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

P 338 21
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

MyEcolife Sp. z o.o.
ul. Wołoska 3
02-675 Warszawa

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:

Zwierzęta gospodarskie i produkty
zwierzęce:

jaja kurze
jaja perlicze
Produkty przetworzone:

alkohole
aromaty
bakalie
buliony
bułka tarta
chipsy bananowe
chipsy jabłkowe
chipsy kokosowe
chrzan tarty
ciecierzyca
cukier
czarny czosnek
czekolady
dania gotowe
desery
desery mleczne
desery roślinne
dodatki do pieczenia
drożdże
dżemy
fasole
galaretki drobiowe
granole
groch
grzyby marynowane
grzyby suszone
grzyby świeże
herbaty
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produkcja ekologiczna
jogurty roślinne
kakao
karob
kasze
kaszki zbożowe dla dzieci
kawy
kawy zbożowe
ketchup
kombucha
koncentraty
konfitury
kremy kokosowe
kremy orzechowe
kremy orzechowo-kakaowe
kremy słonecznikowe
majonez
majonez wegański
mak
makarony
margaryny
masło
mąki
mięso
miody
mleko
mleko kozie
muesli
musy owocowe
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musy owocowo-warzywne
musy warzywne
nabiał
nabiał kozi
napoje
napoje jogurtowe
napoje roślinne
ocet
oleje
oliwki
oliwy
orzechy
owoce cytrusowe
owoce suszone
owoce świeże
pakiet do kiszenia
pasty
pasztety
pestki
pesto
pieczywo
piwa
piwa bezalkoholowe
płatki drożdżowe
płatki zbożowe
podroby
powidła
produkty do słodzenia
produkty pszczele
produkty wegańskie
przekąski
przetwory mięsne

przetwory owocowe
przetwory owocowo-warzywne
przetwory warzywne
przyprawy
ryże
sadzonki ziół w doniczkach
sery roślinne
sezam
słodycze
słonecznik
słonina
smalec
soczewica
soki owocowe
soki owocowo-warzywne
soki warzywne
suplementy diety
tłuszcze roślinne
wafle
warzywa kiszone
warzywa konserwowe
warzywa mrożone
warzywa świeże
wędliny
wiórki kokosowe
włoszczyzna
wyroby cukiernicze
wyroby garmażeryjne
ziarna
ziemniaki
zioła
żelki owocowe

Termin ważności:
Produkty zwierzęce od 07.06.2021

r. do 30.11.2022 r.
Produkty przetworzone od 07.06.2021 r. do 30.11.2022 r.

Data kontroli: 11.05.2021

r., 12.05.2021 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: 07.06.2021

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Dorota Metera

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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