CERTYFIKAT
wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007

Nr dokumentu: PL-EKO-09/3610/21
Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Nazwa, adres i numer jednostki certyfikującej:

MANUFAKTURA KWASU KORUS
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
ul. AKACJOWA 21F
05-830 NADARZYN
Główny rodzaj działalności:

producent
importer
przetwórca
akwakultura

zbiór ze stanu naturalnego
pszczelarstwo
wprowadzający do obrotu
przygotowanie

Grupy produktów/działalność:

Centrum Jakości AgroEko Sp . z o. o.
03-216 Warszawa, ul. Modlińska 6 lok. 207

Up oważnienie Ministra Rolnictwa
i Rozwoj u Wsi Nr PL-EKO-09
Jednostka akredytowana p rzez Polskie
Centrum Akredytacj i AC 148

Określone jako:

Rośliny i produkty roślinne
Wodorosty morskie i produkty z wodorostów morskich
Zwierzęta gospodarskie i produkty zwierzęce
Zwierzęta akwakultury i produkty zwierzęce akwakultury
Produkty przetworzone

Odwołując się do ilości produktów podanych
w załączniku, stanowiącym integralną całość
z Certyfikatem, szt. 1

produkcja ekologiczna,
produkty w okresie konwersji:
produkcja z pierwszych 12 miesięcy okresu
konwersji (bez prawa znakowania z powołaniem
się na produkcję ekologiczną lub produkcję w okresie
konwersji),
produkcja po zakończeniu 12 miesięcy konwersji
(znakowanie może odnosić się do produkcji w
okresie konwersji, z zachowaniem wymogów art.
62 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),
produkcja nieekologiczna prowadzona równolegle do
produkcji/przetwarzania zgodnie z art. 11 rozporządzenia
(WE) nr 834/2007

Termin ważności:
Produkty roślinne od
Produkty z wodorostów morskich od
Produkty zwierzęce od
Produkty zwierzęce akwakultury od
Produkty przetworzone od
2021-12-16

do
do
do
do
do 2023-03-31

Data kontroli: 2021-12-03

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
Signature Not Verified
wspomnianych rozporządzeniach.
Data, miejsce: 2021-12-16, Warszawa
Podpis w imieniu jednostki kontrolującej wydającej Certyfikat:
Kolej ne wydanie Certyf ikatu automatycznie anuluj e wydanie p op rzednie.
Załącznik Pr01-Z9

Dokument podpisany przez Justyna
Wasilewko; Centrum Jakości Agroeko
Sp. z o.o.
Data: 2021.12.16 15:21:17 CET

Wydanie 10 z dn. 07.06.2018 r.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1
DO CERTYFIKATU
NR PL-EKO-09/3610/21 wydanego w dniu 16.12.2021
dla

MANUFAKTURA KWASU KORUS I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
ul. AKACJOWA 21F
05-830 NADARZYN

Zakres działalności objętej Certyfikatem (produkcja ekologiczna):
LP

Zakres działalności objętej certyfikatem

1

PRZETWÓRSTWO ARTYKUŁÓW ROLNOSPOŻYWCZYCH

Produkty otrzymywane metodami ekologicznymi
rodzaj produktów

ilość

.

Ekologiczny kwas chlebowy

160000 l

Kolej ne wydanie załącznika automatycznie anuluj e wydanie p op rzednie.
Data wydania załącznika: 16.12.2021
Załącznik Pr01-Z9 Strona: 1 z 1

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Justyna
Wasilewko; Centrum Jakości Agroeko
Sp. z o.o.
Data: 2021.12.16 15:23:45 CET

