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

Numer dokumentu: P 483 21 
 

 
Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:  

 

JUCHOWO FARM Sp. z o.o. 

Juchowo 54A  

78-446 Silnowo 
 

 
Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca, 

importer etc.): obrót 

 
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej: 

 

BIOEKSPERT Sp. z o.o. 

ul. Belgijska 5 lok. 4 

02-511 Warszawa 

PL-EKO-04 

 
Grupy produktów/działalność:  

 

 

 
określone  jako: 

 

produkcja ekologiczna 

Produkty roślinne: 

 

botwinka 

buraki 

cebula biała  

cebula czerwona  

cukinia  

czosnek  

dynia Hokkaido  

fasolka szparagowa zielona  

gorczyca biała  

jarmuż  

kalarepa  

kapusta biała  

kapusta czerwona  

kapusta stożkowa  

koper  

koper włoski  

koperek 

len 

marchew 

nać pietruszki  

ogórek gruntowy  

ogórek szklarniowy  

papryka   

 

 

 

pasternak  

pietruszka  

pietruszka korzeń  

pietruszka nać  

pomidor  

por  

pszenica  

pszenica orkisz 

rabarbar  

rzodkiewka  

sałata  

sałata czerwony liść dębu  

sałata krucha zielona   

sałata zielony liść dębu 

seler  

seler naciowy  

szczypior  

szczypiorek z cebulką  

szpinak  

truskawka  

włoszczyzna 
ziemniaki 
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Produkty zwierzęce: 
 

jaja kurze 

mleko 

 
Produkty przetworzone: 
 

babka cytrynowa  

babka kakaowa  

bagietka pszenna  

bułka pszenna poznańska  

bułka pszenna z sezamem  

bułka pszenno-orkiszowa  

buraczki tarte 

chleb orkiszowo-żytni razowy  

chleb orkiszowo-żytni z marchwią i cebulą  

chleb orkiszowy  

chleb pszenno-żytni wiejski okrągły  

chleb z pszenicy samopszy  

chleb żytni razowy  

ciastka orkiszowe z czekoladą i miętą  

ciastka orkiszowe z orzechem laskowym  

ciastka orkiszowe z żurawiną  

ciastka owsiane z żurawiną i kokosem  

ciastka owsiane ze śliwką i pestkami dyni  

ciasto z rabarbarem  

ciasto z truskawkami  

dżem dynia z czerwoną porzeczką  

dżem dynia z rokitnikiem  

dżem malinowy  

dżem truskawkowy  

ekstrakt z kwiatu bzu czarnego  

ekstrakt z pokrzywy  

ekstrakt ziołowy melisa z miętą  

ekstrakt ziołowy mięta  

eliksir z owoców bzu czarnego  

goleń cielęca  

górka cielęca  

herbatka ziołowa -  Błękitne niebo 

herbatka ziołowa -  Dobranoc 

herbatka ziołowa - Jasne Myśli 

herbatka ziołowo-owocowa - Dobry Humor 

herbatka ziołowo-owocowa - Poobiednia Rozkosz 

herbatka ziołowo-owocowa - Wiosenna Zieleń 

hummus naturalny  

hummus z suszonymi pomidorami bezglutenowy  

jogurt naturalny  

jogurt naturalny bez laktozy  

kalarepa kiszona  

kapusta kiszona z jarmużem  

kapusta kiszona z marchewką  

kasza gryczana niepalona  

kasza jaglana  

kasza jęczmienna pęczak  

kasza jęczmienna wiejska  

kasza orkiszowa gruba  

kasza owsiana  

kaszka kukurydziana bezglutenowa  

kaszka orkiszowa  

kaszka pszenna  

kawa zbożowa orkiszowa  

keks bakaliowy  

ketchup łagodny bezglutenowy  

ketchup pikantny  

ketchup z cukinii  

ketchup z cukinią  

kiełbasa Krakowska sucha wołowa  

kiełbasa wołowa  

kimchi białe  

kimchi czerwone  

kimchi pekińskie  

kimchi włoskie  

kości wołowe 

ligawa cielęca 

łata cielęca  
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łopatka cielęca  

łój wołowy  

makaron orkiszowy nitka  

makaron orkiszowy świderki  

makaron orkiszowy wstążka   

marchew kiszona  

mąka gryczana Typ 1850  

mąka jaglana  

mąka orkiszowa Typ 1050   

mąka orkiszowa Typ 2000   

mąka pszenna Typ 1050  

mąka pszenna Typ 1400  

mąka pszenna Typ 2000  

mąka pszenna Typ 1050  

mąka razowa owsiana  

mąka z kasztanów jadalnych bezglutenowa  

mąka z samopszy Typ 1850   

mąka żytnia Typ 1150  

mąka żytnia Typ 2000  

metka dojrzewająca wołowa  

mieszanka suszonych owoców na kompot z suszu  

mięso wołowe  udziec 

mięso wołowe antrykot  

mięso wołowe gicz  

mięso wołowe gulaszowe  

mięso wołowe kark  

mięso wołowe krzyżowa  

mięso wołowe ligawa  

mięso wołowe łata  

mięso wołowe łopatka  

mięso wołowe mielone  

mięso wołowe mostek  

mięso wołowe polędwica  

mięso wołowe pręga  

mięso wołowe rostbef  

mięso wołowe rostbratel  

mięso wołowe szponder  

mięso wołowe zrazowa dolna  

mięso wołowe zrazowa górna  

mięso wołowe zrazówka  

mostek cielęcy  

napój z kwiatów bzu czarnego i maliny  

olej lniany 

olej rzepakowy  

otręby orkiszowe  

pierniczki  

piernik  

płatki jaglane  

płatki MIX 5 zbóż  

płatki orkiszowe  

płatki owsiane  

płatki żytnie  

podroby wołowe  

polędwica cielęca  

powidła śliwkowe  

ragu Bolognese  

Sątyski ogórek kiszony  

Sątyski sok z kiszonego buraka z jarmużem  

sery pleśniowe 

sery podpuszczkowe  

sery podpuszczkowe dojrzewające 

sok jabłkowy  

sok marchewka - jabłko  

sok pomidorowy  

suszone warzywa  

suszone warzywa  

suszone zioła - lubczyk  

suszone zioła - pietruszka  

suszone zioła - pokrzywa 

suszone zioła - koniczyna 

suszone zioła - krwawnik 

suszone zioła - skrzyp 

suszone zioła - chaber 

suszone zioła - lubczyk 
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suszone zioła  - mięta pieprzowa 

suszone zioła - nagietek 

suszone zioła - mięta jabłkowa 

suszone zioła - przywrotnik z kwiatem 

suszone zioła melisa cytrynowa  

suszone zioła mięta jabłkowa  

suszone zioła mięta pieprzowa  

suszone zioła pokrzywa  

syrop czarna porzeczka  

syrop malinowy  

syrop z aronii  

syrop z kwiatów bzu czarnego  

syrop z mniszka  

syrop z truskawki  

syrop żurawinowy  

udziec cielęcy 

wołowina  

zakwas na żurek żytni  

zakwas z buraka  

 

 
 
 

Termin ważności: 

Produkty przetworzone od 20.11.2021 r. do 20.04.2023 r. 

 
 

 

Data kontroli: 02.11.2021, 20.11.2021 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: 20.11.2021 r., Warszawa 
 

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo: Dorota Metera 

 

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie. 

 


