Certyfikat wydawany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29 (1) of Regulation (EC) No 834/2007
Kolejne wydanie certyfikatu anuluje poprzednie / Successive edition of the certificate cancels the previous one
Nr certyfikatu: PL-EKO-01-001493, wydanie nr: 12B / Document No: PL-EKO-01-001493, edition No: 12B
Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:
Name and address of operator:

Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:
Name, address and code number of control body:

Dary Natury Mirosław Angielczyk
Koryciny 73, 17-315 Grodzisk
Pozyskiwanie roślin dziko rosnących i grzybów / Wild collection
Produkty ekologiczne / Organic products

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

babka lancetowata liść / plantaginis lanc. folium
babka zwyczajna liść / plantaginis folium
berberys owoc / berberis fructus
bez czarny kwiat / sambuci flos
bez czarny owoc / sambuci fructus
biedrzeniec korzeń / pimpinella radix
bluszczyk ziele / glechomae herba
bobrek liść / menyanthidis folium
bodziszek cuchnący ziele / geranium robertianum herba
borowik szlachetny / boletus edulis
borówka brusznica liść / vitis idaeae folium
borówka brusznica owoc / vitis idaeae fructus
borówka czernica liść / myrtylli folium
borówka czernica owoc / vaccinium myrtillus fructus
brzoza liść / betulae folium
brzoza pączki / betulae gemma
brzoza sok / betulae succus
bukwica ziele / betonicae herba
bylica pospolita ziele / artemisiae herba
chaber bławatek kwiat / cyani flores sine calicis
chmiel szyszki / strobili lupuli
cykoria korzeń / cichori radix
cykoria kwiat / cichori flos
cykoria ziele / cichori herba
czosnek niedźwiedzi liść / alli ursini folium
czyściec leśny ziele / Stachydis sylvaticae herba
dąb kora / quercus cortex
dereń jadalny / corni fructus
dziewanna kwiat / verbasci flos
dzięgiel leśny korzeń / angelica sylvestris radix
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Produkcja ekologiczna
Organic production

dzięgiel leśny liść / angelica sylvestris folium
dziurawiec ziele / hyperici herba
glistnik ziele / chelidonii herba
głóg kwiat / crataegi flos
głóg owoc / crataegi fructus
guz brzozy plecha z surowca drzewnego / piptoporus betulnus, inonotus obligus
gwiazdnica pospolita ziele / stellaria herba
jabłoń owoc / malus fructus
jałowiec owoc / juniperi fructus
janowiec ziele / genistae herba
jarzębina kwiat / sorbi flos
jarzębina owoc / sorbi fructus
jasnota gajowiec ziele / lamii flos
jasnota kwiat / lami albi flos
jasnota ziele / lami albi herba
jemioła ziele / visci herba
jesion kora / fraxini cortex
jeżyna liść / rubi fruticosi folium
jeżyna owoc / rubi fruticosi fructus
kobylak korzeń / hydrolopathi radix
kocanka kwiatostan / helichrysi inflorescentia
koniczyna kwiat / trifolii rubi flos
kopytnik pospolity ziele / asari cum radicibus herba
kozłek korzeń / valerianae radix
koźlarz / leccinum gray
krwawnik ziele / millefoli herba
kuklik korzeń / gei urbani radix
lebiodka ziele / origani herba
lipa kwiat / tiliae flos
lipa pączki / tiliae gemmae
lnica ziele / linariae herba
łopian korzeń / bardanae radix
macierzanka ziele / thymi serpylli herba
malina liść / rubi idaei folium
malina pędy / rubi idaei turiones
marchew dzika nasiona / dauci carotae semen
marzanka wonna ziele / asperulae herba
mięta liść / menthae pipperita folium
miodunka ziele / pulmonariae herba
mniszek korzeń / taraxaci radix
mniszek kwiat / taraxaci flos
mniszek liść / taraxaci folium
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Produkcja ekologiczna
Organic production

mydlnica korzeń / saponariae radix
nawłoć ziele / solidaginis herba
nostrzyk ziele / meliloti herba
ostrożeń ziele / cirsi oleracei herba
pędy sosny zwyczajnej / gemmae pini
pięciornik gęsi ziele / anserinae herba
pięciornik kurze ziele kłącze / tormentillae rhizoma
podagrycznik ziele / aegopodii podagrariae herba
podbiał liść / farfarae folium
podgrzybek brunatny / xerocomus badius
pokrzywa korzeń / urticae radix
pokrzywa liść / urticae folium
pokrzywa nasiona / urticae semen
połonicznik ziele / herniarae herba
poziewnik ziele / galeopsidis herba
poziomka liść / fragariae folium
poziomka owoc / fragariae fructus
przelot kwiat / anthyllis flos
przetacznik ziele / veronicae herba
przytulia ziele / galii veri herba
przywrotnik ziele / alchemillae herba
rdest ostrogorzki ziele / polygoni hydropiperis herba
rdest ptasi ziele / polygoni avicularis herba
rzepik ziele / agrimoniae herba
serdecznik ziele / leonuri herba
siedmiopalecznik błotny ziele / comarum palustre herba
skrzyp ziele / equiseti herba
sosna pąki / pini gemma
stokrotka kwiat / bellis flos
ślaz kwiat / malvae silvestris flos
ślaz ziele / malvae silvestris herba
świetlik ziele / euphrasiae herba
tarnina kwiat / pruni spinose flos
tarnina owoc / pruni spinose fructus
tatarak kłącze / calami rhizoma
topinambur / helianthus tuberosus
topola pączki / populi gemmae
uczep ziele / bidentis tripartiae herba
wężownik kłącze / bistortae rhizoma
wiązówka błotna kwiat / ulmariae flos
wiązówka błotna ziele / ulmariae herba
wierzba purpurowa kora / salicis purpurea cortex
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Produkcja ekologiczna
Organic production

wierzbownica drobnokwiatowa ziele / epilobium parviphlorum herba
wierzbówka ziele / epilobium angustifolium herba
wiesiołek korzeń / oenotherae radix
wiesiołek nasiona / oenotherae semen
wilżyna korzeń / ononidis radix
włóknouszek ukośny / inonotus obliquus
wrzos kwiat / callunae flores
żołędzie / quercus semen
żurawina błotna owoc / oxycoccus palustris fructus
żywokost korzeń / symphyti radix
Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle
Organic production /
Parallel non-organic production

Przetwórstwo / Processing
Produkty ekologiczne / Organic products
-

agar / agar
anyż gwiazdkowy / star anise
anyż nasiona / anise seeds
"aromatyczny grill" posypka na węgiel / ''aromatic grill" spice for coal
aronia suszona owoc / dried chokeberry fruit
barszcz czerwony / beetroot concentrate
barszcz czerwony / beetroot soup
bazylia suszona / dried basil
berberys suszony owoc / dried berberis fruit
bigos wegetariański z grzybami / vegetarian stew with mushrooms
błonnik z odolejonych nasion wiesioła / fiber of de-oiled seed primrose
borowik suszony / dried boletus
borówka brusznica suszona owoc / dried lingonberry fruit
borówka czernica suszona owoc / dried blueberry fruit
bulion warzywny w proszku / vegetable broth powder
burak czerwony w proszku / red beet powder
buraki ćwikłowe przecierane pasteryzowane / beetroots rub pasteurized
buraki ćwikłowe suszone zasmażane w miodzie / beetroots dried fried in honey
cebula suszona / dried onion
chili / chili
chipsy z topinamburu / Jerusalem artichoke chips
chrupki z pigwowca / quince crisps
chrupki z poziomki / wild strawberry crisps
chrzan / horseradish
chrzan tarty / horseradish
ciastka z czarnuszką, kminkiem i anyżem / cakes with black cumin, caraway and anise
ciastka z nasionami pokrzywy / cakes with nettle seeds
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Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle
Organic production /
Parallel non-organic production

Przetwórstwo / Processing
Produkty ekologiczne / Organic products
-

ciastka żołędziowe / acorn cakes
ciastka żołędziowe z miodem / acorn cookies with honey
ciastka żołędziowe z nasionami konopi / acorn cakes with hemp seeds
cukier różany / rose sugar
curry / curry
cynamon / cinnamon
cynamon mielony / ground cinnamon
czarnuszka siewna nasiona / garden fennelflower seeds

-

cząber suszony / dried savory
czosnek / garlic
czosnek kiszony / pickled garlic
czosnek marynowany z papryką / pickled garlic with pepper
czosnek marynowany z papryką prowansalską / pickled garlic with pepper de Provence
czosnek mielony / ground garlic
czosnek niedźwiedzi kiszony / pickled ramson
czosnek niedźwiedzi liść / wild garlic leaf
czosnek niedźwiedzi mielony / ground wild garlic
czosnek niedźwiedzi suszony / dried ramson
czosnek w zalewie / pickled garlic
czosnkowy sos do sałatek / garlic salad dressing
ćwikła z chrzanem / beetroot puree with horseradish
estragon / tarragon
galaretka z czarnej porzeczki / black currant jelly
galgant / galangal
gałka muszkatołowa mielona / ground nutmeg
gałka muszkatołowa / nutmeg
gorczyca biała / white mustard
goździki / carnations
goździki mielone / ground carnations
groszki z borówki wysokiej / sweets of hihgbush blueberry
guarana / guarana
guarana mielona / ground guarana seeds
herbata biała / white tea
herbata czarna / black tea
herbata czarna "bajeczna" / black tea "fabulous"
herbata czarna korzenna / black tea spicy
herbata czarna "odkwaszająca" / black tea "de-acidifying"
herbata czarna "rozgrzewająca" / black tea ''warming"
herbata czarna z cynamonem i goździkami / black tea with cinnamon and cloves
herbata czarna z pysznogłówką / black tea with monarda
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Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle
Organic production /
Parallel non-organic production

Przetwórstwo / Processing
Produkty ekologiczne / Organic products
-

herbata czarna z różą / black tea with rosa
herbata czarna z trawą cytrynową / black tea with lemongrass
herbata czarna z wanilią / black tea with vanilla
herbata czerwona / red tea
herbata szkolna / classroom tea
herbata zielona / green tea
herbata zielona "odkwaszająca" / green tea "de-acidifying"
herbata zielona relaksująca / relaxing green tea

-

herbata zielona yerba mate / green tea yerba mate
herbata zielona z hibiskusem / green tea with hibiscus
herbata zielona z imbirem / green tea with ginger
herbata zielona z jeżówką / green tea with echinacea
herbata zielona z miętą / green tea with mint
herbata zielona z pokrzywą / green tea with nettle
herbata zielona z trawa cytrynową / green tea with lemongrass
herbata zielona z zielem konopii / green tea with hemp herb
herbata zielona z żeń-szeniem / green tea with ginseng
herbata zielona z żurawiną, maliną i różą / green tea with cranberry, raspberry, rosa
herbatka alergen stop / alergen stop tea
herbatka ambrozja / "ambrozja" tea
herbatka anti-age / "anty age" tea
herbatka arcydzięgiel korzeń / angelica root tea
herbatka aroniowa / chokeberry tea
herbatka babka lancetowata liść / ribwort plantain tea
herbatka babka zwyczajna / larger plantain tea
herbatka bądź optymistą / tea or optimist
herbatka bądź zdrów z zielem jeżówki purpurowej / "be healthy with Echinacea herb" tea
herbatka belle figure / "belle figure" tea
herbatka berberysowa / berberis tea
herbatka bez czarny kwiat / elderberry flower tea
herbatka bez czarny owoc / elderberry fruit tea
herbatka biedrzeniec korzeń / anise root tea
herbatka bio-energia / "bio-energy" tea
herbatka biovert edu / "biovert edu" tea
herbatka biovert lakto / "biovert lakto" tea
herbatka biovert meno / "biovert meno" tea
herbatka bluszczyk ziele / ivy herb tea
herbatka bławatek kwiat / cornflower tea
herbatka bławatek płatki / cornflower petals tea
herbatka "Bocianek" / tea "Bocianek"
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Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle
Organic production /
Parallel non-organic production

Przetwórstwo / Processing
Produkty ekologiczne / Organic products
-

herbatka "Body Line" / "Body Line" tea
herbatka bodziszek cuchnący ziele / geranium herb tea
herbatka bomba witaminowa / "vitamin bomb" tea
herbatka bon apettit / "bon apettit" tea
herbatka borówka brusznica liść / lingonberry leaf tea
herbatka borówka czernica owoc / bluberry fruit tea
herbatka borówkowa / lingonberry tea
herbatka bratek ziele / pansy herb tea

-

herbatka brzoza liść / birch leaf tea
herbatka bukwica ziele / betony herb tea
herbatka bylica ziele / mugwort herb tea
herbatka chmiel szyszka / hopcone tea
herbatka ciśnienie krwi / tea blood pressure
herbatka cykoria podróżnik ziele / chicory herb tea
herbatka czernica liść / blueberry leaf tea
herbatka czystek ziele / cistus herb tea
herbatka dąb kora / oak bark tea
herbatka dereniówka / dogwood tea
herbatka detox / detox tea
herbatka dla dziadka / "for grandfather" tea
herbatka dla dzieci i niemowląt / tea for children and infants
herbatka dla dzieci "krasnoludek" / "krasnoludek" tea for children
herbatka dla nerwusów / "for nervous" tea
herbatka dla niejadka / "for poor eater" tea
herbatka dla pań / "for ladies" tea
herbatka dla serduszka / "for heart" tea
herbatka dla żołądkowców / "for weak-stomached " tea
herbatka do sauny / "to the sauna" tea
herbatka "dobry humor" / tea "good humor"
herbatka dworska / "dworska" tea
herbatka dziewanna kwiat / mullein flower tea
herbatka dzika róża / wild rose tea
herbatka dzika śliwa / wild plum tea
herbatka dziurawiec ziele / St. John's wort herb tea
herbatka eko odchudzanie "motylem byłem ..." / "motylem byłem ..." slimming tea
herbatka ekologiczny ogród / "organic garden" tea
herbatka familijna / "family" tea
herbatka fit body / fit body tea
herbatka fitness / tea fitness
herbatka "franch paradox" / "franch paradox" tea
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Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle
Organic production /
Parallel non-organic production

Przetwórstwo / Processing
Produkty ekologiczne / Organic products
-

herbatka glistnik ziele / celandine herb tea
herbatka głóg kwiat / hawthorn flower tea
herbatka głóg owoc / hawthorn fruit tea
herbatka Gojnik ziele / sideritis herb tea
herbatka gripoherbs / "gripoherbs" tea
herbatka guz brzozy / birch tuber tea
herbatka Herkules / Herkules tea
herbatka hetmańska / "hetmańska" tea

-

herbatka hibiskus / hibiscus tea
herbatka imbirowa / ginger tea
herbatka jabłkowo-miętowa / apple-mint tea
herbatka jabłkowy sad / apple orchard tea
herbatka jagodowa / blueberry tea
herbatka janowiec ziele / greenweed herb tea
herbatka jarząb kwiat / sorb flower tea
herbatka jarzębina owoc / rowan tree fruit tea
herbatka jasnota biała kwiat / white deadnettle flower tea
herbatka jelitowa / "intestinal" tea
herbatka jemioła ziele / tea mistletoe herb
herbatka jeżówka ziele / echinacea herb tea
herbatka jeżyna liść / dewberry leaf tea
herbatka jeżyna owoc / dewberry fruit tea
herbatka karczoch ziele / artichoke herb tea
herbatka kobylak korzeń / kobylak root tea
herbatka kocanka kwiatostan / cudwed blossom tea
herbatka kocimiętka ziele / catnip herb tea
herbatka kondycja / shape tea
herbatka koniczyna biała kwiat / white clover flower tea
herbatka koniczyna czerwona kwiat / red clover flower tea
herbatka koper włoski / fennel tea
herbatka kopytnik ziele / hazelwort herb tea
herbatka kozłek korzeń / valerian root tea
herbatka królewska / "królewska" tea
herbatka krwawnik ziele / milfoil herb tea
herbatka krwiściąg ziele / great burnet herb tea
herbatka krzemionkowa / "siliceous " tea
herbatka książęca / "książęca" tea
herbatka kuklik kłącze / avens rhizome tea
herbatka kwiecista łąka / flowery meadow tea
herbatka la rose / la rose tea
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Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle
Organic production /
Parallel non-organic production

Przetwórstwo / Processing
Produkty ekologiczne / Organic products
-

herbatka laktacyjna / "lactogenic" tea
herbatka lato w ziołowym zakątku / summer in "ziołowy zakątek" tea
herbatka lawenda kwiat / lavender flower tea
herbatka leśna polana / "forest clearing" tea
herbatka leśne aromaty / '"forest aromas" tea
herbatka leśne smakowitości / "forest flavours" tea
herbatka lipa kwiat / linden flower tea
herbatka lipowo-malinowa / linden-raspberry tea

-

herbatka lukrecja korzeń / licorice root tea
herbatka łopian korzeń / common burdock root tea
herbatka łyk natury / "sip of the nature" tea
herbatka macierzanka ziele / thyme herb tea
herbatka magnacka / "magnacka" tea
herbatka malina liść / raspberry leaf tea
herbatka malina owoc / raspberry fruit tea
herbatka malinowa / raspberry tea
herbatka malinowa kresowa / "kresowa" raspberry tea
herbatka malinowo-imbirowa / raspberry-ginger tea
herbatka malinowo-różnana / raspberry-rose tea
herbatka malwa czarna kwiat / mallow friut tea
herbatka marzanka ziele / sweet woodruff herb tea
herbatka "Melangee Delunes" / "Melangee Delunes" tea
herbatka melisa liść / lemon balm leaf tea
herbatka mięta liść / mint leaf tea
herbatka miodunka ziele / lungwort herb tea
herbatka mistrzowska / "mistrzowska" tea
herbatka mniej cukru / less sugar tea
herbatka mniszek korzeń / dandelion root tea
herbatka mniszek kwiat / dandelion flower tea
herbatka mniszek liść / dandelion leaf tea
herbatka moringa liść / tea moringa leaf
herbatka morwa biała liść / white mullberry leaf tea
herbatka mydlnica korzeń / soapworts root tea
herbatka na chrypkę / "for hoarseness" tea
herbatka na dobranoc / bedtime tea
herbatka na dzień dobry / good morning tea
herbatka nagietek płatki / calendulae petals tea
herbatka nawłoć ziele / golden rod herbs tea
herbatka nefro tabs / nefro tabs tea
herbatka oczyszczanie / cleansing tea
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Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle
Organic production /
Parallel non-organic production

Przetwórstwo / Processing
Produkty ekologiczne / Organic products
-

herbatka odkwaszająca / deacidification tea
herbatka ogórecznik ziele / borrage herbs
herbatka opuncja kwiat / opuntia flower tea
herbatka ostrożeń ziele / thistle herb tea
herbatka owies ziele / oat herb tea
herbatka owoce lasu / "forest fruits" tea
herbatka owocowy raj / "fruits paradise" tea
herbatka perz kłącze / wheat grass rhizome tea

-

herbatka pięciornik gęsie ziele / goose potentil herb tea
herbatka pięciornik kurze ziele / tormentil herb tea
herbatka piękna skóra / beautiful skin tea
herbatka Pitagoras / Pitagoras tea
herbatka płatki słonecznika / sunflower petals tea
herbatka pokrzywa korzeń / nettle root tea
herbatka pokrzywa liść / nettle leaf tea
herbatka polecana przy alergii / tea "recommended for allergy"
herbatka polecana przy chorobach reumatycznych "lumbago"/ tea "recommended for rheumatic disease lumbago"
herbatka polecana przy cukrzycy / tea "recommended for diabetes"
herbatka polecana przy miażdżycy / tea "recommended for atherosclerosis"
herbatka polecana przy migrenie "globus" / tea "recommended for migraine - globus"
herbatka polecana przy nadmiarze cholesterolu / tea "recommended for excess of the cholesterol"
herbatka polecana przy odtruwaniu / tea "recommended for detoxification"
herbatka polecana przy trądziku / tea "recommended for acne"
herbatka polecana przy zaparciach / tea "recommended for constipation"
herbatka polecana przy zgadze / tea "recommended for heartburn"
herbatka poobiednia / after-dinner tea
herbatka poranna / morning tea
herbatka porzeczka czarna liść / blackcurrant tea leaf
herbatka porzeczkowa / currant tea
herbatka power / power tea
herbatka poziewnik ziele / hemp nettle herb tea
herbatka poziomka liść / wild strawberry leaf tea
herbatka poziomkowa / wild strawberry tea
herbatka poziomkowa owoc / wild strawberry friut tea
herbatka przelot kwiat / kidney vetch flower tea
herbatka przetacznik ziele / speedwell herb tea
herbatka przytulia / bedstraw tea
herbatka przywrotnik ziele / alchemilla herb tea
herbatka radość życia / joy of life tea
herbatka Rasputin / Rasputin tea

-
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herbatka rdest ptasi ziele / doorweed herb tea
herbatka regeneracyjna / regenerative tea
herbatka regulująca trawienie / "digestion regulation" tea
herbatka relaks / "relaxation" tea
herbatka rokitnikowa / sea buckthorn tea
herbatka rozgrzewająca / warm up tea
herbatka róża owoc / rose fruit tea
herbatka róża pączki / rosebud tea

-

herbatka róża płatki / rose petals tea
herbatka różana / rose tea
herbatka różana z hibiskusem / rose tea with hibiscus
herbatka rumianek koszyczek / camomile flower head tea
herbatka rumiankowo - imbirowa / camomile - ginger tea
herbatka rzepik ziele / agrimony herb tea
herbatka samo zdrowie / "only health" tea
herbatka seniorita / "seniorita" tea
herbatka serdecznik ziele / motherwort herb tea
herbatka siedmiopalecznik błotny ziele / purple marshlocks herb tea
herbatka skórna / "skinnily" tea
herbatka skrzyp ziele / horstail herb tea
herbatka słoneczny ogród / sunny garden tea
herbatka sosna pączki / pine bud tea
herbatka sprzedawca snów / dreams salesman tea
herbatka starosłowiańska / "old-slavic" tea
herbatka stokrotka kwiat / common daisy flower tea
herbatka szałwia liść / sage leaf tea
herbatka ślaz kwiat / mallow flower tea
herbatka świąteczna / "festive" tea
herbatka świetlik ziele / eyebright herb tea
herbatka tarnina kwiat / blackthorn flower tea
herbatka tarnina owoc / blackthorn fruit tea
herbatka tarniówka / blackthorn tea
herbatka tatarak kłącze / calamus rhizome tea
herbatka truskawkowo-malinowo-rożana / strawberry-raspberry-rose tea
herbatka trzustkowa / "pancreatic" tea
herbatka uczep ziele / bur marigold herb tea
herbatka uodparniająca / "immunize" tea
herbatka Werbena cytrynowa / lemon verbena tea herb
herbatka werbena ziele / vervain herb tea
herbatka wiązówka kwiat / meadow sweet flower tea
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herbatka wieczór w Paryżu / evening in Paris tea
herbatka wierzba kora / willow bark tea
herbatka wierzbownica drobnokwiatowa / hoary willown tea
herbatka wilżyna korzeń / restharrow root tea
herbatka wiosna w ogrodzie / spring in garden tea
herbatka "Witaminka" / "Witaminka" tea
herbatka wrzos kwiat / hearther flower tea
herbatka wrzosowy las / heathy forest tea

-

herbatka wspomagająca krążenie / tea "adjunctive of blood circulation"
herbatka wspomagająca pracę wątroby / tea "adjunctive liver function"
herbatka z czarnej porzeczki / black currant tea
herbatka z korzeniem mniszka / sow-thistle root tea
herbatka z kurkumą / tea with curcuma
herbatka z pigwowcem / tea with a quince
herbatka z zielem szczeci / teasel herb tea
herbatka zdrowe nerki / healthy kidney tea
herbatka zefirek / "zefirek" tea
herbatka ziemiańska / "ziemiańska" tea
herbatka zima w Zakopanem / winter in Zakopane tea
herbatka ziołowa polana / herbal glade tea
herbatka złocień maruna / feverfew tea
herbatka żurawinowa / cranberry tea
herbatka żywokost korzeń / comfrey root tea
hyzop ziele / hyssop
imbir / ginger
jabłka do szarlotki / apples for apple pie
jabłko suszone owoc / dried apple fruit
jałowiec owoc / juniper fruit
jarmuż proszek / kale powder
jęczmień mielony młody / green barley grass powder
kandyzowany owoc pigwowca / candied quince
kapsułki z kozieradki / capsules fenugreek
kapusta biała proszek / common cabbage powder
kapusta czerwona proszek / red cabbage powder
kapusta kiszona / sauerkraut
kapusta kiszona w główkach / whole sour cabbage
kapusta kiszona z jarmużem / sauerkraut with kale
kapusta kiszona z żurawiną / sauerkraut with cranberry
kapuśniak - mieszanka warzyw suszonych i przypraw / "cabbage soup" - a mix of dried vegetables and
spices
kardamon mielony / ground cardamom

-
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kardamon ziarno / cardamon seeds
kawa / coffee
kawa "Bocianek" / coffee "Bocianek"
kawa czarna mielona z czagą / black ground coffee with chaga mushroom
kawa orkiszowa / spelt coffee
kawa z cykorii rozpuszczalna / coffee with chicory instant
kawa z nasion chia / coffee from chia seeds
kawa z nasion konopi / coffee from cannabis seeds

-

kawa z topinamburu / sunroot coffee
kawa z topinamburu rozpuszczalna / sunroot coffee instant
kawa z żołędzi rozpuszczalna / instant coffee from acorns
kawa ziołowo-zbożowa / herb-cereal coffee
kawa żołędziówka / acorns coffee
kawa żołędziówka z żeń - szeniem / acorns coffee with ginseng
kawa żółędziówka z tarniną i głogiem / acorn coffee with blackthorn and hawthorn
keczup / ketchup
ketchup z owoców róż / ketchup from rose
ketchup z owoców róży z ziołami / ketchup from rose and herbs
kiełki brokuła / broccoli sprouts
kiełki buraka / beetroot sprout
kiełki dyni / pumpkin sprout
kiełki fasoli mung / "mung" bean sprout
kiełki grochu / pea sprout
kiełki gryki / buckwheat sprout
kiełki lnu / flax sprout
kiełki lucerny / alfalfa sprouts
kiełki pszenicy / wheat sprout
kiełki rzeżuchy / cress sprout
kiełki rzodkwi / radish sprout
kiełki słonecznika / sunflower sprout
kiełki soczewicy / lentil sprout
kiełki soi / soybean sprout
kiełki wiesiołka / evening primrose sprout
kiełki żyta / rye sprout
kmin rzymski / cumin
kminek / caraway
kminkowy sos do sałatek / caraway salad dressing
kolendra / coriander
kolendra mielona / ground coriander
kolendra natka / coriander leaves
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kompot z owoców róż / rose hip compote
konfitura z borówki / lingonberry jam
konfitura z czerwonej cebuli / red onion jam
konfitura z jagody czarnej / blueberry jam
konfitura z marchwi / jam with carrot
konfitura z papryki / pepper jam
konfitura z płatków róży / rose petals jam
konfitura z poziomek / wild strawberry jam

-

konfitura z róży / rose jam
konfitura z truskawek / strawberry jam
konfitura z żurawiny / cranberry jam
koper suszony / dried dill
kozieradka / fenugreek
kozieradka mielona / ground fenugreek
kurkuma / curcuma
kurkuma plastry / curcuma slices
kwiat muszkatołowca / nutmeg flower
kwiatowy sos do sałatek / floral salad dressing
liść laurowy / bay leaf
lubczyk / lovage
majeranek / marjoram
mak niebieski / poppy
marchew suszona / dried carrot
marchew suszona zasmażana w miodzie / dried carrots fried in honey
marchew suszona zasmażana w oleju / dried carrots fried in oil
marchew w proszku / carrot powder
marynata do mięs paprykowa łagodna / mild pepper marinade for meat
marynata do mięs paprykowa ostra / hot pepper marinade for meat
marynata do mięsa czosnkowo - ziołowa / garlic - herbs marinade for meat
mąka kokosowa / coconut flour
mąka z młodego jęczmienia / young barley flour
mąka z perzu / wheat grass flour
mąka z topinamburu / girasole flour
mąka z żołędzi / acorns flour
mieszanka warzyw marynowana / marinated vegetables mix
miodownik melisowaty ziele / royal velvet herb
miód / honey
multi - sok / multi - juice
mus jabłkowo-dyniowy / apple pumpkin mousse
mus różano jabłkowy / rosy-apple mousse
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mus różano-dyniowy / rosy-pumpkin mousse
musztarda / mustard
musztarda ziołowa / herbal mustard
napój alco-detox / alco-detox drink
napój antyperspirant / anti-perspirant drink
napój "Body Line" / "Body Line" drink
napój detox / detox drink
napój happy moments / happy moments drink

-

napój herbasyt / "herbasyt" drink
napój imbirowy / ginger drink
napój kurkumowy / curcuma drink
napój lazy chillout / lazy chillout drink
napój "lekkość bytu" / "lekkość bytu" drink
napój mleczno-różany / drink milk rose
napój pH+ / pH+ drink
napój pobudzający green power / green power stimulating juice
napój relax / relaxation drink
napój sok z brzozy oczyszczający / birch juice purifying drink
napój sok z brzozy z brusznicą / birch juice with lingonberry drink
napój sok z brzozy z czystkiem / birch juice with cistus drink
napój sok z brzozy z różą / birch juice with rose drink
napój sunny day / sunny day drink
napój top-plants / top-plants drink
napój z czystka / cistus drink
nasiona amarantusa / amaranth seeds
nasiona konopi / hemp seeds
nasiona konopi łuskane / hulled hemp seeds
nasiona lnu / flax seeds
nasiona marchwi / carrot seeds
nasiona na kiełki - brokuł / seeds for germ - broccoli
nasiona na kiełki - burak / seeds for beet germ
nasiona na kiełki - dynia / seeds for pumpkin germ
nasiona na kiełki - fasola mung / seeds for "mung" bean germ
nasiona na kiełki - groch / seeds for pea germ
nasiona na kiełki - gryka / seeds for buckwheat germ
nasiona na kiełki - len / seeds for flax germ
nasiona na kiełki - lucerna / seeds for germ - alfalfa
nasiona na kiełki - pszenica / seeds for wheat germ
nasiona na kiełki - rzeżucha / seeds for cress germ
nasiona na kiełki - rzodkiew / seeds for radish germ
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nasiona na kiełki - słonecznik / seeds for sunflower germ
nasiona na kiełki - soczewica / seeds for lentil germ
nasiona na kiełki - soja / seeds for soybean germ
nasiona na kiełki - wiesiołek / seeds for evening primrose germ
nasiona na kiełki - żyto / seeds for ryes germ
nasiona pokrzywy / nettle seeds
nasiona szałwi hiszpańskiej chia / Salvia hispanica chia seeds
ocet jabłkowy / apple vinegar

-

ocet miodowy / honey vinegar
ocet spirytusowy 10% / vinegar 10%
ocet winny różany / rose grape vinegar
ocet z estragonem / vinegar with tarragon
ocet z kwiatem róży / vinegar with rose flower
ocet z kwiatem ślazu / vinegar with mallow flower
ocet z lubczykiem / vinegar with lovage
ocet z miętą / vinegar with mint
ocet z ziołami / vinegar with herbs
ocet ziołowy / herbs vinegar
odtluszczone nasiona ostropestu / fat free milk thistle seed
odtłuszczone nasiona chia / fat free chia seeds
odtłuszczone nasiona czarnuszki / fat free running pop seeds
odtłuszczone nasiona dyni / fat free pumpkin seeds
odtłuszczone nasiona konopi / fat freecannabis seeds
odtłuszczone nasiona lnianki / fat free camelina seeds
odtłuszczone nasiona lnu / fat free flax seeds
odtłuszczone nasiona róży / fat free rose seeds
odtłuszczone nasiona rzepaku / fat free rape seeds
odtłuszczone nasiona wiesiołka / fat free primrose seeds
ogórki kiszone / pickled cucumbers
ogród warzywny / vegetable garden
olej czosnkowy / garlic oil
olej dla mam / "for moms" oil
olej do roślin strączkowych / oil for leguminous plants
olej "junior" / "junior" oil
olej "kobieta dojrzała" / "mature woman" oil
olej kokosowy / coconut oil
olej konopny / hempseed oil
olej lniany / flax oil
olej rokitnikowy / sea buckthorn oil
olej rzepakowy / rape oil
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olej "senior" / "senior" oil
olej sezamowy / sesame oil
olej sojowy / soybean oil
olej tłoczony na zimno z lubczykiem / cold pressed oil with lovage
olej witaminowy / vitamin oil
olej z czarnuszki / black cumin oil
olej z lnianki / camelina oil
olej z nasion amarantusa / amaranth seed oil

-

olej z nasion brokułu / broccoli seed oil
olej z nasion chia / chia seed oil
olej z nasion kozieradki / fenugreek seed oil
olej z nasion marchwi / carrot seed oil
olej z nasion pokrzywy / nettle seed oil
olej z nasion róż / rose seed oil
olej z ostropestu / milk thistle oil
olej z pestek dyni / pumpkin seeds oil
olej z pestek malin / raspberry seed oil
olej z pestek papryki ostrej / chili pepper seed oil
olej z pestek papryki słodkiej / sweet pepper seed oil
olej z wiesiołka / evening primrose oil
olej ze słonecznika / sunflower oil
olej ziołowy do dań z ryb / herbal oil for fish dishes
olej ziołowy do potraw z grilla / herbal oil for the grill dishes
olej ziołowy do sałatek / herbal oil for salads
olejek eteryczny z anyżu / anise essential oil
olejek eteryczny z arcydzięgla / angelica essential oil
olejek eteryczny z bazylii / basil essential oil
olejek eteryczny z bylicy / wormwood essential oil
olejek eteryczny z jałowca / juniper essential oil
olejek eteryczny z kminku / cumin essential oil
olejek eteryczny z kopru włoskiego / fennel essential oil
olejek eteryczny z krwawnika / milfoil essential oil
olejek eteryczny z lawendy / lavender essential oil
olejek eteryczny z lebiotki / oregano essential oil
olejek eteryczny z macierzanki / thyme essential oil
olejek eteryczny z majeranku / marjoram essential oil
olejek eteryczny z melisy / lemon balm essential oil
olejek eteryczny z mięty / mint essential oil
olejek eteryczny z rumianku / chamomile essential oil
olejek eteryczny z sosny / pine essential oil
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olejek eteryczny z szałwi / sage essential oil
olejek eteryczny z tataraku / calamus essential oil
olejek eteryczny z tymianku / thyme essential oil
oregano suszone / dried oregano
orkisz prażony na miodzie / roasted spelt with honey
orkisz prażony z przyprawami / roasted spelt with spices
ostra pasta różano-paprykowa / rose-pepper hot paste
ostropest plamisty / milk thistle

-

ostropest plamisty mielony / ground milk thistle
owoc poziomki w syropie miodowo-cukrowym / wild strawberries in syrup honey-sugar
owoc róży w syropie miodowo-cukrowym / rosehip syrup honey-sugar
owoc róży w zalewie octowej z przyprawami / fruit of the rose in vinegar with spices
owocowe chrupki / fruit snacks
papryka czerwona słodka / sweet red pepper
papryka czerwona słodka mielona / ground sweet red pepper
papryka konserwowa / preserved pepper
papryka ostra chili mielona / ground chili pepper
papryka wędzona / smoked pepper
papryka zielona / green pepper
pasta czosnkowa / garlic pasta
pasta paprykowo-czosnkowa / pepper-garlic paste
pasta pietruszkowa / paste Parsley
pasta warzywna z kalarepą / vegetable paste with kohlrabi
pasta warzywna z papryką / vegetable pasta with paprika
pasta z jarmużu z soczewicą / paste with kale, lentil
pasztet wegetariański / vegetarian pate
pestki dyni / pumpkin seeds
pestki dyni bezłuskowe / pumpkin seeds caseless
pesto pokrzywowe z dynią / nettle pesto with pumpkin
pesto z czosnku niedźwiedziego / wild garlic pesto
pesto z jarmużu / pesto with kale
pesto z pietruszki / pesto with parsley
pesto z portulaki / purslane pesto
pieprz biały / white pepper
pieprz biały mielony / ground white pepper
pieprz cayenne / cayenne pepper
pieprz czarny / black pepper
pieprz czarny mielony / ground black pepper
pieprz czerwony / red pepper
pieprz kolorowy / colourful pepper
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pieprz zielony / green pepper
pieprz ziołowy / herbal pepper
pietruszka suszona korzeń / dried parsley root
pietruszka suszona nać / dried parsley herb
pigwa suszona owoc / dried quince fruit
pikantny sos orientalny do sałatek / spicy oriental salad dressing
pokrzywa liść pasteryzowana / pasteurized nettle leaf
pomidor proszek / tomato powder

-

pomidor suszony / dried tomato
por suszony / dried leek
porzeczka czarna owoc suszony / dried black currant fruit
powidła z topinanburu / Jerusalem artichoke jam
proszek grzybowy / mushroom powder
proszek proteinowy z nasion konopi / protein powder from cannabic seeds
proszek z owoców bogatych w witaminy / powder from fruits vitamins-rich
przecier z ogórków kiszonych / puree of pickled cucumbers
przecier z owoców głogu / hawthorn fruit puree
przecier z pomidorów / tomato puree
przecier z portulaki / purslane puree
przecier z róży / rose puree
przecier z róży na słodko / rose puree in sweet way
przyprawa czosnkowa / garlic spice
przyprawa do dań wegetariańskich / spice for vegetarian dishes
przyprawa do dań z fasoli, soi, soczewicy / spice for bean, lentil and soya dishes
przyprawa do dań z ziemniaków / spice for potato dish
przyprawa do drobiu / spice for poultry
przyprawa do grilla / spice for grill
przyprawa do grilla wegeteriańskiego / vegetarian grill spice
przyprawa do grzańca / spice for mulled wine, beer
przyprawa do karkówki / pork neck spice
przyprawa do kawy / spice for coffee
przyprawa do masła ziołowego i twarogu / spice for herb butter and cottage cheese
przyprawa do mięs i sosów / spice for meat and sauces
przyprawa do mięsa pieczonego / spice for roast meat
przyprawa do mięsa wieprzowego / spice for pork
przyprawa do piernika / gingerbread spice
przyprawa do pizzy i zapiekanek / spice for pizza and toasted sandwich
przyprawa do rosołu / spice for chicken soup
przyprawa do ryb i owoców morza / spice for fishes and sea foods
przyprawa do sałatek / spice for salads
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Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle
Organic production /
Parallel non-organic production

Przetwórstwo / Processing
Produkty ekologiczne / Organic products
-

przyprawa do sosów ciemnych / spice for dark sauce
przyprawa do sosów jasnych / spice for pale sauce
przyprawa do szarlotki / apple pie spice
przyprawa do warzyw grillowanych / spice for grilled vegetables
przyprawa do wołowiny, baraninyi dziczyzny / spice for beef, mutton, game
przyprawa do zup i innych dań / spice for soup and other dishes
przyprawa do zup warzywnych / spice for vegetable soup
przyprawa Garam masala / spice "Garam masala"

-

przyprawa paprykowa / pepper spice
przyprawa paprykowo - pomidorowa / pepper - tomato spice
przyprawa pomidorowo - bazyliowa z czosnkiem niedźwiedzim / spice tomato - basil with wild garlic
przyprawa pomidorowo - czosnkowa z czarnuszką / spice tomato - garlic with running pop
przyprawa posypka do kanapek / spice for sandwiches
przyprawa posypka do pieczonego chleba / spice for baked bread
przyprawa prowansalska / herbs de Provence
przysmak czosnkowy / garlic delicacy
pszenica orkisz suszona / dried wheat
quinoa - komosa ryżowa biała / quinoa white
quinoa - komosa ryżowa czarna / quinoa black
quinoa - komosa ryżowa czerwona / quinoa red
rokitnik suszony owoc / dried buckthorn
roślinny majonez do mizerii / vegetational mayonnaise for cucumber salad
roślinny majonez pikantny / vegetational spicy mayonnaise
roślinny majonez z czosnkiem niedźwiedzim / vegetational mayonnaise with wild garlic
rozmaryn / rosemary
różeniec kłącze suszone / golden root rhizome
sałatka z czerwonej kapusty / red cabbage salad
seler marynowany / pickled celery
seler suszony korzeń / dried celery root
skorzonera marynowana / pickled black salsify
soczewica prażona / roasted lentils
soja prażona / roasted soybean
sok agrestowo - jabłkowy / gooseberry - apple juice
sok jabłkowo - miętowy / apple - mint juice
sok jabłkowy / apple juice
sok malinowy z lipą / raspberry juice with linden
sok marchwiowo - fenkułowy / carrot - fennel juice
sok warzywno - owocowy z selera, marchwi, buraka, żurawiny i pigwowca / vegetable and fruit juice from
celery, carrot, beetroot, cranberry and quince
sok warzywno - owocowy z selera, marchwi i żurawiny / vegetable and fruit juice from celery, carrot and
cranberry

-
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Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle
Organic production /
Parallel non-organic production

Przetwórstwo / Processing
Produkty ekologiczne / Organic products
-

sok warzywno-jęczmienny / barley and vegetable juice
sok warzywny z ogórecznikiem / vegetable juice with borage
sok wielowarzywny / multi-vegetable juice
sok z agrestu / gooseberry juice
sok z aronii / aronia juice
sok z brzozy / birch juice
sok z brzozy z bzem czarnym / birch juice with elderberry
sok z brzozy z miętą / birch juice with mint

-

sok z brzozy z pigwowcem / birch juice with flowering quince
sok z buraka / beetroot juice
sok z buraka kiszonego / pickled beet juice
sok z buraka, naci pietruszki i pokrzywy / beet juice, parsley and nettle press
sok z czarnego bzu / elderberry juice
sok z czarnej porzeczki / blackcurrant juice
sok z czosnku niedźwiedziego / bear garlic juice
sok z dzikich roślin / wild plant juice
sok z fenkułu / fennel juice
sok z jarmużu / kale juice
sok z jęczmienia / barley juice
sok z kalarepy / kohlrabi juice
sok z kapusty białej / juice of white cabbage
sok z karczocha / artichoke juice
sok z kiszonej kapusty / juice of pickled cabbage
sok z kiszonej kapusty z żurawiną / sauerkraut juice with cranberry
sok z liści mniszka / dandelion leaf juice
sok z malin / raspberry juice
sok z marchwi / carrot juice
sok z mięty / mint juice
sok z naci pietruszki / juice press parsley
sok z ogórecznika / borage juice
sok z ostrożenia / juice of caution
sok z owoców dzikiej róży / rosa canina fructus juice
sok z pigwowca / chaenomeles juice
sok z pokrzywy / nettle juice
sok z pomidorów / tomato juice
sok z rokitnika / sea buckthorn juice
sok z selera naciowego / ribbed celery juice
sok z warzyw kiszonych / pickled vegetables juice
sok z żurawiny / cranberry juice
sos dyniowy do sałatek / pumpkin salad dressing
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Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle
Organic production /
Parallel non-organic production

Przetwórstwo / Processing
Produkty ekologiczne / Organic products
-

sos paprykowy bardzo ostry / pepper sauce very hot
sos pomidorowo-paprykowy / tomato pepper sauce
sos pomidorowy / tomato sauce
sos sałatkowy pikantny / spicy salad dressing
sos z ostrej papryki / sauce from hot pepper
sól himalajska z chili / himalayan salt with chili
sól himalajska z czosnkiem / himalayan salt with garlic
sól himalajska z ziołami / himalayan salt with herbs

-

sól himalajska z ziołami do grilla / himalayan salt with herbs for the grill
sól himalajska z ziołami do mięs i sosów / himalayan salt with herbs for meat and sauces
sól himalajska z ziołami do sałatek / himalayan salt with herbs for salads
sól z eko ziołami / salt with herbs
susz owocowy / dried fruit
susz warzywny / dried vegetables
suszone żołędzie / dired acorn
suszony słód jęczmienny / dried barley malt
suszony słód pszenny / dried wheat malt
syrop berberysowy / berberis syrup
syrop "ogród ziołowy "/ "ogród ziołowy" herbs syrup
syrop sosnowy / pine syrup
syrop z aronii / chokeberry syrup
syrop z borówki amerykańskiej / highbush blueberry syrup
syrop z bzu czarnego / elderberry syrup
syrop z cebuli / onion syrup
syrop z głogu / hawthorn syrup
syrop z guza brzozy / birch syrup
syrop z imbiru / ginger syrup
syrop z kwiatów bzu czarnego / elderberry syrup
syrop z pigwowca / quince syrup
syrop z porzeczki czarnej / black currant syrup
syrop z poziomek / wild strawberry syrup
syrop z róży / rose syrup
syrop z tarniny / blackthorn syrup
syrop z truskawek / strawberry syrup
szafran / saffron
szczaw konserwowy / pickled sorrel
szczypiorek / chive
śliwka suszona / dried plum
topinambur kiszony / soured Jerusalem artichoke
topinambur marynowany / pickled jerusalem artichoke
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Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle
Organic production /
Parallel non-organic production

Przetwórstwo / Processing
Produkty ekologiczne / Organic products
-

topinambur marynowany sokiem z pigwowca / pickled with quince juice jerusalem artichoke
trawa cytrynowa / lemon grass
truskawka owoc suszony / dried strawberry fruit
turówka suszona / dried sweet grass
tymianek / thyme
uniwersalna przyprawa do potraw / universal spice for dishes
uniwersalna przyprawa do potraw z dzikich ziół / universal wild herbs spice for dishes
uniwersalna przyprawa do zup / universal soup spice

-

wanilia / vanilla
wiesiołek nasiona / evening primrose seeds
woda różana / rose water
wysokowitaminowa posypka do kanapek / high vitamin spice for sandwiches
wytłoki z agrestu / gooseberry pomace
wytłoki z aronii / chokeberry pomace
wytłoki z bzu czarnego / elderberry pomace
wytłoki z czarnej porzeczki / black currant pomace
wytłoki z jabłek / apple pomace
wytłoki z kokosa / coconut pomace
wytłoki z malin / raspberry pomace
wytłoki z owoców róży / rosa fructus pomace
wytłoki z pigwowca / flowering quince pomace
wytłoki z żurawiny / cranberry pomace
yerba mate / yerba mate
yerba mate strong / yerba mate strong
zaprawka do alkoholu kordiał / cordial flavoring to alcohol
zaprawka do alkoholu pigwówka / "pigwówka" flavoring to alcohol
zaprawka do alkoholu relaksująca / relaxing flavoring to alcohol
zaprawka do alkoholu rozgrzewająca / warming flavoring to alcohol
zaprawka do alkoholu różana / rosily flavoring to alcohol
zaprawka do alkoholu złoty korzeń / "złoty korzeń" flavoring to alcohol
zaprawka do alkoholu żeńszeniówka / ginsengly flavoring to alcohol
zaprawka do alkoholu żołędziówka / acorn flavoring to alcohol
zestaw przypraw do programu metabolicznego / set of spices to the metabolic program
ziele angielskie / allspice
zupa cebulowa / onion soup
zupa czosnkowa / garlic soup
zupa grochowa / pea soup
zupa grzybowa / mushroom soup
zupa koperkowa / dill soup
zupa wielowarzywna / multi-vegetable soup
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Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle
Organic production /
Parallel non-organic production

Przetwórstwo / Processing
Produkty ekologiczne / Organic products
-

zupa z soczewicy / lentil soup
żeń-szeń korzeń / ginseng root
żołędzie prażone / roasted acorns
Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle
Organic production /
Parallel non-organic production

Obrót / Trade
Produkty ekologiczne / Organic products
kapsułki z kozieradki / capsules fenugreek
nasiona suszone (do celów innych niż siew) / dried seeds (to other destinations than the sowing)
owoce suszone / dried fruits
owoce świeże / fruits
pączki czarnej porzeczki / blackcurrant buds
przyprawy suszone / dried spices
warzywa suszone / dried vegetables
warzywa świeże / vegetables
zioła suszone / dried herbs
zioła świeże / herbs
Import / Import
Produkty ekologiczne / Organic products

Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle
Organic production /
Parallel non-organic production

anyż nasiona / anise seeds
bazylia liść suszony / dried basil leaf
cebula suszone płatki / dried onion petals
cynamon laski / cinnamon
cynamon mielony / cinnamon powder
czarnuszka nasiona / fennelflower seeds
czystek liść suszony / dried cistus leaf
dziewanna kwiat suszony / dried mullein flower
gałka muszkatołowa / nutmeg
goździki / cloves
herbata biała / white tea
herbata czarna / black tea
herbata zielona / green tea
hibiskus kwiat suszony / dried hibiscus flower
jeżówka ziele suszone / dried echinacea herb
karczoch ziele suszone / dried artichoke herb
kminek nasiona / caraway seeds
kmin rzymski nasiona / cumin seeds
kolendra liść suszony / dried coriander leaf
kolendra nasiona / coriander seeds
koper włoski nasiona / fennel seeds
koper suszony / dried dill
kozieradka nasiona / fenugreek seeds
kwiat muszkatołowca / mace
len nasiona / flax seeds
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Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle
Organic production /
Parallel non-organic production

Import / Import
Produkty ekologiczne / Organic products
lukrecja korzeń suszony / dried licorice root
majeranek ziele suszone / dried marjoram herbs
moringa liść suszony / dried moringa leaf
nagietek kwiat suszony / dried pot marigold flower
nagietek płatki suszone / dried marigold flower petals
pieprz biały / white pepper
pieprz czarny / black pepper
pietruszka natka suszona / dried parsley
rozmaryn ziele suszone / dried rosemary herbs
róża kwiaty / rose flowers
róża płatki suszone / dried rose petals
rumianek koszyczki suszone / dried camomile flower
szałwia liść suszony / dried salvia leaf
tamaryndowiec malabarski / garcinia cambogia
trawa cytrynowa suszona / dried lemon grass
tymianek ziele suszone / dried thyme herbs
yerba mate / yerba mate
żeń-szeń korzeń / ginseng Root
Certyfikat jest ważny / Validity period:

Data kontroli / Date of control(s):

Pozyskiwanie roślin dziko rosnących i grzybów / Wild collection:
od / from 24.08.2018 do / to 17.01.2020

Pozyskiwanie roślin dziko rosnących i grzybów / Wild collection:
(1): od / from 26.06.2018 do / to 29.06.2018

Przetwórstwo / Processing:
od / from 24.08.2018 do / to 17.01.2020

Przetwórstwo / Processing:
(1): od / from 22.08.2018 do / to 22.08.2018

Import / Import:
od / from 24.08.2018 do / to 17.01.2020

Import / Import:
(1): od / from 11.07.2018 do / to 13.07.2018

Obrót / Trade:
od / from 24.08.2018 do / to 17.01.2020

Obrót / Trade:
(1): od / from 11.07.2018 do / to 13.07.2018

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 wspomnianych rozporządzeniach.
This document has been issued on the basis of Article 29 (1) of Regulation (EC) No 834/2007 and of Regulation (EC) No 889/2008. The declared operator has submitted
his activities under control, and meets the requirements laid down in the named Regulations.

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej certyfikat:
Signature on behalf of the issuing control body:

Dyrektor ds. certyfikacji / Certification Manager:
EKOGWARANCJA PTRE

Data, miejsce / Date, place: 24.08.2018 Dąbrowica
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