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

P 257 21
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

BioDelice Sp. z o.o.
ul. Leśna 83
41-506 Chorzów

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:

Rośliny i produkty roślinne:

ananasy
awokado
bakłażany
banany
bataty
bazylia
borówki
brokuły
cukinia
cykoria
cytryny
dynia
fasola szparagowa
grapefruity
groszek zielony
grzyby
imbir
jarmuż
jeżyny
kalafiory
kalarepa
kapusta brukselska
karczochy
kiwi
klementynki
koper włoski
koperek
kukurydza
kurkuma
limonki
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maliny
mango
marchew
mix sałat
morele
ogórki
papaya
papryka
pieczarki
pietruszka
pomarańcze
pomidory
portulaka
porzeczki czarne
porzeczki czerwone
rabarbar
roszponka
rukola
sałata lodowa
seler naciowy
szczypiorek
szparagi
szpinak
śliwki
truskawki
winogrona
wiśnie
zioła

produkcja ekologiczna
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Produkty przetworzone:

anchois w oliwie eko (<95%
składników ekologicznych)
blaty do pizzy
budynie
buliony
buraki gotowane
chia (nasiona szałwii hiszpańskiej)
chipsy
ciastka
cukier puder
cukier trzcinowy
czekolady
czerwona kapusta z jabłkiem
czosnek suszony
daktyle
dania dla niemowląt i dzieci
dania gotowe
desery
drożdże
falafle
frytki
groszek z marchewką
groszek zielony w zalewie
herbatniki
hummus
Jackfruit (chlebowiec) w solance
jogurty kozie
jogurty naturalne
jogurty owcze
jogurty pitne
jogurty smakowe
jogurty sojowe
kakao
kasze
kaszki
kefiry
kefiry kozie
kefiry smakowe
ketchupy
koncentrat pomidorowy
krem carobella
krem orzechowo-nugatowy
krem orzechowy
krem z orzechami laskowymi
krewetki
kukurydza w zalewie
lizaki
lody
majonez
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majonez bezjajeczny
makarony
margaryny
masło
masło klarowane
maślanka
mleko
mleko kozie
muesli
muesli crunchy
mus czekoladowy
musy owocowe
musztarda
napoje
napoje jogurtowe
napoje roślinne
octy
olej arganowy
owoce mrożone
paluszki rybne
paluszki słone
parówki z tofu
pasta mugi miso
pasty pomidorowe
pizza
placki ziemniaczane
płatki kukurydziane
pomidory obrane
proso
ryby mrożone
ryż biały
ryż brązowy
ryż do risotto
ser camembert
ser camembert kozi
ser mozzarella
ser parmezan
serki kozie
serki owcze
serki topione
serwatka
sery kozie
sery kozie solankowe
sery żółte
słodycze
soja Creme Cuisine
soki owocowe
soki owocowo-warzywne
soki warzywne
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sosy do makaronu
syrop karmelowy
syrop klonowy
syrop z agawy
syrop z daktyli
śmietana
śmietanka
tapioka
tłuszcz kokosowy
tofu
tofu wędzone
tofu z bazylią

tofu z oliwkami
tofu z orzechami laskowymi
twarożek
twarożek owczy
twaróg
wafle ryżowe
warzywa mrożone
wasabi
wyroby cukiernicze
zupy warzywne
żelatyna

Termin ważności:
Produkty roślinne od 17.03.2021

r. do 31.08.2022 r.
Produkty przetworzone od 17.03.2021 r. do 31.08.2022 r.

Data kontroli: 06.12.2020

r.,

29.12.2020 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: 17.03.2021

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Dorota Metera

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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