centauro

Arroz extra redondo
PT

ENG

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

PRESENTATION
1 kg Kraft paper bags;
Interior: polypropylene
plastic

VIDA ÚTIL
Cerca de 18 meses

LIFESPAN
Approx 18 months

INGREDIENTES PRINCIPAIS
Arroz

MAIN INGREDIENTS
Rice

INGREDIENTES SECUNDÁRIOS
Não se aplica

OTHER INGREDIENTS
None

INFORMAÇÃO ALERGÉNICA
O produto não contém
alergénicos

ALLERGENIC INFORMATION
This rice does not include
allergenic products

INFORMAÇÃO OGM’s
Produto livre de organismos
modificados geneticamente

OGM’s INFORMATION
Free from genetically
modified organisms

Arroz produzido em modo de
produção integrada certificado
pela Sativa

Rice produced in integrated
production mode certified by
Sativa

PT

ENG

CARACTERÍSTICAS

FEATURES

CENTAURO é o arroz do momento e o arroz do antigamente.
Um arroz tradicional Português que é uma espécie de um
Carolino redondo.
O seu bago, bastante consistente e uniforme, não fica
espapaçado e o interior fica al-dente, proporcionando a
confecção de pratos extraordinários, graças à sua grande
permeabilidade.

Centauro is a timeless rice. A traditional Portuguese rice very
similar to the round-grained “Carolino” variety.

Versátil, revela-se fantástico para os melhores pratos de
Sushi. Sendo também o arroz do antigamente muito usado
nas nossas cozinhas há décadas atrás, em pratos
tradicionais portugueses de peixe, carne e marisco, bem
como para paelhas ou arroz à valenciana.

Very versatile, it is perfect for Sushi. It has also been used in
Portuguese cuisine for decades. Fish, meat, seafood as well as
Paellas or Valenciana rice turn out perfect with this rice.

O segredo de um bom sushi está no tempero e preparação do arroz.
O uso de uma boa panela antiaderente faz toda a diferença.

The secret of a good Sushi remains in its seasoning and cooking.
The use of a good nonstick pan makes all the difference too.

VARIEDADE / TIPO DE BAGO
Bago Centauro

VARIETY / TYPE OF GRAIN
Centauro grain

CULTIVO / ZONA DEMARCADA
Arrozais do Sado

CULTIVATION / DEMARCATED REGION
Sado (river) rice fields

SUSHI
PAELLAS
VALENCIANAS

SUSHI
PAELLAS
VALENCIANA RICE

VALORES NUTRICIONAIS
médios por 100g

NUTRICIONAL FACTS
serving size 100g

ENERGIA
LÍPIDOS

CALORIES
LIPIDS

HIDRATOS DE CARBONO

CARBOHYDRATES

FIBRAS
PROTEÍNAS
SAL

FIBER
PROTEIN
SODIUM

dos quais ácidos gordos saturados
dos quais açúcares

Its grain, rather consistent and uniform, does not become soggy
and remains al-dente inside. Given its high permeability, it can
produce fantastic rice dishes (or side dishes).

saturated fat
sugar

>15 min

