
FOLLAS DE LIMÓN 

    Ingredientes: 

 1/2 l. de leite 

 

 250 gr. de fariña 

 

 4 ovos 

 

 3 culleradas de azucre 

 

 un chisco de sal 

 

 un anaco de touciño 

Preparación: 

Para o amoado mestúranse os pri- meiros 

cinco ingredientes e deixase repousar 10 minutos 

O almoado volve a ser o mesmo que o das filloas e as flores, malia que se lle pode 

engadir máis fariña. Para facelas, hai quen usa a folla do limoeiro como molde, do 

mesmo xeito que para as flores, e mesmo quen a frite rebozada co almoado. 

Proceso de elaboración das follasde limón 

2018 



Día 1 (Xoves) 

Brécol con  allada 

Arroz á cubana 

Froita e leite 

 

Día 2 (Venres) 

Feixóns verdes con tomate 

polo guisado con fideos 

Iogur 

 

Segunda semana 
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Día 5 (Luns) 

Ervellas con xamón 

Tortilla española con tomate. 

Froita e leite 

 

Día 6 ( Martes) 

Sopa de verduras 

Salmón á grella con patacas 

Natiñas 

 

Día 7 (Mércores) 

Vichisoie 

Churrasco con patacas fritidas 

Piña en xarope 

 

Día 8 (Xoves) 

Brócoli con allada 

Arroz con calamares 

Froita e leite 

 

Día 9 (Venres) 

Estufado de lentellas 

Empanada de bonito 

Orellas 

Primeira 

Día 26 (Luns) 

Macarróns gratinados 

Pavo estufado con ervellas e xa-

món 

 Iogur 

 

Día 27 (Martes)  

Sopa de cocido 

Cocido galego 

Queixo e marmelo 

Día 28 (Mércores) 

Crema de espinacas 

Arroz tres delicias 

Froita e leite 

Quinta semana 

Terceira semana 

Día 15 (Xoves) 

Macarróns con bonito 

Tortilla de patacas con ensalada-

Froita e leite 

 

Día 16 (Venres) 

Puré de verduras 

Albóndegas don patacas fritidas 

Froita e leite 

Día 19 (Luns) 

Crema de cenorias 

Ovos fritidos con chourizos e patacas 

fritidas 

Froita e leite 

 

Día 20 (Martes) 

Crema de espinacas 

Espagueti boloñesa 

Froita e leite 

 

Día 21 (Mércores) 

Feixóns verdes á madrileña 

Empanadiñas de atún con ensalada 

Froita e leite 

 

Día 22 (Xoves) 

 Ensalada italiana 

Filete de tenreira empanado con pa-

tacas 

Iogur 

 

Día 23 (Venres) 

Crema de cabaciña 

Arroz con migas de bacallau 

Xelatina 
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Cuarta semana 


