
Akkreditoidut näytteenottopalvelut  
elintarvike- ja pintapuhtaustutkimuksiin meiltä. 

Kaikki palvelut myös viranomaisvalvonnan käyttöön!

Luotettava kumppanisi koko palveluketjun ajan
Ota yhteyttä: myynti@kvvy.fi, 03-246 1301

Kotimaiset analytiikka-  
ja asiantuntijapalvelut

Asiakkaanamme saat luotettavan ja vaivattoman kokonaispalvelun.  
Huolehdimme tarpeistasi aina näytteenotosta tulosten tulkintaan.  

Tarvittaessa järjestämme puolestasi myös logistiikkapalvelut. 

Elintarvikeanalytiikan 
palvelut

KVVY TUTKIMUS OY 

Tulokset nopeasti
Analyysituloksia voit seurata reaaliajassa  
Extranet-palvelumme kautta, ja tulokset  
voidaan myös tarvittaessa siirtää suoraan  
asiakkaan tietojärjestelmään. Halutessasi  
saat tuloksista asiantuntijalausunnon.



Elintarvikkeiden tuottajille: 
» Ravintosisältömääritykset

» Elintarvikkeiden hygieeninen laatu

» Ruokamyrkytysbakteerit

» Säilyvyyskokeet

» Pintapuhtausnäytteet

» Vesinäytteet

» Aistinvarainen arviointi

» Pakkausmerkintöjen tarkastaminen

» Allergeenit, mm. gluteeni ja laktoosi

» Myyntikelpoisuustodistukset

» Elintarvikekemia: Mm. suola,  ja sokerit,  
   rasvahapot, PAH

» Sisäilma

Ravintoloille ja kahviloille:
» Elintarvikkeiden hygieeninen laatu

» Ruokamyrkytysbakteerit

» Säilyvyyskokeet

» Pintapuhtaus- ja vesinäytteet

» Aistinvarainen arviointi

Alkutuotanto, teurastamot: 
» Trikiini

» Vesi- ja salmonellatutkimukset

» Ruhojen pintapuhtaudet

Juomavalmistajat ja panimot
» Vesitutkimukset

» Alkoholi

» Ravintosisältötutkimukset

» Gluteeni

KVVY Tutkimus Oy
– Apunasi näytteenotosta  
tulosten tulkintaan 

Asiantuntijamme ovat apunasi koko palvelu- 
ketjun ajan. Voimme yhdessä miettiä tarpeitasi 
vastaavan tutkimus- ja palvelupaketin. 
Meiltä saat puolueettoman ja luotettavan 
näytteenottajan palvelut niin elintarvike-, pinta-, 
ympäristö- kuin vesinäytteille. Asiantuntijamme 
tekevät myös auditointitarkastuksia ja konsultoivat 
tarvittaessa kaikissa analytiikka- ja laatuasioissa.
Tulokset ovat valmistuttuaan nopeasti käytössäsi 
Extranet-palvelumme kautta. Extranet-
palvelussamme voit myös tilata analyysejä 
ja luoda kuvaajia tuloksistasi raportointisi 
(esim. trendiseurannat) tueksi. Asiakas voi 
halutessaan saada tulokset myös suoraan omaan 
tietojärjestelmäänsä. Halutessasi saat tuloksista 
asiantuntijalausunnon ja konsultointia tulosten 
merkityksestä.  

KVVY Tutkimus Oy 
– Vahva suomalainen osaaja

KVVY Tutkimus Oy on täysin kotimainen elintarvike- 
ja ympäristötutkimuksen sekä laboratoriopalveluiden 
ammattilainen. Meillä on pitkäaikainen kokemus 
ja osaaminen elintarvike-, vesi- ja pintanäytteiden 
mikrobiologisista ja kemiallisista tutkimuksista. 
Tarjoamme elintarviketutkimuksia omavalvonta- ja 
viranomaisvalvontatarpeisiin, sekä tutkimukseen 
ja tuotekehittelyyn. Palvelemme sinua yli 150 
osaajan voimin seitsemässä toimipaikassamme sekä 
kattavan yhteistyöverkostomme kanssa kaikkialla 
Suomessa. 

LAADUN LABORATORIO
Laboratoriomme on FINAS akkreditointipalvelun akkreditoima testaus- 
laboratorio T064 (SFS-EN ISO 17025:2017) (www.finas.fi) ja meillä on monia 
Ruokaviraston myöntämiä hyväksyntöjä (www.ruokavirasto.fi).

Olemme yhteiskunnallinen yritys, ja tunnustuksena 
työmme vastuullisuudesta meille on myönnetty 
Suomalaisen Työn liiton Yhteiskunnallinen yritys –merkki. 
Meille on kunnia käyttää myös Avainlippua merkiksi 
siitä, että palvelumme ovat Suomessa tuotettuja. 

Luotettava kumppanisi koko palveluketjun ajan
Ota yhteyttä: myynti@kvvy.fi, 03-246 1301


