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Persbericht 
 

Nieuw van Riso Gallo: 
Carnarolirijst, Venere, Risotti én Pronto met Truffel 

 
Riso Gallo mag zich als marktleider in Italië met recht dé risottospecialist noemen. In Nederland is 
het assortiment dit voorjaar uitgebreid. Goed nieuws voor foodies, want deze vier nieuwe 
rijstproducten zijn culinair helemaal verantwoord. 
 
Carnaroli Riserva 1856 
Voor ongeveer de helft van de wereldbevolking vormt rijst de basis van de dagelijkse voedselinname. 
Het is er in alle soorten en maten, rassen, geslachten, ondersoorten en ga zo maar door. Zeker 
Italianen kunnen er uren over praten. Bij risottorijst gaat het om de aanwezigheid van zetmeel in de 
korrel: hoe meer zetmeel, hoe romiger de risotto. Een echt goede risotto is dan ook bijna vloeibaar. 
De Carnaroli van Riso Gallo heeft een grote korrel met veel zetmeel en daar maak je dus de romigste 
en lekkerste risotto van.  
 
Venere; natuurlijk zwarte korrel 
Zwarte rijst zonder dat er inkt aan te pas komt? Het bestaat! Venere wordt net als zilvervliesrijst niet 
geslepen. De uitgesproken zwarte kleur die de rijstsoort van nature heeft, geeft tijdens het koken 
een karakteristieke geur van hout en versgebakken brood. En Venere bevat veel vezels en mineralen, 
zoals magnesium, fosfor en selenium, dus is ook nog eens heel gezond. Het wordt ook wel de 
Verboden Rijst van de Keizer genoemd, omdat hij alles voor zichzelf en zijn familie hield vanwege de 
hoge voedingswaarde en lustopwekkende eigenschappen. 
 
Risotti; met zorg geselecteerd 
Zoals er veel verschillende soorten aardappelen zijn, zijn er voor het maken van risotto ook vele 
rijstsoorten. Voor Riso Gallo Risotti ‘Selezione Speciale’ worden de beste rijstkorrels van de soort 
Sant'Andrea geselecteerd. Het is een graansoort die ook ideaal is voor het bereiden van andere 
gerechten dan alleen risotto, zoals paella en rijstpap. 
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Pronto Gourmet met Truffel                      x 
Risotto Pronto is de snelle variant van Riso Gallo: alleen water 
toevoegen en 12 minuten laten inkoken. Deze risotto past goed op 
het doordeweekse menu, maar ook in de makkelijke  
weekendkeuken. Omdat Riso Gallo Pronto in een beschermde 
omgeving wordt verpakt, zijn conserveringsmiddelen overbodig. De 
hoeveelheid is iets aangepast, zodat een verpakking voldoende is 
voor 2 personen. 
 
De Pronto-varianten ‘vier-kaassoorten’ en ‘eekhoorntjesbrood’ 
waren al verkrijgbaar in Nederland. Albert Heijn en PLUS 
introduceren nu de truffelvariant. Risotto al Tartufo is een echt 
authentiek Italiaans risottogerecht. De Italianen voegen er vaak een 
gepocheerd ei aan toe óf voor de gelukkigen die het kunnen 
bemachtigen: wat geschaafde zomertruffel! 
 
Authentiek, ambachtelijk én modern 
Riso Gallo is een authentiek, ambachtelijk, Italiaans bedrijf dat kwaliteit en innovatie hoog in het 
vaandel heeft staan. Het familiebedrijf werd in 1856 opgericht en is al jaren marktleider in Italië, met 
als thuisbasis Robbio, ten westen van Milaan. Het is één van de grootste, oudste en tegelijkertijd 
meest moderne rijstverwerkende bedrijven in Europa. 
 
Verkrijgbaar 
Albert Heijn  
. Carnaroli en Venere  
. Risotto Pronto ‘truffel’ en ‘eekhoorntjesbrood’ 
Plus 
. Risotti Sélection Spéciale 
. Risotto Pronto ‘truffel’ en ‘eekhoorntjesbrood’ 
MCD Supermarkt  
. Gran Gallo Arborio 
. Risotto Pronto ‘vier-kaassoorten’ en ‘eekhoorntjesbrood’ 
 
Prijzen variëren van €1,69 voor Risotti tot €4,29 voor Venere.  
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