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

Numer dokumentu: P 185 21 
 

 

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:  

 

Jolanta Zbiegini 

Biuro Badań Marketingowych i Public Relations 

ul. Brodzińskiego 1/1 

41-800 Zabrze 
 

 

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:  

 
Produkty przetworzone: 

bazylia w oliwie z oliwek 

bruschetta z borowików 

bruschetta z czarnych oliwek 

bruschetta z karczochów 

bruschetta z papryki 

bruschetta z pomidorów 

brzoskwinie w syropie 

ciasteczka migdałowe 

ciasteczka orzechowe 

ciemne oliwki z pestką w zalewie 

ciemne suszone oliwki bez pestek 

czarny ryż pełnoziarnisty 

czerwony ryż pełnoziarnisty 

gotowana ciecierzyca 

gotowana fasola biała 

gotowana fasola brązowa 

grillowana cukinia w oliwie 

grillowana papryka w oliwie 

grillowane warzywa w oliwie 

grillowany bakłażan w oliwie 

kapary marynowane w occie winnym 

kapary w soli morskiej 

karczochy w oliwie 

karczochy z czosnkiem 

kawa (mielona, ziarnista) 

kawa bezkofeinowa 

ketchup 

koncentrat pomidorowy 

konfitura borówkowa 

konfitura brzoskwiniowa 

konfitura figowa 

konfitura jeżynowa 

 

 

określone jako: 

 
 

 

produkcja ekologiczna 
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konfitura malinowa 

konfitura morelowa 

konfitura truskawkowa 

konfitura wiśniowa 

konfitura z cebulek i papryki 

krakersy naturalne 

krakersy z rozmarynem 

krem balsamiczny biały 

krem balsamiczny cytrynowy 

krem balsamiczny jabłkowy 

krem balsamiczny kakaowy 

krem balsamiczny klasyczny 

krem balsamiczny pikantny 

krem z bakłażana 

krem z dyni 

krem z karczochów 

krem z oliwek 

krem z pomidorów 

krem ze słodkiej papryki 

krem ze szparagów 

makarony 

marmolada cytrynowa 

marmolada cytrynowa z imbirem 

marmolada z czerwonych pomarańczy 

marmolada z gorzkich pomarańczy 

marmolada z mandarynek 

marmolada z różowych grejpfrutów 

marmolada ze świeżych pomarańczy 

ocet balsamiczny biały 

ocet balsamiczny ciemny z Modeny bez karmelu 

ocet balsamiczny ciemny z Modeny GOLD 

ocet jabłkowy 

oliwa z oliwek 

owoce kaparów 

passata pomidorowa  

pasta z papryczek chilli 

pasta z suszonych pomidorów 

pesto alla rucola 

pesto bazyliowe z serem pecorino 

pesto bazyliowe z serem pecorino w 100% oliwie z oliwek 

pesto dyniowe z przyprawą curry 

pesto pietruszkowe 

pesto pomidorowe 

pesto pomidorowe z serem ricotta 

pesto pomidorowe z truflami 

pesto pomidorowo-selerowe 

pesto toscano 

pesto vegan 

pesto z płatków kwiatów egzotycznych i chili 

pesto z zielonych oliwek 

pikantna pasta z papryczek chili 

pikantne pesto pomidorowe z serem pecorino 

pikantny krem z bakłażana 

podsuszone pomidory w oliwie z oliwek 

podsuszone pomidory z kaparami w oliwie z oliwek 

podsuszone pomidory z oliwkami i kaparami 
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podsuszone pomidory z papryczkami chili w oliwie 

polenta z borowikami 

polenta z warzywami 

polpa pomidorowa  

polpa z żółtych pomidorów 

pomidory krojone 

pomidory pelati bez skórki 

pomidory z bazylią 

powidła z winogron bez cukru 

risotto z grzybami 

risotto z warzywami 

rozmaryn w oliwie 

ryż carnaroli do risotto 

sok pomidorowy 

sos pomidorowy 

sos pomidorowy dla dzieci 

sos pomidorowy orientalny 

sos pomidorowy pikantny 

sos pomidorowy z borowikami 

sos pomidorowy z kaparami 

sos pomidorowy z karczochami 

sos pomidorowy z oliwkami 

sos pomidorowy z pieczonym bakłażanem 

sos pomidorowy z serem pecorino 

sos pomidorowy z serem ricotta 

sos pomidorowy z warzywami 

suszone pomidory 

suszone pomidory w oliwie 

tomito - małe pomidorki w zalewie 

wywar z warzyw 

zielone oliwki 

zielone oliwki bez pestek 

zielone oliwki z kaparami 

zielone oliwki z migdałami 

zielone oliwki z papryczkami chili 

zielone oliwki z pestką w zalewie 

zupa pomidorowa 

 
 

Termin ważności: 

Produkty przetworzone od 07.06.2021 r. do 30.11.2022 r. 

 

Data kontroli: 19.05.2021 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: 07.06.2021 r., Warszawa 
 

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:  Dorota Metera 

 

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie. 
 


