
ORELLAS 
ingredientes 

 80 gramos de manteiga 

 80 ml de auga 

 1 ovo 

 400 gr de fariña 

 1 culler pequena de sal 

 Aceite para fritir 

 Azucre  para envolver 

 Un groliño de anís 

Raspadura de limón ao gusto. 

Elaboración  
Poñemos todos os ingredientes nun recipiente e amasámolos duran-

te aproximadamente 20 minutos, ata que a masa se despegue das 

paredes do recipiente. Deixamos repousar uns 15 minutos, estira-

mos a masa e cun molde oval cortámola.  

Picamos cun garfo as orellas para que non inche a masa ao fritilas e 

a continuación fritímolas en aceite moi quente volta e volta. Quitá-

molas, escorremos e envolvemos en azucre.  

Filloas 
ingredientes 

 1 l de caldo limpo 

 1 l de leite 

 ½ kg de fariña 

 Touciño 

 8 ovos 

Sal 

Elaboración  
Bater os ovos co sal e agregalos aos poucos, coa fariña, incorporando tamén o cal-

do e o leite. Cando estea a masa elaborada, incorporar o caldo e o leite.  Ligar ben 

todo. Pasar por un coador a outro recipiente e deixar repousar durante media hora 

en lugar fresco. Namentres, ter nese tempo unha tixola de ferro ou unha antiad-

herente no lume, cun garfo espetado no touciño, esperando para engraxar o fondo 

da tixola. Botar a cantidade xusta da masa de filloas na tixola e darlle a volta aos 

poucos instantes. Facer polo outro lado e colocar nun prato cando estea feita. Se-

guir ata conseguir unha torre, aínda que iso en ocasións coma o Entroido é case 

imposible...  

Unha vez terminadas de facer as filloas, pódense preparar de moitas formas; de-

pendendo do gusto de cada casa, pódense acompañar simplemente de mel e canela 

ou poden ir recheas de crema pasteleira quente e queimadas con azucre por riba.  

CEP  PLURILINGÜE IGREXA 

VALADARES 



Terceira semana 

Día 11 (Luns) 

Espaguetis con bonito 

Tortilla francesa con ensalada 

Froita e leite 

 

Día 12 (Martes) 

Sopa de pasta 

Filetes rusos con patacas fritidas e 

salsa de tomate 

Petit suisse 

 

Día 13 (Mércores) 

Menestra 

Pescada guisada con patacas 

Froita e leite 

 

Día 14 (Xoves) 

Estufado de feixóns 

Empanadiñas de bonito con ensalada 

Froita e leite 

 

Día 15 (Venres)  

Crema de cabaciña 

Arroz con migas de bacallau 

Iogur 

Segunda semana 

  MENÚS MARZO 2019 

 

Primeira 

Día 1 (Venres) 

Puré de verduras 

Tortilla española con tomate 

Froita e leite 

Día 7(Xoves) 

Crema de cenoria 

Espagueti con bonito e tomate 

Froita e leite 

Día 8( Venres) 

Sopa xuliana 

Polo  ao forno con arroz 

Froita e leite 

 

Día 18(Luns) 

Estufado de lentellas 

Croquetas de xamón c. Ensalada 

Froita e leite 

 

Día 20 (Mércores) 

Sopa de pasta 

Salmón a grella con  arroz  

Froita e leite 

 

Día 21 (Xoves) 

Crema de espinacas 

Fideuá de rape,gambas e mexilóns 

Iogur 

 

Día 22 (Venres)  

Macarróns gratinados 

Pavo estufado con  ervellas e 

xamón 

 Froita e leite 

  MENÚS MARZO 2019 

Cuarta semana Quinta semana 

  

Día 29 (Venres) 

Crema de espinacas 

Bacallau ao forno con patacas 

 Froita e leite 

 

Día 27 (Mércores) 

Crema de  cenoria 

Albóndigas con  arroz 

Froita e leite 

Día 26 (Martes) 

Coliflor con  allada 

Raxo con patacas fritidas 

Froita e leite 

Día 25 (Lunes) 

Crema de cabaciña 

Ovos fritidos con chourizo  e 

patacas 

Froita e leite 


