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

P 126 20
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

VITA NATURA Roman Skrzypczak
ul. Akacjowa 29
62-023 Gądki

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

Grupy produktów/działalność:

określone jako:

Produkty roślinne:

agrest
ananasy
arbuzy
awokado
bakłażany
banany
borówki amerykańskie
brokuły
brukiew
brzoskwinie
burak liściowy (mangold)
buraki ćwikłowe
cebula
cukinia
cykoria
cytryny
czereśnie
czosnek
czosnek niedźwiedzi
daktyle
dynia ‘Hokkaido’
estragon
fasola szparagowa
figi
granaty
grejpfruty
groszek cukrowy
gruszki
imbir
jabłka
jagody czarne
jarmuż
jeżyny
kaki

P.C.1. Certyfikat zgodności

kalafiory
kalafiory romanesco
kalarepa
kapusta
kapusta pekińska
karczochy
kasztany jadalne
kiwi
kokosy
kolendra
koper włoski
koperek
kukurydza cukrowa
kurkuma
limonki
lubczyk
majeranek
maliny
mandarynki
mango
marchew
melisa
melony
miechunka
mięta
morele
nektarynki
ogórki
oregano (lebiodka)
papaja
papryka
pasternak
patisony
pieczarki

produkcja ekologiczna
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pietruszka (natka)
pietruszka korzeniowa
pomarańcze
pomidory
por
portulaka
porzeczki
rabarbar
roszponka
rukola
rumianek
rzepa
rzodkiewka
sałaty
seler korzeniowy

seler naciowy
szałwia
szczaw
szczypiorek
szparagi
szpinak
śliwki
topinambur
truskawki
wężymord (czarny korzeń)
winogrona
wiśnie
ziemniaki
ziemniaki słodkie
zioła w doniczkach

Produkty przetworzone:

amarantus (ziarno)
amarantus ekspandowany
amarantuski
amarelki
barszcz czerwony wegetariański
batony
budynie
buliony warzywne
buraczki „Pychotka’
buraczki tarte zasmażane
„Smaczki”
chia (szałwia hiszpańska)
chipsy bananowe
chrupki orkiszowe
ciasteczka
ciastka
ciecierzyca
ciecierzyca w sosie pomidorowym
ciecierzyca w zalewie
cukier cynamonowy
cukier cytrynowy
cukier kokosowy (palmowy)
cukier trzcinowy
cukier waniliowy
cynamon cejloński (laski, mielony)
czekolady
daktyle suszone
desery ryżowe
desery sojowe
drożdże w proszku bezglutenowe
fasola szparagowa konserwowa
fasola w sosie pomidorowym
fasole
figi suszone
herbatki
herbatniki
hummusy
jaglanka amarantus i maliny
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jogurty sojowe
kakao inka
kakao odtłuszczone
kapusta kiszona
karob (mączka chleba
świętojańskiego)
karob w proszku bezglutenowy
kasze
kaszki
kawy zbożowe
ketchupy
koncentrat pomidorowy
kukurydza konserwowa
kurkuma
liofilizat z owoców róży (proszek)
majonez bezjajeczny
majonez delikatesowy
majonez wegański bezglutenowy
makarony
margaryna
mąka gryczana
mąka jaglana
mąka kokosowa
mąka kukurydziana
mąka razowa jęczmienna
mąka razowa orkiszowa typ 1850
mąka razowa owsiana typ 1850
mąka razowa pszenna graham 1850
mąka razowa pszenna typ 2000
mąka razowa z samopszy
mąka razowa żytnia typ 2000
mąka ryżowa
mąka z ciecierzycy
mąka żytnia typ 720
migdały
morele suszone
muesli
musztardy
napoje gazowane
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napoje kokosowe
napoje migdałowe
napoje owocowe
napoje owsiane
napoje ryżowe
napoje sojowe
napój jaglany
napój ryżowo-kokosowy
napój z orzechów laskowych
napój z orzechów nerkowca
ocet balsamiczny
ocet jabłkowy
olej kokosowy
olej konopny nierafinowany
oliwa z oliwek
oranżady
orkisz do chrupania bez cukru
orkisz ekspandowany z miodem
orkisz na kutię
orzechy nerkowca
orzechy włoskie
otręby
owies bezłuskowy (ziarno)
paprykarz wegetariański
paprykarz wegetariański z kaszą
jaglaną
passata pomidorowa
pasta bruschetta pesto
pasta orzechowa
pasta orzechowa z karobem
pasta papaja mango
pasta z migdałów prażonych
pasty słonecznikowe
pasztety
pektyna żelująca
pestki dyni
płatki 4 zboża
płatki 5 zbóż
płatki 6 zbóż
płatki gryczane
płatki jaglane
płatki jęczmienne
płatki kukurydziane
płatki orkiszowe
płatki owsiane
płatki pszenne
płatki ryżowe
płatki z teff
płatki żytnie
proszek do pieczenia bezglutenowy
przecier pomidorowy
quinoa
rodzynki
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ryż
sezam
siemię lniane
słonecznik łuskany
smalec wege jabłko cebula
soczewica
soja (ziarno)
soja w sosie pomidorowym
sok jabłkowo - burakowy
sok malinowy
sok pomidorowy
sok wielowarzywny kiszony
sok z aceroli
sok z brokułów kiszonych
sok z brzozy naturalny
sok z brzozy z cytryną
sok z brzozy z limonką i imbirem
sok z brzozy z rabarbarem
sok z buraków i selerów kiszonych
sok z buraków kiszonych
sok z kapusty kiszonej
sok z ogórków kiszonych
sok z owoców róży
sok z pietruszki kiszonej
sok z rokitnika
sok z selerów kiszonych
sos pomidorowy bez cukru dla
dzieci
sos sojowy shoyu
sól morska z ziołami
syrop buraczany
syrop daktylowy
syrop jęczmienny
syrop ryżowy
syrop z agawy
syrop z manioku
śliwki suszone
tahini (pasta sezamowa)
talarki
tofu naturalne
tofu wędzone
twarożek sojowy naturalny
wafle
wiórki kokosowe
wyciąg z aronii
wyciąg z czarnego bzu
wyciąg z dzikiej róży
wyciąg z jagód
wyciąg z malin
wyciąg z żurawiny
zakwas z quinoa (proszek)
zakwas żytni (ekstrakt)
żurawina suszona
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<95% składników ekologicznych:
makrele w oliwie z oliwek
makrele w sosie pomidorowym
sardynki w oliwie z oliwek
Termin ważności:
Produkty roślinne od 21.12.2020

r. do 31.05.2022 r.
Produkty przetworzone od 21.12.2020 r. do 31.05.2022 r.

Data kontroli: 20.11.2020

r., 21.11.2020 r.,

23.11.2020 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: 21.12.2020

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Dorota Metera

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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