
gEKO CERTVHIffi
GtlrARA1{ÍlA
CERTYFIKAT zGoDNlE z ART' 35 UsT. ĺ RozPoRzĄDzENlA (UE) 2018/848 W SPRAWIE PRoDUKcJl EKoLoGlczNEJ

l zNAKoWANlA PRoDUKTÓW EKoLoGlczNYGH
CERTIFICATE PURSUANT TO ARTICLE 35(1) OF REGULATION (EU) 2018/848 ON ORGANIC PRODUCTION AND LABELLING OF ORGANIC PRODUCTS

l.í. Numer dokumentu: PL-EKO-O1-004407l11A

1.3. Nazwa oraz adres podmiotu:

Liogam Foryś' Kot' Prześlak sp.j
Zgórsko ul' Słoneczna 50' 26-052 Nowiny

1.2. Podmiot / Operator

l.4' Nazwa i adres jednostki certyfikującej:

Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. PL-EKO-01
ul. Jacka Kaczmarskiego 27,02-679 Warszawa

l.5. Działalnośó podmiotu lub grupy podmiotów / Activity or activities of the operator or group of operators

- Przygotowanie / Preparation

l.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)
20181848 of the European Parliament and of the Council and production methods

d) Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność / Processed agricultural
products, including aquaculture products, for use as food
Metoda produkcji / Production method:

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

Wykaz produktów

Kategorie działalności Status
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Przetworzone produkty rolne, w Ęm produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywnośó / Processed agricultural products, including
aquaculture products, for use as food

aronia liofilizowana / freeze-dried chokeberrv X X
bez czarnv liofilizowanv / freeze-dried elderberrv x X
borówka brusznica liofilizowana / freeze-dried linoonberry x X
burak liofilizowanv / freeze-dried beetroot X X
dvnia liofilizowana / freeze-dried pumpkin x X
iabłko liofilizowane / freeze-dried aoole X X
iaqoda czarna liofilizowana / freeze-dried blueberry x X
iarmuż liofilizowanv / freeze-dried kale X X
ieżvna liofilizowana / freeze-d ried blackberrv x X
ma l i na l iof i l izow ana l Íreeze-dried rasoberrv X X
mieszanka owoców liofilizowana / freeze_dried fruit mix X X
porzeczka czarna liofilizowana / freeze-dried black currant X X
porzeczka czeruona liofilizowana / freeze-dried red curranl x X
rabarbar liofilizowanv / freeze-dried rhubarb X X
truskawka liofilizowana / f reeze-dried strawberry X X
wiśnia liofilizowana / freeze_dried cherrv X X

Niniejszy dokument został wydany zgodnie z ĺozporządzeniem (UE) 20181848, aby poświadczyć,, że podmiot pĺzestŻega przepisów
powyższego rozporządzenia.

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

l'7. 1'l'10'2022 Dąbrowica Podpis

L.i- l,l)*"

Nr certyfikatu / Document No: PL-EKO-O1-0044071'l1A
Wydľuk nr / Printout No: 22lF-5149' data wystawienia / issue date: 11.1o'2o22

l.8. Certyfikat ważny od dnia: 11'10'2022 do dnia '10'01.2024

Marcin
lnformacje o akredytacji jednostki certyfikującej / lnformation on the accreditation of the control body
Ekogwarancja PTRE Sp' z o.o. iest iednostką certýikującą wyroby akredytowaną przezPCA, Nr AC 102

Ważność i zakres ceĘfikatu można sprawdzić na stronie internetowej: http://www.ekogwarancja.pl
Check the validity and the scope of the certificate on the website: http://www.ekogwarancja.pl

#ekogwarancja
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I ZNAKOWANIA PRODUKTOW EKOLOGICZNYCH
cERTlFlcATE PURSUANT To ART|oLE 35(1) oF REGULAT|oN (EU) 2o181848 oN oRGAN|c PRoDUcTloN AND LABELL|NG oF oRGANlc PRoDUcTs

l.í. Numer dokumentu: PL-EKO-Oí-004407l11A

I.3. Nazwa oraz adres podmiotu:

Liogam Foryś, Kot' Prześlak sp.j
Zgórsko ul. Słoneczna 50' 26-052 Nowiny

1.2. Podmiot / Operator

l.4. Nazwa i adres jednostki ceĘfikującej:

Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. PL-EKO-0'|
ul. Jacka Kaczmarskiego 27,02-67 9 Warszawa

Wykaz produktów

Kateoorie działalności Status
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Przetwozone produkĘ rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywnośó / Processed agricultural products, including

aquaculture products, for use as food

żurawina liofilizowana / freeze-dried cranberry X X

Zakres działalności objęty certyÍikacją - usługowa liofilizacja owoców i wazyw / Scope of activities covered by the ceńification

freeze-drying service of fruits and vegetables.

Niniejszy dokument został wydany zgodnie z ĺozporządzeniem (UE) 2o18/848, aby poświadczyé, że podmiot przestŻega przepisów
powyższe g o r ozp oĺządze nia'

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

l'7. 11.10'2022 Dąbrowica Podpis

L^,i- l,L
l.8. cerĘĺfikat ważny od dnia: 11.10'2022 do dnia 10.01'2024

Marcin

lnformacje o akredytacji jednostki cerĘfikującej / lnformation on the accreditation of the control body

PTRE Sp. z o.o. i PCA, NrAC 102.

Ważnośó i zakres certyfikatu można sprawdzió na stronie internetowej: http://www'ekogwarancja'pl
Check the validity and the scope of the certificate on the website: http://www.ekogwarancja.pl

#ekogwarancja
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