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

P 444 21

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Helpa Aleksandra Budzowska, Anna Różyk sp. jawna
Henryków-Urocze, ul. Żabia 40
05-504 Złotokłos

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:

amarantus ekspandowany
baton bakaliowo-zbożowy z kakao
baton bakaliowo-zbożowy z maliną
baton bakaliowo-zbożowy z truskawką
gryka ekspandowana
Kameleon - kaszka 8 zbóż
kaszka 4 zbóż
kaszka 5 zbóż
kaszka jaglana
kaszka jaglano-gryczana z amarantusem
kaszka jaglano-orkiszowa z wanilią burbońską
kaszka jaglano-owsiana
kaszka jęczmienno-gryczana
kaszka manna dawnych zbóż
kaszka owsiana
kaszka owsiano-jaglano-gryczana
kaszka z amarantusa
kaszka z komosy ryżowej i prosa
kaszka z samopszy
komosa ekspandowana
Łyżka Smaku - jabłko, gruszka i pietruszka
Łyżka Smaku - smoczy owoc
Łyżka Smaku - czarna porzeczka
Łyżka Smaku - dynia, brzoskwinia
Łyżka Smaku - jagoda
Łyżka Smaku - malina
Łyżka Smaku - owoce leśne
Łyżka Smaku - spirulina niebieska
Łyżka Smaku - truskawka
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produkcja ekologiczna

Łyżka Smaku - truskawka, burak, jeżyna
owoce liofilizowane – ananas
owoce liofilizowane – malina
owoce liofilizowane – owoce leśne
owoce liofilizowane – truskawka
owoce liofilizowane – wiśnia
owocowe różdżki smaku (truskawka, malina, śliwka, czarna
porzeczka, jagoda)
płatki śniadaniowe – kulki jaglano-gryczane
płatki śniadaniowe – kulki jaglano-orkiszowe
płatki śniadaniowe kulki jaglano-gryczane z amarantusem
płatki śniadaniowe kulki jaglano-gryczano-owsiane
płatki śniadaniowe kulki orkiszowo-gryczane z kakao
płatki z owsa i dawnych odmian pszenicy
proso ekspandowane
puder jabłkowy
smoothie owocowe z dodatkiem kaszki – czerwone
smoothie owocowe z dodatkiem kaszki – żółte
warzywne różdżki smaku (burak, szpinak, dynia)
Termin ważności:
Produkty przetworzone od 19.04.2021

r. do 30.09.2022 r.

Data kontroli: 15.04.2021

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: 19.04.2021

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Dorota Metera

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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