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

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

PERLO Marek Kaszyk
ul. Krakowska 25
38-300 Gorlice

P 255 20-2
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:

brokuły
buraki ćwikłowe
cebula
ciecierzyca
cukinia
czarnuszka siewna (nasiona)
czosnek
dynia
fasola
jabłka
kalafior
kapusta
kolendra
konopie (nasiona)
marchew
nasiona na kiełki
ogórki
pasternak zwyczajny
pietruszka
por
rabarbar
rzodkiewka
seler
sezam
wiesiołek (nasiona)
włoszczyzna
ziemniaki
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mąki
melasa
mieszanki przypraw
mleczko kokosowe
mleko odtłuszczone w proszku
napój aloesowy
napoje owocowe
napoje roślinne
octy
ogórki kiszone
ogórki konserwowe
oleje
otręby
owoce suszone
papryka w proszku
pasta curry
pasty i kremy orzechowe
pieprz
płatki zbożowe
proszek grzybowy
przetwory owocowe
przetwory warzywne
puree z gravioli
rozpuszczalny ekstrakt prażonej cykorii
ryż brązowy
sezamki
soczewica
soki owocowe
soki owocowo-warzywne
soki warzywne
susze warzywne
syropy
szałwia hiszpańska (nasiona chia)
tapioka
trawa cytrynowa
woda kokosowa
ziele angielskie

Produkty przetworzone:

azjatycka mieszanka warzyw
bakalie
buliony
buraki gotowane
chipsy z owoców i orzechów
chleb
chrzan
ciastka i herbatniki
cukier kokosowy
cukier z agawy
curry
cynamon
czarnuszka
czystek
desery ryżowe
falafel
gałka muszkatołowa
ghee
gojnik
goździki
groch cukrowy
herbata biała
herbatki ziołowe
inulina z agawy
jałowiec (owoce)
kakao
kapusta kiszona
kardamon
karob
kasze i kaszki
kawa zbożowa
kmin rzymski
kminek
kostki rosołowe
kurkuma
maca
makarony

Data kontroli: 04.09.2020

Termin ważności:

r.

Produkty roślinne od 17.09.2020
Produkty przetworzone od 17.09

r. do 28.02.2022 r.
2020 r. do 28.02.2022 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:

17.09.2020 r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Dorota Metera

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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