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

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Zagroda Łącka Hanna Gorzkowska
Władysławów 36
09-520 Łąck

P 062 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

ćwiartka gęsi świeża
ćwiartka indyka świeża
ćwiartka kaczki świeża
ćwiartka kurczaka świeża
filet z piersi gęsi świeży
filet z piersi indyka świeży
filet z piersi kaczki świeży
filet z piersi kurczaka świeży
galaretka drobiowa
gęsi (tuszki)
indyki (tuszki)
kabanos drobiowy z indyka
kaczki (tuszki)
kiełbasa drobiowa biała parzona
kiełbasa drobiowa biała surowa
kiełbasa drobiowa Udana
kiełbasa na ruszt (biała parzona)
kiełbaski drobiowe Nikolki
kurczaki (tuszki)
łapki z kurczaka świeże
noga z gęsi
noga z kaczki
noga z kurczaka
pasztet z gęsi
pasztet z indyka
pasztet z kaczki
pieczony filet z piersi indyka
pieczony filet z piersi kurczaka
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podroby gęsi świeże
podroby indyka świeże
podroby kaczki świeże
podroby kurczaka świeże
podudzie indyka świeże
podudzie kurczaka świeże
polędwica łososiowa z indyka
polędwica z indyka świeża
porcja rosołowa z gęsi świeża
porcja rosołowa z indyka świeża
porcja rosołowa z kaczki świeża
porcja rosołowa z kurczaka świeża
skrzydło gęsi świeże
skrzydło indyka świeże
skrzydło kaczki świeże
skrzydło kurczaka świeże
szyja z gęsi
szyja z indyka
szyja z kaczki
udziec indyka świeży
udziec indyka ze skórą pieczony
udziec kurczaka świeży
wędzony filet z piersi gęsi
wędzony filet z piersi indyka
wędzony filet z piersi kaczki
wędzony filet z piersi kurczaka
wędzony udziec z indyka
Termin ważności:
Produkty przetworzone od 25.10.2021

r. do 31.03.2023 r.

Data kontroli: 4.10.2021

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: 25.10.2021

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Dorota Metera

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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