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ZGODBA 
O PODJETJU BARILLA

Skupina Barilla je vodilni proizvajalec testenin na svetu, omak za testenine v Evropi, 
pekovskih izdelkov v Italiji in hrustljavega kruha v Skandinaviji. Podjetje ima v lasti 
29 proizvodnih obratov in izvaža v več kot 100 držav. Vsako leto proizvodni obrati 
Barilla proizvedejo približno 1.700.000 ton izdelkov, ki se jih uživa po vsem svetu, pod 
blagovnimi znamkami: Barilla, Mulino Bianco, Wasa, Pavesi, Harrys, Filiz, Yemina in 
Vesta, Misko, Voiello, Academia Barilla.

– Leta 1877 je Pietro Barilla v Parmi odprl trgovino s kruhom in testeninami.

– Leta 1910 je bila zgrajena prva tovarna, kjer so po zaslugi inovativne peči proizvedli  
8 ton testenin in 2 toni kruha na dan.

– Leta 1969 je bila v kraju Pedrignano zgrajena največja tovarna za proizvodnjo 
testenin, ki je proizvedla 1000 ton testenin na dan.

– Leta 1993 so podjetje prevzeli Guido, Luca in Paolo Barilla ter začeli močno 
internacionalizacijo podjetja Barilla.

Iz majhne lokalne trgovine do blagovne znamke, poznane po vsem svetu – družba 
Barilla je družinsko podjetje že skoraj 140 let.

Za več informacij obiščite www.barillagroup.com. 



Vodilna misel podjetja Barilla je: »Dajmo ljudem hrano,  
ki bi jo dali svojim otrokom.« In to lahko storimo le na en način:  
Dobro zate, dobro za planet. To je naš edini način poslovanja, 
osredotočen na dobrobit ljudi, živali in okolja. Zaveza, ki zaznamuje vse, 
kar počnemo, od polja do krožnika.

S tem namenom smo ustanovili Center za hrano in nutricionistiko 
Barilla, neprofitno in nepolitično ustanovo, ki spodbuja 
multidisciplinarne in neodvisne analize vpliva ekonomskih, znanstvenih, 
družbenih in okoljevarstvenih dejavnikov na hrano. Glavna cilja centra 
sta ozaveščanje ter iskanje vzrokov in rešitev na področju prehrane, 
zdravja in trajnostnega razvoja.

Center je z namenom boljšega počutja ljudi in večjega spoštovanja 
planeta razvil Model dvojne piramide.

EDEN IN EDINI NAČIN POSLOVANJA

DOBRO ZATE,
DOBRO ZA PLANET



Klasična prehranska piramida na jasen način prikazuje priporočljiv 
vsakodnevni vnos različnih živil iz glavnih prehranskih skupin.  
Ko združimo uravnoteženo prehrano s fizično aktivnostjo in družbenim 
vidikom prehranjevanja, postane tak način prehranjevanja tudi način 
življenja. Govorimo o mediteranski dieti, ki je osnova naših  
prehranskih smernic.

Ko klasični prehranski piramidi ob bok postavimo obrnjeno okoljsko 
piramido, ki prikazuje vpliv pridelave in predelave živil na okolje, 
ugotovimo, da ima hrana, ki bi jo morali jesti najpogosteje,  
tudi najmanjši vpliv na okolje.

Danes je približno 80 % izdelkov Barilla na dnu prehranske piramide 
in 93 % na istem mestu na okoljski piramidi. Dvojna piramida tako 
podpira eden in edini način poslovanja podjetja Barilla:  
Dobro zate, dobro za planet.

DVOJNA PIRAMIDA
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Pri podjetju Barilla to pomeni:

 SPODBUJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA IN 
TRAJNOSTNE PREHRANE V SKLADU Z MEDITERANSKO DIETO, 

 NENEHNE IZBOLJŠAVE OBSTOJEČIH IZDELKOV IN 
PROIZVODNJA NOVIH V SKLADU Z MODELOM DVOJNE 
PIRAMIDE.

Izdelki Barilla niso le okusni, temveč imajo pomembno 
vlogo pri zagotavljanju uravnotežene prehrane. 
Pripomorejo k vašemu dobremu počutju, zato pravimo, 
da so dobri zate!

DOBRO
zate!



Pri podjetju Barilla izkazujemo spoštovanje okolju.  
Naš vsakodnevni trud je usmerjen tako v dobrobit ljudi kot v 
zmanjševanje negativnega vpliva na okolje. Z vsemi svojimi izdelki 
sledimo smernicam trajnostnega razvoja, zato pravimo, 
da so dobri za planet!

DOBRO
za planet!

Pri podjetju Barilla to pomeni:

 ODGOVORNO RAVNANJE Z EMISIJAMI TOPLOGREDNIH 
PLINOV IN S PORABO VODE V VSEH NAŠIH OBRATIH,

 100 % SUROVIN KUPIMO V SKLADU S PROCESI,  
KI IZBOLJŠUJEJO TRAJNOSTNI RAZVOJ V DOBAVNI VERIGI,

 RAZVOJ TRAJNOSTNIH PROJEKTOV KMETOVANJA V VSEH 
STRATEŠKIH DOBAVNIH VERIGAH.



Skrbno izbiramo sestavine in 
kontroliramo kakovost.

Vsak dan opravimo več kot 6000 kontrol 
kakovosti na področju surovin in končnih 

izdelkov, da bi vam s svojim znanjem in 
izkušnjami ponudili le najboljše.

– V Italiji 100 % paradižnika kupujemo lokalno. 

– 98 % naše embalaže je mogoče reciklirati. 

– V Italiji uporabljamo 100 % jajc iz talne reje. 

IZBERI 
ZANESLJIVOST!



Ustvarjamo okusne recepte na osnovi 
uravnotežene prehrane.

Predlagamo okusne recepte v skladu 
z mediteransko dieto. Naši izdelki so 

rezultat 140-letne družinske tradicije. 
Pripravljeni so iz kakovostnih sestavin in 

so najboljša izbira za vaše dobro počutje 
in za dobrobit našega planeta.

– Od leta 2010 smo preoblikovali recepte 219 izdelkov. 

– Izboljšali smo njihovo hranilno vrednost z zmanjšanjem 
vsebnosti sladkorja, nasičenih maščob, maščob in soli. 

IZBERI  
SLASTEN OBROK!



IZBERI 
DOBRO POČUTJE!

Uporabljamo izbrane 
polnozrnate žitarice. 

100 % polnozrnat zdrob durum pšenice 
meljemo v lastnem mlinu s posebnim 
postopkom in tako zadržimo lastnosti 

vlaknin, vitaminov in mineralov, ki 
prispevajo k vašemu dobremu počutju.

– Naši polnozrnati izdelki imajo nizek glikemični indeks. 

– Ta zmanjšuje nihanje krvnega sladkorja in s tem inzulina, 
posledično pa uravnava nihanja v počutju.  

– Hrana se presnavlja počasneje in dlje časa  
zagotavlja energijo in vitalnost. 



Barilla je blagovna znamka podjetja Barilla z bogato zgodovino, ki je bila ustanovljena leta 
1877. Dandanes je najbolj priljubljena znamka testenin v Italiji in po svetu. Znamko odlikuje 
tudi več kot 40 pripravljenih omak brez konzervansov. Za vse, ki želijo svoj dom napolniti z 
vonjem po domačem in naravnem. 

Mulino Bianco, blagovna znamka pekovskega peciva, ustanovljena leta 1975, je danes 
del italijanske prehranske kulture in vsakodnevnega družinskega življenja. Ker vam želimo 
ponuditi le najboljše, ne uporabljamo barvil, umetnih sladil in hidrogeniranih maščob.  
Za vse, ki želijo živeti veselja in užitka polno življenje.

Gran Cereale, blagovna znamka, ustanovljena leta 1989, se je iz vrste polnozrnatih 
piškotov Mulino Bianco razvila v blagovno znamko podjetja Barilla s polnozrnatimi in 
naravnimi izdelki. Za vse, ki dajejo prednost edinstvenemu okusu, kakovosti, hranilni 
vrednosti in aktivnemu življenju. 



»Dajmo ljudem hrano, 
ki bi jo dali svojim otrokom.«

–   Pietro Barilla   –

www.barillagroup.com

V družbi Barilla verjamemo, da je naša dolžnost, da mislimo na zdravo in 
odgovorno potrošnjo ter njen vpliv na planet, vse od polja do končnega izdelka.  

Rezultat tega procesa so testenine, omake ali pekovski izdeleki. 
Prepričani smo, da je podjetje lahko dolgoročno prisotno le, če je predano skrbi 
za potrošnike in okolje – za današnje in prihodnje generacije. Zato sledimo cilju, 

 da so vsi naši izdelki dobri za vas in dobri za planet. 


