
PL-EKO-01

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

Nr certyfikatu: PL-EKO-01-012426, wydanie nr: 8A / Document No: PL-EKO-01-012426, edition No: 8A

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:

Kolejne wydanie certyfikatu anuluje poprzednie / Successive edition of the certificate cancels the previous one

Lestello Sp. z o.o.
Cmolas 475, 36-105 Cmolas

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

PL-EKO-01

Przetwórstwo / Processing

Produkty ekologiczne / Organic products

Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle

Organic production /
Parallel non-organic production

amarantus ekspandowany / expanded amaranth-

ciecierzyca / chick-pea-

fasola Jaś tyczny / sensitive bean "Jaś"-

fasola biala drobna / white fine bean-

fasola biała Jaś / white bean "Jaś"-

fasola czerwona / red kidney-

groch żółty cały / whole yellow pea-

groch żółty połówki / half yellow pea-

gryka ekspandowana / expanded buckwheat-

jęczmień ekspandowany / expanded barley-

kasza bulgur / bulgur groats-

kasza gryczana nieprażona / raw buckwheat groats-

kasza gryczana prażona / roasted buckwheat groats-

kasza jaglana / millet groats-

kasza jęczmienna / barley groats-

kasza manna / wheat farina-

kasza orkiszowa / spelt groats-

kuskus / wheat groats-

orkisz ekspandowany / expanded spelt-

owies ekspandowany / expanded oat-

proso ekspandowane / expanded millet-

pszenica ekspandowana / expanded wheat-

płatki gryczane "błyskawiczne" / instant buckwheat flakes-

płatki jaglane "błyskawiczne" / instant millet flakes-

płatki jęczmienne / barley flakes-

płatki orkiszowe / spelt flakes-

płatki owsiane / oat flakes-

płatki owsiane bezglutenowe / gluten-free oat flakes-

płatki pszenne / wheat flakes-

płatki ryżowe / rice flakes-

płatki żytnie / rye flakes-

quinoa ekspandowana / expanded quinoa-

ryż basmati biały / basmati white rice-

ryż biały / white rice-
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PL-EKO-01

Przetwórstwo / Processing

Produkty ekologiczne / Organic products

Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle

Organic production /
Parallel non-organic production

ryż biały długoziarnisty / white long grain rice-

ryż biały ekspandowany / expanded white rice-

ryż brązowy długoziarnisty / brown long grain rice-

ryż brązowy ekspandowany / expanded brown rice-

ryż brązowy okrągły / brown round rice-

ryż dziki / wild rice-

ryż jaśminowy / jasmine rice-

ryż paraboliczny / parabolical rice-

soczewica czerwona / red lentil-

soczewica zielona / green lentil-

wafle gryczane / buckwheat cakes-

wafle kukurydziane / corn cakes-

wafle ryżowe / rice cakes-

wafle ryżowe z czekoladą / rice cakes with chocolate-

wafle z sorgo / wafer from sorghum-

żyto ekspandowane / expanded rye-

Obrót / Trade Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle

Organic production /
Parallel non-organic production

Produkty ekologiczne / Organic products

amarantus ekspandowany / expanded amaranth
ciecierzyca / chick-pea
czekolada ciemna / dark chocolate
fasola biala drobna / white fine bean
fasola czerwona / red kidney
fasola Jaś tyczny / sensitive bean "Jaś"
groch żółty cały / whole yellow pea
groch żółty połówki / half yellow pea
gryka / buckwheat
gryka ekspandowana / expanded buckwheat
jęczmień / barley
jęczmień ekspandowany / expanded barley
kasza bulgur / bulgur groats
kasza gryczana nieprażona / raw buckwheat groats
kasza gryczana prażona / roasted buckwheat groats
kasza jaglana / millet groats
kasza jęczmienna / barley groats
kasza manna / wheat farina
kasza orkiszowa / spelt groats
kukurydza / corn
kuskus / wheat groats
orkisz / spelt
orkisz ekspandowany / expanded spelt
owies ekspandowany /expanded oat
owies nagi (bezłuskowy) / oat without husk
płatki gryczane "błyskawiczne" / instant buckwheat flakes
płatki gryczane / buckwheat flakes
płatki jaglane "błyskawiczne" / instant millet flakes
płatki jęczmienne / barley flakes
płatki orkiszowe / spelt flakes
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PL-EKO-01

Obrót / Trade Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle

Organic production /
Parallel non-organic production

Produkty ekologiczne / Organic products

płatki owsiane / oat flakes
płatki owsiane bezglutenowe / gluten-free oat flakes
płatki pszenne / wheat flakes
płatki ryżowe / rice flakes
płatki żytnie / rye flakes
proso ekspandowane / expanded millet
pszenica ekspandowana / expanded wheat
quinoa ekspandowana / expanded quinoa
ryż basmati biały / basmati white rice
ryż biały długoziarnisty / white long grain rice
ryż biały ekspandowany / expanded white rice
ryż biały sushi / sushi white rice
ryż brązowy okrągły / round brown rice
ryż brązowy długoziarnisty / brown long grain rice
ryż brązowy ekspandowany / expanded brown rice
ryż dziki / wild rice
ryż jaśminowy / jasmine rice
ryż paraboliczny / parabolical rice
soczewica czerwona / red lentil
soczewica zielona / green lentil
sorgo / sorghum
żyto ekspandowane / expanded rye
żyto ozime / winter rye

Import / Import Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle

Organic production /
Parallel non-organic production

Produkty ekologiczne / Organic products

ciecierzyca / chickpea
soczewica czerwona / red lentil
soczewica zielona / green lentil

Data, miejsce / Date, place: 14.10.2019 Dąbrowica

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.

Certyfikat jest ważny / Validity period:

Przetwórstwo / Processing:
   od / from  14.10.2019  do / to  13.01.2021

Import / Import:
   od / from  14.10.2019  do / to  13.01.2021

Obrót / Trade:
   od / from  14.10.2019  do / to  13.01.2021

Data kontroli / Date of control(s):

Przetwórstwo / Processing:
  (1):  od / from  08.10.2019  do / to  08.10.2019

Import / Import:
  (1):  od / from  08.10.2019  do / to  08.10.2019

Obrót / Trade:
  (1):  od / from  08.10.2019  do / to  08.10.2019

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

Jednostka Certyfikująca Ekogwarancja PTRE sp. z o.o. jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji. Numer akredytacji AC 102.
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