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

P 153 17

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

BIO ECO Sp. z o.o.
ul. Poczty Gdańskiej 13/27
02-495 Warszawa

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

Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca,
importer etc.): obrót
Grupy produktów/działalność:

określone jako:

Produkty przetworzone:

agar agar
amarantus
banan suszony
baobab w proszku
białko konopne
bulion warzywny
burgery warzywne
chałwa
chipsy
chipsy bananowe
chipsy jabłkowe
chipsy kokosowe
chleb esseński
chlorella
chrupki
ciastka
crunchy
cukier kokosowy (palmowy)
cukier trzcinowy
cukierki
czekolada w proszku
czekolady
daktyle suszone bez pestek
dania dla dzieci
dania gotowe
desery dla dzieci
drożdże
dżemy
fasole
figi suszone
galaretki
glony suszone
groch zielony połówki
grzyby suszone
herbata biała
herbata czarna
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herbata czerwona
herbata dla dzieci
herbata Rooibos
herbata zielona
herbaty owocowe
herbaty owocowo-ziołowe
herbaty ziołowe
imbir kandyzowany
inulina
jagody goji suszone
jagody inkaskie suszone
jogurty sojowe
kakao
kakao surowe
karob
kasza bulgur
kasza gryczana niepalona
kasza jaglana
kasza jęczmienna
kasza kukurydziana polenta
kasza kuskus
kasza manna
kasza owsiana
kaszka kukurydziana
kaszki dla dzieci
kawa energetyczna
kawa mielona
kawa rozpuszczalna
kawa ziarnista
kawa żołędziówka
ketchup
koncentrat pomidorowy
korzeń Maca w proszku
krem czekoladowy
krem orzechowo-czekoladowy
krem orzechowy

produkcja ekologiczna
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kuskus
len brązowy
len mielony
len złocisty
maca proszek
majonez
mak
makarony
masło sezamowe (tahina) ciemne
migdały
mix do chleba
morele suszone
morwa biała suszona
morwa czarna suszona
muesli
musztarda
nasiona konopi łuskane
oliwa z oliwek
orzechy brazylijskie
orzechy laskowe
orzechy nerkowca
orzechy pekan
orzechy piniowe
orzechy w czekoladzie
orzechy włoskie
orzechy ziemne prażone bez soli
otręby orkiszowe
otręby owsiane
otręby żytnie
owoce w czekoladzie
owsianka
pasta słonecznikowa
pasztety
pestki dyni
pestki moreli gorzkiej
pesto
pędy jęczmienia w proszku
pieczywo
pieczywo chrupkie
plastry kokosowe
płatki amarantusowe
płatki drożdżowe
płatki gryczane
płatki jaglane
płatki jęczmienne
płatki kukurydziane

płatki kukurydziane crunchy
płatki kukurydziane razowe
płatki orkiszowe
płatki owsiane
płatki pszenne
płatki ryżowe
płatki śniadaniowe
płatki zbożowe
płatki żytnie
pomidory pelati
pomidory suszone
proso ekspandowane
proso ekspandowane z miodem
proszek do pieczenia
przekąski
przetwory warzywne
przyprawy
pudding
pulpa pomidorowa
quinoa
rodzynki
ryże
sezam
słonecznik
smalczyk wegetariański
soczewica
sok z aloesu
sok z cytryny
soki owocowe
spirulina w proszku
spirulina w tabletkach
super food mix
syrop daktylowy
syrop klonowy
syrop malinowy
syrop z agawy
syrop z czarnym bzem
śliwka suszona bez pestek
tapioka (granulat)
winogrona suszone
wiórki kokosowe
woda kokosowa
wyroby cukiernicze
zakwas do chleba
żurawina

Termin ważności:
Produkty przetworzone od 27.12.2017

r. do 31.05.2019 r.

Data kontroli: 22.12.2017

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: 27.12.2017

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.

P.C.1. Certyfikat zgodności

Strona 2 z 2

