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

P 143 20
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

OLIVEA Krystyna Szymańczyk
ul. Wiosenna 25A
05-092 Łomianki

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:

batony sezamowe z miodem
i karobem
batony sezamowe z miodem
i migdałami
chałwa kakaowa
chałwa pełnoziarnista
chałwa waniliowa
chałwa z migdałami
chałwa z miodem
chałwa z rodzynkami
czosnek suszony w słońcu
Dolmas - liście winogron
nadziewane ryżem
gojnik
dżem z granatów
dżem z moreli
dżem z pigwy
dżem z pomarańczy
herbata z cynamonem, goździkami
i szafranem
herbata z imbirem, lukrecją
i szafranem
herbata z karobu
herbata z miętą, trawą cytrynową
i szafranem
herbata z miodem, pomarańczami
i szafranem
herbata z szałwią, werbeną
i szafranem
kapary
kawa z karobu
liście laurowe
karczochy w oleju
krem balsamiczny z pomarańczami
majeranek
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melisa
mięta
ocet z wina czerwonego
oliwa z oliwek extra virgin
oliwki Kalamata
oliwki zielone
oliwki zielone nadziewane cytryną
oliwki zielone nadziewane
czosnkiem
oliwki zielone nadziewane
migdałami
oliwki zielone nadziewane papryką
oliwki suszone
oregano
papryczki pepperoni w oleju
papryka opiekana w zalewie
pasta z bakłażanów
pasta z czarnego czosnku
pasta z czosnku
pomidory suszone (bez dodatku
soli)
rodzynki korynckie
ryż łuskany (biały)
ryż brązowy paraboiled
ryż żółty paraboiled
ryż niełuskany (brązowy)
rozmaryn
sok z granatów
suszone figi
suszone pomidory w oleju
syrop z karobu
szafran (nitki)
szafran (proszek)
szałwia
szparagi w zalewie

produkcja ekologiczna

melasa z granatów
ocet balsamiczny
ocet balsamiczny z miodem
tymiankowym
ocet z wina białego

Tahini
Tahini pełnoziarniste
Tapenade – pasta z oliwek
tymianek
wafle ryżowe

Termin ważności:
Produkty przetworzone od 27.08.2020

r. do 31.01.2022 r.

Data kontroli: 28.05.2020

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: 27.08.2020

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Dorota Metera

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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