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Excelente colección da 

editorial OUVIRMOS que 

xa conta con 8 títulos 

• Sobremesas 

• Arroces 

• Peixes 

• Menús para  

• Bocadillos e sánd-

wiches 

• Pastas e pizzas 

• Chocolates 

• Carnes 

Todos pensados para que 

os poidan elaborar nenos 

e nenas. 

Baía  achéganos esta colec-

ción, que xa ten 7 títulos, es-

crita por Mariona Cuadrada. 

• Cociña caseira  

• Aperitivos e tapas 

• Peixes e mariscos 

• Ensaladas 

• Sopas quentes e frí-

as 

• Mermeladas caseiras 

• Cogomelos. A cociña 

do bosque 

Sinxelos e prácticos para 

meterse na cociña en fami-

lia. 

Cantigas de Nadal 

Varios autores 

Altafonte  

 

Villancicos galegos e 

en . Coma toda a vi-

da! 

Xa me tardan es-

tes magos 

Autor: Mamá Ca-

bra 

Ed. Galaxia 

Cancións para 

agradar a chega-

da dos Reis sen 

perder a pacien-

cia! 

Rosalía pequeniña 
 
Autora: Uxía  
Ed. Galaxia 

e 



Libros e discos recomendados para agasallar: 

O refrán di que quen canta, os males 

espanta. 

Porque non hai nada máis bonito que 

cantar xuntos: cos amigos, coa familia… 

mesmo con xente á que non coñecemos 

pero que ¡saben a mesma canción! 

Cantamos cando imos de viaxe, cando 

estamos a cociñar, nas sobremesas fami-

liares, cando adormecemos aos peque-

nos…   

Pois este ano traémosvos música para 

compartir en familia. E toda na nosa 

lingua. Porque se editan moitos e moi 

bos productos pero, en moitas ocasións 

non chegamos nin a saber que existen. 

Pois aí están: para que os poidades pedir 

polo seu nome. 

E, ademáis, uns estupendos libros de 

cociña especialmente pensados para ela-

borar en famila.  

 

Cociñar e cantar  

Menudo plan! 
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Cartas que veñen  e van 
 
Autor: Mamá Cabra 
Ed. Galaxia 

 

  

A nena e o grilo  
barquiño 
 
Autor: Magín Blanco 

 

  

Arrolos de salitre 
 
Coord: Xavier Díaz e Guillermo 
Fdez. 

 

  

Pan de millo 
Migallas 
Ed. Kalandraka 

 

  

Xogos musicais 
 
Autor: Luís Prego  
Edicións do Cumio 

 

Para cantar e bailar 
 
Autor: Luís Prego 
Edicións do Cumio 

 

Toc Toc 
 
Autor: Pablo Díaz 
Ed. Galaxia 

 

Os Bolechas fan  
unha banda 
 
Varios Autores 
Ed. Fundnovacaixa 

 


