


RISO BUONO
Освен органолептичките и нутритивни особини, оризот произведен во 
Касалбетраме, од компанијата La Mondina, на своја страна ја има и 
долгата традиција.

Почетоците на оваа традиција датираат од крајот на XVII век, кога 
благородничкото семејство Гаутиери од Ница се сели во Новара, и 
започнува со одгледување на ориз користејќи антички методи со кои се 
зачувува нутритивната вредност и се достигнува совршенство.

Традицијата потоа ја наследуваат маркезите Кутика Ди Касине, а 
од нив преминува на сегашните сопственици - бароните Гидобоно 
Кавалчини. Денес, оваа традиција се смета за водечка сила, односно спој 
на посветеноста на генерациите, љубовта кон природата и љубовта кон 
сопствената земја, со трудот да се постигне врвен квалитет, и амбицијата 
да се задоволат вкусовите на пребирливите потрошувачи.

Оризот кој се произведува е од совршен калибар. Неговиот квалитет 
воедно е и нашата најголема гордост.



RISO BUONO
“CARNAROLI GRAN RISERVA”

Carnaroli е ориз со средно-долго зрно. Негова карактеристика е 
присуството на висок процент на скроб, што го прави зрното цврсто, 
компактно и отпорно на варење.

Овој тип на ориз се користи од бројни врвни готвачи кои го сметаат за 
најквалитетен помеѓу италијанските типови на ориз.

Високо ценет при подготовката на италијанско рижото,
оризот Carnaroli во споредба со другите италијански типови 
на ориз е одличен за бавно готвење бидејќи содржи високи 
проценти на амилоза која го прави кремав. 

Припаѓа на категоријата ориз superfino и се смета за КРАЛОТ НА 
ОРИЗОТ.



Оризот Riso Buono Gran Riserva по бербата зрее 12 месеци. Овој процес 
на „стареење“ е познат од дамнешни времиња и практикуван од страна 
на многубројни населенија. Всушност, оризот по сушењето сè уште ги 
нема добиено сите карактеристики на максимален квалитет. Зреењето на 
оризот значително го зголемува волуменот и резултира со помало губење 
на скроб и минерали при готвењето. Зрната на овој ориз не се лепат при 
готвењето, ниту се преваруваат.

Време на готвење: Минимум 13 минути, во зависност од потребите.



RISO BUONO
“ARTEMIDE GRAN RISERVA”

Оризот Artemide е резултат на природно вкрстување на оризот Venere 
и оризот Indica. Она што се добива е ароматичен ориз со природна црна 
боја.

Оризот Artemide има интензивна и пријатна арома, а зрното е долго 
и има права форма. Богат е со железо и селен (важни поради нивните 
антиоксидантни својства).

Оризот Artemide се смета за „функционална храна“ (Functional food), 
и е еден од најздравите типови на ориз достапни на светскиот пазар. 
Богат е со витамини од групата Б, минерали како калциум, селен, цинк, 
магнезиум, и железо, како и антиоксиданси во поголеми количини 
(карактеристични за црвените плодови и овошје).

Овој тип на ориз се препорачува да се приготвува со сирење, риба, 
зеленчук и печурки. Одличен е и за ладни салати од ориз.
  
Време на готвење: 35 минути.





Црн ориз Artemide:
8,5% протеини
3,5 % железо
1% цинк
4,9% растителни влакна

Рафиниран бел ориз:
6,8% протеини
1,2 % железо
0,5% цинк
0,6% растителни влакна

Споредба со бел ориз



RISO BUONO
 БРАШНО ОД ОРИЗ “CARNAROLI”

Брашното Riso Buono е резултат на бавното мелење на зрната ориз Carn-
aroli, со што се зачувуваат сите карактеристики и нутритивни вредности 
на висококвалитетниот ориз. 
Брашното од ориз - мочико на јапонски - е основа во исхраната на 
азиското население, но станува сè попознато и во западните земји.
Брашното Riso Buono е БЕЗГЛУТЕНСКИ производ со низок процент на 
маснотии, висока нутритивна вредност, и лесно се вари во човековиот 
организам.
Во многу јадења може да се користи како замена за белото брашно, а со 
тоа претставува и соодветна состојка за луѓето кои се нетолерантни на 
глутен.

Се користи како згуснувач за сосови и супи, во подготовка  на бешамел 
како замена за бело брашно, и во пудинзи и оризови кремови. Дава 
одлични резултати во панирање на пржена храна. Има многу ниско ниво 
на апсорпција на масло, создавајќи тенка и
 
крцкава обвивка. Се користи и за подготовка на торти, но и десерти со 
сунѓереста и мека структура, каде крајниот резултат е одличен.

Оризовото брашно е идеално за подготовка на леб, бисквити и колачи. 
Може да се користи и во комбинација со други брашна и житарици, за 
создавање на уникатни  мешавини.



RISO BUONO
БРАШНО ОД  ОРИЗ “ARTEMIDE”

Црното брашно Riso Buono е резултат на бавното мелење на зрната 
ориз Artemide, со што се зачувуваат сите карактеристики и нутритивни 
вредности на висококвалитетниот ориз. 
Брашното од ориз - мочико на јапонски - е основа во исхраната на 
азиското население, но станува сè попознато и во западните земји.

Брашното Riso Buono е БЕЗГЛУТЕНСКИ производ со низок процент на 
маснотии, висока нутритивна вредност, и лесно се вари во човековиот 
организам.

Во многу јадења може да се користи како замена за белото брашно, а со 
тоа претставува и соодветна состојка за луѓето кои се нетолерантни на 
глутен.

Се користи како згуснувач за сосови и супи, во подготовка  на бешамел 
како замена за бело брашно, како и во пудинзи и оризови кремови. Дава 
одлични резултати во панирање на пржена храна. Има многу ниско ниво 
на апсорпција на масло, создавајќи тенка и крцкава обвивка. Се користи 
и за подготовка на торти, но и десерти со сунѓереста и мека структура, 
каде крајниот резултат е одличен.

Оризовото брашно е идеално за подготовка на леб, бисквити и колачи. 
Може да се користи и во комбинација со други брашна и житарици, за 
создавање на уникатни  мешавини.



Споредено со белото оризово брашно од ориз Carnaroli, црното оризово 
брашно од ориз Artemide содржи многу повеќе антиоксиданси, витамини 
и минерали. Природно темната боја овозможува да се подготват 
уникатни јадења. Доволно е да се додаде 20% црно оризово брашно во 
сооднос со друго бело брашно за да се добие црн леб, пица или бисквити.

Како најважна карактеристика се смета  уникатниот мирис кој  се 
чуствува при вадење на храната од фурна.




