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Risotto is een Italiaans rijstgerecht. Maar hoort rijst eigenlijk niet thuis in Azië…. in plaats 
van Italië? En hoe hoort een goede risotto eigenlijk te smaken? En… wat is dan de beste 
manier om risotto te bereiden? Vragen waar dé risottospecialist Riso Gallo graag antwoord 
op geeft. 
 
Rijst: symbool van vruchtbaarheid en leven 
Voor driekwart van de wereldbevolking is rijst is de 
dagelijkse basisvoeding. In veel Aziatische landen is 
rijst van oudsher overigens veel meer dan voedsel 
alleen. Het is een onderdeel van de cultuur en 
beschaving en wordt gezien als een geschenk van 
God, een symbool van vruchtbaarheid en leven. 
Het was waarschijnlijk Alexander de Grote, die na 
de verovering van India, rijst introduceerde in de 
westerse wereld. De Arabieren verspreidden het 
vervolgens in het Middellandse Zeegebied en dus 
ook in Italië, waar het vooral in Piemonte en 
Lombardije enorm groeide in populariteit. Dit zijn 
overigens nu nog steeds de meest bekende regio’s 
in Italië voor de rijstproductie. 
 
Pavia: het centrum van de rijstproductie 
Ten noorden van de rivier de Po, in het noordoosten van de provincie Pavia in Lombardije ligt 
het kloppende hart van de Italiaanse rijstproductie. Met 78.000 hectare aan rijstvelden is 
Pavia tot op de dag van vandaag de ‘rijsthoofdstad’ van Italië. Al sinds eeuwen wordt het 
vlakke landschap beheerst door rijstvelden omlijst door rijen van populieren, een enorm 

netwerk van irrigatiekanalen en grote 
boerderijen van rode baksteen. In 
het voorjaar lopen de rijstvelden 
onder water en lijken de wegen meer 
op een rooster in een enorm meer. 
Op heldere dagen kun je hier zelfs de 
weerspiegeling van de met sneeuw 
bedekte Alpen in zien. Zonder het 
geduld en de invloed van de mens 
door de eeuwen heen zou dit gebied 
een troosteloos moeras zijn geweest. 
In plaats daarvan werd het een 
agrarische regio die altijd al ver op 
zijn tijd vooruitliep.  
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Het verbouwen van de rijst 
De bodem van de akkers wordt in het 
voorjaar omgeploegd en klaargemaakt om 
onder water te worden gezet. Via 
kanalenstelsels loopt het water uit de 
rivieren in de akkers en beschermt de 
plantjes tegen de lage nachttemperaturen. 
De rijstvelden bevinden zich in vlakke 
gebieden, waardoor het waterniveau 
gemakkelijk gecontroleerd en beheerd kan 
worden. In april en mei  wordt gezaaid en 
in juni wordt het onkruid dat de nodige 
voedingsstoffen uit de grond haalt verwijderd. In augustus bereikt de rijstplant zijn rijpheid en 
in september en oktober volgt de oogst. Moderne oogstmachines kunnen de oogst binnen 
enkele uren binnenhalen, waarna het droogproces volgt.  
 
Het ontstaan van een culinaire traditie 
Van oudsher is risotto voor Italianen uit het noorden van het land, wat pasta is voor de 
inwoners van Zuid-Italië. Dit is niet zo verwonderlijk, gezien de locatie van de rijstvelden. De 
meeste risotto’s bevatten ook boter en kaas: twee producten die in het noorden in overvloed 
aanwezig zijn. 
Om meer te weten te komen over het ontstaan van het veelzijdige gerecht risotto gaan we 
terug naar het einde van de middeleeuwen. In die tijd was verspilling uit den boze. Om 
verspilling van water te voorkomen, werd het kookvocht van vlees en groente gebruikt om de 
rijst in te koken. Het water, dat later de naam bouillon kreeg, gaf de rijst een heerlijke, 
delicate smaak. In de loop der jaren werden er allerlei ingrediënten aan de rijst en bouillon 
toegevoegd, zoals groente, vlees en kaas. Zo ontstond één van de meest geweldige culinaire 
tradities van Italië. 
Over het ontstaan van het rijstgerecht doet tevens een leuke anekdote de ronde. Een slimme 
meesterglazenmaker zou tijdens de bouw van de koepel van de kathedraal van Milaan risotto 
hebben uitgevonden voor het huwelijk van een van zijn leerlingen. Hij nodigde families en 
arbeiders uit rond een enorme rijstschotel en voegde saffraan aan het gerecht toe, een 
specerij die normaal alleen werd gebruikt om glasruiten te kleuren. Zo veranderde de 
rijstschotel in een waar feestmaal! De legende wil dat op die manier de risotto alla Milanese is 
ontstaan. Vandaag de dag voegt men er boter en parmezaan aan toe. 
 
Rijstsoorten voor risotto 
In de loop van meerdere decennia hebben Italiaanse experts de beste 
rijstvariëteiten geselecteerd die geschikt zijn om een perfecte risotto te 
bereiden. Risotto moet namelijk romig en zacht zijn, en tegelijkertijd 
wat stevigheid hebben, oftewel: al dente zijn. Rijstsoorten met een 
halfharde korrel hebben een hoog zetmeelgehalte en kunnen daardoor 
veel vocht opnemen, zonder papperig te worden. Deze lenen zich dus 
uitstekend voor risotto. De arborio en carnaroli zijn het meest bekend 
en worden kwalitatief als superieur beschouwd.  
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Riso Gallo: dé risottospecialist 
Familiebedrijf Riso Gallo is in 1856 opgericht en al jaren marktleider in Italië. Het is één van de 
grootste, oudste en tegelijkertijd meest moderne rijstverwerkende bedrijven in Europa. 
 

Riso Gallo: 10 hoogtepunten 
1830: Giobatta Preve emigreert naar Argentinië, een land dat in die tijd een enorme economische groei 

doormaakt, waar hij begint als handelaar in levensmiddelen. 
1856:  Giobatta Preve keert terug naar Italië en opent zijn eerste vestiging in Genua, gespecialiseerd in de in- en 

export van rijst. 
1885:  Het bedrijf is marktleider in de rijstsector in Italië en Argentinië. 
1924:  Het bedrijf gaat naar de beurs. 
1926:  Aankoop van een oud rijstverwerkingsbedrijf in Robbio Lomellina, midden tussen de rijstvelden in de Po 

vallei. Tot op de dag van vandaag is dit de plek waar Riso Gallo gevestigd is. 
1930:  Het eerste logo met de haan verschijnt op de zakken rijst. 
1946:  Riccardo Preve komt op het idee om de rijst niet meer in bulk, maar in verpakkingen van 1 kilogram te 

gaan verkopen. Het bedrijf gaat verder onder de naam Riso Gallo. 
2001:  Riso Gallo ontvangt een SIAL d’Or voor haar Pronto assortiment, klaar in 12 minuten. 
2011:  Introductie van Riso Gallo op de Nederlandse markt. 
2014:  Riso Gallo is vandaag de dag een multinational die in meer dan 150 jaar door 6 opeenvolgende generaties 

is opgebouwd. 
2015: Introductie van nieuwe Riso Gallo producten op de Nederlandse markt. 

 
Een van de oudste rijstverwerkers in Italië 
In 1856 opent Riso Gallo haar eerste vestiging in 
Genua, gespecialiseerd in de import en export van 
rijst. Voor die tijd al een zeer modern bedrijf, dat 
in staat was om te voldoen aan de groeiende 
vraag naar rijst. Aangemoedigd door het succes 
richtten de heren Frugone en Preve, oprichters 
van het bedrijf, hun aandacht al snel op de 
Italiaanse gewassen. Ze besloten het bedrijf te 

verplaatsen naar Robbio Lomellina in het hart van Pavia, vlakbij 
Milaan, dé streek waar rijst voor risotto wordt verbouwd. In 
dezelfde periode opende Riso Gallo in Argentinië een fabriek om 
aan de Zuid-Amerikaanse vraag naar rijst te kunnen voldoen. 
Omdat het analfabetisme hier destijds erg hoog was, besloot het 
bedrijf symbolen van dieren te gebruiken om de verschillende 
rijstvariëteiten aan te duiden: een giraf, een tijger, een adelaar, 
een olifant en een haan. De laatste werd gebruikt voor de beste 
kwaliteit rijst en werd al snel het symbool van het bedrijf zelf. 

 

 
 

 

1856 Nu 
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Riso Gallo in de 21e eeuw 
Meer dan 150 jaar na de oprichting staat nu de zesde generatie Preve aan het roer van Riso 
Gallo. Generaties hebben hun leven gewijd aan het produceren van de beste kwaliteit rijst. De 
hoofdvestiging bevindt zich nog steeds in Robbio Lomellina en is één van Europa’s grootste 
rijstverwerkingsbedrijven. Ieder jaar wordt hier ongeveer 120.000 ton rijst ingekocht en er 
worden circa 50 miljoen pakjes Riso Gallo rijst verkocht in 75 landen. 70% van de omzet komt 
uit Italië zelf, waar Riso Gallo met 22% marktaandeel in waarde marktleider is. De 
belangrijkste exportmarkten zijn het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zwitserland, Spanje en 
Portugal. In Nederland zijn de producten van Riso Gallo in mei 2011 geïntroduceerd.  
 
Technologie en innovatie 
Riso Gallo’s marktleiderschap is mede het resultaat van doorlopende investeringen in 
technologie, onderzoek, kwaliteit en innovatie. De Research & Development afdeling heeft 
twee belangrijke peilers: enerzijds het ontwikkelen van nieuwe variëteiten door experimenten 
op de rijstzaden, anderzijds het ontwikkelen van nieuwe producten. Ook is er sinds 1993 een 
samenwerking met de Landbouwfaculteit van de Katholieke Universiteit van Piacenza. Op 
innovatieve wijze worden nieuwe en betere rijstvariëteiten geselecteerd, inspelend op huidige 
en op toekomstige consumententrends. Daarnaast werkt Riso Gallo al jaren samen met 
beroemde Italiaanse chef-koks, die de verschillende rassen en producten uitvoerig testen. 
Het bedrijf beschikt over een onderzoekscentrum van meer dan 1.000m², waarin een 
laboratorium, een keuken met zes aparte cabines voor het proefpanel dat twee keer per week 
proeft en een keuken voor het bereiden en analyseren van nieuwe producten. 
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Verwerking van rijst: fasen en technieken 
Ook in de verwerking van de padie (rijst waarvan na het 
dorsen het kroonkafje nog niet is verwijderd) gaat Riso 
Gallo zeer vooruitstrevend te werk. 
Grove rijst is niet eetbaar. Het vereist een zeer delicate, 
natuurlijke verwerking, die verschilt naar gelang het 
type rijst. Vanaf oktober rijden bij de verwerkingsfabriek 
in Robbio Lomellina de rijstboeren af en aan met 
vrachtwagens vol padie. De kwaliteitscontroleur van  
Riso Gallo klimt op de lading van de vrachtwagen, ruikt 
of de rijst geen atypische geur heeft en neemt op 
verschillende plaatsen een monster. Als na de analyse 
het monster aan alle gewenste eisen voldoet, wordt de 
lading goedgekeurd en de vrachtwagen gelost. 
 
In de fabriek gaat daarna alles met geavanceerde machines die met uiterste precisie te werk 
gaan. Riso Gallo is het eerste bedrijf in Italië dat een optische sorteermachine in gebruik heeft 
genomen. Op de bovenste verdieping van de verwerkingsfabriek worden takjes en strootjes 
op basis van afwijkende grootte verwijderd, een verdieping lager de steentjes op basis van 
een afwijkend gewicht. Dan worden de vliezen er afgeblazen en worden de korrels geslepen. 
Het vochtgehalte is heel belangrijk in het productieproces. In enorme drogers worden de 
rijstkorrels op hoge temperatuur gedroogd om het vochtgehalte omlaag te brengen. Ook in de 
fabriek worden constant monsters genomen en het hele proces wordt nauwlettend in de 
gaten gehouden door computers en door productiemedewerkers. Het uiteindelijke doel is een 
optimale kwaliteit en tegelijkertijd een zo hoog mogelijke opbrengst. De verwerkte rijst wordt 
opgeslagen in enorme silo’s. In Italië is het niet toegestaan om meerdere rijstsoorten te 
mengen. In iedere silo zit dus dezelfde soort rijst. Het verpakken van de rijst gebeurt ook in 
eigen beheer, maar op een andere locatie zo’n drie kilometer van de fabriek. 
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Riso Gallo assortiment 
De producten van Riso Gallo zijn van hoge en constante kwaliteit, authentiek en makkelijk te 
bereiden. Bovendien zijn er geen kunstmatige kleurstoffen, conserveringsmiddelen of 
smaakversterkers aan toegevoegd. 
Het assortiment is zeer uitgebreid. Van witte tot zwarte rijst, risotto die klaar is in 3 of 12 
minuten en van kleine verpakkingen voor de consument tot bulkverpakkingen voor de 
industrie en horeca. 
 
Sinds mei 2011 zijn er in Nederland producten van Riso Gallo te koop bij alle PLUS en MCD 
supermarkten en een selectie van Albert Heijn filialen. Riso Gallo veranderde in juni 2015 het 
assortiment in het Nederland. De onderstaande producten zijn nu verkrijgbaar in Nederland.  
 

Carnaroli Riserva 1856 
€ 3,99 
 

 Venere   
€4,29 
  

• 500 gram 
• Klaar in 16-18 minuten 
• Rijstsoort: Carnaroli 
• Een uitzonderlijk hoge 

kwaliteitsrijst  
• Grote volle korrels 
• Ook wel de koning van de 

risottorijst! 
• Zelf ingrediënten toevoegen 
• Perfect voor risottogerechten met 

groente 
• Voor de meer ervaren kok of 

uitgebreide kookmomenten 
• Vacuüm verpakt voor een optimale 

houdbaarheid 
• Verkrijgbaar bij Albert Heijn 

 

 • 500 gram 
• Klaar in 18 minuten 
• Rijstsoort: Venere  
• Een ongeslepen rijst, zoals 

zilvervliesrijst 
• Uitgesproken zwarte kleur die 

tijdens het koken een 
karakteristieke geur van hout en 
versgebakken brood geeft 

• Bevat veel vezels en mineralen, 
zoals magnesium, fosfor en 
selenium 

• Gebruik als traditionele rijst of 
risotto 

• Vacuüm verpakt voor een optimale 
houdbaarheid 

• Verkrijgbaar bij Albert Heijn 
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Gran Gallo Arborio Risotto Rijst 
€3,19 
 

 Risotti Selezione Speciale 
€ 1,69 
  
 

• 500 gram 
• Klaar in 16-18 minuten 
• Korrels van 7 mm 
• Romig, fluweelachtig en blijft altijd  

al dente 
• Zelf ingrediënten toevoegen 
• Perfect voor risottogerechten met 

groente 
• Voor de meer ervaren kok of 

uitgebreide kookmomenten 
• Vacuüm verpakt voor een optimale 

houdbaarheid 
• Glutenvrij 
• Verkrijgbaar bij MCD Supermarkt 

 • 500 gram 
• Klaar in 16-18 minuten 
• Rijstsoort: Sant'Andrea 
• Ook voor paella en rijstepap 
• Zelf ingrediënten toevoegen 
• Perfect voor risottogerechten met 

groente 
• Voor de beginnende kok 
• Vacuüm verpakt voor een optimale 

houdbaarheid 
• Verkrijgbaar bij PLUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 8 - Riso Gallo Persdossier 2015  

 
 
 

Risotto Pronto 
€ 2,69 
 - Met truffel 
             - Met vier-kazensoorten 
 - Met eekhoorntjesbrood 
• 210 gram 
• Klaar in 12 minuten 
• Rijstsoort: Sant’Andrea (het meest 

geschikt voor kant-en-klare vorm) 
• Een authentiek Italiaanse risotto 

met de karakteristieke romige,  
al dente textuur. 

• Alleen water toevoegen 
• Voor de minder ervaren kok of 

snelle kookmomenten 
• Internationaal gepatenteerd 

product van Riso Gallo 
• Verkrijgbaar bij Albert Heijn, PLUS 

of MCD Supermarkt 
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Bereiding van risotto 
 
Hoe bereid je risotto? 
Risotto hoort romig, maar toch stevig te zijn. En heel belangrijk: goed vochtig. Een te droge 
risotto is funest; houd dat altijd in gedachten bij de bereiding. We hebben dus vloeibare 
ingrediënten nodig. Allereerst een goede bouillon, het liefst zelfgemaakt. Breng aan de kook 
en houd hem goed warm. Fruit dan op laag tot matig vuur een gesnipperde ui in een beetje 
boter tot hij glazig is. Voeg de rijst toe en blijf goed roeren tot alle korrels met een laagje vet 
bedekt zijn en hierdoor doorzichtig worden. Voeg dan een glas droge, witte wijn toe en roer 
tot de alcohol verdampt is en de rijst de smaak heeft opgenomen. Vervolgens beetje bij beetje 
de hete bouillon toevoegen en blijven roeren. De rijst moet het vocht geleidelijk opnemen, 
want dan wordt hij langzaam gaar en geeft zetmeel vrij. Blijf dit doen tot de risotto romig, 
zacht en goed nat is met een al dente textuur. Dat zal na ongeveer 18 minuten zo zijn. Roer er 
tenslotte geraspte Parmezaanse kaas en boter door en eventuele andere ingrediënten naar 
keuze en laat dan nog 2 minuten rusten met het deksel op de pan.  
 

 
 
 

Drie geheimen voor de allerlekkerste risotto 
1. Kies de beste rijst. Carnarolirijst Gran Gallo van Riso Gallo is een echt kwaliteitsproduct 

dat generaties lang door de familie Preve is verfijnd. En dat proef je. 
Was de rijst niet voor het bereiden, want dan wordt het zetmeel verwijderd die de 
risotto juist haar romige consistentie geeft. 

2. Aandacht. De rijst heeft speciale aandacht nodig tijdens de bereiding. Blijven roeren 
tijdens het beetje bij beetje toevoegen van de hete bouillon is absoluut noodzakelijk.  

3. Voorbereiding. Bereid de overige ingrediënten van tevoren, zodat ze zo kunnen worden 
toegevoegd als de risotto bijna klaar is. De variatiemogelijkheden zijn eindeloos. 

 
www.risogallo.it 

 
Perscontact: TOT Public Relations - Rotterdam 
Contactpersoon: Leonie Berghout 
T: 010 2211312 
E: leonie@totpr.nl  

http://www.risogallo.it/
mailto:leonie@totpr.nl

