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

Numer dokumentu: P 319 21 
 

 
Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:  

 

Brown House & Tea 

Katarzyna Ogrodzińska-Skałba 

ul. Wałbrzyska 2/1 

58-100 Świdnica 
 

 
Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca, 

importer etc.): przetwórca, 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:  
 

Produkty przetworzone: 

biała herbata Moonlight tea 

biała herbata White Peony 

biała herbata z maliną i makiem polnym - I feel love 

czarna herbata Darjeeling 

czarna herbata fermentowana w liściach bananowca Banana tea 

czarna herbata Laos wild black tea 

czarna herbata Vietnam Tea 

czarna herbata z przyprawami i pomarańczą - Winter tea 

dziki cynamon 

dziki imbir 

eukaliptus 

herbata oolong Da Hong Pao 

herbata oolong Shui Xian 

herbata oolong Tie guan Yin 

herbata oolong z kwiatami  osmanthusa - Oolong & Osmanthus 

herbata Pu erh 

herbata Pu erh Tuo Cha 

herbata pu erh z dodatkiem ziół i owoców - I feel light 

herbata zielona Matcha 

herbatka ajurwedyjska Pitta dosha balance 

herbatka ajurwedyjska Vata dosha balance 

herbatka ajurwedysjka Kapha dosha balance 

herbatka ziołowa - Apple & Cinnamon 

herbatka ziołowa Mięta i Kakaowiec 

herbatka ziołowa z przyprawami - I feel peace 

herbatka ziołowa z przyprawami - Man’s harmony 

herbatka ziołowa z przyprawami - Woman’s harmony 

kozłek lekarski 

mieszanka herbaciana 3 zielone i Kurkuma 

mieszanka herbaciana Clea – mięta z koszyczkami  rumianku 

mieszanka herbaciana Cythna – rooibos z baobabem i przyprawami 

mieszanka herbaciana Czarna i Róża 

mieszanka herbaciana Earl Grey 

 

określone  jako: 
 

 

 

produkcja ekologiczna 
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mieszanka herbaciana English Breakfast 

mieszanka herbaciana Fede – czarna herbata Earl Grey z płatkami nagietka 

mieszanka herbaciana Ike – zielona herbata z kurkumą 

mieszanka herbaciana Kame – zielona herbata sencha z mirtem cytrynowym 

mieszanka herbaciana Kapha 

mieszanka herbaciana Luu – zielona herbata z lukrecją 

mieszanka herbaciana Nasreen – indyjska czarna herbata 

mieszanka herbaciana Pitta 

mieszanka herbaciana Rooibos i Baobab 

mieszanka herbaciana Rosalba – czarna liściasta herbata z pąkami róży  

mieszanka herbaciana Sencha i Mirt 

mieszanka herbaciana Sleep tight 

mieszanka herbaciana Tilsa – rooibos z kakaowcem i przyprawami 

mieszanka herbaciana Vata 

mieszanka na herbatę latte - Matcha latte 

pieprz różowy 

schizandra 

trawa cytrynowa 

tulsi 

wiosenna herbata z ziołami - Spring tea 

Yerba Mate 

zielona herbata Japan Bancha 

zielona herbata Japan Sencha 

zielona herbata Jeju Sencha  

zielona herbata Laos wild green tea 

zielona herbata orchid snow buds 

zielona herbata Vietnam Tea 

 
 

 
Termin ważności: 

Produkty przetworzone od 1.10.2021 r. do 31.12.2022 r. 

 

Data kontroli: 27.09.2021 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: 1.10.2021 r., Warszawa 
 

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:  Teresa Piwońska 

 

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie. 

 


