Załącznik Nr 2 do certyfikatu Nr P 322 19-2
Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Natural Quality Skalska Zieliński Sp. J.
Osiemborów 24
26-910 Magnuszew

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.): przetwórca,

obrót

Grupy produktów/działalność:

określone jako:

Rośliny i produkty roślinne:

jagody kamczackie
kalafiory
mięta
mniszek lekarski
morele
patisony
pietruszka (nać)
pigwowiec (owoce)
pszenica orkisz
pszenica samopsza
rzodkiewki
siano
słonecznik
szałwia
winogrona

produkcja ekologiczna

Produkty przetworzone:

bakalie w czekoladzie
barszcz biały
buraczki
ciasteczka
cieciorka w sosie pomidorowym
cydr
czeko-śliwka
czekolady
dżemy
fasola w sosie pomidorowym
herbatki
hummus
kawa
ketchup
ketchup cukiniowo-pomidorowy
kimchi
koncentrat pomidorowy
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krem migdałowy
krem orzechowy
kremy warzywne do kanapek
liście laurowe
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
miody
musztarda
napoje bezalkoholowe
napój kombucha
napój shot antybiotyczny
napój shot eko-detox prebiotyczny
napój shot witaminowy
nasiona konopi
ocet jabłkowy
ocet malinowy
olej dyniowy
olej konopny
olej lniany
olej z rokitnika
oliwki
owoce suszone
paprykarz wegetariański
pasztety warzywne
pesto
piwo
płatki owsiane
produkty z mleczka kokosowego
proteina konopna
przecier ogórkowy
sezamki
słodycze
sok jabłko-imbir
sok jabłko-wiśnia
sok z czerwonej porzeczki
soki owocowe
sosy
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susz owocowy
susz roślinny
syrop malinowy
syrop z czerwonej porzeczki
syrop z mniszka lekarskiego
wino
zakwas z buraków
Termin ważności:
Produkty roślinne od 14.05.2020

r. do 31.03.2021 r.
Produkty przetworzone od 14.05.2020 r. do 31.03.2021 r.

Data kontroli: 4.10.2019

r., 30.10.2019 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: 14.05.2020

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Marzena Strelczuk

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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