Tate & Lyle

Retire as fibras
do campo e coloque
sobre a mesa
Promitor® é a nova marca de fibras da
Tate & Lyle que permite adicionar fibras
essenciais sem impacto no sabor.

A

Ta t e & Ly l e l a n ç o u n a
Fi S A 2 0 0 8 s e u g r u p o d e
fibras alimentares que
serão comercializadas sob a marca
Promitor®. O nome da marca
foi retirado de um deus Romano
associado às boas colheitas do
campo. As fibr as al ime nt ar es
Promitor® são as mais novas
adições da empresa para a
plataforma de saúde e bem-estar, a
qual vem de encontro ao consumidor
que procura por um excelente
sabor e uma opção saudável.
Fibra é também um ingredien-

www.revista-fi.com

te-chave nos protótipos
desenvolvidos para panificação, bebidas e produtos lácteos do sistema
Tate & Lyle Enrich,
que foi lançado na FiSA
2007.
A média da alimentação diária de um adulto
no Brasil não atende as
recomendações de consumo (IDR) de fibras.
Atualmente, o consumo
diário de fibras para *Harvey Chimoff
homens e mulheres é de 12 a
Unidos e na Europa reconhecem
16 gramas por dia,
que fibra ajuda a promover a saúde
sendo a recomendigestiva e a saúde do sistema imudação diária de 25
nológico. Ainda segundo a pesquisa,
gramas por dia para
a maioria reconhece a habilidade da
mulheres e homens.
fibra de promover a saciedade e o
Na Europa, a recogerenciamento do peso. A pesquisa
mendação de contambém demonstrou que 57% dos
sumo diário varia
pais entrevistados nos Estados
de acordo com cada
Unidos (54% na Europa) acreditam
país, mas na média
que a fibra é um importante ingretambém não atende
diente na saúde infantil. Contudo,
a recomendação.
somente 12% dos entrevistados nos
A Tate & Lyle reEstados Unidos (15% na Europa)
alizou uma pesquisa
acreditam que os produtos que ajude mercado que dedam a manter o sistema digestivo e
monstrou que dois
o sistema imunológico saudável têm
terços dos entrevis“bom sabor”.
tados nos Estados
Har vey Chimoff, diretor de
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marketing Américas, ressalta que
existe uma oportunidade real para
os fabricantes de produtos alimentícios fornecerem aos seus consumidores, através dos produtos que eles
“gostam de comer”, a quantidade
de fibra necessária. Os protótipos
que a Tate & Lyle apresentou aos
seus clientes durante a FiSA 2008
mostram que as fibras alimentícias
da marca Promitor® são facilmente
incorporadas em um grande número
de produtos alimentícios e em bebidas sem modificar o sabor original.
Através dos especialistas em aplicações técnicas e do painel de pesquisa, a Tate & Lyle pode auxiliar
seus clientes a desenvolver produtos
diferenciados que acrescentam valor para os consumidores.
Os clientes da Tate & Lyle terão
a oportunidade de utilizar o logo
Promitor® no painel frontal de
suas embalagens como um símbolo
de produto com excelente-sabor
acrescido de fibra. A marca Promitor® abrange fibras que podem ser
utilizadas em um grande número de
alimentos e bebidas, incluindo categorias como panificação, produtos
lácteos, sopas, molhos, snacks e
cereais recobertos.

16

FOOD INGREDIENTS BRASIL Nº 3 - 2008

Ingredientes que agregam
valor aos alimentos
A Tate & Lyle é uma empresa
líder no setor de ingredientes para
alimentos e ingredientes industriais
de fontes renováveis, atendendo a
um mercado global com mais de 50
unidades de produção nas Américas, Europa e Sudeste da Ásia.
Suas instalações de manufatura
transformam produtos agrícolas,
como milho e cana-de-açúcar, em
valiosos ingredientes que agregam
sabor, textura, valor nutricional e
maior funcionalidade a produtos
usados e consumidos diariamente
por milhões de pessoas em todo o
mundo.
A grande variedade de ingredientes alimentícios com a marca
registrada da Tate & Lyle inclui
Splenda® sucralose, fibras dietéticas Promitor®, polidextrose
STA-Lite®, Tate & Lyle Fairtrade Sugar e Lyle’s Golden Syrup.
Entre os ingredientes industriais
que a Tate & Lyle também produz
com marca registrada, estão o bioPDO®, Ethylex® e amidos para
papel STA-Lock®; bem como ingredientes essenciais, como xarope
de milho de alta frutose, açúcar,

etanol, ácido cítrico e amidos modificados. Além de fornecer uma
ampla variedade de ingredientes,
as equipes especializadas de vendas e aplicação de produto da Tate
& Lyle auxiliam os clientes com
informações técnicas e estudos
aprofundados exclusivamente para
o consumidor.
A Tate & Lyle é uma empresa
registrada na bolsa de valores de
Londres com o símbolo TATE L.
Certificados de Depósito de Títulos
e Valores Mobiliários Americanos
(ADR) são negociados como TATYY.
Até 31 de março de 2008, a Tate &
Lyle contava com 6.488 funcionários em suas subsidiárias e joint
ventures e totalizou 3,4 bilhões de
libras esterlinas em vendas.
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