ELDERINK LACTICÍNIOS DO ALENTEJO

TRANSPARÊNCIA
E SIMPLICIDADE” GARANTIAS
REGALO E TIPIACE
A Família Elderink possui uma empresa dedicada ao setor primário, responsável pela produção e distribuição de leite de primeira
qualidade. Esta secreção nutritiva, extraída das vacas criadas na
Herdade das Pedras, em Santa Susana (freguesia e concelho do
Redondo, distrito de Évora), dá ainda origem aos mais variados
produtos das marcas REGALO e TiPIACE – empreendimentos
de Frans Joseph Elderink e Dulce Elderink.
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Elderink Lacticínios do Alentejo
Frans Joseph Elderink, apaixonado pelo setor
primário, reconhece a potencialidade do território lusófono e determina o Alentejo como
residência oficial no ano de 1998. O jovem
holandês adquire o terreno da Herdade das
Pedras, onde começa por hospedar 100 vacas
e onde acaba por partilhar o espaço com os
animais, no primeiro ano e meio vivido em
Portugal.
Apesar das dificuldades, no ano de 2000, Frans
Joseph Theodorus Elderink conhece Maria
Dulce Elderink e juntos tomam as rédeas no
negócio do setor leiteiro, atualmente considerada uma das mais altas produtoras de leite
do país. Hoje em dia, a propriedade de 188
hectares alberga um efetivo de 500 animais,
responsáveis pela produção anual de sete
milhões de litros de leite.
REGALO e TIPIACE
O proprietário da Herdade das Pedras sublinha a importância de reconhecer a dificuldade
que o sector da produção do leite enfrenta.
Trata-se, nas palavras de Frans Elderink, de
um “negócio difícil” onde “os preços do leite
são muito baixos para os produtores”. O mercado está a construir um modelo de negócio
onde o setor primário da produção do leite
é irremediavelmente prejudicado, tornando

FRANS E DULCE ELDERINK

extremamente difícil o crescimento ou a subsistência dos produtores.
Assim, e de forma a encontrar uma solução
e uma alternativa ao problema que o sector
atravessa, criam a empresa Elderink Lacticínios, enveredando pela transformação de uma
parte do leite que produzem, em produtos
alimentares que se traduzem nas marcas REGALO e TiPIACE.
TiPIACE
Com a marca TiPIACE, Frans Elderink e Dulce
Elderink optam por produtos diferenciados
e inovadores. O projeto TiPIACE subentende a criação de um espaço fabril em Rio de
Moinhos, Borba. Aqui foram idealizadas e são,
atualmente, produzidas iguarias alimentares à
base de massa de queijo, ideal para a confeção
de sobremesas e receitas irreverentes, pérolas
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de queijo e aperitivos recheados pelo produto
alimentar, feito a partir do leite das vacas da
Herdade da Pedras, são registos TiPIACE. São
estes produtos e parceiros escolhidos a dedo
que dão origem a uma marca reconhecida
pelo prémio Intermarché “Produção Nacional”, pela qualidade dos pimentos recheados
da Elderink Lacticínios e comercializados com
a marca TiPIACE.
REGALO
A garantia de um leite de admirável qualidade, produzido e controlado pelos mesmos
proprietários, dá ainda origem aos produtos
da marca REGALO. “A nossa mais-valia é o
controlo de qualidade do produto que daqui
saí, acreditamos nos nossos produtos”.
REGALO é sinónimo de um produto natural,
realizado através de “um leite inteiro”. REGALO significa a manutenção da natureza do
leite, com 3,4 por cento de gordura natural, tal
“como saí da vaca”- garante o casal Elderink.
Iogurte natural e kefir são produtos assinados pela REGALO, confecionados de forma
tradicional e comercializados em lojas, várias
mercearias, supermercados Jumbo e Intermarché, de norte a sul do país. O Kefir da REGALO é um produto próbiotico que alimenta e
desenvolve microorganismos vivos benéficos
ao organismo humano e à nutrição básica.
Estes produtos são apresentados numa embalagem transparente para que o cliente “possa
ver o que compra”, uma vez que, “não queremos perder a origem, queremos ser transparentes e transmitir confiança”- garante o
casal Elderink.

