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Ruokavirasto täyttää 

Kuljetuksen loggeri (nro) Loggerin lämpötila (°C) kuljetuksen aikana 
 
 
 
 

Näytteistä voidaan tehdä myös muita kuin tilaajan pyytämiä tutkimuksia. Näitä tutkimuksia ei laskuteta tilaajalta. Ruokavirasto 
pidättää itsellään tutkimustulosten julkaisuoikeudet. Tulokset voidaan julkaista erilaisissa raporteissa ja tilastoissa sekä kotimaisissa 
että kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. 
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Näytteenottajan allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
 
 
 

Puhelin / sähköposti 
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