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

P 389 20
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Marcel Sternicki
ul. Sienkiewicza 4
05-822 Milanówek

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:

agrest
aloes
aronia
borówka amerykańska
ciecierzyca
czarne porzeczki
czosnek
czosnek niedźwiedzi
dynia (pestki)
fasola
papaja
pędy bambusa

pieczarki
groch
jarmuż
kiełki
len brązowy
len złoty
maliny
moringa
topinambur
truskawki
wiśnie

Produkty przetworzone:

biszkopty kukurydziane
błonnik
brownie z kakao
budynie
bulion w kostkach
bulion w proszku
burgery warzywne
bułka tarta
cebula prażona
cebula suszona
chałwa
chia (nasiona)
chipsy
chlorella (proszek)
chocorella
chrunchy
chrupki
chrzan
cukier
cukierki
cydr

acerola
agar agar
agaranta
ajurweda
algi morskie
amarantus (nasiona)
amarelki
ananasy (suszone)
ananasy w zalewie
anyż
ashwagandha
bakalie
banany suszone
banany w czekoladzie
barszcz biały
barszcz czerwony
batony
bazylia (suszona)
białko konopne
białko z lnu
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czekolady
czosnek niedźwiedzi (suszony)
cykoria do zaparzania
czystek
ćwikła z chrzanem
daktyle (suszone)
dania gotowe
desery
dipy, dressingi
drożdże piekarskie suszone
figi (suszone)
furikake
galangal
galaretki
gnocci
granola
groszek konserwowy
gryka ekspandowana
grzyby suszone
guacamole
guarana (proszek)
guma do żucia
guma guar
herbata
herbatki owocowo-ziołowe
hummusy
imbir kandyzowany
jabłka suszone
jaglanka
jagody acai (proszek)
jagody goji
jaja
kakao
kapusta kiszona
karob
karma dla kotów i psów
kasza bulgur
kasza gryczana
kasza jaglana
kasza jęczmienna pęczak
kasza manna
kasza orkiszowa
kaszki dla dzieci
kawa mielona
kawa orkiszowa
kawa rozpuszczalna
kawa zbożowa
kawa ziarnista
kawa zielona
kawa żołędziowa
ketchup
kimchi
kisiele
kombucha
koncentrat pomidorowy
krem czekoladowy
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krem kakaowy
krem kokosowy
krem migdałowy
kremy orzechowe
ksylitol
kukurydza
kuskus
majonezy
makarony
mango (suszone)
masło ghee
masło shea
mąki
melasa
mieszanka do chleba
mieszanka do ciasta
mieszanka superfood
mieszanki przypraw
migdały
migdały w czekoladzie
miody
mleko w proszku
mozarella
muesli
musy owocowe
musy owocowo-warzywne
musy warzywne
musztardy
napoje
nektary owocowe
octy
ogórki kiszone
ogórki konserwowe
oleje
olejki eteryczne
oliwa z oliwek
oliwki
orkisz ekspandowany
orzechy
ostropest
otręby
owies ekspandowany
owoc chlebowca różnolistnego
owoce przetworzone
owsianka
orkisz ekspandowany
orzechy
ostropest
otręby
owies ekspandowany
owoc chlebowca różnolistnego
owoce przetworzone
owsianka
panierka
pasta sezamowa (tahini)
pasta wasabi
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pasztet wegański
pektyna
pesto
płatki drożdżowe
płatki zbożowe
popcorn
posypki cukrowe
proszek do pieczenia
przyprawy
pszenica orkisz
quinoa
ryż
seitan
sezam
słodycze
skrobia kukurydziana
skrobia ziemniaczana
słonecznik łuskany
soczewica

soja
soki
sosy
spirulina
stewia
substytut jaj w proszku
syropy roślinne
tapioka
tempeh
tłuszcz kakaowy
tofu
wanilia (laski)
warzywa przetworzone
wino
woda kokosowa
woda różana
yerba mate
zakwasy
ziele młodego jęczmienia (proszek)

Termin ważności:
Produkty roślinne od 7.09.2020

r. do 28.02.2022 r.
Produkty przetworzone od 7.09.2020 r. do 28.02.2022 r.

Data kontroli: 3.09.2020

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: 7.09.2020

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Dorota Metera

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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