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

P 348 21

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Nazwa, adres i numer kodowy jednostki
certyfikującej:

PROGRESS Rafał Herzyk
ul. Słoneczna 4 B
34-300 Żywiec
Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca,

BIOEKSPERT Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5 lok. 4
02-511 Warszawa
PL-EKO-04

importer etc.): obrót
określone jako:

Grupy produktów/działalność:
Rośliny i produkty roślinne:

agrest
aloes (liść)
amarantus (ziarno)
ananasy
arbuzy
aronia
awokado
bakłażany
banany
bataty
bazylia
bergamotka
bluszczyk
boczniaki
borowiki
borówki
botwina
bób
bratek (kwiat)
brokuły
brzoskwinie
buraki ćwikłowe
cebula
cebula szalotka
cebula ze szczypiorkiem
cherimoya
cukinia
cukinia (kwiat)
cykoria
cykoria raddicchio
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cytryny
cząber
czereśnie
czosnek
czosnek niedźwiedzi
daktyle
dynia
endywia
estragon
fasola szparagowa
fenkuł
figi
granaty
grejpfruty
groszek zielony
gruszki
grzyby shiitake
imbir
jabłka
jagoda kamczacka
jagody
jarmuż
jeżyny
jęczmień (ziarno)
kabaczek
kaki
kalafiory
kalarepa
kamut (ziarno)
kapusta biała
kapusta brukselska

produkcja ekologiczna

Strona 1 z 5

kapusta czerwona
kapusta Pak-Choi
kapusta pekińska
kapusta włoska
karczochy
kasztany
kiełki
kiwi
klementynki
kokosy
kolendra
koper
kukurydza cukrowa
kumkwat
kurki
kurkuma
liczi
limonki
lubczyk
łoboda
majeranek
maliny
mandarynki
mango
mangold
marakuja
marchew
marchew z nacią
melisa
melony
miechunka
mięta (liść)
migdały
mix sałat
mix ziół
mniszek (liście)
morele
moringa
musztardowiec
musztardowiec (kwiat)
nagietek (kwiat)
nasturcja (kwiat, liście)
nektaryny
ogórki
opuncja figowa
oregano
owies (ziarno)
papaja
papryka
papryka ostra
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pasternak
patisony
pieczarki
pietruszka (korzeń, natka, z
nacią)
pigwa
pitaja
plantany
podgrzybki
pokrzywa
pomarańcze
pomelo
pomidory
portulaka
pory
porzeczki białe
porzeczki czarne
porzeczki czerwone
poziomki
poziomki (liście)
proso (ziarno)
pszenica (ziarno)
pszenica orkisz (ziarno)
quinoa (ziarno)
rabarbar
roszponka
rozmaryn
róża dzika (owoce)
rukiew wodna
rukola
rzepa
rzeżucha
rzodkiew
rzodkiewka
sałata
seler (korzeń, z nacią)
seler naciowy
skorzonera
słonecznik
sorgo (ziarno)
szałwia
szczaw
szczypiorek
szparagi
szpinak
śliwki
tapioka
teff (ziarno)
topinambur
truskawki
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tymianek
werbena cytrynowa
winogrona
wiśnie

włoszczyzna
ziemniaki
żyto (ziarno)

Produkty przetworzone:

groch zielony (cały, połówki)
groch żółty (połówki)
gruszki (suszone)
gryka ekspandowana
grzyby mun (suszone)
grzyby shiitake (suszone)
guarana (proszek)
guma guar
herbaty
imbir kandyzowany
inulina
jabłka suszone (kostka, krążki)
jaglanka makowa
jaglanka owocowa
jagody acai (proszek)
jagody goji (suszone)
jagody inkaskie (suszone)
jarmuż (proszek)
jęczmień (mielony)
kakao (całe ziarna, kruszone,
proszek)
kaki (suszone)
karob
kasza bulgur
kasza gryczana
kasza jaglana ekspandowana
kasza jęczmienna
kasza krakowska
kasza kuskus
kasza manna
kasza orkiszowa
kasza owsiana
kaszka jaglana
kaszka kukurydziana
kaszka orkiszowa
kawa
kokos (plastry)
krem kokosowy
ksylitol
kurkuma
kuzu
len (mielony)
liść laurowy
lucerna (alfalfa)
lucuma (proszek)

acerola (proszek)
agrest (suszony)
amarantus ekspandowany
ananasy kandyzowane
aronia (proszek)
ashwaganda
babka jajowata (łuski, nasiona)
babka płesznik (łuski, nasiona)
banany (suszone)
baobab (proszek)
białko konopne (proszek)
białko z grochu
błonnik witalny
bób (suszony)
brahmi (proszek)
bułka tarta
buraki gotowane
camu camu (proszek)
canihua
chia (nasiona)
chipsy bananowe
chipsy jabłkowe
chipsy kokosowe
chipsy z topinamburu
chlorella (proszek, tabletki)
ciecierzyca
crunchy
cukier kokosowy (palmowy)
cukier puder trzcinowy
cukier trzcinowy
cukier z agawy
czystek
daktyle (kostka w czekoladzie)
daktyle suszone (całe, cięte, ćwiartki,
proszek)
fasola adzuki
fasola biała
fasola czarna
fasola czerwona
fasola mung
fasola pinto
figi suszone (całe, cięte)
galaretki owocowe
gomasio
granola
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łuska gryczana (mielona)
maca (proszek)
maitake (suszone)
mak niebieski
maliny (liofilizowane, suszone)
mango (suszone)
matcha
mąka amarantusowa
mąka bananowa
mąka grochowa
mąka gryczana
mąka jaglana
mąka kasztanowa
mąka kokosowa
mąka kukurydziana
mąka migdałowa
mąka orkiszowa
mąka owsiana
mąka pszenna
mąka ryżowa
mąka sojowa
mąka teff
mąka z ciecierzycy
mąka z fasoli
mąka z konopi
mąka z lnu
mąka z płaskurki
mąka z prosa
mąka z pszenicy durum
mąka z quinoa
mąka z samopszy
mąka z tapioki
mąka ziemniaczana
mąka żytnia
mieszanka bakaliowa
mieszanka wigilijna
migdały (blanszowane, cięte, prażone i
solone)
mix strączkowych
młoda pszenica (proszek)
młody jęczmień (proszek)
młody owies (proszek)
morele (suszone)
moringa (proszek)
morwa biała (suszona)
morwa czarna (suszona)
muesli
napój kokosowy
napój kokosowy (proszek)
napój z dzikiej róży
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nasiona konopi (łuskane,
proszek)
olej kokosowy
olej słonecznikowy
orzechy brazylijskie
orzechy laskowe (blanszowane,
całe, prażone)
orzechy makadamia (całe,
prażone i solone)
orzechy nerkowca (całe,
prażone i solone)
orzechy pekan
orzechy piniowe
orzechy włoskie
orzechy ziemne (całe,
karmelizowane, prażone)
otręby gryczane
otręby orkiszowe
otręby owsiane
otręby pszenne
otręby żytnie
owies (mielony, skiełkowany)
owies ekspandowany
owoce chlebowca w zalewie
papaja (kandyzowana, suszona)
pasta daktylowa
pestki dyni
pestki dyni z papryczką chilli
pestki moreli
pianki
pistacje (całe, łuskane, prażone i
solone)
płatki 4 zboża
płatki 5 zbóż
płatki amarantusowe
płatki drożdżowe
płatki gryczane
płatki jaglane
płatki jęczmienne
płatki kasztanowe
płatki kukurydziane
płatki lniane
płatki orkiszowe
płatki owsiane
płatki pszenne
płatki quinoa
płatki ryżowe
płatki sojowe
płatki śniadaniowe
płatki żytnie
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pokrzywa (proszek)
pomidory (suszone)
popcorn
porzeczki czarne (suszone)
porzeczki czerwone (suszone)
proso ekspandowane
pszenica orkisz (skiełkowana, mielona)
pszenica orkisz ekspandowana
quinoa (ekspandowana, gotowana)
rodzynki
ryż
serwatka w proszku
sezam biały
sezam czarny
siemię lniane
skórka cytryny (kandyzowana)
skórka pomarańczy (kandyzowana)
skrobia kukurydziana
skrobia ziemniaczana
słonecznik łuskany
soja (granulat, kostka, ziarno)

soczewica
sok kokosowy
soki owocowe
soki warzywne
spirulina (proszek, tabletki)
syrop daktylowy
syrop klonowy
syrop kokosowy
syrop ryżowy
syrop z agawy
śliwki suszone
tłuszcz kakaowy
truskawki (liofilizowane,
suszone)
wiórki kokosowe
wiśnie (suszone)
woda kokosowa
woda kokosowa liofilizowana
żelki
żurawina (suszona)

Termin ważności:

17.05.2021 r. do 31.10.2022 r.
Produkty przetworzone od 17.05.2021 r. do 31.10.2022 r.
Produkty roślinne od

Data kontroli: 05.05.2021

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: 17.05.2021

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Dorota Metera

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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