Tanúsítvány száma: 0700-2017

Gyógygomba Kutatólabor Kft.
H-9029 Győr, Külső Bácsai út 28/A
MAGYARORSZÁG

Minősítő tanúsítvány

Fő tevékenység: Feldolgozás
Fent nevezett gazdasági szereplő 2015.01.16. óta a Hungária Öko Garancia Kft. érvényes ellenőrzési
szerződéssel rendelkező partnere. Az utolsó ellenőrzés 2017.12.12. alapján a gazdasági szereplő
tevékenységét az alábbi rendelet alapján tanúsítjuk:
• A Tanács 834/2007/EK rendeletének és végrehajtási rendeleteinek mindenkor hatályos
előírásai
Ezen tanúsítványt a 834/2007/EK rendelet 29. cikkének (1) bekezdése és a 889/2008/EK rendeletben
előírt ellenőrzések alapján állítottuk ki. A bejelentett gazdasági szereplő a tevékenységét
ellenőrzésnek vetette alá, és megfelel az említett rendeletekben meghatározott követelményeknek.
A Hungária Öko Garancia Kft. igazolja, hogy az alábbi termékek a fenti jogszabályi előírások szerint
az ökológiai termelésre utaló jelöléssel forgalomba hozhatók:
bio Bükkfatapló gomba kombinált termék, étrend-kiegésztítő
bio Kínai hernyógomba, bio Mandula gomba, bio Maitake gomba, bio Shiitake gomba és bio Reishi
gomba kombinált termék, étrend-kiegészítő
bio Kínai hernyógomba, bio Reishi gomba és bio Shiitake gomba Kombinált termék, étrend-kiegészítő
bio Maitake gomba, bio Reishi gomba és bio Shiitake gomba kombinált termék, étrend-kiegészítő
bio Mandula gomba és bio Maitake gomba kombinált termék, étrend-kiegészítő
bio Mandula gomba és bio Reishi gomba kombinált termék, étrend-kiegészítő
Kínai hernyógomba kombinált termék
Maitake gomba etanolos és melegvizes frakció
Maitake gomba kombinált termék
Mandula gomba etanolos és melegvizes frakció
Mandula gomba kombinált termék
Reishi gomba etanolos és melegvizes frakció
Reishi gomba kombinált termék
Shiitake gomba etanolos és melegvizes frakció
Shiitake gomba kombinált termék

A tanúsítás fenntartásának feltétele a megadott
érvényességi időig:
a) A termékek megfelelnek a fenti rendeleteknek.
b) Érvényes ellenőrzési jogviszony.

A tanúsító szervezet képviselője
ügyvezető Allacherné Szépkuthy Katalin

A tanúsítvány csak a fent felsorolt termékekre vonatkozik.
A tanúsítvány 2018.12.31-ig érvényes.

A tanúsító szervezet képviselője
ügyvezető Jung Ivett
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Zert. Nr.: 0701-2017

Gyógygomba Kutatólabor Kft.
H-9029 Győr, Külső Bácsai út 28/A
UNGARN

Zertifikat

Haupttätigkeit: Verarbeiter
Das angeführte Unternehmen hat mit der Hungária Öko Garancia Kft. seit 16.01.2015 ein gültiges
Kontrollverhältnis. Aufgrund der Kontrolle vom 12.12.2017 wird das Unternehmen nach folgenden
Bestimmungen zertifiziert:
• Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und Durchführungsverordnungen idgF
Diese Bescheinigung wurde auf Basis von Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und
der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ausgestellt. Der angegebene Unternehmer hat seine Tätigkeiten
der Kontrolle unterstellt und erfüllt die Anforderungen der genannten Verordnung.
Die Hungária Öko Garancia Kft. bestätigt, dass folgende Produkte gemäß der oben genannten
Richtlinie und mit dem Hinweis auf die biologische Produktion in Verkehr gebracht werden dürfen:
Chinesischem Raupenpilz kombiniertes Produkt
kombiniertes Produkt und Nahrungsergänzungsmittel mit bio Buchenholzpilz
kombiniertes Produkt und Nahrungsergänzungsmittel mit bio Chinesischem Raupenpilz, bio
Mandelpilz, bio Maitakepilz, bio Shiitakepilz und bio Reishipilz
kombiniertes Produkt und Nahrungsergänzungsmittel mit bio Chinesischem Raupenpilz, bio Reishipilz
und Shiitakepilz
kombiniertes Produkt und Nahrungsergänzungsmittel mit bio Maitakepilz, bio Reishipilz und bio
Shiitakepilz
kombiniertes Produkt und Nahrungsergänzungsmittel mit bio Mandelpilz und bio Maitakepilz
kombiniertes Produkt und Nahrungsergänzungsmittel mit bio Mandelpilz und bio Reishipilz
Maitake Pilz Fraktion mittels Ethanol und Warmwasser
Maitake Pilz kombiniertes Produkt
Mandelpilz Fraktion mittels Ethanol und Warmwasser
Mandelpilz kombiniertes Produkt
Reishi Pilz Fraktion mittels Ethanol und Warmwasser
Reishi Pilz kombiniertes Produkt
Shiitake Pilz Fraktion mittels Ethanol und Warmwasser
Shiitake Pilz kombiniertes Produkt

Bedingungen für die Aufrechterhaltung der Gültigkeit
des Zertifikates im genannten Zeitraum:
a) Die Produkte müssen den Richtlinien entsprechen.
b) Aufrechtes Kontrollverhältnis

Für die Zertifizierungsstelle
Geschäftsführerin Allacherné Szépkuthy Katalin

Das vorliegende Zertifikat bezieht sich nur auf die oben
angeführten Produkte.
Dieses Zertifikat ist bis 31.12.2018 gültig.

Für die Zertifizierungsstelle
Geschäftsführerin Jung Ivett
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Cert. No: 0702-2017

Gyógygomba Kutatólabor Kft.
H-9029 Győr, Külső Bácsai út 28/A
HUNGARY

Certificate

Main activity: processor
The above mentioned operator has been in possession of a valid inspection contract with Hungária
Öko Garancia Kft. since 2015-01-16. On the basis of the inspection conducted on 2017-12-12 the
operator is certified according to the following rules:
• Regulation (EC) No 834/2007 and Implementing Rules, current version
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 Regulation.
Hungária Öko Garancia Kft. confirms that the products named below may be distributed according to
he above mentioned specification and with terms referring to the organic production:
Almond mushroom combined product
Almond mushroom fraction with ethanol and warm water
Chinese caterpillar fungus combined product
combined product and dietary supplement with bio Almond mushroom and bio Maitake mushroom
combined product and dietary supplement with bio Almond mushroom and bio Reishi mushroom
combined product and dietary supplement with bio beech wood fungus
combined product and dietary supplement with bio Chinese caterpillar fungus, bio Almond mushroom,
bio Maitake mushroom, bio Shiitake mushroom and bio Reishi mushroom
combined product and dietary supplement with bio Chinese caterpillar fungus, bio Reishi mushroom
and bio Shiitake mushroom
combined product and dietary supplement with bio Maitake mushroom, bio Reishi mushroom and Bio
Shiitake mushroom
Maitake mushroom combined product
Maitake mushroom fraction with ethanol and warm water
Reishi mushroom combined product
Reishi mushroom fraction with ethanol and warm water
Shiitake mushroom combined product
Shiitake mushroom fraction with ethanol and warm water

During this period, the certificate retains
its validity only if:
a) The products fulfill specifications.
b) A valid supervisory contract is in evidence.

Representing the certification body
Managing director Allacherné Szépkuthy Katalin

This certificate relates exclusively with those products listed
above.
This certificate is valid until 2018-12-31.

Representing the certification body
Managing director Jung Ivett
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