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Az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről szóló

EU 2018/848 rendelet 35. cikkének (1) bekezdése szerinti minősítő 

tanúsítvány 

1. Dokumentumszám 2. Kategória

Gazdasági szereplő4-01731-2022

3. A gazdasági szereplő neve és címe 4. Ellenőrző szervezet neve, címe és kódszáma

Naja Forest Kft. 
1063 Budapest
Szinyei Merse utca 10., Magyarország

Ügyfél kódszáma: 777975

Bio Garancia Magyarország Kft.
1036 Budapest, Magyarország
Dereglye utca 5/2. 1. emelet 5.
www.bio-garancia.hu
HU-ÖKO-02

Ellenőrzési szerződés kelte: 2019.04.01.
Utolsó ellenőrzés időpontja: 2022.04.20.

5. Gazdasági szereplő tevékenysége(i)

¨ Mezőgazdasági termelés

ý Elkészítés

ý Forgalmazás/Forgalomba hozatal ¨ Import

¨ Tárolás ý Export

6. Az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikkének (7) bekezdésében 

említett termékkategória (termékkategóriák) és a termelési módok

Feldolgozott, élelmiszernek szánt mezőgazdasági termékek, az akvakultúra-termékeket is 
beleértve

ý

Előállítási mód:

Ökológiai termékek előállításaý

Bio Garancia Magyarország Kft.

 1036 Budapest, Dereglye utca 5/2. 1. emelet 5.

Cégjegyzékszám: 01-09-690810

2001227HU Verzió 1.0
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Folytatás tanúsítvány száma 4-01731-2022

Termékjegyzék

Az alábbi termékek - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a következők szerint jelölhetők:

az ökológiai termelésre utaló kifejezéssel

bio csíráztatott lisztkeverékek tönkölyfű kivonattal vagy gombával 
(Hamvaskéreg gomba, Süngomba, Kínai hernyógomba (Cordyceps), Mandula gomba)
bio etanolos és melegvizes gomba frakciók 
(Mandula gomba, Maitake gomba, Shiitake gomba, Reishi gomba)
bio étrendkiegészítők gombával
(Bükkfatapló gomba, Hamvaskéreg gomba, Süngomba, Kínai hernyógomba (Cordyceps), Mandula 
gomba, Maitake gomba, Shiitake gomba, Reishi gomba, Lepketapló gomba)
bio növényi olajok

az ökológiai termelésre utaló kifejezéssel az összetevők felsorolásában, megadva, hogy a 
mezőgazdasági összetevők hány százaléka ökológiai eredetű

Cordyceps étrendkiegészítő méhpempővel

Ez az okmány az (EU) 2018/848 rendelettel összhangban került kibocsátásra annak igazolására, 
hogy a gazdasági szereplő vagy a gazdálkodói csoport (válassza ki a megfelelőt) megfelel az említett 
rendeletnek.

A tanúsítvány a megadott időpontig érvényes, amennyiben:
a) A termékek megfelelnek a fenti rendeleteknek.
b) Érvényes ellenőrzési jogviszony.

Szakmai vezető
Farkas Máté

Ügyvezető
Mészáros Dora

7. Dátum, hely: 2022.09.21., Budapest

Név és aláírás a kibocsátó ellenőrző szervezet részéről

8. A tanúsítvány érvényességi ideje: 2022.09.21-től legkésőbb 2024.01.31-ig
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