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

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

W Trójkącie Piotr Wrzeszykowski
ul. Wagnera 28/10
52-129 Wrocław

P 433 21
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
Grupy produktów/działalność:

określone jako:

Produkty przetworzone:

babka marchewkowa
babka maślana cytrynowa
babka maślana czekoladowa
babka maślana waniliowa
babka z makiem i pomarańczą
bagietka
bagietka wieloziarnista
baton wrocławski
bułka burgerówka
bułka domowa
bułka domowa
bułka maślana
bułka poznańska
bułka wieloziarnista
chałka
chleb dworski
chleb firmowy
chleb graham pszenny
chleb graham żytni
chleb orkiszowy 100%
chleb pszenny z żurawiną
chleb razowy
chleb razowy na jogurcie
chleb razowy z miodem i żurawiną
chleb razowy z morelą i syropem z agawy
chleb śniadaniowy
chleb tradycyjny
chleb wiejski
chleb żytni 100%
chleb żytni śródziemnomorski
chleb żytni wieloziarnisty

P.C.1. Certyfikat zgodności

produkcja ekologiczna

Strona 1 z 2

chleb żytni z cebulą
chleb żytni z czosnkiem niedźwiedzim
chleb żytni z dynią
chleb żytni z orzechem i śliwką
chleb żytni z żurawiną
chleb żytni ze słonecznikiem
ciabatta
cynamonka
grzanki orkiszowe 100%
grzanki żytnie 100%
grzanki żytnie czosnkowe
grzanki żytnie wieloziarniste
grzanki żytnie ziołowe
kłosek czosnkowy
kostka maślana
kostka maślana z kroplami czekolady
paluch maślany
precel
puławianka
rogal
zakwas orkiszowy
zakwas pszenny
zakwas żytni

Termin ważności:
Produkty przetworzone od 17.02.2021

r. do 31.07.2022 r.

Data kontroli: 10.02.2021

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: 17.02.2021

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Teresa Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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