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

P 264 20-2
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

AN s.c. Kazimierz Jabłoński, Marta Jabłońska
ul. Orląt Lwowskich 93
41-200 Sosnowiec

BIOEKSPERT Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5 lok. 4
02-511 Warszawa
PL-EKO-04

Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca,
importer etc.): importer,

obrót

Grupy produktów/działalność:

określone jako:

Rośliny i produkty roślinne:

agrest
ananasy
anyżowiec
arbuzy
awokado
bakłażany
banany
bataty
bazylia
boczniaki
borówki
botwina
bób
brokuły
brukiew
brzoskwinie
buraki ćwikłowe
cebula
cherimoya
chrzan
cukinia
cykoria
cytryny
czarna rzodkiew
cząber
czereśnie
czosnek
dynia hokkaido
dynia piżmowa
dziurawiec
endywia
estragon
fasola szparagowa
fenkuł
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granaty
grapefruity
gruszki
hyzop
imbir świeży
jabłka
jarmuż
kaki
kalafiory
kalarepa
kapusta biała
kapusta brukselska
kapusta czerwona
kapusta pekińska
kapusta włoska
karczochy
kasztany jadalne
kiwi
klementynki
kokosy
kolendra
koper
kukurydza
lubczyk
majeranek
maliny
mango
mangold
marakuja
marchew
melisa
melony
mięta
morele

produkcja ekologiczna
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nagietek
nektaryny
ogórki
oregano
papaja
papryka
pasternak
patisony
pieczarki
pietruszka
pomarańcze
pomidory
portulaka
pory
porzeczki czerwone
poziomki
rabarbar
roszponka

rozmaryn
rukola
rzepa
rzepa biała
rzodkiew
sałaty
selery
shitake
szałwia
szczypiorek
szparagi
szpinak
śliwki
topinambur
truskawki
tymianek
winogrona
ziemniaki

Produkty przetworzone:

acerola
agar agar
agaranta
ajowan
amarantus (nasiona)
amarantus ekspandowany
ananasy (suszone)
ananasy w soku własnym
anyż (nasiona)
anyż gwiazdkowy
arbuz (suszony)
banany suszone
barwniki spożywcze
batony
bazylia (suszona)
bez czarny (owoce suszone)
białko konopne
białko z lnu
białko z pestek dyni
białko ze słonecznika
bób w zalewie
brokuły (suszone)
budynie
bulion warzywny w kostkach
camu camu (proszek)
chia (nasiona)
chili
chipsy bananowe
chipsy jabłkowe
chipsy kokosowe
chleby
chlorella (proszek)
chrupki kukurydziane
chrupki kukurydziane z kamutem
chrupki kukurydziane z soczewicą
czerwoną
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chrupki kukurydziano-gryczane
chrupki kukurydziano-orkiszowe
chrupki kukurydziano-ryżowe
chrupki orkiszowe z otrąb
chrupki pszenne z otrąb
chrupki pszenne z otrąb ze
śliwkami
chrzan
chutney ananasowy
chutney kokosowy z limonką
chutney mango
chutney mango-ananas
chutney papaja
chutney z owoców tropikalnych
ciecierzyca
ciecierzyca konserwowa
cola z guaraną
cordyceps (proszek)
cukier kokosowy
cukier trzcinowy
cukier trzcinowy (puder)
cukier waniliowy
cukierki
curry
cynamon (laski, mielony)
czarnuszka
cząber (suszony)
czekolady
czosnek (mielony)
czosnek niedźwiedzi (suszony)
czystek
daktyle (suszone)
dania dla dzieci
dania z ciecierzycy
dania z fasoli
dania z soczewicy
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deserki dla dzieci
desery owocowe
desery sojowe
dipy
dong quai
drożdże piekarskie suszone
dynia (pestki, pestki prażone)
dżemy
enzym kwasu chlebowego (proszek,
tabletki)
estragon (suszony)
fasola adzuki
fasola biała
fasola czarna
fasola flageolet
fasola kidney
fasola konserwowa
fasola mung
fasola pinto
fasola szparagowa (konserwowa)
figi (suszone)
filety rybne
galaretki
galgant (mielony)
gałka muszkatołowa (cała, mielona)
garam masala
glony arame
glony nori
glony wakame instant
gomasio
gomasio bez dodatku soli
gomasio z algami
gomasio z czarnym sezamem
gomasio ze spiruliną
gorczyca czarna (ziarno)
gorczyca żółta (mielona, ziarno)
goździki
goździki (mielone)
groch zielony
groch żółty
groszek konserwowy
groszek siewny
groszek z marchewką
gruszki (suszone)
grzyby reishi (proszek)
grzyby shitake (suszone)
guarana (proszek)
herbata rooibos
herbatki
herbatniki
herbatniki pszenne
herbaty
hummusy
imbir (kandyzowany, mielony,
suszone plastry)
jabłka (suszone)
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jagody (suszone)
jagody acai (proszek)
jagody goji
jaja
jęczmień bezłuskowy
jęczmień ekspandowany
jogurty smakowe
kakao
kakao (ziarna całe, kruszone)
kakao surowe (proszek)
kapusta kiszona
kardamon (cały, mielony)
karob
karob (puder)
kasza bulgur
kasza gryczana biała łamana
kasza jaglana
kasza kukurydziana
kasza kuskus
kasza manna
kaszki dla dzieci
kaszki dla niemowląt
kawa instant
kawa mielona
kawa orkiszowa
kawa ziarnista
ketchupy
kiełbaski sojowe
kmin rzymski (cały, mielony)
kminek (cały, mielony)
koktajl ananasowy
kolendra (cała, mielona)
kombucha
koncentrat pomidorowy
konopie (łuskane nasiona)
koper włoski (suszony)
koperek (suszony)
kostka sojowa
kotleciki zbożowe
kozieradka (mielona)
krem kokosowy
krem kokosowy z nerkowcami
kukurydza
kukurydza konserwowa
kulki imbirowe
kulki z kardamonem
kulki z mango
kurkuma
kurkuma mielona
kuzu
kwas chlebowy
lassi bananowe
lassi z mango
lemoniada imbirowa
lemoniada pomarańczowa
lemoniada rabarbarowa
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lemoniada z kwiatów czarnego bzu
liście curry
liść laurowy
lody
lubczyk (suszony)
lucerna
łuska kakaowa
maca (proszek)
majeranek (suszony)
majonezy bez jaj
mak
makaron gryczany
makaron jęczmienny
makaron kukurydziano-ryżowy
makaron kukurydziany
makaron orkiszowy
makaron półrazowy z pszenicy
durum
makaron razowy z pszenicy durum
makaron ryżowy
makaron sojowy
makaron z ciecierzycy
makaron z czarnego ryżu
makaron z czerwonej soczewicy
makaron z fasoli białej
makaron z fasolki adzuki
makaron z pszenicy durum
makaron z pszenicy durum z
amarantusem i ciecierzycą
makaron z pszenicy durum z
bazylią
makaron z pszenicy durum z
burakami i bazylią
makaron z pszenicy durum z chili
makaron z pszenicy durum z
konopią
makaron z pszenicy durum z
pietruszką i czosnkiem
makaron z pszenicy durum z
pomidorami i bazylią
makaron z pszenicy durum z
porami
makaron z pszenicy durum z quinoa
z pomidorami i bakłażanami
makaron z pszenicy durum z soją
makaron z pszenicy durum z
warzywami
makaron z pszenicy durum z
wodorostami
makaron z pszenicy durum ze
spiruliną
makaron z quinoa z ziołami
makaron z soczewicy beluga
makaron z zielonego grochu
makaron z zielonej soczewicy
mango (suszone)
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maranta trzcinowata
margaryny
masło bez laktozy
masło ghee
masło ghee kokosowe
mączka guar
mączka karobowa
mączka skrobiowa
mąka gryczana
mąka jaglana
mąka kokosowa
mąka kukurydziana
mąka migdałowa
mąka orkiszowa
mąka owsiana
mąka ryżowa
mąka sojowa
mąka z amarantusa
mąka z ciecierzycy
mąka z kasztanów
mąka z pszenicy durum
mąka z quinoa
mąka z teff
melasa buraczana
melasa z trzciny cukrowej
mieszanka przypraw Kapha Churna
mieszanka przypraw Pitta Churna
mieszanka przypraw Vata Churna
mieszanka świąteczna
mieszanki przypraw
migdały
migdały blanszowane
migdały gorzkie
migdały prażone
migdały prażone solone
migdały prażone, blanszowane
migdały smażone solone
migdały smażone z oregano i solą
migdały smażone z papryką i solą
migdały smażone z rozmarynem i
solą
migdały smażone z tymiankiem i
solą
miso
mleko modyfikowane
morele (suszone)
morele dzikie
moringa (proszek)
morwa (suszona)
muesli
muesli crunchy
musztarda dla dzieci
musztardy
napoje
napoje herbaciane
napoje roślinne
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napoje ryżowe instant
napoje sezamowe
napoje sojowe
napoje z orzechów
napoje zbożowe
napój energetyzujący z kwasem
chlebowym
napój z kasztanów instant
napój z orzechów instant
ocet balsamiczny
ocet jabłkowy
ocet z ryżu
ogórki kiszone
olej arganowy
olej kokosowy
olej lniany
olej palmowy
olej rzepakowy
olej sezamowy
olej słonecznikowy
olej z awokado
olej z orzechów makadamia
olej z orzechów włoskich
olej z pestek dyni
olej z prażonego sezamu
olejek cytrynowy
olejek pomarańczowy
oliwa z oliwek
oregano (suszone)
orkisz ekspandowany
orkisz ekspandowany z miodem
orzechy brazylijskie
orzechy cashew (nerkowca)
orzechy laskowe
orzechy makadamia
orzechy pecan
orzechy pistacjowe
orzechy włoskie
orzeszki piniowe
orzeszki ziemne
ostropest
owies bezłuskowy
papryka czerwona (kawałki)
papryka ostra
papryka słodka
pasta garam masala
pasta kakaowa
pasta migdałowa
pasta sezamowa (tahini)
pasta słonecznikowa
pasta wasabi
pasta wegetariańska z kwasem
chlebowym
pasta z orzechów ziemnych
pasta z tamaryndowca
pasta ze śliwki Umeboshi
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pasty curry
pasty do chleba
pasty orzechowe
paszteciki
pektyna żelująca
pestki moreli
pieczywo ryżowe z amarantusem
pieczywo ryżowe z lnem
pieczywo ryżowe z prosem
pieczywo ryżowe z quinoa
pieczywo ryżowe z sezamem
pieprz biały (cały, mielony)
pieprz cayenne chili
pieprz czarny (cały, mielony)
pieprz czerwony ziarnisty
pieprz dekoracyjny
pieprz różowy ziarnisty
pieprz zielony ziarnisty
pieprz ziołowy
pietruszka (suszona)
piwny napój bezalkoholowy
piwo bezalkoholowe
płatki drożdżowe
płatki gryczane
płatki jaglane
płatki kokosowe
płatki kukurydziane
płatki orkiszowe
płatki owsiane
płatki ryżowe
płatki z amarantusa
płatki z kasztanów jadalnych
płatki z pszenicy samopszy
płatki z quinoa
polewy do ciast i tortów
pomidory (suszone)
popcorn
poranny napój owocowy-otrębyjogurt
porzeczka czarna (suszona)
posypki cukrowe
produkt zagęszczony owsiany
produkt zagęszczony ryżowy
proso ekspandowane
proso ekspandowane z miodem
proszek do pieczenia
przyprawa asafetyda z proszkiem
kozieradki
przyprawa do piernika
przyprawa tekka
przyprawa ze śliwki umeboshi
przyprawy masala
pszenica kamut
pszenica orkisz
pszenica orkisz zielona
pumpernikiel
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quinoa biała
quinoa czarna
quinoa czerwona
rodzynki
rozmaryn (suszony)
ryż basmati
ryż błyskawiczny
ryż czarny
ryż czerwony
ryż długi
ryż dmuchany
ryż do sushi
ryż dziki
ryż ekspandowany
ryż jaśminowy
ryż kolorowy
ryż okrągły
ryż słodki
rzeżucha (nasiona)
sałatki
seitan w sosie sojowym
sery żółte
sezam
siemię lniane
skórka cytrynowa
skórka cytrynowa (kawałki)
skórka pomarańczowa
skórka pomarańczy (kawałki,
mielona)
skórka z cytryny kandyzowana
skórka z pomarańczy kandyzowana
skrobia kukurydziana
skrobia ziemniaczana
słonecznik łuskany
smalczyki
smalec z cebulą i jabłkiem
soczewica brązowa
soczewica czarna
soczewica czerwona
soczewica zielona
soczewica żółta
soja
sok 7 krasnoludków
sok cytrynowy
sok cytrynowy bez cukru
sok granat-jabłko
sok gruszkowy
sok jabłko-mango
sok jabłkowy z kwasem chlebowym
sok jabłkowy z rokitnikiem
sok marchwiowy
sok pomarańczowy
sok pomarańczowy bez cukru
sok pomidorowy
sok wieloowocowy
sok wieloowocowy z mango
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sok wielowarzywny
sok z aceroli
sok z ananasem i mango
sok z białych winogron
sok z buraków
sok z czarnej porzeczki
sok z czerwonych winogron
sok z granatów
sok z kapusty
sok z moreli i pomarańczy z
rokitnikiem i acerolą
sok z owocami jagodowymi
sok z owoców leśnych
sok z rokitnika
sok z różowych grapefruitów
sok żurawinowy
sosy
sosy pomidorowe
sosy sojowe
sosy warzywne
sól lubczykowa
sól ziołowa
spirulina (proszek)
steki sojowe
stewia (liście)
syrop buraczany
syrop daktylowy
syrop jęczmienny
syrop klonowy
syrop kukurydziany
syrop z agawy
syrop z daktyli
syrop z gruszek
syrop z róży
syrop z ryżu
śliwki (suszone)
śliwki dzikie
śliwki Umeboshi
środki żelujące
tapioka
tofu
trawa jęczmienna (proszek)
trawa owsiana (proszek)
trawa pszeniczna (proszek)
truskawki liofilizowane
tymianek (suszony)
usztywniacz do bitej śmietany
wanilia (laski, mielona)
winogrona (suszone)
wiórki kokosowe
wiśnie (suszone)
woda kokosowa ananasowa
woda różana
woda z kwiatu pomarańczy
wyroby cukiernicze
wyroby seropodobne
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żeńszeń
żurawina (suszona)
żurawina suszona w czekoladzie
żurawina suszona z sokiem
jabłkowym

zakwasy
ziele angielskie
zioła prowansalskie
zupa z miso
zupa z soczewicy
Termin ważności:
Produkty roślinne od 1.10.2020

r. do 31.03.2022 r.
Produkty przetworzone od 1.10.2020 r. do 31.03.2022 r.

Data kontroli: 21.04.2020

r.

20.08.2020 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: 1.10.2020

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Dorota Metera

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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