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

P 083 17

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

DENVER FOOD Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Pogodna 11
84-240 Reda

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

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

obrót

Grupy produktów/działalność:

określone jako:

Produkty przetworzone:

amarantus
bambuczi – suszone banany z
surowym kakao
bio energia – napar z owoców i ziół
na bazie soku jabłkowego
bio kop z guarany – napój
energetyzujący
bomba witaminowa – napar z
owoców suszonych na bazie soku
jabłkowego
chałwa
ciecierzyca
cukier kokosowy
czekolady gorzkie
czekolady mleczne
czystek – napar z czystka na bazie
soku jabłkowego
daktyl z nerkowcem coś słodkiego
bez cukru
daktyle
dania obiadowe dla dzieci
draże czekoladowe
eliksir życia syrop
falafele wegetariańskie
fasola
fasola mung
figi
groch żółty łuskany
hummus klasyczny
hummus z pesto i pomidorami
inulinki kokosowe
inulinki słonecznikowe
inulinki z nerkowca
jagody goji
karob
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kasza gryczana
kasza gryczana dmuchana
kasza jaglana
kasza jaglana dmuchana
kaszka kukurydziana
kawa
kiełki brokułu
kiełki fasoli
kiełki gryki
kiełki konopi
kiełki lnu
kiełki prosa
kiełki rzepaku
kiełki rzodkiewki
kiełki soczewicy
koncentraty napojów
probiotycznych
konfitura czarna porzeczka
konfitura malinowa
konfitura truskawkowa
kotlet wegański
krem z dyni hokkaido
krem z pomidora
kriogenicznie mielona herbata
zielona
kriogenicznie mielona kawa zielona
kriogenicznie mielone surowe
ziarna kakaowca
krówki
leczo wegańskie
lizaki czekoladowe
majonez
majonez wegański
mak niebieski
makaron ciecierzycowy

produkcja ekologiczna
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makaron fasolowy
makaron grochowy
makaron gryczany
makaron jaglany
makaron kukurydziany
makaron quinoa
makaron soczewicowy
makaron sojowy
makaron teff
makaron z ryżu białego
makaron z ryżu białego z
dodatkiem kurkumy
makaron z ryżu brązowego
makaron z sorgo
manna kokosowa
masa daktylowa
mąka grochowa
mąka gryczana
mąka jaglana
mąka kokosowa
mąka kukurydziana
mąka lniana
mąka owsiana
mąka ryżowa
mąka z amarantusa
mąka z ciecierzycy
mąka z dyni
mąka ziemniaczana
melasa z karobu
melisa – napar z melisy na bazie
soku jabłkowego
migdały blanszowane
miodella
mleczko sojowe karmelowe
mleczko sojowe malinowe
mleczko sojowe naturalne
mleczko sojowe truskawkowe
mleczko sojowe waniliowe
morele
morwa biała
morwa czarna
musy owocowe dla dzieci
napoje probiotyczne
olej kokosowy bezwonny
olej kokosowy extra virgin
olej rzepakowy do smażenia
oleje
oliwa z oliwek
orkisz
orzechy arachidowe
orzechy brazylijskie
orzechy laskowe
orzechy macadamia
orzechy nerkowca
orzechy włoskie
owies bezłuskowy
paprykarz orientalny
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paprykarz sycylijski
paprykarz warzywny jamajski
paprykarz warzywny z
amarantusem
paprykarz warzywny z kaszą
jaglaną
parówki wegańskie
parówki wegetariańskie
pasta z ciecierzycy
pasta z soczewicy
pasztet soczewicowo-dyniowy
pasztet soczewicowo-dyniowy z
czarnuszką
pasztet sojowy naturalny
pasztet sojowy z czosnkiem
pasztet sojowy z koperkiem
pasztet sojowy z lubczykiem
pasztet sojowy z pomidorami
pasztet sojowy z ziołami
pasztet wegański prowansalski
pasztet wegański tradycyjny
pasztet wegański z jabłkiem
pasztet z fasolki kidney
pasztet z marchewki
pasztet z orzechów nerkowca
pasztet z pestek dyni
pasztet z pestek słonecznika
pestki dyni
pestki moreli
plastry kanapkowe czosnkowe
plastry kanapkowe po grecku
plastry kanapkowe po jamajsku
plastry kanapkowe po żydowsku
płatki jaglane
płatki owsiane
pokrzywa – napar z pokrzywy na
bazie soku jabłkowego
pomidory suszone
potrawka z tofu orientalne
powidła śliwkowe bez cukru
quinoa
rodzynki
rodzynki z nerkowcem coś
słodkiego bez cukru
ryż biały
ryż brązowy
ryż czarny
ryż czerwony
sery
sezam
siemię lniane
skrzyp – napar ze skrzypu na bazie
soku jabłkowego
słonecznik
soczewica brązowa
soczewica czerwona
soczewica zielona
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soczewica żółta
soja
syrop jabłkowy
syrop malinowy
syrop ryżowy
syrop truskawkowy
syrop z agawy
syrop z czarnych porzeczek
szałwia hiszpańska (chia)
śliwka suszona
tłuszcz kokosowy
tofu naturalne

tofu z czosnkiem
tofu z koperkiem
tofu z lubczykiem
tofu z pomidorami
tofu z ziołami
wegański kebab
wegański sos spaghetti
wegańskie chili sin carne
wiórki kokosowe
ziarno kakaowca
żurawina suszona

Termin ważności:
Produkty przetworzone od 29.09.2017

r. do 28.02.2019 r.

Data kontroli: 1.06.2017

r., 6.06.2017 r.,
12.06.2017 r., 26.09.2017 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: 29.09.2017

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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