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Wat is Saclà? 
Saclà is marktleider in de productie van Italiaanse specialiteiten bestaande uit o.a. antipasti, 
pesto en pastasauzen, tafelzuren en olijven, niet alleen voor haar thuismarkt Italië, maar 
wereldwijd. Alle producten zijn gebaseerd op authentieke Italiaanse ingrediënten als basilicum, 
mediterrane pijnboompitten en olijven.  
 
Wat is de oorsprong van Saclà?
In 1939 werd Saclà opgericht door Signor Secondo Ercole in Asti, een middeleeuws stadje in de 
Piemonte streek van Noordwest-Italië. Een gebied dat wereldberoemd is om haar gevarieerde 
en hoge kwaliteit groenten. In deze streek is het conserveren van groenten inmiddels een 
eeuwenoude traditie. Toen Seconde Ercole zijn bedrijf oprichtte stelde hij zichzelf dan ook als 
doel deze natuurlijke droogmethode te perfectioneren.
 
Waaruit bestaat het assortiment in Nederland? 
Sinds 1996 is Saclà op de Nederlandse markt verkrijgbaar. Saclà was het eerste bedrijf in 
Nederland dat zongedroogde tomaten naar Nederland haalde en deze groot maakte.  
Momenteel zijn er 18 verschillende producten verkrijgbaar, te onderscheiden in antipasti, 
tapenades, pastasauzen en pesto’s. Het grootste aandeel is antipasti, waarin Saclà nummer 
één is in Nederland. Het succes; originele antipasti, maar met het gemak van een potje. Denk 
aan: gegrilde paprika’s, zongedroogde tomaten en gemarineerde ar tisjokken.
 
De missie van Saclà?
De smaak en beleving van het echte Italië voor iedereen binnen handbereik maken. Sinds de 
oprichting is de strategie van Saclà gericht geweest op het zorgvuldig verwerken van de vers 
geoogste groenten, waarbij de authentieke smaak behouden bleef. Bij Saclà wordt het ritme 
van de seizoenen zoveel mogelijk gerespecteerd. Er worden nauwe samenwerkingscontacten 
onderhouden met lokale landbouwers en producenten en er wordt veel geïnvesteerd in 
kwaliteit en duurzaamheid. 
 
Wat is Saclà’s onderscheidend vermogen? 
Saclà staat voor het echte Italië. Met traditionele producten en receptuur uit het geboor teland 
van het merk. Kwaliteit, zorgvuldig conserveren en authenticiteit van smaak en receptuur staan 
voorop. Bovendien is het geheim achter de heerlijke smaak van ieder potje antipasti, pesto of 
pastasaus van Saclà dat alle groenten worden bereid zonder toevoeging van kleurstoffen of 
kunstmatige conserveermiddelen. 

Waar worden de producten van Saclà verkocht?
Saclà was lange tijd alleen in Italië verkrijgbaar. In de jaren negentig star tte Saclà haar 
expor tactiviteiten naar Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en de VS. Inmiddels is Saclà ook 
ver tegenwoordigd in landen als Nederland, Por tugal, Zweden en Japan. In Nederland is Saclà 
te koop o.a. bij Alber t Heijn, Jumbo, Plus, Dirk van den Broek, Bas van der Heijden, C 1000, 
Digros, Dekamarkt, Vomar, Boon en Coöp.
 
Toekomstvisie?
Saclà groeide in de afgelopen decennia uit tot een van de meest toonaangevende 
voedingsproducenten van Italië. De producten gaan vandaag de dag de hele wereld over en 
het assor timent is uitgebreid met producten als pesto, pastasauzen, antipasti op olie, tafelzuren 
en een breed assor timent aan olijven. Deze groei gaat altijd samen met de eis dat de 
traditionele producten en recepturen van Saclà gekoesterd moeten worden. Zo is en blijft Saclà 
vandaag de dag onlosmakelijk verbonden met de echte traditionele Italiaanse keuken.


