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limón e o anís.Ingredientes Ingredientes
Mistúrase todo ós poucos e 
vaiselle botando fariña ata 1/4 quilo de fariña 50grs. de manteiga
que quede unha masa 1 vaso de leite Un vaso de azúcar
consistente. 

4 ovos Dous ovos
Deixámola repousar ½ hora.

Manteiga cocida de vaca Un vaso de leite Mentres a masa repousa 
para fritir. Un chisco de sal fina preparámola tixola con aceite 
Follas de limoeiro. Raiadura dun limón de abondo e coa tona dun limón.

Unha copiña de anís ou esencia de anís Ao que esté a masa estírase e fanse as 
Preparación Un sobre de “Royal” rosquillas tendo tino de que vaian ben pegadas 

e non abran.Fariña (a que necesite a masa)
Mestúranse todos os ingredientes, de xeito que Xa por último bótaselle azucre moido por riba 
quede unha pasta cremosa. Previamente lavadas e …..A COMER!Preparación
e secas, móllanse as follas de limoeiro algo máis 
da metade na pasta. Frítense na manteiga que xa Primeiro xúntase unha pouca fariña (como ½ 
estará ao lume nunha tixola. Cando están kg) co sobre de levadura e o sal, faise un 
douradas retíranse e tíraselle a folla de limón, montoncito cun buraco no medio no que se lle 
salferíondas de azucre. As follas so se útilizan botará a mistura de; manteiga derretida, o 
unha vez. azucre, os ovos batidos, o leite, a raiadura do 

FOLLAS DE  LIMÓN ROSQUILLAS DE ANÍS

s nenos e nenas do colexio Pio XII de 5º A,B e C fomos ,o luns día 2 de 
febreiro,cos nosos mestres e mestras ao Teatro Principal ver a película “Carlitos  y 
el campo de los sueños”,que se atopa dentro do Programa de Prevención de O

Drogodependencia.

Gustounos moito.

Había unha vez unha panda de amigos: Carlitos, Trampas, Seta e Flaca. Vivían nun 
orfanato.Os soños de Carlitos eran: ser adoptado e xogar ao fútbol. Un día,Carlos viu un 
cartel que era para presentarse as probas para poder formar parte da Selección de Fútbol 

para nenos. Don Hipólito,o director do orfanato, non o deixaba presentarse porque non aprobaba os 
exames.

Un día, a clase, foi a unha excursión e, Carlitos e mailo seu amigo,Trampas, escapáronse a facer as 
probas. Carlitos entrou no equipo. O conserxe  Diego, ofreceuse para entrenalo pero, non podía velos Don 
Hipólito senón, serían castigados e expulsados. Entrenaban as agachadas. O porteiro, Gollum, pillounos 
saíndo do orfanato e díxollo ao director.

Diego e maila nutricioninta, Maite, síntense atraídos; os dous fixeron un complot  para levar a Carlitos ao 
partido, pero Don Hipólito apareceu alí e impediulle xogar a final. De volta, o dono do orfanato, Don 
Ignacio, enterouse de que o director cobraba polas adopcións ,e distituino e puxo de directora a Maite; por 
iso Carlitos, puido xogar e España gañou a final. Non só conseguiu iso senón tamén que logrou ter unha 
familia. Diego e Maite serían os seus pais.

Cinensino. CARLITOS
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