
A REAL ITALIAN 
FOOD AFFAIR
Iedere dag rijdt Carlo Ercole, eigenaar van Saclà, op zijn 
scooter naar de lokale boerenmarkt op het dorsplein van het 
Italiaanse Asti. Hier wordt gepingeld tussen marktkooplui en 
lokale bevolking over de producten die de dag ervoor vers van 
het land zijn geplukt. Dat onderhandelen gaat gepaard met 
veel passie en handgebaren. Het dorpje Asti, in de Piemonte 
streek, is altijd befaamd geweest om haar hoge kwaliteit 
groenten. Het is dan ook niet voor niets dat Saclà, de grootste 
producent van echte Italiaanse antipasti, pesto en pastasauzen, 
juist hier begonnen is.

Piera en Secondo Ercole, oprichters van Saclà



LA FAMILIA DI SACLÀ
Saclà is een bijzonder traditioneel familiebedrijf dat in 1939 werd opgericht door Signor Seconde 
Ercole samen met zijn vrouw Piera. Dat was in Asti, een middeleeuws stadje in de Piemonte 
streek van Noord-West-Italië. Het begin was geen gemakkelijke tijd, aan de vooravond van de 
Tweede Wereldoorlog. Door goed gebruik te maken van de weinige middelen die er waren 
konden ze toch het hoofd boven water houden.  Seconde Ercole was een wijze man. Als een 
soort f ilosoof kon hij prachtige verhalen vertellen. Zijn vrouw Piera nam de administratieve taak 
van het bedrijf op zich. Ze werkte hard en had een bijzonder vooruitziende blik. Beide ouders 
gaven hun kinderen belangrijke basislessen voor het leven en hun latere carrière mee. Deze 
kinderen staan nu aan het roer van het bedrijf van hun ouders. Een bedrijf, dat sindsdien is uit-
gegroeid tot marktleider in de productie van echte Italiaanse specialiteiten als antipasti, pesto en 
pastasauzen, tafelzuren en olijven. Niet alleen voor haar thuismarkt Italië, maar wereldwijd.

HET GEHEIM VAN SACLÀ
De oudste zoon Carlo groeide, net als zijn broer, op in het bedrijf van z’n ouders. Hij is de cre-
atieve inspiratiebron van het bedrijf. Was Saclà allereerst lokaal georiënteerd, Carlo tilde het 
bedrijf naar een volgend level: de nationale en internationale markt. Hij reisde naar Zwitserland 
en Engeland en wisselde recepten uit met de chefs van de beste internationale restaurants als 
het Savoy in Londen. 

In de jaren zestig startte Saclà met adverteren op tv. Destijds een noviteit in de voedingssector. 
Het bleek een groot succes; Saclà kreeg nationale bekendheid. Een aantal decennia later, in de 
jaren negentig, startte het bedrijf haar exportactiviteiten. In eerste instantie gericht op Groot-
Brittannië, Frankrijk, Duitsland en de VS. Inmiddels is Saclà ook vertegenwoordigd in landen als 
Portugal, Zweden en Japan en sinds 2002 in Nederland.  

Lorenzo is de jongste zoon van Seconde.  Op zijn 19e begon hij voor z’n vaders bedrijf te werken. 
Alles was nieuw. Ze waren immers pioniers op het gebied van het conserveren van groenten. 
Lorenzo werkt 25 jaar voor research & development. Eten is in Italië is een ware kunst en in de 
afgelopen jaren kreeg Lorenzo de mogelijkheden om verschillende technieken te verbeteren en 
verf ijnen. Een goed voorbeeld is Saclà’s grootste succesproduct: pesto. Om de beste aroma-
geuren van de basicilumplant te behouden moet de plant zorgvuldig gecultiveerd en verwerkt 
worden, wat veel technische kennis eist.

Nadat Chaira Ercole (dochter van Lorenzo) haar master economie had behaald en een tijdje in 
Londen had gestudeerd wist ze het zeker: ze wilde in het bedrijf van haar grootouders werken. 
Van de metropool Londen keerde ze terug naar het idyllische Asti, waar ze nog elke dag nieuwe 
dingen leert. Bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om de juiste ingrediënten met zorg te kiezen. 
Naast haar werk heeft ze een grote passie voor dansen hetgeen veel geduld en toewijding van 
haar vraagt. Eigenschappen die ze ook goed in haar werk kan toepassen. Ze merkt dat iedere 
kleine vooruitgang effect heeft binnen het bedrijf. Daarom is ze er ook zo trots op dat het hele 
kantoor van Saclà in groene energie wordt voorzien dankzij de 5000 vierkante meter aan zon-
nepanelen op het dak.

Carlo en Lorenzo Ercole, zonen van de oprichters (1945) en Piera Ercole Campanella

De familie Ercole op reis naar Florence



LA VITA ITALIANO
De vruchtbare Piemonte streek is wereldberoemd om haar gevarieerde en hoge kwaliteit 
groenten. Om het hele jaar door van streekproducten te kunnen genieten, is het conserveren 
van groenten een inmiddels eeuwenoude traditie. Iedere Italiaan kiest zijn ingrediënten met veel 
liefde en zorg. Volgens Carlo bestaat de Italiaanse keuken uit hele simpele ingrediënten, maar ze 
moeten wel écht vers zijn en van de allerbeste kwaliteit.  Hij kiest daarom alleen de echte Ital-
iaanse streekproducten als de zoete en dieprode pomodoritomaten, versgeplukte basilicum vol 
krachtige aroma’s en grote groene en zwarte olijven, zacht en mild van smaak. Het zijn stuk voor 
stuk groenten die alle tijd krijgen om te rijpen onder in het warme en droge Italiaanse klimaat.

Bij Saclà wordt het ritme van de seizoenen zoveel mogelijk gerespecteerd. Zo worden er nauwe 
samenwerkingscontacten onderhouden met lokale landbouwers en wordt er veel geïnvesteerd 
in kwaliteit en duurzaamheid. Het oogstseizoen vieren de boeren en producenten tijdens verschil-
lende foodfestivals. Het Festival delle Sagra dat ieder jaar plaatsvindt in het tweede weekend van 
september is een voorbeeld van regionaal koken op z’n best. De stad Asti wordt dan overspoeld 
door plattelandbewoners en het stadsplein, de Campo del Palio, wordt omgetoverd tot wat 
wordt beschreven als ’s werelds grootste openluchtrestaurant. 

ITALIAANSE KEUKEN
Italiaans eten is in Nederland ongekend populair. Toen de Italiaanse keuken hier in de jaren ‘60 
en ‘70 z’n intrede deed, werd er naast oer-Hollandse maaltijden opeens ook macaroni, spaghetti 
en natuurlijk pizza op de keukentafel geserveerd. De Italiaanse keuken is sinds z’n intrede nooit 
onderhevig geweest aan modegrillen en in de laatste jaren ontdekten nog meer Nederlanders 
dat de Italiaanse gastronomie zo veel meer te bieden heeft dan pizza en pasta alleen.

Saclà is al meer dan 70 jaar onlosmakelijk verbonden met de echte traditionele Italiaanse keuken. 
Als familiebedrijf hebben ze altijd de mogelijkheid gehad f lexibel te werken en tradities in ere te 
houden. Zo verzamelt de hele familie zich nog bijna iedere avond aan een grote tafel in tuin bij 
het bedrijf. Natuurlijk, niet zonder een goed glas Italiaanse wijn erbij. 

De Paprikamarkt, jaren ‘60

Zelfs als Lucia Ercole (dochter van Carlo) een eenvoudige lunch voor vrienden of familie bereidt 
kiest ze haar ingrediënten met zorg. Daarom is voor Lucia de band met de leveranciers en 
boeren zo belangrijk; samen denken ze na over hoe ze technieken en selectiecriteria nog meer 
kunnen verbeteren om tot de beste producten te komen. Volgens Lucia betekent de wereld 
kennis laten maken met het Italiaanse eten ook een introductie in de cultuur, the Italian style of 
life. Haar grootvader en oom besteedden naast hun werk veel tijd aan vrijwilligerswerk. In deze 
familietraditie werkt Lucia voor het Groene Kruis in Asti, dat voor de natuur, omgeving en duur-
zaamheid staat. 


