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

Numer dokumentu: P 167 21 
 

 
Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:  

 

Młyn Niedźwiady Violetta Mietlicka 

Niedźwiady 59A 

62-800 Kalisz 
 

 
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: 

babka płesznik 

błonnik lniany 

błonnik orkiszowy 

błonnik owsiany 

błonnik pszenny 

błonnik żytni 

groch łuskany 

grys z kukurydzy niebieskiej 

guma guar 

kasza gryczana biała 

kasza gryczana biała łamana krakowska 

kasza gryczana prażona 

kasza jaglana 

kasza jęczmienna 

kasza kukurydziana 

krajanka orkiszowa 

krajanka pszenna 

krajanka żytnia 

kukurydza niebieska 

łuska gryczana cała 

mąka bananowa 

mąka grochowa 

mąka gryczana biała 

mąka gryczana pełnoziarnista 

mąka gryczana prażona 

mąka jaglana 

mąka jęczmienna 

mąka kokosowa 

 

określone  jako: 
 

 

 

produkcja ekologiczna 
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mąka kukurydziana 

mąka lniana 

mąka orkiszowa 

mąka owsiana 

mąka owsiana wysokobłonnikowa 

mąka pszenna 

mąka ryżowa 

mąka sojowa 

mąka z amarantusa 

mąka z ciecierzycy 

mąka z dyni 

mąka z grochu zielonego 

mąka z prosa 

mąka z pszenicy płaskurki 

mąka z pszenicy samopszy 

mąka z quinoa 

mąka z soczewicy 

mąka żytnia 

mielona łuska gryczana / mąka z łuski gryki / błonnik 

gryczany 

oczyszczone ziarno amarantusa do celów konsumpcyjnych 

oczyszczone ziarno ciecierzycy do celów konsumpcyjnych 

oczyszczone ziarno jęczmienia do celów konsumpcyjnych 

oczyszczone ziarno kukurydzy do celów konsumpcyjnych 

oczyszczone ziarno owsa do celów konsumpcyjnych 

oczyszczone ziarno prosa do celów konsumpcyjnych 

oczyszczone ziarno pszenicy do celów konsumpcyjnych 

oczyszczone ziarno pszenicy orkisz do celów 

konsumpcyjnych 

oczyszczone ziarno pszenicy płaskurki do celów 

konsumpcyjnych 

oczyszczone ziarno pszenicy samopszy do celów 

konsumpcyjnych 

oczyszczone ziarno quinoa do celów konsumpcyjnych 

oczyszczone ziarno soczewicy do celów konsumpcyjnych 

oczyszczone ziarno soi do celów konsumpcyjnych 

oczyszczone ziarno żyta do celów konsumpcyjnych 

otręby grochowe 

otręby gryczane 

otręby jęczmienne 

otręby kukurydziane 

otręby orkiszowe 

otręby owsiane 

otręby pszenne 

otręby żytnie 

pęczak jęczmienny 
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pęczak pszenny 

pęczak z pszenicy orkisz 

pęczak żytni 

płatki gryczane 

płatki jaglane 

płatki jęczmienne 

płatki orkiszowe 

płatki owsiane 

płatki żytnie 

proszek z ostropestu 

ryż biały łamany 

skrobia z tapioki 

skrobia ziemniaczana 

soja cięta 

ziarno pszenicy orkisz 
 

 
Termin ważności: 

Produkty przetworzone od 23.09.2021 r. do 28.02.2023 r. 

 

Data kontroli: 25.08.2021 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: 23.09.2021 r., Warszawa 
 

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:  Dorota Metera 

 

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie. 
 


