






A Pobra do Brollón: O oso de Salcedo



ORIXE.

 * Nesta tradición descoñécese o seu comezo, pero a súa raigame local é clara. 

Relacionase a saída do oso co comezo da primaveira, a relación entre o fin da hivernación e o 

brotar a vida.

 *  O Oso De Salcedo saíu ininterrumpidamente malia as prohibicións de celebrar o 

entroido que se sucedeu mediante a ditadura .

 *  O entroido de Salcedo tamén conservou ata non hai moito tempo o Domingo 

Corredoiro, durante o que os veciños facían, e fan representacións en mímica e con cantares 

dos cegos da aldea . A partir dos anos cincuenta, o entroido acompañouse tamén dalgunha 

obra de teatro afeccionado, representada polos veciños, así como unha danza de donas e 

danzantes, semellantes a outras que hai no país



2. CALENDARIO

* O SÁBADO É O TEATRO. POLA MAÑÁ XA SE VE XENTE POLAS RÚAS, NO LOCAL SOCIAL DA

NAVE TODOS AXUDAN COS PREPARATIVOS. POLA NOITE CHEGA A HORA DO TEATRO E DOS

CÓMICOS. TAN PRONTO SE ACABA OS MÚSICOS APODÉRANSE DO ESCENARIO E DAN

CONTINUIDADE CO BAILE NO QUE HAI DISFRACES.

* DOMINGO É O ÚLTIMO DÍA DE TEATRO POLA NOITE HORA DO TEATRO E DESPOIS TOCAN

OS MÚSICOS.

* LUNS É O DÍA DO OSO PERO POLA MAÑÁ HAI QUE IR AO LOCAL SOCIAL A NAVE PARA

TOMAR O VERMUT PARA A TARDE TER FORZAS PARA CORRER O OSO E.... COIDADO QUE

NON TE TIÑA

* MARTES NESTE DÍA É TRADICIÓN INVITAR A COMER OS AMIGOS E FAMILIARES. POLA

TARDE HAI CONCURSO DE DISFRACES E DESPOIS A PASALO BEN E..... ATA A PRÓXIMA

ENTROIDO



3. COSTUMES

* Festexar nas casas das familias e andar de festa ata as tantas.

* Ver o teatro dos veciños .

* O máis importante é pasalo ben e comer ata fartar.

4. TRAXES

*   O VESTIARIO TÍPICO DAS MADAMAS É UN VESTIDO DE COR 

BRANCO E UNHA PRECIOSA PAMELA CON CINTAS DE CORES.

*    OS DANZANTES SÓ TEÑEN QUE IR ELEGANTES E LEVAR UN 

ANTIFAZ. 

*    O NOSO PROTAGONISTA É O OSO DE SALCEDO

*    LEVA UN TRAXE DE LA , UNHAS CHOCAS E COMO NON, A 

MÁSCARA. 



No traxe do oso 

distínguense:

Cabeza: parte feita con lá.

* Máscara: feita de coiro

(personalizada).

* Capa: para protexer (feita de lá)

* Chocas: é o mais importante do

traxe.

* Brazos: protexe os brazos.

* Guantes: é co que o oso pinta.

* Perneiras: protexen as pernas.



Traxe dos criados

LEVAN:

PUCHA: PARÁ QUE NAIDE OS RECOÑEZA

(ESTÁ FEITA DE TEA DE SACO)

CAMISOLA: É TÍPICO DO TRAXE

CALZAS: PORQUE É TÍPICO DO TRAXE

POLAINAS: PARA TAPAR OS ZAPATOS

TAMÉN TEMOS CEGOS QUE LEVAN UNHAS

GAFAS, UN SOMBREIRO E UNHA ROUPA

DE VELLOS. CANTAN COPLAS NAS QUE

APROVEITAN PARA FACER BURLA ,

CRITICAR OU REIVINDICAR ALGUNHA

SITUACIÓN VIVIDA .NO ANO



TEATRO
Sempre se representa o sábado e o domingo de 
entroido pola noite.
Está organizado pola Asociación de veciños de 
Salcedo e nel participan os veciños da 
localidade coincidindo ás veces no escenario 
tres xeracións.
A maioría das obras están escritas polos 
veciños; curtas  baseados en situacións
anecdóticas cheas de humor e retranca nos que  
se reflexan ás veces, problemas do rural 
galego.

O pasado martes, 23 de maio veu ao colexio
Javier González, autor da maioría das obras que 
se representan no teatro de Salcedo.
Presentounos o seu segundo libro que conta
con pezas de teatro destinadas ao público 
infantil e  adulto.
Tamén nos falou dos motivos que o impulsan a 
escribir: obras nas que predomina o bo humor, 
inspiradas moitas veces en situacións reais nas
que hai mal entendidos, problemas.  A súa
intención e pasalo ben, que a través do teatro e 
os ensaios se enriqueza o lecer e de camiño
cree vínculos de unión entre  as persoas.
Este é un medio para  divertirse e crear  
relacións entre as persoas Que fan teatro, que 
acuden a velo



O entroido no colexio
A celebración do entroido no colexio encerra
moita tradiciónEstablécense dous vandos
claros: mulleres formado por nenas e mestras e 
homes formado por mestres e nenos.

O venres anterior ao xoves de compadres 
facemos dous obradoiros. O dos homes que 
farán as comadres e o das mulleres que farán os 
compadres.  Reina a intriga, a confrontación, 
pois hai que intentar salvar  as comadres e os 
compadres, que ambos equipos teñen ben 
agochados.

O primeiro xoves é

o de compadres,  

expóñense a 1ª hora

da mañá, alí están 

os mestres

representando 

Algún personaxe, este ano baseado na película 
de Frouzen e Ana. Na última sesión da tarde 
facemos a queima. Antes os nenos intentarán 
sacarllo ás nenas para salvalo.

O xoves seguinte tócalle ás comadres. Así que 
ben cediño alí están as mestras tamém. Este 
ano eran cadros de museo. Na última sesión da 
tarde serán ahora as nenas as que intentarán 
quitarlla aos nenos para salvar as comadres, 
antes da queima.

O venres xa rematadas as pesquisas, intrigas e 
trasnadas que hai que sufrir facemos o desfile 
disfrazados baixo unha temática percorrendo a 
localidade. Este ano disfrazámonos de 
peregrinos.



Disfrazámonos de peregrinos e seguimos as ordes do Meco

O disfraz de peregrino achegounos á moita
información como:

Comezouse a peregrinación por motivos
relixiosos na idade media cando no S. IX se
descubre os restos do Apostol Santiago no
noroeste, lugar donde parece ser evanxelizara o
apostol.

 Que preciso para disfrazarme?

 Unha capa coa capelina marrón.

 O bordón ou bastón de apoio para camiñar.

 Colgado nel a cabaza para oardar a auga
fresca.

 A cuncha para beber nas fontes. Pode ir
colgado no bordel ou como un colar.

 O zurrón ou bolso para gardar o elemental
necesario para o camiño.

 A credencial que me irán selando nos
albergues, lugar de pousada dos peregrinos.

 A cruz, emblema relixioso que me acompaña
colgada, no zurrón…



Seguimos as ordes do meco
É moi divertido, pois a broma acompáñanos 

toda a semana coas caracterizacións que 
se acordan.

Este curso caracterizamos ao paiso Fofó. 
Cada día unha caracterización ata 
convertirnos tod@s en Fofó.

 Luns: Sombreiro

 Martes: Nariz

 Mércores:  Camiseta 

longa

 Xoves: coloretes



ENTROIDO DE  ULLA



1. Orixe

 Celebrase no rural desta comarca. Tense constancia desta celebración dende mediados do

século XIX.

 Basease nos enfrentamentos bélicos que se viviron na comarca nese século: a invasión do

exército napoleónico ou as guerras carlistas. Os personaxes recrean estes momentos

históricos.

 No 2013 foi declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.

3. Costumes

 Os personaxes principais son os xenerais e os correos a cabalo. Percorren as parroquias 

dándolle vivas ao veciños . 

 Fan escenificacións facendo burla e sátira de asuntos locais, de política ou do corazón, 

sucedidos durante o ano.

 Duhna parroquia a outra o Carnaval do Ulla presenta pequenas diferencias, mantendo cada 

un deles trazos persoais que os fan únicos.



Calendario

O Carnaval galego asume os valores típicos desta festa de fin do

inverno cun forte carácter ancestral. A data é variable, adoita a

coincidir ao longo do mes de febreiro ou a comezos de marzo.

Aínda que os Xenerais percorren as parroquias ao longo do día, os

altos ou atranques, momento cumio da celebración, son:

Os seus percorridos por distintas vilas da comarca o sábado, domingo e

martes de entroido ofrecendo varios espectáculos pola mañá e tarde.

Algunhas destas vilas donde van alternando as saídas no seu programa

anual son: Boqueixón, A Estrada, Silleda, Touro, Vedra, Vila de Cruces



PERSONAXES
 Xenerais”. A vestimenta recórdanos uniformes militares. Na cabeza levan un  “tricornio” 

(bicornio) moi chamativo rematado en plumas, frecuentemente de pavo real. Montan cabalos

ricamente aparexados, destacando o espello que levan adornando a cabeza.

 “Correos”. Visten camisa con gravata, guerreira e pantalón que lembran tamén uniformes 

militares antiguos. Levan na cabeza unha “gorreta”, gorro circular rematado nun entretexido de 

arame “enfeitado”  de colores. Van en cabalos engalanados con “campaíñas”.

 “O rei e a raiña”. Visten capas e na cabeza levan unha coroa. Segundo a ocasión van  

montando cabalos ou nun carro tirado polos mesmos.

 “Abandeirado”. Acostuma a vestir un uniforme militar, o máis frecuente é o de mariñeiro, e 

leva unha bandeira.



PERSONAXES
 “Coro principal ”. intégrano xoves vestidos normalmente co traxe galego. Ao frente 

deles vai un “director” e unha “directora”, moi engalanados.

 Acostuman a interpretar cancións coa letra composta para a ocasión.

 “Coro de vellos”. Composto por xente de máis idade. Visten á súa maneira con moito

colorido aínda que nos últimos anos tenden a ir uniormados de traxe. Acostuman a 

cantar cancións picantes e burlescas.

 Tamén destacan as comparsas “inventos, que representan “cousas curiosas”, 

disfraces máis actuais, o cura que ofrece un sermón, e outros como “o vello dos 

cornos”...



O ENTROIDO EN LAZA

1. Orixe

O entroido de Laza sitúase entre os dez máis antigos do mundo.

Existen diversas teorías sobre a orixe do Entroido desta localidade de Ourense.

A súa orixe é descoñecida.

2. Calendario:

Domingo fareleiro:Os rapaces emporcallan a xente, sobre todo as rapazas, e as 

mulleres, con farelo.

Domingo oleiro: os homes xogan a guindarse uns aos outros de arxila  que se esta 

rompendo.

Xoves de compadres:Ten lugar simbólica guerra de sexos as nenas fan bonecos 

("compadres") e despois queimanos.

Xoves de comadres: repítese o mesmo ritual do xoves de compadres; solo que neste 

caso tócalle aos homes facer as comadres.

Mércores de cinza:Cando se celebra o enterro de sardiñas.Á noite sae a xente envolta 

nunha saba.

Domingo piñata:Ten un carácter urbano e moderno



4. Personaxes

Cigarróns:levan unha camiseta branca con gravata,unha chaqueta tipo 

toureiro chea de adornos,fiallo e medallas.As calzas curto co 

flecos e horlas. Levan medias blancas. Tiran formigas.

Peliqueiros:visten semellante aos cigarróns.A súa tarefa é moi distinta 

levantarlles as saias ás mulleres .

Viandante:Teñen dúas vexigas cheas de aire (moi comúns)



Entroido Ribeirao: Santiago de Arriba (Chantada)

1. ORIXE

* A orixe deste festa remóntase no tempo. Son
diversas as ideas sobre a súa orixe, pois os
investigadores non se poñen de acordo.Contan que
a partir do século XIX renováronse os traxes.

* Hoxe ten un sentido burlesco é propio do estilo de
celebracións lúdicas da Idade Media: risa, burla,
parodia, igualación social, toda chea arte de arte e
excesos que nutren o entroido.



2. Calendario 

* As datas principais desta festa son:

- Domingo Lambedoiro ( 12 de febreiro). Este domingo é ancestral. Paséanse pola rúa

demostrando que no entroido hai que lamber a cachucha.

Os volantes e os maragatos son seres máxicos que teñen como fin traer a fertilidade no inverno

das terras.

- Domingo Corredoiro(19 de febreiro)

Os protagonistas son os volantes que fan soar as súas chocas; túrnanse para bailar co seu pucho

de 20kg.

- Domingo entroido (26 febreiro)

Este domingo é cando a maioría dos personaxes saen a Santiago Arriba co son das gaitas para

bailar e lucir os seus traxes.

- Martes de entroido (28 febreiro)

Nese día algúns personaxes, pero moi poucos, baixan a Chantada para celebrar o entroido cas

comparsas.

Tamén se fai unha comida con cocido riquísima . Despois vén unha orquestra e a bailar.

Logo prodúcese a entrega dos premios do Carnaval.



3. Costumes

* A imaxe da Ribeira Sacra, a ruta do viño e as montañas da comarca de

Chantada bañadas polo Miño énchense de cor e música ao paso dos

'volantes'.

* Durante todo o camiño o balbordo das campás é incesante, un ruído ao que

se suma a melodía dunha charanga e unha banda de gaitas que acompañan

ás máscaras durante o percorrido.

* “Volantes”, “maragatos” e “mecos” foron os protagonistas do carnaval da

comarca de Chantada.



4. Descrición de personaxes  típicos

* Volantes: Para comezar esta festa, primeiro ten que saír o señor feudal acompañado dos seus gardiáns

(maragatos ou peliqueiros). O traxe do volante evolucionou ó longo do tempo, antigamente ían de branco

coa muda interior, nas pernas levaban vendas, sobre os ombreiros un pano cruzado e atado ás costas, na

cabeza unha pañueleta, á cintura o correón con 24 chocas e na cara a carauta. Sobre a cabeza un pucho

de grandes dimensións, recuberto de flores feitas a man, con follas de verzas e repolo. Na parte traseira e

lateral do pucho colgaban uns mollos de palla, ou cintas de papel tintado artesanalmente; remátase o

conxunto cunha ou dúas bonecas.

* Os volantes saen portando o pucho, desfilando cos gaiteiros, brincan e xiran sobre si mesmos formando

unha roda. Retíranse os volantes e saen os mecos a representar un oficio. Os oficios, son pequenas

representacións,sobre feitos acaecidos na parroquia ou temas de actualidade.

* Os que que acompañan ós volantes, os peliqueiros, algúns visten pelicas normalmente de cabra ou ovella

e levan unha choca pendurada á cintura.



* Os mecos, representan calquera personaxe, de moda.

Son os personaxes que fan unha representación a modo de teatro mudo, con xestos, acenos ou ruídos

bucais.

Nos seus inicios eran homes, pero hoxe fanos tamén mulleres debido á falta de veciños .

As súas roupas eran e son o máis estrafalarias posibles. Deste xeito levan a cara cuberta para non seren

recoñecidos, xa que os oficios fanse en lugar aberto e rodea dos de público, sen ensaio previo, sendo todo

innovación a partir dunha pequena idea.

Antano representábanse oficios ou profesións, ou mesmo unha crítica a algún veciño. A día de hoxe tamén

se fan representacións de casos ou actos que están de moda, ou que poden chamar a atención dalgunha

maneira.

* Maragato ou peliqueiros

É un personaxe que apenas sufriu cambios .

A súa roupa vella, con pelicas nas costas e tamén nas pernas e cara. As pelicas procedían de animais que

se mataban ou morrían nas casas: ovellas, coellos, carneiros...

Na man un cinto que se fai mover pegando na pelica que levan nas costas, a modo de aviso, e que usan

para defender ao volante.

Ían de casa en casa cunha pelica para recoller viño, e máis tarde vendelo ou darllo de beber a xente que

ía ver o entroido.

A cambio, os volantes cruzaban as hortas e morteiros nun xeito de invocación ós deuses para que as

terras espertasen do seu letargo do inverno e se puxeran a producir colleitas (este ritual aínda se conserva)





CALDO
Ingredientes:   
200 g de fabas brancas secas.
300 g de tenreira (xarrete ou falda)
4 patacas galegas
300 g de berza (neste caso), con repolo branco está delicioso 
(chamaríase caldo branco). Dependendo da temporada pode 
levar: grelos ou nabizas, un clásico.
1 cachiño de unto, uns 50 g (como un concho pequeno )
Un chourizo
Opcional: Carne salgada de porco: costela, touciño, morro, 
un óso de lacón con algo de carne, soba ou espiñazo.
1 cullarada de Aceite de Oliva virxe extra para rociar ao final.

Preparación:
•Poñemos as fabas nunha cazola con auga fría a remollo durante unhas 12 horas.
•Engadimos as fabas que estiveron a remollo, o chourizo, a carne e o unto. Deixamos cocendo a medio lume unha hora, 
espumando de vez en cando.
•Pelamos as patacas e cortámolas en dados, lascas ou laminadas, como mais nos gusten. Engádense a falta de 10 minutos 
da cocción final do caldo cando xa leva uns 40 minutos ao lume.
•Cando xa pasa da hora de cocción, retiramos a carne e o chourizo e reservámolos.
•Lavamos e troceamos a verdura.
•Engadímola á auga de cocción coas patacas e cocemos unhs vinte minutos mais. Probamos de sal.
•Picamos a carne e o chourizo en cachiños pequenos e metémolos no caldo. Removemos para xuntar todo.
•Dámoslle un toque final cun chorriño de aceite de oliva virxe e xa está.



COCIDO

Garabanzos (1 kg).

Fabas grandes (700 gramos).

Grelos

Patacas (aprox. 1,5 kg).

½ Cachola de porco curada.

½ Lacón curado (aprox. 1 kg).

Espiñazo (aprox. 1,5 kg).

2 Rabos salgados (aprox. 250 gramos).

Touciño veteado (aprox. 750 gramos).

Costela salgada enteira ou en tiras (aprox. 750 G

3 Morros salgados.

5 Orellas salgadas.

5 Uñas salgadas.

10 Chourizos de carne.

5 Chourizos de cebola.

4 Linguas salgadas.

1 Pita da casa (aprox. 1 kg).

Tenreira: falda o xarrete (aprox. 750 gramos).

MODO DE PREPARACIÓN:

CATRO DÍAS ANTES: poñer o lacón a desalar en auga fría e, a poder ser, 
nunha zona fresca. É necesario cambiar a auga cada 24 horas.

DOUS DÍAS ANTES: lavar coidadosamente toda a carne de porco
(espinazo, costela, cachola, rabo, morros, orellas, etc.) e poñela a 
desalar e hidratar tamén en auga fría, cambiándolle a auga ás 24 
horas.

UN DÍA ANTES: poñer a remollo os garabanzos e as fabas en recipientes 
distintos.

DÍA DE COCCIÓN
 Poñer ao lume, preferiblemente nunha cociña de leña, unha pota con

auga fría e un cacho de unto.

 Botar o lacón a cocer entre 2 horas e 2 horas e media e ir espumando 
durante ese tempo para retirar as impurezas. Ao mesmo tempo, 
incorporar a cachola e a outra carne de porco e ir comprobando a 
coción.

 Poñer outra pota ao lume, tamén con auga fría e outro cacho de unto, 
e botar a carne de tenreira e a de galiña a cocer durante 
aproximadamente unha hora. Aproveitar ese tempo de coción para 
botarlle o sal.

 Poñer unha terceira pota ao lume con auga a rebosar (mellor co caldo 
da coción das carnes despois de peneiralo) e botar nela os garabanzos
e as fabas deixándoos cocer unha hora. Engadir nese tempo os 
chourizos e sacarlle a graxa cada pouco tempo.

 Nunha cuarta pota, botar os grelos e as patacas a cocer na auga das 
carnes (despois de colala), deixándoas cocer ata quedar tenras.



ANDROIA

Ingredientes:

Androias

Patacas

Grelos

Preparación:

Bótanse as androias nunha cazola
con auga fría.

Póñense ao lume e, cando fervan, 
déixanse uns 90 minutos a lume
lento.

Para acompañar o plato cócense
unhs cachelos e unha verdura 
como os grelos ou as berzas.



BICA
Ingredientes:

9 claras (pode ser un bote de claras pasteurizadas)
375 ml.. de nata fresca 
375 g fariña.
375 g de azúcre
Vainilla

Para cubrir
75 g de azúcre moreno (pode ser branco)
Pizca de canela (opcional)

Elaboración:
Prendemos o forno a 180º.
Forramos o molde con papel vexetal. Engurriámolo antes e coas mans
pasamos un pouco aceite ou manteiga polo fondo do molde e por riba 
poñemos o papel, deste xeito o papel quedará ben pegado ás paredes do 
molde.
Montamos a nata con dúas ou tres cullaradas de azúcre. Reservamos.
Montamos as claras. Cando empezen a estar espesas comezamos a 
engadirlle azúcre e seguimos a bater até que queden montadas. 
Reservamos.
Peneiramos a fariña e ímola engadindo en tandas de dúas cullaradas á 
mestura do azúcre e ás claras. Mesturamos con movementos
envolventes cunha lingua de cociña e imos limpando as paredes da 
cunca cara adentro moi suavemente. Engadimos o resto da fariña até 
acabala sempre de dúas en dúas cullaradas.
Engadimos a vainilla e revolvemos suavemente.
Finalmente engadimos a nata montada en dúas tandas suavemente, 
como xa fixemos para engadir a fariña.
.

O resultado é unha pasta de cor branca. Volcámola
nun molde e cubrímolo coa mestura do azúcre
moreno e a canela ou simplemente con azucre
branco granulado.

Metemos ao forno durante uns 40 minutos 
(pinchamos cun palillo e ten que sair seco). 

Rematada a coción apagamos o forno, abrimos a 
porta e deixamos o bizcoito dentro outros dez
minutos para que se atempere. Finalmente 
pasámolo a unha rexilla até que enfríe de todo



FILLOAS

Ingredientes
450 ml. de leite (pódese substituír por caldo 
limpo de cocido)

100 ml. de auga (ou caldo), 20 g. de manteiga
diluída ou 20 g. de aceite de oliva

6 ovos (mellor ecolóxicos)

200 g. de fariña (como non todas as fariñas son 
iguais, se queda moi líquida, pódese engadir
unha pouca mais)

Sal

Un cachiño de touciño (ou aceite de oliva) para 
pintar a tixola.

Preparación:
Mesturamos o leite coa auga, os ovos e o sal.

Engadimos a manteiga derretida pero non quente (no caso 
de que se lle poña).

Peneiramos a fariña (para que se airee) e engadímola
pouco a pouco á mestura anterior batendo para que 
non se fagan grumos.

Déixase repousar todo unha media hora polo menos. 
Despois do repouso, a mestura espesa. Se é necesario, 
engadimos unha pouca auga, caldo ou leite. A mestura 
debe quedar bastante líquida para que as filloas saian
finiñas.

Poñemos unha tixola ao lume e deixámola que se quente. 
Engraxámola pasándolle un cachiño de touciño
pinchado nun garfo ou pintando cun pincel untado en 
aceite de oliva.

Continuamos volcando un cazo de masa sobre a tixola ou
filloeira. Agarramos a tixola polo mango e movémola
para distribuír ben a masa volcada.

Poñémola outra vez ao lume e uns segundos despois
comezará a despegarse a filloa polos bordes. Con outro
movemento rápido, agarrámola coa punta dos dedos e 
dámoslle a volta. Deixámola 30 segundos e... xa está. 
Pasámola a unha fonte. Continuamos até acabar a 
masa.



ROSCÓN

Ingredientes:
Masa:
Unha cunca (250 ml) de leite

125 g de manteiga a temperatura ambiente

10 g de levadura rápida de panadería

100 g de azucre glass (ou branca)

600 g de fariña de forza

Unha cucharadiña de sal

3 ovos

Recheo:
100 g de noces

2-4 cucharadas de canela moida (segundo gusto)

150 *g de azucre moreno

Decoración:
200 g de azucre glass

3-4 cucharadas de leite

Unhas gotiñas de vainilla líquida

Unha cucharada de azucre de cada cor (púrpura

, verde e amarelo)

Elaboración:
Temperamos o leite coa manteiga.

Engadimos o azucre e a levadura de panadería.

Nun bol poñemos a fariña de forza e o sal.

Facemos un buraco e botamos a mestura do leite.

Amasamos un pouco, engadimos os ovos e seguimos amasando.

Deixamos repousar, cuberta por papel filme nun sitio cálido, ata que dobre o 
seu volume.

Quédannos os ingredientes do recheo e a decoración.

Mentres esperamos, podemos empezar a preparar o recheo. É moi simple.

Picamos as noces. Pódense facer anacos grandes ou bastante molidas. 

Tostamos un pouco as noces nunha tixola ata que empezan a desprender 
aroma. Hai que ter coidado de non douralas de máis.

Apagamos e engadimos o azucre e a canela. Mesturamos e reservamos.

Unha vez temos a masa feita e medrou, botámola na superficie de traballo
enfariñada.

Estiramos a masa co rodillo, ata obter un rectángulo alongado. Se é necesario, 
espolvoreamos un pouco de fariña sobre a masa para estirala.

Despois botamos a mestura de noces, azucre moreno e canela por encima da 
masa.

Si queremos, podemos recher os ocos libres espolvoreando máis canela.

Enrollamos a masa ao longo, de maneira que nos queda como un salchichón.

Untamos de manteiga o molde que imos usar.

Cortamos o noso rolo de masa do tamaño do mesmo.

Tamén podiamos telo medido antes e facer o rolo xa dese tamaño.
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Selamos o roscón humedecendo os bordos da masa e 
xuntando.

Trasladamos o roscón ao molde con coidado e dáselle a 
volta como a unha tortilla.

Hai que ter coidado de que a parte da pechadura (de 
cando o enrollamos) quede cara arriba, para que logo 
quede máis bonito ao darlle a volta.

Deixamos repousar de novo nun lugar cálido ata que 
dobre o seu volume. Eu tíveno no forno a 25º C unha
hora. Saqueinos do forno e subín a temperatura até a 
175º C.

Mentres deixeinos nun sitio cálido (preto dun radiador).

Cando estea o forno quente, volvémolo meter.

Ao cravar un palillo no centro ten que saír seco.

Se vemos que se nos queima de máis e non está feito, 
podemos poñer un pouco de papel de fornear por riba.

Deixamos repousar 10 minutos e dámoslle a volta cun
movemento enérxico.

Esperamos a que arrefríe para decoralo.

Unha vez que está frío, mesturamos o azucre glass co
leite e a vainilla.

Se vemos que nos queda o glas moi moi espeso, 
podemos botar un pouco máis de leite.

Hai que botar aos poucos para non deixala líquida.

Cunha culler vertemos o glas sobre o roscón.

Espolvoreamos co azucre de cores. Pódese 
botar a metade do verde nun lado e a outra
metade no outro.

Logo a metade do morado en cada lado e, nos 
espazos restantes, o amarelo.

O resultado é moi alegre e rechamante.


