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

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

In Campagna Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Witkowicka 82
31-242 Kraków

P 189 18
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

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:

arbuz
awokado
bakłażany
bataty
bazylia
bób
brokuły
brzoskwinie
buraki ćwikłowe
cebula
cukinia
cykoria
cytryny
cytryny piritto
czosnek
dynia
fasola szparagowa
figi
granaty
grejpfruty
gruszki
jabłka
jarmuż
kaki
kalafior biały
kalafior fioletowy
kapary
kapusta
kapusta czerwona
kapusta spicariello
kapusta torcello
karczochy
klementynki
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koper włoski
koper włoski dziki
kumkwat
lawenda
liść laurowy
mandarynki
mandarynki satsuma
mango
marchew
melony
mięta
morele
morwa
nieśplik japoński
ogórki
opuncja figowa
papryka
papryka ostra
pietruszka
pigwa
pomarańcze
pomidory
pory
rozmaryn
rukola
rzepa brokułowa
rzodkiewka
sałaty
seler
seler naciowy
szałwia
szparagi
szpinak
śliwki
topinambur
truskawki
winogrona
wiśnie
zielony groszek
ziemniaki
Produkty przetworzone:

biały nugat z migdałami
ciasteczka migdałowe
czekolada z imbirem
czekolada z Modiki z aromatem cytrusowym
czekolada z Modiki z migdałami
czekolada z Modiki z nasionami z konopii
czekolada z Modiki z pistacjami
czekolada z Modiki z przyprawami
czekolada z Modiki ze skórką z cytryny
czekolada z Modiki ze skórką z pomarańczy
karob (strąki suszone)
krem z ostrej papryki
makaroniki z migdałów
migdały naturalne
migdały w skorupce
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nugat z migdałami
nugat z pistacjami
nugat z sezamem
oliwa z oliwek extra vergine
pesto z bazylii i pistacji
pesto z migdałami
pesto z suszonych pomidorów
pomidory koktajlowe półsuszone
słodki krem z migdałów i miodu
słodki krem z pistacji
sos pomidorowy
suszone pomidory
Termin ważności:
Produkty roślinne od 12.02.2018

r. do 31.07.2019 r.
Produkty przetworzone od 12.02.2018 r. do 31.07.2019 r.

Data kontroli: 5.02.2018

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: 12.02.2018

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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