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Fattoria La Vialla 
De driebroers Gianni (1969), Antonio (1971) en Bandino (1976) 
Lo Franco zijngelijkwaardigevennoten en zaakvoerders van 
Fattoria La Vialla. Ze zijn afgestudeerd in economie en 
bedrijfskunde. Ze hebben de grondbeginselen van het werk op 
het land al als kind geleerd toen ze de weekeinden doorbrachten 
op het eerste door La Vialla gerestaureerde landhuis samen met 
hun ouders en andere bevriende families. Later is deze hobby een roeping geworden. 
 
Fattoria La Vialla is een van de weinige bedrijven die over een gesloten kringloopsysteem 
met volledige traceerbaarheid beschikken voor een uitgebreid aantal verschillende producten 
en productielijnen (wijn, olijfolie, kaas, sauzen, fruit en groenten, pasta, koekjes, honing, 
azijn). De vervaardiging van de producten gebeurt, met een enkele uitzondering, met de 
volledige waardeketen binnen het bedrijf, van zaad tot oogst, van de teelt tot de bewerking en 
verpakking, van direct contact met de klanten tot de verzending aan de klanten. 
 
'Ons bedrijft toont dat het de moeite waard is - vanuit elk oogpunt - economie niet gelijk te 
stellen aan winst, maar om projecten op te starten op basis van persoonlijke overtuiging', 
stellen de broers unaniem. 
 
Fattoria La Vialla is ontstaan naar voorbeeld van de oude Toscaanse pachtboerderijen, waar 
alles ter plekke werd bereid en slechts weinig levensmiddelen werden gekocht. Antibiotica, 
pesticiden en veevoer dat niet afkomstig is van biologische landbouw zijn verboden. In 1983 
is het bedrijf biologisch gecertificeerd; vanaf 2002 vindt de teelt volgens de biodynamische 
methode plaats en in 2005 hebben de eerste producten de Demeter-certificatie verkregen. 
 
Vanaf 2008 wordt alle uitstoot van het bedrijf gemeten en aangegeven in een CO2-balans. 
Vanaf 2009 is de ecologische voetafdruk van bedrijf negatief. Alleen al in de afgelopen 3 jaar 
zijn meer dan 9.996,34 ton CO2 opgenomen. 



 
In 2009 is een belangrijke stap genomen in de richting van de optimalisering van de 
energetische efficiëntie van de kantoorgebouwen. Dankzij het samenvoegen en rationaliseren 
van het oppervlak, het installeren van verwarming met warm water en van 
energiebesparende apparaten was het mogelijk het energieverbruik met 20% te verminderen. 
Tot nu toe, lukt het Fattoria La Vialla om 36% van het totale energiegebruik te dekken met 
fotovoltaïsche panelen, met het doel dat dit binnen 5 jaar 60% zal zijn. In de verdere 
energiebehoefte wordt voorzien door elektriciteit uit gecertificeerd hernieuwbare 
energiebronnen. Kringlooppapier, eliminatie van plastic, temperatuurregeling, terugwinning 
van vegetatievocht van de olijven en een nieuwe olijfoliemolen dragen bij aan een verdere 
besparing van energie en water. Vanaf 2014 kan Fattoria La Vialla zich 'Klimaatneutraal 
bedrijf' noemen. 
 
Een van de ambitieuze projecten van Fattoria La Vialla is het verplaatsen van het transport 
van de weg naar de rails, waar enige jaren geleden mee begonnen is. In de afgelopen jaren 
is hiervan een lichte toename te zien. Voor 2017 streeft men ernaar om 10% van het transport 
te verplaatsen naar de rails. 
 
Deze inzet werd beloond met prestigieuze erkenningen. In 2009 werd de Fattoria voorgesteld 
in Kopenhagen, gedurende de internationale conferentie over het klimaat, als voorbeeld van 
een duurzaam bedrijf. In 2015 heeft Fattoria La Vialla zich in de top tien van de DNP 
geplaatst. Het bedrijf is 5 maal uitgeroepen tot 'Beste Italiaanse producent, biologisch' op de 
Berliner WeinTrophy, 3 maal 'Producent van het jaar Internationaal' op de MundusViniBiofach 
en 'Italiaanse Wijnproducent van het jaar 2016' op de International Wine & Spirit Competition. 
De producten van de Fattoria hebben tot aan vandaag een totaal van 1.145 prijzen 
gewonnen. 
 
De broers Lo Franco werken niet alleen aan de optimalisering van hun eigen bedrijf, maar 
trachten ook anderen aan te moedigen van mentaliteit te veranderen: 'Stichting Famiglia Lo 
Franco', opgericht in 2009, stelt financiering en middelen ter beschikking voor de promotie en 
verspreiding van de biodynamische landbouw. Tot op heden heeft de Stichting 590 ha grond, 
in haar bezit, aangekocht of in beheer, omgeschakeld naar de biodynamische landbouw en 
88 andere bedrijven overtuigd over te gaan op de 'bio'-landbouw. 
 
Fattoria La Vialla verklaart het succes op de Duitse markt voornamelijk door de consequente 
ecologische instelling van het bedrijf.Dankzij een gecoördineerd systeem voor de 
implementatie van de biodynamische landbouw, productie, conversie en verkoop is het 
mogelijk geweest een voortdurende duurzame groei waar te nemen in ecologisch, sociaal en 
economisch opzicht en een rol te bekleden van leader en voorbeeld in de biologische sector. 
Als erkenning van dit resultaat ontvangen de drie broers de B.A.U.M Milieuprijs 2017 in de 
categorie 'Midden- en kleinbedrijf'. 
 
 


