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

Numer dokumentu: P 304 21-1 
 

 

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:  

 

EKO SOK BAR Anna Sienkiewicz 

ul. Wołoska 3 

02-675 Warszawa 
 
 

Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca, 

importer etc.): przetwórca 

 

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: 

kiszona brukselka z kalafiorem 

kiszona kapusta mix 

kiszona marchewka tarta 

kiszona marchewka w słupkach 

kiszona papryka 

kiszone buraki 

kiszone cytryny 

kiszone jabłka 

kiszone śliwki 

kiszone warzywa mix 

kiszony brokuł z kalafiorem 

kiszony czosnek 

kiszony kalafior 

napój roślinny „Pięć nasion” 

napój roślinny biały 

napój roślinny kakaowy 

napój roślinny niebieski 

napój roślinny różowy 

napój roślinny sezamowy 

napój roślinny zielony 

napój roślinny złoty 

ocet jabłkowy 

ocet malinowy 

przyprawa cytrusowa 

sok wyciskany na zimno „A to feler” 

 
określone  jako: 

 

 

 

produkcja ekologiczna 
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sok wyciskany na zimno „Bahamy” 

sok wyciskany na zimno „Bumerang” 

sok wyciskany na zimno „Chudy seler” 

sok wyciskany na zimno „Czerwony jak burak” 

sok wyciskany na zimno „Fidżi” 

sok wyciskany na zimno „Hollywood” 

sok wyciskany na zimno „Karaiby” 

sok wyciskany na zimno „Kurka wodna” 

sok wyciskany na zimno „Limoniada” 

sok wyciskany na zimno „Malediwy” 

sok wyciskany na zimno „Mauritius” 

sok wyciskany na zimno „Mr chewka” 

sok wyciskany na zimno „Ni z gruchy” 

sok wyciskany na zimno „Ostra marchewa” 

sok wyciskany na zimno „Pikanteria” 

sok wyciskany na zimno „Poczuj miętę” 

sok wyciskany na zimno „Rakieta” 

sok wyciskany na zimno „Remedium” 

sok wyciskany na zimno „Seszele” 

sok wyciskany na zimno „Shot przeciwzapalny” 

sok wyciskany na zimno „Shot wzmacniający” 

sok wyciskany na zimno „Superlala” 

sok wyciskany na zimno „Superman” 

sok wyciskany na zimno „Zielony ma garniturek” 

zakwas z buraków 
 

 

Termin ważności: 

Produkty przetworzone od 01.06.2021 r. do 30.11.2022 r. 

 

Data kontroli: 13.05.2021 r., 20.05.2021 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: 01.06.2021 r., Warszawa 
 

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:  Dorota Metera 

 

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie. 
 


