
Een glutenvrije perfin 

(Door Jan van Riel; uit: Perfinpost nr. 122, sept. 2017) 

 

Gio. & F.lli Buitoni S.A. Sansepolcro - Glutineria e Pastifici (glutenvrije pasta)  
Perfin : G.& F.B. gebruiksperiode van 1898 t/m 1926. 

 

De brief is verzonden vanaf Sansepolcro (Arezzo) op 30-7-1925 naar Bologna met een aanbeveling 
voor hun nieuwe product “Biscotti Buitoni al Solfato di Bario” (bariumsulfaat) voor medische 
doeleinden aan dokter Giuseppe Salomone di Falco. 

De activiteiten van de firma Buitoni begonnen bij Giovanni Battista Buitoni die in 1827 samen met 
Giullia Boninsegni een kleine winkel begon in Sansepolcro in het toenmalige Hertogdom Toscane. 

 



In 1856 starten zijn zonen Giuseppe en Giovanni jr. een laboratorium in Città di Castello om daar een 
glutenvrije pasta te ontwikkelen voor mensen met een glutenallergie. 
 

 

 

 

 



Een andere zoon van Giovanni, Francesco begon in Perugia een bedrijf in chocolade en snoep  
“la Socièta Perugina per la Fabbricazione del Confetti" later veranderde de naam in "La Perugina 
Chocolade & Jams". 
De vijf zonen van Giovanni sr. besluiten tot samenwerking in 1927. De perfin is dan buiten gebruik 
gesteld. In 1934 wordt de eerste buitenlandse vestiging geopend in Frankrijk en in 1939 besluit 
Giovanni jr. naar Amerika te verhuizen, waar hij in New York een winkel opent. In 1953 wordt door de 
broers besloten om alle vestigingen samen te voegen onder de naam “International Organisation 
Buitoni”. Drie jaar later gaat het bedrijf naar de beurs onder de naam “IBP” “Industrie Buitoni 
Perugina". 
 
De 60 en 70er jaren zijn financieel moeilijk maar in 1980 is het bedrijf weer winstgevend geworden. 
Onder leiding van Bruno Buitoni wordt in de 80er jaren gezocht naar een handelspartner. 
In 1984 is er bijna een overeenkomst met Danone, maar de firma "Carlo de Benetti” bied 20% meer. 
Nog geen vier jaar later neemt Nestlé het bedrijf over, maar handhaaft de merknaam. Er zijn nu 
fabrieken in Benevento voor bevroren producten en in Moretta voor de pasta en sauzen. Vanaf 2010 
tot heden is Newlat SpA de nieuwe eigenaar geworden van Buitoni en wordt ook de fabriek in 
Sansepolcro weer heropend, geheel gemoderniseerd. 
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