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

P 004 16-1

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego
Juchowo 54 A
78-446 Silnowo

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

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

określone jako:

Rośliny i produkty roślinne:

maliny
róża pomarszczona
Produkty przetworzone:

ekstrakt z kwiatu bzu
czarnego
ekstrakt z kwiatów róży
ekstrakt z melisy z miętą
ekstrakt z mięty
herbatka ziołowa
herbatka ziołowoowocowa

produkcja ekologiczna
syrop malinowy
syrop z czarnej porzeczki
syrop z kwiatów bzu
czarnego
syrop żurawinowy

Produkty przetworzone (suszone):

aronia (owoc)
babka lancetowata (ziele)
bez czarny (owoc)
bez czarny (kwiatostan)
brzoza (liść)
chaber bławatek
(kwiatostan)
chmiel (szyszki)
koniczyna czerwona
(kwiatostan)
krwawnik (ziele)
lubczyk (liść)
maliny (liść)
malwa czarna (kwiat)
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melisa cytrynowa (ziele)
mięta jabłkowa (ziele)
mięta pieprzowa (ziele)
mniszek lekarski
(kwiatostan)
nagietek lekarski
(kwiatostan)
pietruszka (liść)
pokrzywa (ziele)
przywrotnik pospolity
(liść)
rumianek (kwiatostan)
róża pomarszczona (kwiat)
róża pomarszczona (owoc)
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róża dzika (owoc)
seler (liść)

słonecznik (płatki kwiatu)
skrzyp (ziele)

Pieczywo i mąki:

bagietka orkiszowopszenna
bułka chałka
bułka pszenna
chleb orkiszowo-żytni
chleb orkiszowy razowy
chleb pszenno-żytni

chleb z pszenicy samopszy
chleb żytni razowy
mąka pszenna typ 650
mąka pytlowa typ 1050
mąka orkiszowa
mąka żytnia
pieczywo półsłodkie
Data kontroli: 6.05.2016

Termin ważności:
Produkty roślinne od 20.07.2016

r. do 31.12.2017 r.
r. do 31.12.2017 r.

r., 15-16.06.2016 r.,
17.06.2016 r., 19.07.2016 r.

Produkty przetworzone od 20.07.2016

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: 20.07.2016

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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