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

P 288 20
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Feniks Joanna Jerenkiewicz
ul. Miła 22
84-207 Bojano

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:
Rośliny i produkty roślinne:

owoce
warzywa
Zwierzęta gospodarskie i produkty
zwierzęce: jaja
Produkty przetworzone:

acai (ekstrakt, kapsułki, proszek)
acerola (kapsułki, proszek)
agar agar
agaranta
agrest (suszony)
ajowan
aloes
alternatywa sera
amarantus (ekspandowany, ziarno)
amla
ananasy (kandyzowane, suszone, w
soku własnym)
anyż
arbuz (suszony)
arcydzięgiel
aronia (suszona)
ashwagandha (kapsułki)
babka jajowata (łuski, nasiona)
babka lancetowata (liść suszony)
babka płesznik (łuski, nasiona)
babka zwyczajna (liść suszony)
banany (suszone)
baobab (proszek)
barszcz czerwony
barwniki spożywcze
batony
bazylia (suszona)
berberys (owoce suszone)

P.C.1. Certyfikat zgodności

określone jako:

białko z lnu
białko z pestek dyni
białko ze słonecznika
biedrzeniec (korzeń)
bigos wegetariański z grzybami
bluszczyk (ziele)
błonnik wieloowocowy
błonnik witalny
błonnik z odolejonych nasion
wiesiołka
bobrek (liść)
bodziszek cuchnący (ziele)
borówka brusznica (liść, owoc)
borówka czernica (liść, owoc)
bób (suszony, w zalewie)
brahmi (proszek)
brzoza (liście, pączki)
budynie
bukwica (ziele)
bulion warzywny
bułka tarta
buraki ćwikłowe (gotowane,
suszone, proszek, przecierane
pasteryzowane)
bylica pospolita (ziele)
camu camu (proszek)
canihua
cebula (marynowana, suszona,
płatki)
chaber bławatek (kwiat)
chałwa
chia (szałwia hiszpańska) (nasiona,
odtłuszczone nasiona)

produkcja ekologiczna
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bergamotka
bez czarny (kwiat, owoc)
białko konopne
białko ryżowe
białko z grochu
chilli sin carne
chipsy bananowe (niesłodzone,
słodzone)
chipsy jabłkowe
chipsy kokosowe
chipsy z topinamburu
chleby
chlorella (proszek, tabletki)
chmiel (szyszki)
chrupki kukurydziane
chrupki kukurydziane z kamutem
chrupki kukurydziane z soczewicą
czerwoną
chrupki kukurydziano-gryczane
chrupki kukurydziano-orkiszowe
chrupki kukurydziano-ryżowe
chrupki orkiszowe z otrąb
chrupki pszenne z otrąb
chrupki pszenne z otrąb ze
śliwkami
chrupki z pigwowca
chrupki z poziomki
chrzan tarty
chutney
ciasteczka
ciastka
ciecierzyca
ciecierzyca konserwowa
cola z guaraną
colostrum
cordyceps (proszek)
crunchy
cukier kokosowy
cukier różany
cukier trzcinowy
cukier waniliowy
cukier z agawy
cukier z kwiatu drzewa palmyra
cukier z kwiatu kokosa
cukierki
curry
cykoria (korzeń, kwiat, ziele)
cynamon (laski, mielony)
czarnuszka siewna (nasiona,
odtłuszczone nasiona)
cząber (suszony)
czekolady
czosnek (kiszony, marynowany,
mielony, w zalewie)
czosnek czarny
czosnek niedźwiedzi (kiszony,
mielony, suszony)
czystek (liść suszony, kapsułki)
czyściec (leśny ziele)
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dania dla dzieci
dania owocowe
dania owocowo-warzywne
dania warzywne
dania z ciecierzycy
dania z fasoli
dania z soczewicy
dąb (kora)
dereń jadalny
deserki dla dzieci
desery owocowe
desery sojowe
diabelski pazur
dipy
dong quai
drożdże (suszone)
dynia (marynowana, odtłuszczone
nasiona, pestki, pestki prażone)
dziewanna (kwiat suszony)
dziewięćsił
dzięgiel leśny (korzeń, liść)
dzika róża
dziurawiec (ziele)
dżemy
enzym kwasu chlebowego (proszek,
tabletki)
estragon (suszony)
eukaliptus
fasola konserwowa
fasola szparagowa (konserwowa)
fasole
fenkuł
figi (suszone)
filety rybne
fix do bitej śmietany
galaretki
galgant (kapsułki, mielony)
gałka muszkatołowa (cała, mielona)
glistnik (ziele)
glony
głóg (kwiat, owoce)
gojnik
gomasio
gorczyca biała
gorczyca czarna (ziarno)
gorczyca żółta (mielona, ziarno)
goździki (mielone)
granat (ziarna)
granola owocowa
groch zielony (cały, połówki)
groch żółty (cały, połówki)
groszek konserwowy
groszek siewny
groszek z marchewką
gruszki (suszone)
gryka (ekspandowana, mielona
łuska, ziarno)
grzyby chaga
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ćwikła z chrzanem
daktyle (kostka w czekoladzie,
suszone, sproszkowane)
daktyle z migdałami
grzyby cordyceps
grzyby maitake (suszone)
grzyby mun (suszone)
grzyby reishi
grzyby shitake (suszone)
grzyby suszone
guarana (proszek)
guma guar
gwiazdnica pospolita (ziele)
herbatki
herbatniki
herbaty
hibiskus (kwiat suszony)
hummusy
hyzop (ziele)
ilex guayusa
imbir (kandyzowany, mielony)
inulina
jabłka (suszone)
jabłka do szarlotki
Jack’s - owoc drzewa
bochenkowego
jaglanka makowa
jaglanka owocowa
jagody (suszone)
jagody acai (proszek)
jagody goji (suszone)
jagody inkaskie (suszone)
jagody maqui
jałowiec (owoc, ziele)
jarmuż (proszek)
jarzębina (kwiat, owoc)
jasnota (kwiat, ziele)
jasnota gajowiec (ziele)
jemioła (ziele)
jesion (kora)
jeżówka purpurowa
jeżówka ziele (suszone)
jeżyna (liść, owoc)
jęczmień (ziarno)
jęczmień bezłuskowy
jęczmień ekspandowany
jęczmień młody (proszek)
jęczmień skiełkowany (proszek)
jogurty smakowe
kakao (ziarna całe, kruszone,
proszek)
kakao w syropie yacon
kamut
kapsułki "bio power"
kapsułki "body line"
kapsułki "czosnek plus"
kapsułki "dla diabetyków"
kapsułki "menopauza"
kapsułki "na mdłości"
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kapsułki "uspokojenie"
kapsułki "zdrowa cera"
kapsułki ashwagandha
kapsułki dzika róża
kapsułki guz brzozy "chaga"
kapsułki karczoch
kapsułki kurkuma i pieprz
kapsułki natto
kapsułki z kozieradki
kapusta biała (proszek)
kapusta czerwona (proszek)
kapusta kiszona
kapusta kiszona z jarmużem
kapusta kiszona z żurawiną
kapuśniak - mieszanka warzyw
suszonych i przypraw
karczoch (ziele suszone)
kardamon (cały, mielony)
karob (cały, kruszony, puder)
kasze
kaszka mleczno-zbożowa
kaszka pszenna z bananami
kaszka warzywna dynia-kukurydzaryż
kaszka zbożowa pełnoziarnista z
muesli
kaszki
kaszki dla dzieci
kaszki dla niemowląt
kawa
kawa "Bocianek"
kawa czarna mielona z chagą
kawa orkiszowa
kawa z nasion chia
kawa z nasion konopi
kawa z topinamburu
kawa z żołędzi
kawa zielona
kawa ziołowo-zbożowa
kawa żołędziówka
kawa żołędziówka z żeń-szeniem
kawa żółędziówka z tarniną i
głogiem
kebab wegański
keksy orkiszowe dla dzieci
ketchupy
kiełbaski sojowe
kmin rzymski (cały, mielony)
kminek (cały, mielony)
kobylak (korzeń)
kocanka (kwiatostan)
kokosowa alternatywa mleka
kokosowa alternatywa mleka w
proszku
kokosowa alternatywa śmietany
koktajl ananasowy
koktajl z zarodków pszenicy
kolendra (cała, mielona)
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kapsułki "odporność"
kapsułki "prostata"
kombucha
kompot z owoców róży
koncentrat pomidorowy
koncentraty probiotyczne
konfitury
koniczyna (kwiat)
konopie (liście, łuskane nasiona,
odtłuszczone nasiona)
koper (suszony)
koper włoski (suszony)
koperek (suszony)
kopytnik pospolity (ziele)
kostka sojowa
kotleciki łubinowe w proszku
kotleciki zbożowe
kozieradka (mielona, kapsułki)
kozłek lekarski (korzeń)
krem kokosowo-czekoladowy
krem kokosowy naturalny
krem kokosowy o smaku ciemnej
czekolady
krem kokosowy o smaku
czekoladowym z orzechami
laskowymi
krem kokosowy z nerkowcami
krem z migdałów ziemnych
krówki
krwawnik (ziele)
ksylitol
kuklik (korzeń)
kukurydza konserwowa
kulki czekoladowe
kulki imbirowe
kulki miodowe
kulki z kardamonem
kulki z mango
kultury starterowe bakterii
kurkuma (mielona, plastry)
kurkuma + pieprz czarny (kapsułki)
kuskus
kuzu
kwas chlebowy
kwiat muszkatołowca
lassi bananowe
lassi z mango
lebiodka (ziele)
lemoniady
len (mielony, odtłuszczone nasiona)
len brązowy
len złoty
lipa (kwiat, pączki)
liść laurowy
lizaki
lnianka (odtłuszczone nasiona)
lnica (ziele)
lody
mniszek (korzeń, kwiat, liść)
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lubczyk (suszony)
lucerna
lucuma (proszek)
lukrecja
łopian
łuska kakaowa
maca (proszek)
macierzanka (ziele)
majeranek (suszony)
majonezy bez jaj
mak
makarony
makuchy i makuchy mielone po
tłoczeniu olejów
malina (liofilizowana, liść, pędy,
suszona)
mango (suszone)
mangostan
marakuja
maranta trzcinowata
marcepan miodowy
marchew (suszona, w proszku)
marchew dzika (nasiona)
margaryny
marynaty do mięs
marzanka wonna (ziele)
masa daktylowa
masło bez laktozy
masło ghee kokosowe
masło kakaowe
masło klarowane ghee
mączka guar
mączka karobowa
mączka skrobiowa
mąka (skrobia) ziemniaczana
mąki
melasa buraczana
melasa karobowa
melasa z trzciny cukrowej
melisa
mieszanka bakaliowa
mieszanka do babeczek
mieszanka do pieczenia
mieszanki przypraw
mieszanki ziołowe
mięta (liść)
migdały
migdały ziemne
mini sucharki pełnoziarniste z
miodem i masłem
miodokrzew
miodownik melisowaty (ziele)
miodunka (ziele)
miód
miso
mix strączkowych
mleko modyfikowane
mleko modyfikowane kozie
papryka konserwowa
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morele (suszone)
morele dzikie
moringa (proszek)
morwa (suszona)
muesli
muesli crunchy
muszelki czekoladowe
musztardy
mydlnica (korzeń)
nagietek
naleśniki ajurwedyjskie
naleśniki kasztanowe
napoje
napoje herbaciane
napoje mleczne
napoje probiotyczne
napoje roślinne
napoje roślinne instant
nasiona na kiełki
nawłoć pospolita (ziele)
nektary
nostrzyk (ziele)
ocet balsamiczny
ocet jabłkowy
ocet kokosowy
ocet miodowy
ocet spirytusowy
ocet winny różany
ocet z kwiatem róży
ocet z kwiatem ślazu
ocet z ryżu
ocet z ziołami
ogórki kiszone
oleje
oleje ziołowe
olejki
olejki eteryczne
oliwa
oman (korzeń)
oregano (suszone)
orzechy
ostra pasta różano-paprykowa
ostropest plamisty (cały, mielony,
odtłuszczone nasiona)
ostrożeń (ziele)
otręby zbożowe
owies (ekspandowany, ziarno)
owies bezłuskowy
owies młody (proszek)
owies skiełkowany (proszek)
owoc róży w zalewie octowej z
przyprawami
paluszki
papaja (kandyzowana, suszona)
papryka chili
papryka czerwona
pieprz czerwony ziarnisty
pieprz dekoracyjny
pieprz długi
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papryka marynowana
papryka ostra
papryka słodka
papryka wędzona
papryka zielona
papryka zielona ostra marynowana
papryka żółta
paprykarze warzywne
parówki sojowe
pasta (mus) kokosowa
pasta czosnkowa
pasta daktylowa
pasta garam masala
pasta kakaowa
pasta migdałowa
pasta paprykowo-czosnkowa
pasta pietruszkowa
pasta sezamowa (tahini)
pasta słonecznikowa
pasta warzywna z kalarepą
pasta warzywna z papryką
pasta wasabi
pasta wegetariańska z kwasem
chlebowym
pasta z borówki brusznicy
pasta z czarnych jagód
pasta z jarmużu z soczewicą
pasta z orzechów ziemnych
pasta z tamaryndowca
pasta ze śliwki umeboshi
pasta żurawinowa
pasty do chleba
pasty orzechowe
paszteciki
pasztet prowansalski
pasztet tradycyjny
pasztet wegetariański
pasztet z jabłkiem
pasztet z żołędzi
pasztety warzywne
pchełki czekoladowe
pektyna żelująca
perz
pestki dyni z papryczką chilli
pestki moreli gorzkie
pestki moreli słodkie
pesto
pianki
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
pieprz cytrynowy
pieprz czarny (cały, mielony)
proszek z owoców bogatych
w witaminy
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pieprz kolorowy
pieprz kubeba
pieprz różowy ziarnisty
pieprz zielony ziarnisty
pieprz ziołowy
pietruszka (suszona nać, korzeń)
pięciornik gęsi (ziele)
pięciornik kurze ziele (kłącze)
pigwa suszona (owoc)
pistacje
pitaja (smoczy owoc)
piwny napój bezalkoholowy
piwo bezalkoholowe
plastry kanapkowe (wędlina
sojowa)
plastry kokosowe
płatki drożdżowe
płatki kasztanowe
płatki kokosowe
płatki kukurydziane
płatki kukurydziane pełnoziarniste
płatki kukurydziane z truskawkami
płatki kukurydziano-czekoladowe
płatki lniane
płatki sojowe
płatki z kasztanów jadalnych
płatki z migdałów ziemnych
płatki zbożowe
podagrycznik (ziele)
podbiał (liść)
pokrzywa (korzeń, liść, liść
pasteryzowany, nasiona, proszek)
polewy do ciast i tortów
połonicznik (ziele)
pomidory (proszek, suszone)
popcorn
por (suszony)
poranny napój owocowy-otrębyjogurt
porzeczki czarne (suszone)
porzeczki czerwone (suszone)
posypki cukrowe
poziewnik (ziele)
poziomki (liście, owoce)
prawoślaz
produkt zagęszczony owsiany
produkt zagęszczony ryżowy
proso (ziarno)
proso ekspandowane
proso ekspandowane z miodem
proszek do pieczenia
proszek grzybowy
proszek owocowy "witaminka"
skrzyp (ziele)
słonecznik (łuskany)
słód jęczmienny (suszony)
słód pszenny (suszony)
smalczyki
smalec z cebulą i jabłkiem
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przeciery
przelot (kwiat)
przetacznik (ziele)
przyprawa ze śliwek umeboshi
przyprawy
przysmak czosnkowy
przysmak z buraka liściowego
przytulia (ziele)
przywrotnik (ziele)
pszenica (ziarno)
pszenica kamut (ziarno)
pszenica młoda (proszek)
pszenica orkisz (ziarno)
pszenica orkisz ekspandowany
pszenica orkisz ekspandowany z
miodem
pszenica orkisz prażony z
przyprawami
pszenica orkisz skiełkowany
zmielony
pumpernikiel
quinoa (ekspandowana, gotowana,
ziarno)
rabarbar
rdest ostrogorzki (ziele)
rdest ptasi (ziele)
rodzynki
rokitnik (suszony owoc)
rozmaryn (suszony)
róża (odtłuszczone nasiona)
różeniec (kłącze suszone)
rumianek
ryże
rzepak (odtłuszczone nasiona)
rzepik (ziele)
rzeżucha (kiełki, nasiona)
salsa pomidorowa
sałatki
schisandra
seitan w sosie sojowym
seler (marynowany, suszony
korzeń)
serdecznik (ziele)
serwatka (proszek)
sery żółte
sezam
sezamki
shiitake (grzyby suszone)
siedmiopalecznik błotny (ziele)
skorzonera (marynowana)
skórka cytrynowa (kandyzowana,
kawałki)
skórka pomarańczy (kandyzowana,
kawałki, mielona)
skrobia kukurydziana
skrobia ziemniaczana
topola (pączki)
trawa cytrynowa
trikatu
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soczewice
soja (granulat, kostka, prażona,
suche ziarno)
sok z brzozy
soki owocowe
soki owocowo-warzywne
soki warzywne
sorgo
sosna (pąki)
sosy
sosy do sałatek
sosy pomidorowe
sosy sojowe
sosy warzywne
sól himalajska z chili
sól himalajska z czosnkiem
sól himalajska z ziołami
sól lubczykowa
sól z sokami
sól z ziołami
spirulina (proszek, tabletki)
steki sojowe
stewia (liście)
stokrotka (kwiat)
sucharki orkiszowe pełnoziarniste
susz owocowy
susz warzywny
susz wigilijny
synbiotyk z otrąb orkiszowych
syropy
szafran
szałwia
szczaw konserwowy
szczeć (korzeń)
ślaz (kwiat, ziele)
śliwki (suszone)
śliwki dzikie
śliwki umeboshi
środki żelujące
świetlik (ziele)
tapioka
tarnina (kwiat, owoc)
tarty
tasznik
tatarak (kłącze)
teff (miłka abisyńska)
tłuszcz kakaowy
tofu
topinambur kiszony
topinambur marynowany
topinambur marynowany sokiem z
pigwowca
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triphala
truskawki (liofilizowane, suszone)
turówka (suszona)
tymianek (suszony)
uczep (ziele)
usztywniacz do bitej śmietany
vita biosa
wanilia (laski, mielona)
werbena
wężownik (kłącze)
wiązówka błotna (kwiat, ziele)
wierzba (kora)
wiesiołek (nasiona, odtłuszczone
nasiona)
wiórki kokosowe
wiśnie (suszone)
woda kokosowa
woda kokosowa (liofilizowana)
woda różana
woda z kwiatu pomarańczy
wrzos (kwiat)
wyroby cukiernicze
wyroby seropodobne
wytłoki z agrestu
wytłoki z aronii
wytłoki z bzu czarnego
wytłoki z czarnej porzeczki
wytłoki z jabłek
wytłoki z kokosa
wytłoki z malin
wytłoki z owoców róży
wytłoki z pigwowca
wytłoki z żurawiny
zakwasy
zaprawki do alkoholu
ziele angielskie
zupki instant
zupy
żel octowy
żelatyna
żelki
żeń-szeń
żołędzie (prażone, suszone)
żurawina (suszona, słodzona)
żurawina suszona w czekoladzie
żyto (ziarno)

Strona 7 z 8

Termin ważności:

Data kontroli: 30.10.2020

r.

Produkty roślinne od 02.11.2020

r. do 30.04.2022 r.
Produkty zwierzęce od 02.11.2020 r. do 30.04.2022 r.
Produkty przetworzone od 02.11.2020 r. do 30.04.2022 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: 02.11.2020

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Dorota Metera

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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