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

P 308 20
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Q100 Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12
23-415 Księżpol

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
określone jako:

Grupy produktów/działalność:
Rośliny i produkty roślinne:

burak ćwikłowy
cebula
czarnuszka
ostropest
pestki dyni

pietruszka
seler
siemię lniane
ziarna słonecznika
ziemniaki

produkcja ekologiczna

Produkty przetworzone:

antrykot bez kości
antrykot wołowy
baleron zagrodowy
barszcz biały na zakwasie
barszcz czerwony na zakwasie
bekon do jajecznicy
bigos
biodrówka wieprzowa
boczek drewnem wędzony
boczek kresowy pieczony
boczek w siatce
boczek wieprzowy bez kości
burger wołowy
burgery
buraczki gotowane na parze
burgery farmerskie
cevapcici
cevapi farmerskie
cevapcici wędzone
chipsy jabłkowe
ćwiartka z kurczaka
ćwikła z chrzanem
galareta matuli
gicz cielęca z kością
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parówki farmerki z kurczakiem
parówki farmerskie
parówki roztoczanki
pasztet farmerski
pasztet zagrodowy
pasztet z jagodami goji
pasztet z pomidorem
pasztet z kurczakiem
pasztet z żurawiną
pieczeń kresowa
pierogi ruskie
pierogi ruskie orkiszowe
pierogi z borówką amerykańską
pierogi z borówką amerykańską orkiszowe
pierogi z czarną porzeczką
pierogi z czarną porzeczką orkiszowe
pierogi z jagodami
pierogi z jagodami orkiszowe
pierogi z kapustą i grzybami
pierogi z kapustą i grzybami orkiszowe
pierogi z kapustą i kaszą gryczaną
pierogi z kapustą i kaszą gryczaną orkiszowe
pierogi z kaszą gryczaną i serem
pierogi z kaszą gryczaną i serem orkiszowe
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głowa wieprzowa
goleń wołowa
golonka wieprzowa z kością
gołąbki
górka cielęca bez kości
grillburgery farmerskie
grillowa karkówka
grillowe kiełbaski
grillowe paluchy farmerskie
grillowy boczek
gulasz wieprzowy z szynki
gulasz z szynki wieprzowej
filet z indyka
filet z kurczaka
indyk - elementy
indyk - tuszka
indyk pieczony
kabanosy
kabanosy extra
kapusta kiszona
kasze
karkówka cielęca bez kości
karkówka na soli morskiej
karkówka wieprzowa bez kości
karkówka wieprzowa w plastrach
karkówka wołowa
kaszanka farmerska
kiełbasa biała
kiełbasa farmerska
kiełbasa farmerska podsuszana
kiełbasa firmowa
kiełbasa grillowa
kiełbasa krakowska sucha
kiełbasa kresowa pieczona
kiełbasa krucha
kiełbasa roztoczańska
kiełbasa zagrodowa
kiełbasa żywiecka
kiełbaski farmerskie
klopsiki babuni
klopsiki babuni w sosie pomidorowym
klopsiki domowe
klopsiki farmerki
klopsiki farmerskie pieczone
klopsiki farmerskie w sosie
pomidorowym
kluski śląskie
knedle ze śliwkami
kołduny z mięsem
kopytka
kości chrząstkowe wieprzowe
kości schabowe wieprzowe
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pierogi z kaszą jaglaną i serem
pierogi z kaszą jaglaną i serem orkiszowe
pierogi z malinami
pierogi z malinami orkiszowe
pierogi z mięsem
pierogi z mięsem orkiszowe
pierogi z serem na słodko
pierogi z serem na słodko orkiszowe
pierogi z soczewicą
pierogi z soczewicą orkiszowe
pierogi z truskawkami
pierogi z truskawkami orkiszowe
pierogi z wiśniami
pierogi z wiśniami orkiszowe
pierogi z ziemniakami
pierogi z ziemniakami orkiszowe
pierogi ze szpinakiem
pierogi ze szpinakiem orkiszowe
placki z kaszy jaglanej
placki ziemniaczane
placki ziemniaczane z siemieniem lnianym
płuca wieprzowe
podgardla wieprzowe
polędwica matuli
polędwica wołowa
polędwiczka cielęca
polędwica zagrodowa
polędwiczka
polędwiczka z kotła
polędwiczki wieprzowe
rilletes wieprzowe
rostbef wołowy bez kości
rozbratel wołowy
schab biały
schab na soli morskiej
schab spod strzechy
schab wieprzowy
schab wieprzowy bez kości
schab wieprzowy w plastrach
schab z kotła
serca wieprzowe
skórki wieprzowe
skrzydło wołowe
słonina wieprzowa
smalec
smalczyk
smarowidło z boczkiem i cebulą
soki
sok z buraków kiszonych
sok z kapusty kiszonej
sok z ogórków kiszonych
surówka charsznicka
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kości wołowe
kości zwykłe wieprzowe
kotlety wieprzowe
krokiety z kapustą i grzybami
krokiety z mięsem
kurczak - elementy
kurczak – tuszka
ligawa wołowa
łata wołowa
łopatka cielęca bez kości
łopatka pieczona
łopatka wieprzowa bez kości
łopatka wołowa bez kości
majonez
mąki
mięso cielęce na gulasz
mięso gulaszowe wieprzowe
mięso mielone wieprzowe
mięso mielone wieprzowo-wołowe
mięso mielone wołowe
mięso wołowe na gulasz
mięso wołowe gulaszowe
mostek cielęcy
naleśniki gryczane z serem
naleśniki gryczane ze szpinakiem
naleśniki z serem
naleśniki ze szpinakiem
nerkówka cielęca
nogi wieprzowe
ogórki kiszone
paluchy farmerskie
ogony wieprzowe
oleje
ozory wieprzowe
parówki farmerki
parówki farmerki z cielęciną

surówka chińska
surówka Colesław
surówka firmowa
surówka z buraczków
surówka z kapusty kiszonej
szponder z kością
szynka biała
szynka farmerska
szynka krucha
szynka księżpolska
szynka matuli
szynka spod strzechy
szynka sznurowana
szynka wieprzowa bez kości
szynka zagrodowa
szynka z kością
szynka z kotła
szynka złocista
tłuszcz wieprzowy
udziec cielęcy bez kości
udziec wołowy bez kości
uszka z grzybami
uszka z kapustą i grzybami
uszka z mięsem
wegańskie gołąbki z grzybami
wegańskie gołąbki z kaszą gryczaną
wegańskie gołąbki z kaszą jaglaną
wegańskie gołąbki z soczewicą
wątroba wieprzowa
zrazowa górna wołowa
żeberka wędzone
żeberka wieprzowe
żur tradycyjny na zakwasie
żeberka wieprzowe
żeberka wieprzowe (trójkąty)

Termin ważności:

29.01.2020 r., 9.03.2020 r.,
10.03.2020 r. 11.08.2020 r., 20.10.2020 r.
Data kontroli:

Produkty roślinne od 7.12.2020

r. do 30.05.2022 r
Produkty przetworzone od 7.12.2020 r. do 30.05.2022 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: 7.12.2020

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Teresa Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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