CERTYFIKAT ZGODNIE Z ART. 35 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2018/848 W SPRAWIE PRODUKCJI
EKOLOGICZNEJ I ZNAKOWANIA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH

Część I: Elementy obowiązkowe
1. Numer dokumentu

P 251 22
3. Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres podmiotu

2. (wybrać odpowiedni)
☒ Podmiot

4. Nazwa i adres właściwego organu lub, w

lub grupy podmiotów:

stosownych przypadkach, organu kontrolnego
lub jednostki certyfikującej właściwych dla
podmiotu lub grupy podmiotów oraz numer
kodu w przypadku organu kontrolnego lub
jednostki certyfikującej:

ORGANIKAGRO FOODS Sp. z o.o.
Sp. Komandytowo-Akcyjna
ul. Burakowska 5/7
01-066 Warszawa
Polska

Bioekspert sp. z o.o.
ul. Belgijska 5 m 4
02-511 Warszawa
PL-EKO-04

5. Działalność podmiotu lub grupy podmiotów (wybrać odpowiednią):
☒ Przygotowywanie
☒ Dystrybucja / Wprowadzanie do obrotu
☒ Import
☒ Eksport

6. Kategoria lub kategorie produktów, o których mowa w art. 35 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (1), oraz metody produkcji (wybrać odpowiednią)
a) przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność
Metoda produkcji:
☒ produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i
znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1).

Niniejszy dokument został wydany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, aby poświadczyć, że podmiot lub grupa
podmiotów (wybrać stosownie do przypadku) przestrzega przepisów powyższego rozporządzenia.
7.

Data, miejsce 11.04.2022 r., Warszawa
Imię i nazwisko oraz podpis w imieniu właściwego organu
wydającego certyfikat lub, w stosownych przypadkach,
organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej:

Dorota Metera

8.

Certyfikat ważny od dnia 11.04.2022 r. do dnia
30.09.2023 r.

Część II: Opcjonalne informacje szczegółowe
Należy podać odpowiednie informacje, zgodnie z decyzją właściwego organu lub, w stosownych przypadkach, organu
kontrolnego lub jednostki certyfikującej, która wydaje certyfikat podmiotowi lub grupie podmiotów zgodnie z art. 35
rozporządzenia (UE) 2018/848.

1.

Wykaz produktów
Nazwa produktu lub kod nomenklatury scalonej (CN) zgodnie z rozporządzeniem
Rady (EWG) nr 2658/87 (2) dla produktów objętych zakresem rozporządzenia (UE)
2018/848

amarantus (ziarno)
amarantus ekspandowany
chleb orkiszowy (mieszanka do wypieku)
chleb pszenno-żytni (mieszanka do wypieku)
ciecierzyca ekspandowana
ciecierzyca
fasola biała
fasola czerwona
fasola mung zielona
fasola
fasolka mung ekspandowana
green lunch: soczewica zielona, biały ryż, zielony groszek
groch brązowy ekspandowany
gryka (ziarno)
gryka ekspandowana w polewie z miodem
gryka ekspanodwana
jagły ekspandowane w polewie z miodem i koncentratem soku
z czarnej porzeczki
jagły ekspandowane w polewie z miodem
jagły ekspandowane
jęczmień (ziarno)
jęczmień ekspandowany
Kamut® Khorosan ekspandowany
kasza bulgur
kasza gryczana łamana
kasza gryczana palona
kasza gryczana
kasza jaglana
kaszka jaglana
kaszka jęczmienna
kaszka kuskus
kaszka orkiszowa
kaszka owsiana
kaszka pszenna
kaszka z amarantusa
kaszka z komosy ryżowej
kaszka z płaskurki
kaszka z samopszy
kaszka żytnia
komosa ekspandowana w polewie z miodem
komosa ekspandowana
kukurydza (ziarno)
kukurydza ekspandowana
łamana ziarno pszenicy orkisz/ kasza orkiszowa łamana
łamane ziarno jęczmienia/ kasza jęczmienna łamana
łamane ziarno owsa/ kasza łamana owsa
łamane ziarno pszenicy durum
łamane ziarno pszenicy/ kasza pszenna łamana
łamane ziarno żyta/ kasza żytnia łamana
łuska gryczana
łuska jaglana
łuska jęczmienna

☐ ekologiczny
☐ w okresie konwersji

☒ ekologiczny

łuska orkiszowa
mąka gryczana
mąka jaglana
mąka jęczmienna
mąka lniana
mąka orkiszowa
mąka owsiana
mąka pszenna
mąka ryżowa
mąka sojowa
mąka z amarantusa
mąka z ciecierzycy
mąka z komosy
mąka z płaskurki
mąka z pszenicy durum
mąka z samopszy
mąka żytnia
mix kasza gryczana z warzywami ( burak, pietruszka,
czosnek, natka pietruszki)
mix: jagły ekspandowany w polewie z miodem i koncentratem
soku z czarnej porzeczki, jagły ekspandowane, czarna
porzeczka liofilizowana
mix kasza jaglana z warzywami ( zielony groszek, papryka,
pomidor, czosnek)
musli: orkisz ekspandowany w polewie z miodem, orkisz
ekspandowany w polewie z miodem i koncentratem soku z
czarnego bzu, płatki orkiszowe opiekane, jagły ekspandowane
w polewie z miodem i koncentratem z soku z czarnej
porzeczki
obłuszczona ciecierzyca
obłuszczona peluszka
obłuszczona pszenica (kasza pszenna pęczak)
obłuszczona pszenica durum
obłuszczona pszenica orkisz (kasza orkiszowa pęczak)
obłuszczona soczewica
obłuszczona soja
obłuszczone wyka
obłuszczone ziarno ryżu białego
obłuszczone ziarno ryży brązowego
obłuszczone żyto (kasza żytnia pęczka)
obłuszczony jęczmień (kasza jęczmienna pęczak)
obłuszczony owies
organic vege burger z orkiszem i buraczkiem
orkiszotto włoskie
otręby jaglane
otręby jęczmienne
otręby orkiszowe
otręby pszenne
otręby z pszenicy durum
otręby żytnie
owies (ziarno)
owies ekspandowany w polewie z miodem
owies ekspandowany z czarną poczeczką liofilizowaną
owies ekspandowany
peluszka
pestki dyni obłuszczone
płatki gryczane
płatki orkiszowe opiekane
płatki orkiszowe
płatki owsiane
płatki żytnie
proso (ziarno)
pszenica (ziarno)

pszenica durum (ziarno)
pszenica ekspandowana w polewie z miodem
pszenica ekspandowana
pszenica na kutię
pszenica orkisz (ziarno)
pszenica orkisz ekspandowana w polewie z miodem
pszenica orkisz ekspandowana
pszenica orkisz ekspandowany w polewie z miodem i
koncentratem z soku z czarnego bzu
pszenica orkisz ekspandowany z jagodą
pszenica orkisz półekspandowana
pszenica płaskurka ekspandowana
pszenica płaskurka obłuszczona
pszenica półekspandowana
pszenica samopsza ekspandowana
pszenica samopsza obłuszczona
quinoa (ziarno)
red lunch: soczewica czerwona, komosa ryżowa, siemię lniane
ryż biały ekspandowany
ryż brązowy ekspandowany
ryż
shake jaglano-jabłkowy
siemię lniane
soczewica czerwona
soczewica zielona
soczewica żółta
soja
solifarina gryczana
solifarina jaglana
solifarina orkiszowa
solifarina pszenna
solifarina z amarantusa
solifarina z brązowego grochu
solifarina z ciecierzycy
solifarina z fasolki mung
solifarina z komosy
sorgo (ziarno)
wyka
yellow lunch: soczewica żółta, soczewica czerwona, słonecznik
żyto (ziarno)
żyto ekspandowane w polewie z miodem i cynamonem z
jabłkiem liofilizowanym
żyto ekspandowane w polewie z miodem i cynamonem
żyto ekspandowane
żyto półekspandowane
(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

8. Informacje o akredytacji jednostki certyfikującej zgodnie z art. 40 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/848
a) nazwa jednostki akredytującej: Polskie Centrum Akredytacji
b) link do certyfikatu akredytacji: https://bioekspert.pl/index.php/certyfikat-akredytacji-pca/

9. Informacje pozostałe
Dotyczy certyfikatu nr P251 22

