
Torradas tradicionais  
As torradas poden ser simplemente rebanadas de pan tostado, pero as tradicionais son as que se fan 

con ovo, unha das receitas máis tradicionais e simples que hai.Ademais, son unha boa maneira de reutili-

zar o pan vello que vai seco e xa non vale para comer só. 

Os ingredientes son ben poucos e sinxelos: 
       Unha barra de pan 

Uns cinco ovos 

Leite (opcional) 

Azucre 

E a elaboración é a cousa máis fácil do mundo: 

 

1. Cortamos o pan en rebanadas. 

2. Batimos os ovos. 

3. Bañamos as rebanadas en leite (opcional). Isto non é imprescindible, pero se non o facemos é proba-

ble que necesitemos máis ovos. 

4. Bañamos as rebanadas en ovo 

5. Fritimos as rebanadas en abundante aceite ben quente. 

6. Unha vez fritidas, sacamos as rebanadas do aceite e pousámolas sobre papel de cociña para que ab-

sorva o aceite sobrante. 

7. Rapidamente, espolvoreámolas con azucre antes de que arrefrien. 

https://acasadasreceitas.tumblr.com/post/95388774131/torradas-tradicionais-super-f%C3%A1cil


Día 2 (Martes) 

 Sopa xuliana 

 Bacallao ao forno con pata-

cas 

 Froita e leite 

 

Día 3 (Mércores) 

 Ensalada italiana 

 Pescada á romana con ensalada 

 Iogur 

 

Día 4 (Xoves) 

 Ensaladiña 

 Empanada de carne 

 Froita e leite 

 

Día 5 (Venres) 

Crema de cabaciña 

Arroz á aragonesa 

Froita  e leite 

  MENÚS ABRIL 2019 

Primeira semana Segunda semana 

Día 8 ( Luns) 

Ervellas con xamón 

Lombo á grella con puré de pata-

ca 

Froita e leite 

 

Día 9 (Martes) 

Macarróns gratinados 

Tortilla campesiña con ensalada  

Froita e leite 

 

Día 10 ( Mércores) 

 Sopa de fideos 

 Carne ao caldeiro con patacas 

 Froita e leite 

 

Día 11 (Xoves) 

 Crema de verduras 

Salmóm  á grella con patacas ao 

vapor 

  Xelatina 

 

Día 12 (Venres) 

 Crema de cenorias 

 Milanesa de pavo con ensalada 

 Froita e leite 

Día 1 ( Luns) 

Brócoli con allada 

Ovos fritidos con patacas  

Froita e leita 

 

Día 29 (Luns) 

Espaguetis con bonito 

Tortilla francesa c. ensalada  

Froita e leite 

 

Día 30 (Martes) 
Feixóns verdes con tomate 

Arroz con calamares 

Petit 

 

Terceira semana 
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Día  23 (Martes) 

Ensalada italiana  

Peituga de polo á grella con 

ensalada de tomate e leituga 

Iogur 

 

Día 24 ( Mércores) 

Sopa xuliana 

Fideuá con rape e gambas 

Froita e leite 

 

 Día 25 (Xoves) 

 Estulado de lentellas 

Empanada de atún con ensalada 

Froita e leite 

 

Día 26 (Venres) 

Crema de espinacas 

Albóndegas con  arroz 

Froita e leita 

Cuarta semana 


