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}lemişoğu, Tat Supı{oods
ürünlerİnİ satış sundu
ıırlçAı( Göıİı,
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Tat markasıyla bakLiyat ve hıbubat sektöriinde 40 }ü aşan tecrü_
besiyle selııörünün l'ider firmaları
araşında tıu]ıınan Memişoğlu şa_
hip oldufu yaklaşü 65 çşit ii,riirı
5ıbuna bh yeıisini ekleü fiim
dünyıda süper gıdalar olarak bü_
nen çiya tohumu, kino4 karabuğday, keten tohumu
ve siyez bulguru gibi
iiriiıı.leri içeren Tat
SupeıFoods ürİiır_
Tığa
lerini satışa

sunaıı

ıiĞrü
ve yurtdşında '

MemişoğIu, yurti_
çinde

tiüeüciye proteiı,

lif

ve vitamin yönünden zen-

giı, sağülı ve uzun yaşamı destekleyen lezzeü iiriinler srınİnaJn
hedefliyor.
Diiıya genelinde 82 ükeye yap_
tü ihracatla Tiirkiye'nin en fazla ihracat yapan 500 firması (TIM
500) arasında yer aian Memişoğlu,

Tiiıkiye geneliıde

18

Mart iti-

bariyle ıaflarda yer alan Tatsuper_
Foods iiriiııüerini Almanya A3D,

ingütere gibi iilkelerde brılunan
bayileri arac ığyla bu i.iılkelerin
raflanna da taşryacak. Tat Super_
foods iiriiııüerini tiikeücilerin ta_
lepleri do&ultusuııdaoluşturduk-

lanru söyleyen l ltl l.].r; .lj hü Genel Müdiirü Tüba Memiş, ğüten

içermeyen ploteiİı, lif ve vitamiı
yöniiuıden oldukça zengin olaı ve
ttim diinyada süper grdalar ola_
rak bilinen bu tiıiirılerin sğıkh
ve uzunyaşam için olmazsa olmaz
besiıüer olduğunu belirtti
Doyurucu özeliiği ve giiçlü lif
kaynağ olmqsındaİı dolaja
sağı}lı beslenmek is:.i teyenve diyet yapan
lriıketicileı tarafından çok fazla ter-
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cü edilen

bu

ürtiıı-

ı"rınıoüaıımının,

diiııya genelinde ol_
dufu gibi Tiiıkiye de
de de hula artığına işaret eden Memiş, şu değerlendirmede bulundu: "Süper besiıİeriı
organıarı toksinleıden konıdu_
fu, kolesterolü diişüıdüğii. metabolizmayı diizeıılediği ve iltüaplanmayı azalttığ bilinmekte. Tat
markası olaralt fiirkiye hububat'
bakliyat sektöriine kjyle bir yeni_
lik kazanürmaktan dolayı mutlu1uz. Üzerinde çalşhğımv yeni
iirtirıler de var. Bu iiriinler tiikeüci]erimizin mutfakta işlerini kolaylaştıracak ve düa sağıl*Ir alternaüif iirii-rıler srınmaya yöneJ.ik ye-

ni]ilıler olaca.k.'
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