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Jednostka certyfikująca akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji
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Upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do certyfikacji
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against PN-EN ISO/IEC 17065, No AC 096
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to certify organic operations. Code number PL-EKO-07

Certyfikat wydany zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

Certificate pursuant to article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of organic products

1. Numer dokumentu / Document number 2.

PL-EKO- 07-07904 (22) X Podmiot / Operator

O Grupa podmiotów / Group of operators

3. Nazwa oraz adres podmiotu lub grupy podmiotów:
Name and address of operator

4. Nazwa, adres oraz numer kodu jednostki certyfikującej:
Name, address and code number of control body

BIO PLANET S.A.

Wilkowa Wieś 7

05-084 Leszno

Sp. z o.o.

Nowoursynowska 139N/11

02-776 Warszawa

PL-EKO-07

5. Działalność podmiotu lub grupy podmiotów / Activity of the operator or group of operators

x Produkcja / Production

x Przygotowanie/ Preparation

x Dystrybucja/ Wprowadzanie do obrotu / Distribution/ Placing on the market

x Przechowywanie / Storing

x Import / Import

x Eksport / Export

6. Kategoria lub kategorie produktów, o których mowa w art. 35 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/848 oraz metody produkcji
Category or categories of products as referred to in Article 35(7) of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council (1) and production methods

a) nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał rozmnożeniowy / unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material

x produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji / organic production excluding during the conversion period

O produkcja w okresie konwersji / production during the conversion period

O produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna / organic production with non-organic production

b) zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce / livestock and unprocessed livestock products

x produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji / organic production excluding during the conversion period

O produkcja w okresie konwersji / production during the conversion period

O produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna / organic production with non-organic production

c) algi i nieprzetworzone produkty akwakultury / algae and unprocessed aquaculture products

x produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji / organic production excluding during the conversion period

O produkcja w okresie konwersji / production during the conversion period

O produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna / organic production with non-organic production

d) przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność / processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food

O produkcja produktów ekologicznych / production of organic products

O produkcja produktów w okresie konwersji / production of in-conversion products

x produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna / organic production with non-organic production

e) pasze / feed

x produkcja produktów ekologicznych / production of organic products

O produkcja produktów w okresie konwersji / production of in-conversion products

O produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna / organic production with non-organic production

f) wino / wine

x produkcja produktów ekologicznych / production of organic products

O produkcja produktów w okresie konwersji / production of in-conversion products

O produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna / organic production with non-organic production

g) inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/848 lub nieobjęte poprzednimi kategoriami / other products listed in Annex I to Regulation (EU) 2018/848 or not
covered by the previous categories

O produkcja produktów ekologicznych / production of organic products

O produkcja produktów w okresie konwersji / production of in-conversion products

x produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna / organic production with non-organic production

Niniejszy dokument został wydany zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2018/848, aby poświadczyć, że podmiot lub grupa podmiotów
przestrzega przepisów powyższego rozporządzenia.

This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group ofoperators complies with that Regulation.

7. Data, miejsce / Date, place 31.05.2022, Warszawa

Imię i nazwisko oraz podpis w imieniu jednostki certyfikującej
Name and signature on behalf of the control body

8. Certyfikat ważny/ Certificate valid

od dnia/ from 31.05.2022 do dnia/ to 31.05.2023

Wykaz produktów objętych zakresem rozporządzenia (UE) 2018/848 zawarty jest w aktualnym załączniku do niniejszego certyfikatu
The list of products covered by Regulation (EU) 2018/848 is included in the current annex to this certificate

Certyfikat można zweryfikować na www.agrobiotest.pl / Certificate to be verified at www.agrobiotest.pl
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PRZYGOTOWANIE

Bakalie

Cukry i produkty do słodzenia

Dodatki do pieczenia

Płatki drożdżowe

Grzyby

Kakao i karob

Kawy i herbaty

Kiełki

Mąki

Owoce i warzywa świeże

Produkty śniadaniowe

Produkty sproszkowane

Produkty zbożowe

Przekąski

Przetwory owocowo-warzywne

Substancje żelujące

Superfoods

Syropy

Ziarna, nasiona, pestki

Zioła i przyprawy

DYSTRYBUCJA/WPROWADZANIE DO OBROTU

Alkohole

Aromaty

Bakalie

Buliony

Cukry i produkty do słodzenia

Dania gotowe

Desery

Dodatki do pieczenia

Drożdże i płatki drożdżowe

Dżemy, konfitury, powidła

Glony, algi

Grzyby

Jaja

Kakao i karob

Karma dla zwierząt domowych

Kawy i herbaty

Kiełki

Koncentraty
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Kremy

Lody

Makarony

Mąki

Miody i produkty pszczele

Nabiał

Napoje, soki, nektary, przeciery

Octy

Olejki eteryczne

Owoce i warzywa

Owoce morza i ryby

Pasty

Pieczywo

Produkty dla dzieci

Produkty garmażeryjne

Produkty konserwowe

Produkty mięsne

Produkty mrożone

Produkty rybne

Produkty sojowe

Produkty suszone

Produkty sproszkowane

Produkty wegetariańskie

Produkty zbożowe

Przekąski

Przetwory owocowo-warzywne

Rośliny strączkowe

Słodycze

Skrobie

Sosy

Substancje żelujące

Superfoods

Suplementy diety

Syropy

Tłuszcze i oleje

Ziarna, nasiona

Zioła i przyprawy

PRZECHOWYWANIE

Alkohole

Aromaty

Bakalie

Buliony

Cukry i produkty do słodzenia

Dania gotowe

Desery
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Dodatki do pieczenia

Drożdże i płatki drożdżowe

Dżemy, konfitury, powidła

Glony, algi

Grzyby

Jaja

Kakao i karob

Karma dla zwierząt domowych

Kawy i herbaty

Kiełki

Koncentraty

Kremy

Lody

Makarony

Mąki

Miody i produkty pszczele

Nabiał

Napoje, soki, nektary, przeciery

Octy

Olejki eteryczne

Owoce i warzywa

Owoce morza i ryby

Pasty

Pieczywo

Produkty dla dzieci

Produkty garmażeryjne

Produkty konserwowe

Produkty mięsne

Produkty mrożone

Produkty rybne

Produkty sojowe

Produkty suszone

Produkty sproszkowane

Produkty wegetariańskie

Produkty zbożowe

Przekąski

Przetwory owocowo-warzywne

Rośliny strączkowe

Słodycze

Skrobie

Sosy

Substancje żelujące

Superfoods

Suplementy diety

Syropy

Tłuszcze i oleje

Ziarna, nasiona
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Zioła i przyprawy

IMPORT

Coconut milk - napój kokosowy

Coconut milk - napój kokosowy light

Napój kokosowy o smaku chai

Napój kokosowy o smaku kawowym

Napój kokosowy o smaku waniliowym

Napój kokosowy o smaku czekoladowym

Coconut milk - napój kokosowy w proszku

Mąka kokosowa

Mąka ryżowa

Krem kokosowy naturalny

Krem kokosowy o smaku ciemnej czekolady

Krem kokosowy z orzechami nerkowca

Krem kokosowy o smaku czekoladowym z orzechami laskowymi

Olej kokosowy virgin

Wiórki kokosowe

Chipsy kokosowe prażone

Zagęszczony produkt kokosowy bez dodatku cukrów

Chipsy kokosowe słodkie prażone

Chipsy kokosowe o smaku ciemnej czekolady

Chipsy kokosowe pikantne z kurkumą

Chipsy kokosowe o smaku karmelowym z solą prażone

Chipsy kokosowe pieczone

Chipsy kokosowe nieprażone

Chipsy kokosowe z kakao prażone

Napój kokosowy skondensowany

Sos kokosowy bezglutenowy

Sos kokosowy - teryaki bezglutenowy

Sos kokosowy z cebulą i czosnkiem bezglutenowy

Krem kokosowy (22% tłuszczu)

Krem kokosowy bez gumy guar (22% tłuszczu)

Krem kokosowy do ubijania

Krem kokosowy karmelizowany

Herbata czarna english breakfast

Herbata zielona różana romance me

Herbata zielona pure ceylon tea

Herbata kwiatowo-ziołowa relax me

Herbata zielona z jaśminem d-stress

Herbata zielona z miętą cool me

Herbata czarna o smaku granatu i żurawiny youthful me

Herbata czarna o smaku earl grey revive me

Herbata cytrynowa o smaku miodu heal me

Woda kokosowa naturalna

Owoc chlebowca w zalewie
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Owoc chlebowca różnolistnego w zalewie

Daktyle bez pestek suszone

Daktyle świeże na gałązkach z pestką

Daktyle bez pestek suszone ćwiartki

Daktyle sproszkowane

Pasta daktylowa

Cukier kokosowy (palmowy)

Kakao ziarna surowe

Kakao ziarna kruszone mix surowe

Kakao sproszkowane o obniżonej zawartości tłuszczu

Tłuszcz kakaowy

Sok z rokitnika

Sok z granatu

Sok z granatu z jabłekiem

Sok z rokitnika z brzoskwinią i jabłkiem

Napój z dzikiej róży

Sok z brzoskwiń i jabłek

Sok z moreli i jabłek

Sok pomidorowy

Syrop klonowy

Makaron (konjac typu noodle angel hair) bezglutenowy

Makaron (konjac typu noodle) bezglutenowy

Makaron (konjac typu noodle spaghetti) bezglutenowy

Makaron (konjac typu noodle tagliatelle) bezglutenowy

Makaron (konjac typu noodle thai style) bezglutenowy

Makaron (konjac typu noodle w kształcie ryżu) bezglutenowy

Makaron ryżowy typu noodle z ryżem czarnym i chia bezglutenowy

Makaron ryżowy typu noodle z otrębami z ryżu brązowego i chia bezglutenowy

Makaron ryżowy typu noodle z ryżem czerwonym i chia bezglutenowy

Makaron typu noodle z ryżu białego i chia bezglutenowy

Makaron ryżowy typu noodle z ryżem czarnym bezglutenowy

Makaron ryżowy typu noodle z otrębami z ryżu brązowego bezglutenowy

Makaron ryżowy typu noodle z ryżem czerwonym bezglutenowy

Makaron typu noodle z ryżu białego bezglutenowy

Ryż biały długoziarnisty

Ryż biały okrągły

Ryż brązowy długoziarnisty

Ryż brązowy okrągły

Jackfruit żółty suszony

Kawałki ananasa w soku własnym

Kawałki mango w soku ananasowym

Kawałki młodego zielonego jackfruit w zalewie

Kawałki żółtego zielonego jackfruit w soku ananasowym

Kwiaty bananowca w zalewie

Owoce egzotyczne w soku ananasowym

Plastry ananasa w soku własnym

Przecier z mango
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Przecier z ananasa

Zagęszczony produkt kokosowy bez gumy guar bez dodatku cukrów

Woda kokosowa o smaku ananasa

Woda kokosowa o smaku mango

Coconut milk - napój kokosowy bez gumy guar

Napój kokosowy


