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Johtava kotimainen
elintarviketuotteiden
sopimusvalmistaja

Ketteryyttä
sopimusvalmistukseen
Lieksan Laatuherkut Oy valmistaa kylmäsäilytettäviä tuore-elintarviketuotteita, kuten luomujuuressoseita, puuroja, maustevoita, sulatejuustoja
sekä rahkatuotteita. Käytämme tuotteissa laadukkaita ja mahdollisimman
pitkälle kotimaisia raaka-aineita, joista osa tulee meille lähialueen tuottajilta.
Vuotuinen tuotantokapasiteettimme on noin 3,5 miljoonaa kiloa. Tästä
suurimman osan muodostavat private label -tuotteet ja sopimusvalmistustuotteet. Suuresta kokonaisvolyymista huolimatta pystymme valmistamaan
myös pieniä, muutaman sadan kilon tuote-eriä. Käytämme valmistuksessa
perinteisiä menetelmiä, mutta haemme tehokkuutta automaatiosta.
Toimintamme alkoi vuonna 1994 Lieksanjoen varrella samalla paikalla,
jolla osuusmeijeri oli toiminut vuodesta 1905 lähtien. Aluksi valmistimme
meijerituotteita pääosin Valiolle, mutta rinnalle alkoi pian tulla omia tuotteita ja sopimusvalmistusta. Vuonna 2004 tapahtuneen sukupolvenvaihdoksen jälkeen tuotevalikoimamme laajeni juurespuolivalmisteisiin.
Tulevaisuudessa panostamme entistä vahvemmin sopimusvalmistukseen.
Kumppanina olemme nopea ja joustava: pystymme vastaamaan ketterästi
asiakkaan tarpeisiin ja tekemään päätökset silloin, kun niitä tarvitaan.
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Koti monille
menestystuotteille
Oma-aloitteinen ja jatkuva kehittyminen on merkittävä osa menestymistämme.
Seuraamalla muuttuvaa ympäristöä olemme kehittäneet myös omia palkittuja
ja kuluttajien rakastamia tuotteitamme.
Lieksassa on kehitetty vuosien varrella useita tuotteita kuten kokkelipiimä,
siemenetön lakkahillo, munavoi, Hermes antioksidanttivalmiste, pasha ja tuorejuustovalmisteita. 2000-luvun kohokohtia ovat olleet esimerkiksi vuoden 2007
luomutuotteeksi valittu Pirkka-luomuporkkanasose ja vuoden 2008 Tähtituotefinalistiksi yltänyt riisipuuro.

Meillä on runsaasti kokemusta elintarvikkeiden
tuotekehityksesta ja varmuus tekemiseen. Tämän
osaamisen haluamme antaa käyttöönne.

Asiakkaitamme:

Palvelukokonaisuutemme
Kaikki palvelumme ovat saatavilla joko yksittäisinä tai koko prosessin kattavana
avaimet käteen -kokonaisuutena tuotekehityksestä kaupan hyllylle.

Katso video!

Tuotekehitys
Asiakas

Varastointi-, lähetysja rahtipalvelut

Raaka-aineiden ja
pakkausmateriaalien
hankkiminen
Valmistaminen
ja pakkaaminen

Tuotekehitys tekee
menestystarinoita
Tuotekehitys on tärkein vaihe elintarvikkeen elinkaaressa. Sen aikana luomme
tuotteen makuprofiilin, valitsemme raaka-aineet, määrittelemme tuotteen
arvolupauksen ja rakennamme perustan kustannustehokkaalle teolliselle
valmistukselle.
Elintarvikkeiden tuotekehityksen uranuurtajana voimme kantaa vastuun koko
prosessista aina tuotemäärittelyistä säilyvyystesteihin saakka. Testaukset
teemme omassa elintarvikelaboratoriossamme ja tarvittaessa akkreditoidussa
kumppanilaboratoriossa.
Vaihtoehtoisesti voimme kehittää tuotteen yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tyypillinen tuotekehitysprosessi kestää muutamasta viikosta muutamiin kuukausiin.

Tuoreverkko Oy markkinoi ja myy puhtaita, kotimaisia avomaan kasviksia
ja marjoja Suomen keskusliikkeille, tukuille ja jalostajille. Valikoimiimme kuuluvat
myös tuoreet kasvissoseet. Olemme tehneet jo vuodesta 2004 lähtien tuotekehitystä ja yhteistyötä Lieksan Laatuherkkujen kanssa ja tuoneet markkinoille
kymmeniä puolivalmisteita. Prosessi on nopea ja helppo tuoteideasta valmiiksi
tuotteeksi. Toimitamme vain raaka-aineet ja Lieksan kehittää sekä valmistaa
lopputuotteen varastoon.”
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Raaka-aineista
valmiiksi tuotteiksi
Valmistamme neljällä modernilla linjalla kylmäsäilytettäviä elintarvikkeita keitoista
soseisiin ja puuroista rahkoihin. Rahkat valmistamme perinteisellä menetelmällä.
Koko valmistusprosessia ohjaa sertifioitu FSSC 22000 -laatujärjestelmä.
Voimme pakata tuotteet kuumana tai kylmänä. Kuumat tuotteet jäähdytämme
nopeasti imujäähdytyksellä, mikä varmistaa erinomaisen säilyvyyden. Käytössämme on kuusi automatisoitua pakkauslinjaa. Lisäksi myyntierä- ja lavapakkaaminen on robotisoitu.
Varastoimme kylmäsäilytettävät tuoretuotteet omaan 0–+4-asteiseen kylmävarastoomme odottamaan kuljetusta keskusliikkeille tai kauppoihin. Käytössämme
on myös pakkasvarasto ja lämminvarasto.

Lähtökohtanamme
ovat puhtaat raaka-aineet ja
turvallinen tuotantoprosessi.
Panostamme myös kestäviin
ratkaisuihin, kuten uusiutuvan
energian käyttöön.

Koko valmistusprosessimme
on sertifioitu

Raaka-aineet ja
pakkausmateriaalit
Meillä on valmiit kontaktit luotettaviin raaka-aine ja pakkausmateriaalitoimittajiin.
Näin voimme helpottaa asiakkaan työtä vastaamalla raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hankinnasta osana tuotteen valmistusprosessia, mutta halutessaan
asiakas voi hoitaa nämä myös itse.

Oikea pakkaus jokaiselle tuotteelle
PP-pikari + alumiinikansi ja aaltopahvitarjotin (6 kpl/ME)
400 g/500 g/1 kg/1,5 kg muovisuoli, BIB 5/10 kg ja aaltopahvilaatikko
90 g PP-pikari + muovikansi ja aaltopahvitarjotin (20 kpl/ME)
300 g PP-pikari + alumiinikansi ja aaltopahvitarjotin (6 kpl/ME)
80 g muovisuoli, suljettu AP-laatikko
voinapit PP 15 g

Tehokkuutta varastointiin
Meiltä lähtee joka päivä tuhansia kiloja kylmäsäilytettäviä elintarvikkeita keskusliikkeille ja
suoraan kauppoihin. Voimme ottaa vastuullemme tuotteiden välivarastoinnin kylmävarastossamme, pakkasvarastossamme tai lämminvarastossamme. Lavoitamme ja tarroitamme myyntierät sekä vastaamme lähetyksestä ja rahdista sovittuun määränpäähän. Toimiva sisälogistiikka
lisää toimintamme joustavuutta ja tehokkuutta. Käytössämme on moderni toiminnanohjausjärjestelmä varastonhallintaan, tuote-erien seurantaan ja tuotannonohjaukseen.

Klikkaa raportteihin:
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