
P.C.1. Certyfikat zgodności Strona 1 z 3 
 

 

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

Numer dokumentu: P 006 21-1 
 

 
Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:  

 

Grupa Producentów 

"BIO-FOOD Roztocze" Sp. z o.o. 

ul. Kwiatowa 2 

37-220 Kańczuga 
 
 

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:  

 

Rośliny i produkty roślinne: 

agrest 

aronia 

bez czarny - owoce 

borówka czarna 

brokuł 

brzoskwinie 

buraki ćwikłowe 

cebula 

chrzan 

cukinia 

czereśnie 

czosnek 

dynia 

fasola szparagowa 

gruszki 

jabłka 

jeżyny 

kapusta biała 

koper ogrodowy 

koper włoski (fenkuł) 

maliny 

marchew 

nasiona dynii oleistej Gleisdorfer BIO 

ogórki 

orzechy włoskie 

owies 

pietruszka 

pomidory 

por 

porzeczki czarne 

 
określone  jako: 

 

 

 

produkcja ekologiczna 
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porzeczki czerwone 

poziomki 

pszenica 

pszenżyto 

rabarbar 

rzodkiewka 

seler korzeniowy  

seler naciowy 

śliwki 

truskawki 

wiśnie 

ziemniaki 

żyto 

 

Rozsada:  

brokuł 

cebula 

cukinia 

dynia 

kapusta biała 

ogórek 

pomidor 

seler 

 
 

Produkty przetworzone: 

agrest (mrożony, suszony) 

aronia (aromat, koncentrat soku, mrożona, schłodzona, suszona)  

bez czarny - owoce (mrożony, schłodzony, suszony) 

borówka brusznica (mrożona, schłodzona, suszona) 

borówka czarna (aromat, koncentrat soku, mrożona, puree, 

schłodzona, suszona) 

brokuł (mrożony) 

buraki ćwikłowe (mrożone, suszone) 

cebula (mrożona) 

cukinia (mrożona) 

czereśnie (mrożone) 

dynia (mrożona, pestki) 

fasola szparagowa (mrożona) 

gruszki (koncentrat soku) 

jabłka (aromat, koncentrat soku, mrożone, puree, suszone) 

jeżyny (mrożone, puree, schłodzone, suszone) 

kalafior (mrożony) 

kapusta biała kiszona 

kasztan jadalny (mrożony) 

koper włoski (mrożony) 

kukurydza (mrożona) 

maliny (aromat, koncentrat soku, mrożone, puree, schłodzone, 

suszone)  

marchew (mrożona, suszona)  

morele (mrożone) 
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ogórki (kwaszone, korniszony) 

orzechy włoskie (łuskane) 

papryka (mrożona) 

pasternak (mrożony) 

pietruszka (mrożona, suszona) 

pomidory (mrożone) 

por (mrożony) 

porzeczki czarne (aromat, koncentrat soku, mrożone, puree, 

schłodzone, suszone) 

porzeczki czerwone (aromat, koncentrat soku, mrożone, puree, 

schłodzone, suszone) 

poziomki (mrożone) 

rabarbar (mrożony) 

seler (mrożony) 

szczypiorek (mrożony) 

śliwki (mrożone, puree, schłodzone, suszone) 

truskawki (aromat, koncentrat soku, mrożone, puree, schłodzone, 

suszone) 

wiśnie (aromat, koncentrat soku, mrożone, puree, schłodzone, 

suszone) 

ziemniaki (mrożone, suszone) 

żurawina (mrożona, puree, schłodzona, suszona) 
 

 
 

 

Termin ważności: 

Produkty roślinne od 30.12.2021 r. do 31.12.2022 r. 

Produkty przetworzone od 30.12.2021 r. do 31.12.2022 r. 

 

Data kontroli: 10.07.2021 r., 16.09.2021 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: 30.12.2021 r., Warszawa 
 

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:  Dorota Metera 

 

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie. 
 


