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Tanúsítvány száma: 0931-2020

Hungrana Keményítő és Izocukorgyártó és Forgalmazó 
Kft.

 

H-2432 Szabadegyháza, Ipartelep 0351/26.

MAGYARORSZÁG

Fő tevékenységek: Kereskedelem, Bérfeldolgozás/Bérraktározás

Fent nevezett gazdasági szereplő 2007.04.25. óta a Hungária Öko Garancia Kft. érvényes ellenőrzési 
szerződéssel rendelkező ügyfele. Az utolsó ellenőrzés 2020.09.28. 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:

AGENABACK őrölt burgonyapehely
AGENABON glükóz-invert cukorszirup
AGENABON invert cukor szirup
AGENABON Maltóz szirup
AGENABON szilárd glükóz szirup
AGENADYN kukoricakeményítő
AGENAFIBER burgonya rost
AGENAFLOCK burgonyapehely
AGENAJEL módosított kukoricakeményítő
AGENAJEL módosított waxy kukoricakeményítő
AGENALITE waxy kukoricakeményítő
AGENAMALT maltodextrin
AGENAPOM burgonya csíkok
AGENAPOM burgonya darabok
AGENAPOM burgonya kockák
AGENAPROT burgonya fehérje
AGENAPUL burgonya por
Bio Aganabee glükóz, invert cukor szirup
Burgonya (alapanyag)
Burgonya koncentrátum
burgonyapép
DEXTRODYN dextróz monohidrát
DEXTRODYN dextróz monohidrát (bérfeldolgozás)
Hydrol - Glükóz szirup
Kukorica (alapanyag)
Kukorica csíra
Kukorica törtszem

A tanúsítvány érvényességi ideje:
2020.10.20-tól legkésőbb 2021.12.31-ig
A tanúsítvány csak a fent felsorolt termékekre vonatkozik.

A tanúsítvány oldalainak száma: 2

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

Hungária Öko Garancia

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Ellenőrző és Tanúsító Kft.

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

Tanúsító  szervezet kódszáma: HU-ÖKO-02, www.okogarancia.hu

Ügyfél kódszáma: 702963 

HOG20059HU Ecert Verzió 6.0

1/2. oldal

Kelt: Budapest, 2020.10.20.
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Folytatás

A Hungária Öko Garancia Kft. igazolja, hogy az alábbi termékek a fenti jogszabályi előírások szerint 
az ökológiai termelésre utaló jelöléssel forgalomba hozhatók:

Kukoricalekvár
MAISITA kukoricakeményítő
MAISITA waxy kukoricakeményítő
MAISPROT CGF por
nyerscukor
ORG.TAPIOCA NATURAL tápiókakeményítő
QUEMINA előzselatinozott burgonyakeményítő
QUEMINA előzselatinozott búzaliszt
QUEMINA előzselatinozott búzamaláta liszt
QUEMINA előzselatinozott kukorica/burgonya keményítő
QUEMINA előzselatinozott kukoricakeményítő
QUEMINA előzselatinozott kukoricaliszt
QUEMINA előzselatinozott rozsliszt
QUEMINA előzselatinozott waxy kukoricakeményítő
QuemLite előzselatinozott kukoricakeményítő
STAERKINA burgonyakeményítő
VitaBee invert cukor szirup

A tanúsítvány érvényességi ideje:
2020.10.20-tól legkésőbb 2021.12.31-ig
A tanúsítvány csak a fent felsorolt termékekre vonatkozik.

A tanúsító szervezet képviselője
ügyvezető Matzenberger Hans

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

A tanúsító szervezet képviselője
ügyvezető Mészáros Dóra

Hungária Öko Garancia

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Ellenőrző és Tanúsító Kft.

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

Tanúsító  szervezet kódszáma: HU-ÖKO-02, www.okogarancia.hu

Ügyfél kódszáma: 702963 

HOG20059HU Ecert Verzió 6.0
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Kelt: Budapest, 2020.10.20.


