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

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Natural Quality Zieliński i Spółka Sp. j.
Osiemborów 24
26-910 Magnuszew

P 322 20
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:

agrest
ananasy
arbuzy
aronia
awokado
bakłażany
banany
bataty
bazylia
bez czarny
borówki amerykańskie
botwina
bób
brokuł włoski
brokuły
brukiew
brzoskwinie
buraki ćwikłowe
cebula
chrzan
cukinia
cykoria
cykoria endywia
cytryny
cząber
czereśnie
czosnek
daktyle
dynie
dzika róża
fasola
fasola szparagowa
figi
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produkcja ekologiczna

granaty
grejpfruty
gruszki
imbir
jabłka
jagody czarne
jagody kamczackie
jarmuż
kabaczki
kaki
kalafiory
kalarepy
kapusta biała
kapusta brukselska
kapusta czerwona
kapusta pekińska
karczochy
kiełki
kiwi
klementynki
kokosy
kolendra
koper
koper włoski (fenkuł)
koperek
kukurydza cukrowa
kurkuma
limonki
lubczyk
maliny
mandarynki
mango
marchew
melisa
melony
mięta
mniszek lekarski
morele
nagietek
nektaryny
ogórki
oregano
orzechy laskowe
orzechy włoskie
papaja
papryka
pasternak
patisony
pieczarki
pietruszka (nać)
pietruszka korzeniowa
pigwowiec (owoce)
pokrzywa zwyczajna
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pomarańcze
pomidory
por
porzeczki czarne
porzeczki czerwone
poziomki
pszenica orkisz
pszenica samopsza
rabarbar
rokitnik
roszponka
rukola
rzepa
rzodkiew
rzodkiewki
sałata
seler korzeniowy
seler naciowy
siano
słonecznik
szałwia
szczaw
szczypiorek
szparagi
szpinak
śliwki
świdośliwa
topinambur
truskawki
winogrona
wiśnie
włoszczyzna
ziemniaki
Produkty przetworzone :

bakalie w czekoladzie
barszcz biały
buraczki
ciasteczka
cieciorka w sosie pomidorowym
cydr
czekolady
czeko-śliwka
dżem z rokitnika
dżem z rokitnika i jabłek
dżemy
fasola w sosie pomidorowym
herbatki
hummus
jagody kamczackie
kalafiory
kapusta kiszona
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kasza gryczana
kasza jaglana
kawa
ketchup
ketchup cukiniowo-pomidorowy
kimchi
koncentrat pomidorowy
krem migdałowy
krem orzechowy
kremy warzywne do kanapek
lemoniada
liście laurowe
lody
majonez roślinny naturalny
makarony
mąka gryczana
mąka jaglana
mąka jęczmienna
mąka kukurydziana
mąka lniana
mąka migdałowa
mąka orkiszowa
mąka owsiana
mąka pszenna
mąka ryżowa
mąka sojowa
mąka z pszenicy płaskurki
mąka z pszenicy samopszy
mąka z soczewicy
mąka żytnia
mięta
miody
mniszek lekarski
morele
musztarda
napoje bezalkoholowe
napój kombucha
napój shot antybiotyczny
napój shot eko-detox prebiotyczny
napój shot witaminowy
nasiona konopi
ocet jabłkowy
ocet malinowy
ogórki konserwowe
olej dyniowy
olej konopny
olej lniany
olej rzepakowy
olej z ostropestu
olej z rokitnika
olej ze słonecznika
oliwa z oliwek
oliwki
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owoce suszone
paprykarz wegetariański
pasztety warzywne
patisony
pestki dyni
pesto
pietruszka (nać)
pigwowiec (owoce)
piwo
piwo bezalkoholowe
płatki owsiane
pomidory suszone
powidła
produkty z mleczka kokosowego
proteina konopna
przecier ogórkowy
przecier pomidorowy
pszenica orkisz
pszenica samopsza
rodzynki
rzodkiewki
sezamki
siano
słodycze
słonecznik
sok aronia-jabłko
sok gruszka-jabłko-malina
sok gruszkowo-jabłkowy
sok jabłko-burak-pietruszka
sok jabłko-burak-seler
sok jabłko-czarna porzeczka
sok jabłko-imbir
sok jabłko-malina
sok jabłko-mięta
sok jabłko-pokrzywa
sok jabłko-rabarbar
sok jabłko-róża
sok jabłko-skrzyp
sok jabłko-świdośliwa
sok jabłko-wiśnia
sok jabłkowo-marchwiowy
sok jabłkowo-rokitnikowy
sok jabłkowy
sok z aronii
sok z buraka
sok z bzu czarnego
sok z czarnej maliny
sok z czarnej porzeczki
sok z czerwonej porzeczki
sok z jabłek i bzu czarnego
sok z jabłek i czarnej porzeczki
sok z jagody kamczackiej
sok z jęczmienia
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sok z kwiatu bzu czarnego
sok z malin
sok z ogórków
sok z pigwowca
sok z pokrzywy
sok z porzeczki czarnej
sok z rokitnika
sok z róży
sok z trawy cytrynowej
sok z żurawiny
sok ze skrzypu
sok ze szparagów
sok ze świdośliwy
soki owocowe
sosy
susz owocowy
susz roślinny
syrop malinowy
syrop z czerwonej porzeczki
syrop z mniszka lekarskiego
szałwia
warzywa kiszone
wino
winogrona
zakwas z białej kapusty
zakwas z buraków
zakwas z buraków chrzanowy

Termin ważności:
Produkty roślinne od 10.12.2020

r. do 30.06.2022 r.
Produkty przetworzone od 10.12.2020 r. do 30.06.2022 r.

Data kontroli: 28.09.2020

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: 10.12.2020

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Dorota Metera

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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