


Acquerello va néixer l'any 1991 a partir de la idea de Piero Rondolino de crear un arròs que destacava
d'altres per la seva qualitat superior. Acquerello és el primer arròs envellit a Itàlia, l'únic restaurat amb el 
seu brot que el converteix en un arròs blanc amb les propietats nutricionals més importants de l'arròs
integral. Avui es ven a 64 països de tot el món i es produeix només a la finca Colombara de Livorno 
Ferraris després d'un  procés de cadena de subministrament breu, des del cultiu de camps fins a la cura 
del client.



L’envelliment de l’arròs cru té lloc a les sitges a temperatura i 
humitat controlades com a mínim durant un any per a 
l’estabilització del midó, que permet a les grans per tenir una 
major resistència en la cuina. 
L'1% de la collita té una edat mínima de 7 anys, això vol dir que
les grans són més fosques, trigar uns minuts més a coure i tenen
una capacitat d’absorció més gran de líquids. Les grans són per 
tant més grans i destaquen més els sabors.

L’hèlix és un procés de blanqueig extraordinari: data del 1875, 
pero d’aleshores encara no té rivals per la seva delicadesa, 
perquè permet no danyar les grans. Hi ha 20 passos que han de 
recórrer les grans per ser perfectes en forma i color.

3 Durant el blanqueig, el germen, la part més nutritiva del gra que 
conté vitamines i minerals, es desprèn, però es conserva i es
torna a fusionar amb les grans  blanques a traves un procés
patentat. Per tant, Acquerello és l’únic arròs blanc amb les  
propietats nutritives mes importants de l’arròs integral.

ELS 3 PUNTS CLAUS
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L’amor de Piero Rondolino per Acquerello el va impulsar a construir tota la cadena de subministrament a 
Tenuta Colombara, des del camp fins al client, per poder tenir cura de totes les fases

Per estar al dia dels moments, Acquerello dedica una secció de botigues en línia a clients privats d'Itàlia i Europa.

Un altre valor de l'empresa és la transparència, de fet, els clients de les botigues i restaurants que venen Acquerello són
visibles en el lloc web perquè els consumidors finals puguin trobar el producte en totes les ciutats d'Itàlia.



Acquerello va néixer a Piemont
a Livorno Ferraris, al cor de la 
província de Vercelli, on la 
cultura de l'arròs es remunta a 
la data de 1400.

LA HISTORIA

Tenuta Colombara
neix d'un alberg per 
a viatgers, s'inicia el 
cultiu de l'arròs.
1400

1571
Prengui forma el 
"planeta granja" 
amb cases, 
tavernes, botigues
i tot el necessari
per subministrar 
als residents
durant la vida 
quotidiana.

Ampliació i 
reconstrucció de la 
finca, es 
construeixen les 
dues torres d'accés
a l'avinguda
arbrada.
1875 - 1898

1920
L'habitació de les"Le
Mondine" està construïda per 
acollir les dones rocollectors
d’arros, una construcció on 
avui s'ha pensat el 
"Conservatori della 
Risicultura" (una càpsula de 
temps del món del cultiu de 
l'arròs).

Cesare Rondolino
esdevé el tercer 
propietari de la 
finca.
1935

1991
Piero Rondolino inicia
la producció de 
monocultiu de 
Carnaroli. Inspirat en els
arrossars submergits per 
l'aigua (en Italià Acqua), 
element vital per al 
creixement de l'arròs, 
escull el nom
Acquerello.

Es construeix un nou molí 
d'arròs en el qual s'instal·len
les tecnologies més
adequades per a la 
transformació de 
l'Acquerello i la reintegració
del germen.
2002



PATENTES INTERNACIONALS
per a la reintegració del germen 



CERTIFICACIONS

TRAçabilitat
Gener 2011:ISO 
22005Estàndard 
internacional que
proporciona els principis i 
especifica els requisits
bàsics per al disseny i la 
implementació d'un 
sistema de traçabilitat
alimentària en la cadena
alimentària.

REQUERIMENTS LEGALS
Juny 2018:IFS 
InternationalFood
Standard Certificació
internacional que té com a 
objectiu promoure la 
selecció efectiva de 
proveïdors partint de la 
seva capacitat per 
subministrar productes
segurs que compleixen les
especificacions
contractuals i els requisits
legals

QUALITAT
Juny 2018:
BRC Global
Standard for Food Safety
Certificació que
garanteix que els
productes s'obtinguin
d'acord amb els
estàndards qualitatius
ben definits i en 
compliment dels
requeriments

SALUT
Octubre 2018:GLOBALG. 
A.p.Certificació
agroalimentari centrat en
garantir als consumidors els
mètodes de producció
d'aliments agrícoles, 
minimitzant els impactes
d'activitats agrícoles
perjudicials per al medi 
ambient, productes químics i 
assegurant una aproximació
responsable de la salut i la 
seguretat dels treballadors i del 
benestar dels animals.

SEGURETAT
Desembre 2010:ISO 
22000Sistema de gestió
de seguretat alimentària. 
ISO 22000 és la norma 
internacional de sistemes
de gestió de seguretat
alimentària que especifica
els requisits que s'han de 
complir al llarg de la 
cadena de 
subministrament
d'aliments, per garantir 
que arribin al consumidor
en perfectes condicions.

LEGALITAT
Maig 2020: 
La Autoritat
Patrocinador de la 
Competencia i
de Mercat decideix
atribuir a Rondolino
S.C.A el ràting de 
legalitat.



ACQUERELLO ES VEN A 64 PAÏSOS

Itàlia

Estranger



LA SOSTENIBILITAT
La Rondolino S.C.A. es compromet a ser respectuosa amb el       
medi ambient:

• En 2016 a les teulades de l'arrosseria s'instal·len 456 
panells fotovoltaics.      Després d'un any i mig, es calcula
un estalvi de 102.841 kg de CO2, equivalent a la quantitat
que s'obtindria plantant 343 arbres.

• Els paquets de Acquerello de 2,5 kg quan perden el buit no 
són llançats sinó enviats a "Made in Carcere" - "Fet a la 
Presó", una cooperativa social sense ànim de lucre que 
comercialitza productes realitzats per dones reclusas- on 
viuen una "segona vida" convertint-se en bosses. Les 
llaunes de 1kg, 500g i 250g, a més de ser boniques poden
ser reutilitzades amb fins creatives, si en el seu lloc es
llencen a les escombraries es poden reciclar per ser
d'alumini



La família Rondolino creu en el valor de l'cultiu de l'arròs i el 
promou en totes les seves formes.

El 2004, amb respecte i amor de la tradició es va realitzar al 
Conservatori della Risicultura, un recorregut museistico temàtic sobre
la història de la societat italiana de l'cultiu de l'arròs. Els
diferents tallers artesanals, ferrer, fuster, ensillador, formatger, 
els habitatges dels assalariats, el dormitori de les arrosseres
(mondine) i l'escola, no són especialment restaurats, com totes
les coses contingudes, per mantenir intactes els signes de el 
temps. 

En el mateix any la Universitat de Ciències Gastronòmiques de Pollenzo 
triï la Finca Colombara com a seu de didàctica destacada.

LA CULTURA DE L'ARRÒS



LELS ESDEVENIMENTS

• 2013 – Es realitza il volum fotogràfic :"Il Racconto del'Riso -
An Italian Story of Rice" que recull les fotografies de Gianni 
Berengo Gardin.

• 2015 – Es desenvolupa un programa d'estudis per a les classes 
de les escoles primàries europees, per tal que es comprengui
que l'arròs és bo i fa bé, per tant, promoure el consum d'arròs
a l'almenys un dia a la setmana: els dimecres , neixen llavors
els Mercoledì Riso. Projecte ealizado en col·laboració amb
Slow Food, obté el reconeixement oficial de Projecte Escola 
d'Expo i s'assenyala entre les Best Practices de la Carta di 
Milano.

• 2015 - El Club des Chefs des Chefs, la societat gastronòmica més
exclusiva de l'món que inclou als xefs de Reis i Caps d'Estat, 
passa un dia d'estudi a la Tenuta Colombara per conèixer la 
producció de Acquerello.

• 2016 - Slow Food, en l'ocasió dels seus trenta anys tria Acquarello
com a producte representatiu de la filosofia "bo, net i just" 
recompensant amb “El Caragol” en el paquet.



• 2018 - Es realitza el volum "Storia di un libro", 
continuació ideal de "Il racconto del riso", una col·lecció
de fotos de backstage realitzades per Cele Bellardone i 
Dino Boffa durant el treball en la Hisenda Colombara de 
el Mestre Gianni Berengo Gardin.

•
2019 - Piero Rondolino rep el premi " Pannocchia d’ Oro ", el 
reconeixement que pretén premiar els que han
contribuït entre els diversos sectors de la seva proprio 
negoci per donar a conèixer i valorar l'arròs italià.

• 2019 - Per primera vegada en la seva ubicació més
natural, la de la capital italiana de l'arròs, es posa en 
escena a la Tenuta Colombara " Risotto ", obra de teatre
experimental italià escrita i dirigida per Amedeo Fago
amb un assaig sobre l'art de l'risotto de Fabrizio 
Beggiato. 

• 2020 –El programa de Sky Tv Masterchef Itàlia, per a la 
primera prova externa, ha triat la Tenuta Colombara
com a símbol de l'cultiu de l'arròs a Itàlia

• 2021 – Altagamma, l'Associació que uneix "les empreses
italianes que gaudeixen d'una reputació internacional
indiscutible i que en la gestió empresarial i en els
productes expressen la cultura i l'estil italians", ha cooptat
Acquerello com el seu nou soci, que entra així a 
Altagamma com el primer producte alimentari de base.



Piero Maria Nava Rinaldo 

Umberto Anna 

Nacido en Turín en 1946. Graduado en 
Arquitectura. Productor de arroz desde 
1970, miembro de la Academia de 
Agricultura de Turín y de la Academia 
de Georgófilos de Florencia, es el 
padre de Acquerello.

Nacida en Turín en 1973. 
Licenciada en Derecho. 
Ella se ocupa del comercial.

Nacido en Torino en 1972. 
En 1993, deja sus estudios en 
literatura para trabajar junto a Piero 
en los campos.
Hoy es el responsable de la parte 
agrícola. 

Nacido en Turín en 1974. 
Graduado en Product Design en el 
Pasadena Art Center. Profesor y 
Coordinador de la IAAD. 
Hoy se ocupa de la búsqueda, el desarrollo 
y la comunicación.

Nacida en Turín en 1984.
Graduada como Graphic Designer en 
la Communication Academy de 
Milán. 
Cuida la imagen y comunicación de 
Acquerello.

ELS RONDOLINO



CULTIU
FrancescoMassimo

PRODUCCIÓ
Luca Michael Loretta CinziaSimona MatteoBen Tommaso

COMUNICACIÓ
Luna Alessandro Atea

COMERCIAL
Manuela CristinaValentina

ADMINISTRACIÓ
Samantha PamelaDaniela Monica

Simone

Camilla

Mattia

L’EQUIP DE ACQUERELLO



Per compartir la seva passió i estar actualitzat sobre les notícies de Acquerello, 
segueix-nos en els nostres canals socials..

@risoacquerello #risoacquerello

Rondolino S.C.A. 

Tenuta Colombara, 13046 Livorno Ferraris (VC)  
Tel 0161477832 - Fax 016147272

www.acquerello.it 

Vols fer-nos algunes preguntes?

Escriure a: info@acquerello.it


