
Proveniente da bacia do mediterrâneo e muito popular em 
zonas como Calasparra, Valência ou Sevilha, é com muito 
orgulho que Loverice leva até si este fantástico arroz 
japónica, considerado por muitos chef’s de cozinha como o 
melhor arroz do mundo. E que bem que ele se dá nos nossos 
campos! 
O seu bago, depois de cozido, aumenta o seu volume até ao 
triplo e mantém-se sempre solto graças ao equilíbrio entre 
amilose e amilopectina. Trata-se de um arroz bastante 
consistente e uniforme, não fica espapaçado nem abre 
longitudinalmente. O nosso arroz é guardado em câmaras de 
frio por forma a preservar todas as suas qualidades e 
nutrientes.
O arroz bomba é pequeno no seu bago, mas grande no seu 
sabor, por isso é indicado para os melhores pratos de arroz 
de forno, paelhas ou arroz à valenciana.
 

CARACTERÍSTICAS

VARIEDADE / TIPO DE BAGO

Arrozais do Sado
CULTIVO  / ZONA DEMARCADA

VALORES NUTRICIONAIS
médios por 100g

NUTRICIONAL FACTS
serving size 100g

Originated in the Mediterreanean basin and extremely 
popular in regions such as Calasparra, Valencia and Seville, 
Loverice is delighted to present you this fantastic Japonica 
rice, considered by many Chefs the best rice in the world! And 
how well it grows in our fields!

Its grain, once cooked, almost triples its size, remaining 
fluffy because of the right balance between amylose and 
amylopectin. Bomba rice is consistent and smooth, does not 
turn into a pulp and does not open lengthwise. Our rice is 
kept in cold storage in order to maintain all is qualities and 
nutrients.

Its grain is small in size and great in flavour, therefore 
indicated for the best oven rice dishes, “Paellas” or 
“Valenciana” rices

FEATURES

ENGPT

VARIETY / TYPE OF GRAIN

Sado (river) rice fields
CULTIVATION / DEMARCATED REGION

CALORIES
LIPIDS
  saturated fat

CARBOHYDRATES
  sugar 

FIBER
PROTEIN
SODIUM

ENERGIA
LÍPIDOS
  dos quais ácidos gordos saturados

HIDRATOS DE CARBONO
  dos quais açúcares 

FIBRAS
PROTEÍNAS
SAL

>17 min

PT ENG

APRESENTAÇÃO    
Sacos de 1 kg em papel 
Kraft. Interior: saco de 
plástico em Polipropileno 

VIDA ÚTIL 
Cerca de 18 meses

INGREDIENTES PRINCIPAIS
Arroz

INGREDIENTES SECUNDÁRIOS
Não se aplica

INFORMAÇÃO ALERGÉNICA
O produto não contém 
alergénicos

INFORMAÇÃO OGM’s 
Produto livre de organismos 
modificados geneticamente

Arroz produzido em modo de 
produção integrada certificado 
pela Sativa

PRESENTATION
1 kg Kraft paper bags; 
Interior: polypropylene 
plastic

LIFESPAN 
Approx 18 months

MAIN INGREDIENTS
Rice

OTHER INGREDIENTS 
None

ALLERGENIC INFORMATION
This rice does not include 
allergenic products

OGM’s INFORMATION 
Free from genetically 
modified organisms

Rice produced in integrated 
production mode certified by 
Sativa

Arroz extra redondo

BOMBA

Bago Bomba

PAELLAS
VALENCIANAS

Bomba grain

PAELLAS
VALENCIANA RICE

1460kj   /  349 kcal
1,4 g
0,5 g

75,3 g
< 1,0 g

1,7 g
7,9 g

< 0,03 g


