7.01.2020

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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