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Aitousanalytiikka
Eurofins on maailman johtava aitousanalytiikan
asiantuntija.
Etenkin
vuoden
2013
hevosenlihaskandaalin jälkeen elintarvikkeiden
alkuperän todistamisesta on tullut arkipäivää ja
tarjoammekin ratkaisuja tähän 30 vuoden
kokemuksella.
®

Käytössämme on patentoitu SNIF-NMR tekniikka, joka perustuu isotooppien erilaiseen
jakautumiseen
näytteissä
riippuen
sen
fysikaalisista, kemiallisista ja biokemiallisista
ominaisuuksista. Tällä tekniikalla voidaan
esimerkiksi määrittää viinien maantieteellinen
alkuperä. Lisäksi analytiikassa hyödynnetään
laajasti muitakin tekniikoita, kuten PCR:ää ja
kromatografisia menetelmiä.

Eurofins panostaa
kehittämiseen

Aitousanalytiikan käyttökohteita

analytiikan

Useat ruokaväärennökset liittyvät siihen, että
arvokasta
tuotetta
”jatketaan”
jollain
samantyyppisellä
ainesosalla,
esimerkiksi
”extra-virgin”
oliiviöljyyn
saatetaan
lisätä
halvempaa, enemmän prosessoitua öljyä.
Tarjoamme testejä, joilla voidaan selvittää
sisältääkö oliiviöljy jotain muuta öljyä tai
sisältääkö liha- tai kalatuote muita eläinlajeja.
Lisäksi aitousanalytiikalla voidaan määrittää
esimerkiksi onko mehuun lisätty sokereja tai
aromeja mitä ei ilmoiteta pakkausmerkinnöissä,
ovatko aromiaineet synteettistä vai luonnollista
alkuperää tai onko hunajaan lisätty sokeria.

Elintarvikeväärennökset muuttuvat jatkuvasti,
joten Eurofins panostaa tutkimukseen ja
analytiikan kehittämiseen. Näin voimme tarjota
ajantasaista
ja
mahdollisimman
sopivaa
analytiikkaa, jotta kuluttajat voivat varmistua
ostamiensa
tuotteiden
alkuperästä.

Aitouden varmistamisessa käytetyt analyysit
riippuvat aina tuotteesta, lisätietoja saa
myyntitiimiltämme!
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Eurofins Online (EOL)
Eurofins Online (EOL) on toiminut tähän saakka
näytteiden
seuraamisen
ja
tulosten
tarkastelemisen tukena. EOL:ssä on nyt myös
mahdollista tehdä analyysitilaukset - tarjous
löytyy sähköisenä versiona palvelusta ja
tilausten tekeminen on entistä vaivattomampaa.

EOL-tilauspalvelu on vaihtoehto
perinteiselle näytelähetteelle
Tilauspalvelussa voit syöttää itse näytetiedot ja
valita sähköiseltä tarjoukselta analyysit. Tiedot
siirtyvät laboratorion tietojärjestelmään ilman
välikäsiä, kun tilaus vahvistetaan. Menettely
vähentää perinteiseen kirjaamiseen liittyviä
inhimillisiä virheitä ja nopeuttaa näytteiden
käsittelyä niiden saapuessa laboratorioon.
EOL-tilauspalvelusta ja sen käyttöönotosta saat
lisätietoa asiakkuusvastaavaltasi tai lähettämällä
sähköpostia
EOL-tukeemme
osoitteeseen
eol@eurofins.fi.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2019!
Haluamme kiittää kaikkia asiakkaitamme ja
yhteistyökumppaneitamme
kuluneesta
vuodesta, sekä toivottaa rauhallista joulua ja
onnellista ja menestyksekästä vuotta 2019!
Toimipisteemme palvelevat lähes normaalilla
aikataululla myös joulun alla, tarkemmat
aukioloajat löydätte nettisivuiltamme.

__________________________________________________________________________________
Eurofins Scientific Finland Oy on maailman johtavan bioanalyysipalveluiden tarjoajan, kansainvälisen Eurofins
Scientific -konsernin suomalainen tytäryhtiö. Päätoimialojamme ovat laboratorio- ja asiantuntijapalvelut elintarvike-,
ympäristö-, maatalous- ja lääkesektoreilla. Konserniimme kuuluu yli 30 000 laboratorioalan ammattilaista yli
375 laboratoriossa 41 maassa ympäri maailmaa. Analyysivalikoimamme kattaa yli 130 000 luotettavaa analyysimenetelmää turvallisuuden, koostumuksen, aitouden, alkuperän, jäljitettävyyden ja puhtauden testaamiseen.
Tavoitteemme on olla kilpailukykyinen, tunnettu
asiantuntijapalveluiden johtava tarjoaja Suomessa.
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