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In Nederland een merk voor de kenners van de Italiaanse keu-

ken, in Italië dé marktleider in pastaproducten. De Itali-

aanse supermarkten reserveren een complete pasta-

straat voor de 180 De Cecco-producten. Maar ook

elders in de wereld timmert dit merk aan de weg

dat zich positioneert als expert in de mediterra-

ne keuken. 

De Cecco dal 1887 koestert de Italiaanse
tradities en doet geen concessies aan het
productieproces of de kwaliteit. Geen
pasta moet zo lang koken als die van dit
zuid-Italiaanse merk. Dertien minuten
minimaal. Vergeleken met de al dente-
beet van De Cecco-deegwaren is zelfs de
pasta van concurrent Barilla ‘gaar’. De
smaak is door het gebruik van de beste
durumtarwe zo delicaat dat de pasta ook
zonder saus lekker is. Deze kwaliteits-
strategie is de basis voor groei. Dit jaar
wordt in eigen land een omzetplus voor-
zien van 11%. In het buitenland wordt er
4% meer verkocht, waarvan een derde in
de VS. Een knappe prestatie in een verza-
digde deegwarenmarkt.

Smaaktest
Bij aanvraag door het programma ‘De
Keuringsdienst van Waarde’ voor een be-
zoek aan de Honig-fabrieken was pro-
grammamaker Wouter Klootwijk niet
welkom. Moederbedrijf Heinz wenste
geen pottenkijkers. De filmploeg kon wel
terecht in Zuid-Italië bij De Cecco en
mocht bij dit vijfde generatie familiebe-
drijf alles filmen. Ook werd er een blinde
smaaktest uitgevoerd met verschillende
pastasoorten, waaronder die van Honig.

De elleboogjesmacaroni scoorde niet
best. Vooral de kartonsmaak viel de pas-
ta-experts op. Honig kreeg het advies om
de verpakking aan te passen. Uit vrees
voor eventuele juridische procedures wil-
de het Italiaanse bedrijf dit slechte test-
resultaat liever binnenskamers houden.
De programmaredactie besloot anders

en zo kon heel
Nederland
getuige zijn
van de verba-
zing van de Ita-
liaanse markt-
leider in pasta
over de produc-
ten van de Neder-
landse marktleider.
Behalve de smaak
en de zachte beet,
wekte de benaming
‘macaroni’ bevreemding.
De ‘elleboogjes’ kennen de
Italianen niet. Echte macaroni
ziet er uit als langwerpige buisjes. 

Hoge glutenindex
De Cecco zet zijn ambachtelijke berei-
dingsproces kracht bij met een gecertifi-
ceerde productiewijze die zeven stappen
omvat. Strenge grondstofeisen garande-
ren een grove maling en zeer hoog eiwit-
gehalte (13% versus 11% voor Honig-
macaroni). De glutenindex is minimaal
70%. Dat is hoog waardoor de pasta ste-
vig is, maar toch elastisch. Belangrijk
voor de structuur is de koude bereidings-
wijze en langzame droging in combinatie
met toepassing van bronzen extrusievor-
men. Pastadeegbereiding met water van
maximaal 15°C en een tot 36 uur durend
droogproces voorkomen eiwitdegradatie
en resulteren in een verfijnde smaak. De
extrusie in brons is kostenverhogend,
maar draagt bij aan een open en ruwe
structuur. Belangrijk voor de hechting
tussen saus en deegwaren.

Slow food
Door zijn ambachtelijke productconcept
te koppelen aan productvernieuwing

heeft DeCecco een grote groei kunnen
doormaken. De pastaproductenserie is
uitgebreid met varianten op basis van ei,
knoflook/spinazie, tomaten en volkoren-
meel. Bovendien is het bedrijf dat van
oudsher ook olijfolie produceert, gaan
investeren in pastasauzen. Kunstmatige
toevoegingen zijn taboe. Zo is aanslui-
ting gevonden op de slow food-trend.
Een voorbeeld zijn de San Marzano-
tomaten in blik. Deze bedreigde to-
matensoort maakt nog maar 3% van het
areaal uit in Campanië en geldt als de
smaakvolste tomaat voor culinaire toe-
passingen. Zo’n toptomaat combineert
goed met regionale pastaspecialiteiten
die onlangs zijn gelanceerd en net als de
San Marzano’s een beschermd oor-
sprongscertificaat (D.O.P.) dragen.
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De bedreigde San Marzano-tomaat
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Overzicht van (nieuwe) De Cecco-producten,
waaronder Denominazione d’Origine Protet-
ta (DOP)-producten.


