
Gemaakt door de natuur, verzorgd door de mens…Voor meer informatie, 
recepten en tips: www.greenage.nl

Risotto & farotto van GreenAge   

Authentieke Italiaanse klassiekers uit Vercelli (Piemonte)
GreenAge heeft als missie om biologische, 
eerlijke en bovendien jammie voeding bereikbaar 
te maken voor een breder publiek. En hieronder 
valt ook, dat we het je makkelijker willen maken! 
Onze risotto’s en farrotto’s zijn hier duidelijke 
voorbeelden van: de beste kwaliteit Italiaanse 
carnaroli rijst & geparelde farro, verrijkt met 

een mix van gedroogde biologische groenten, 
kruiden en specerijen. Het enige wat je verder 
nodig hebt, is wat hete bouillon of heet water 
en 15 minuten geduld, terwijl je af en toe roert. 
Een scheutje olijfolie of klontje boter en wat 
geraspte Parmezaanse kaas als je wilt, maken je 
authentieke Italiaanse risotto of farrotto af.

Farrotto 
& pompoen
Aards en zoet!

Farrotto (“risotto” van farro) gaart snel en net 
zo makkelijk als risotto van rijst, omdat deze 
een klein beetje geslepen, “gepareld” is. De 
farro neemt daardoor ook de overheerlijke 
smaken goed op die de kruiden, specerijen 
en (in de hoofdrol) pompoen aan dit gerecht 
geven. De aardse smaak van farro gaat 
harmonieus hand in hand met het aardse, 
bijna zoete karakter van de pompoen.

Farrotto & auberGines
Fris en krachtig!

Aubergines zijn van nature relatief bitter smakende groenten. De bitterheid verdwijnt voor een 
groot deel wanneer de aubergines gaar zijn. Wat overblijft, is een volle romige groente – die met 
de aardse en tegelijkertijd frisse smaak, perfect past bij de geparelde farro in deze farrotto.
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Greenage is ons antwoord op jouw vraag naar gezond, verantwoord en gewoon… jammie!

Familie picco 
3 generaties kennis & ervaring, passie & liefde voor jammie!

De carnaroli rijst in onze risottomix, komt van de Povlakte - uit Vercelli, de noordelijke Italiaanse 
provincie die grenst aan Oostenrijk en in de Piemonte regio ligt. Familie Picco teelt, droogt, pelt 
en schoont de rijst zelf. Dan doen ze op hun familiebedrijf wat al meer dan 100 jaar bestaat. 
Naar authentiek recept, gebaseerd op de kookschriften van nonna (oma) Picco, maken zij voor 
GreenAge diverse risotto- en farrottomelanges (op basis van geparelde farro – Italiaans spelt). Ze 
verpakken deze ook voor ons, want wij kiezen voor de kortste keten mogelijk: direct van de teler 
naar ons en dus naar jou – de etensgenieter!

risotto & porcini
Dè Italiaanse paddenstoel ontmoet dè Italiaanse 
risottorijst!

Eekhoorntjesbrood is de paddenstoel, 
die gedroogd en gesneden in stukjes, de 
karakteristieke, aardse en volle smaak geeft aan 
deze risotto. Verrijkt met wat kruiden en specerijen. 
Want meer is niet nodig om in een handomdraai 
een verrukkelijke Piemontese risotto op tafel te 
zetten.
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risotto & Groene asperGes
Asparago per favore!

In Nederland kennen we groene asperges vooral als de groene 
variant van de witte – groot en relatief dik. Italianen kennen een 
veel slankere, subtiel smakende groene asperge, die zo dun is als 
een boontje. Onze risotto met deze asperges is fris en fruitig en 
doet denken aan de lente – het seizoen van de groene asperge.

risotto & tomaat 
en basilicum
Vrienden voor het leven!

Tomaat en basilicum: vrienden voor het leven – 
rauw (gecombineerd met buffelmozzarella!) en ook 
gegaard. In pastasauzen bijvoorbeeld, maar dus ook 
in een risotto op basis van carnaroli rijst. Serveertip: 
leg een handje rucola op een diep bord en verdeel 
hier de risotto over. Besprenkel met extra vergine 
(Italiaanse) olijfolie en schaaf er Parmezaanse kaas 
over.
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