
O  arroz  RONALDO  é  óptimo  para  risottos. O seu bago é  
uniforme e  tem  uma capacidade extraordinária de absorção 
de água, duplicando o seu tamanho. Tende a colar-se 
enquanto é cozinhado pelo que é ideal para cozinhados que 
se querem cremosos e aveludados. 

O seu bago fica al-dente por dentro e cremoso por fora.
Como o nosso arroz tem uma capacidade de absorção de 
água bastante grande, a confeção de um bom caldo é 
fundamental para o arroz absorver sabores do ingredientes 
adicionados. 

O uso de uma boa panela antiaderente faz toda a diferença. 
O arroz deve ser mexido, com o auxílio das pegas do tacho. 

CARACTERÍSTICAS

VARIEDADE / TIPO DE BAGO

Arrozais do Sado
CULTIVO  / ZONA DEMARCADA

VALORES NUTRICIONAIS
médios por 100g

NUTRICIONAL FACTS
serving size 100g

Ronaldo is a wonderful rice for risottos. Its grain is uniform, 
with a unique capacity to absorb water, thus able to duplicate 
its size. As its tends to become glutinous, it is ideal for 
dishes that should end up creamy and soft.  

Its grain becomes al-dente inside and velvety on the outside.
As our rice has the capacity to absorb large amounts of water, 
it is important to prepare a good stock so that the rice can 
absorb all the ingredients flavours. 

Also the use of nonstick pans makes all the difference. The 
rice should be stirred in circles using the pan’s handles.

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 longo carolino

Ronaldo

Bago Ronaldo  

RISOTTO
ARROZ de CAÇA
ARROZ BRANCO | MANTEIGA

Ronaldo grain

RISOTTO 
GAME RICE 
WHITE RICE  |  WHITE RICE WITH BUTTER


