
SOBREMESAS DE SAMAIN 
O 1 de novembro é tradición degustar deliciosas sobremesas típicas deste día como ósos de santo, 

as chulas de vento e panellets. 

 

Ósos de santo 

Ingredientes: 

-Para o mazapán: 

200 grs. de azucre 

100 "auga 

150 "de améndoa moída 

Para o doce de xema: 

100 grs. de azucre 

50 "de auga 

4 xemas de ovo 

Preparación: 

-O mazapán: 

Facer xarope forte co azucre e auga, no lume. 

Engadir a améndoa e remover fortemente ata formar unha pasta. 

Deixar arrefriar mentres se confecciona o doce de xema. 

-O doce de xema: 

Facer xarope forte co azucre e auga. No lume. 

Bater as xemas soas e engadir a chorriño o xarope mentres se revolve. (Pode conseguir o bate-

dor). 

Botalo de novo na cazola onde se fixo o xarope e poñelo ao bañomaría, revolvendo ata que espese 

moito. Ter coidado que non ferva, xa que se pode cortar a crema. Deixar arrefriar. 

-Montaxe dos ósos: 

Amasar o mazapán e estiralo co rolo de cociña, nunha superficieespolvoreada con azucre glasé. 

Cortar tiras de 4 cms. E logo estas en cadrados. 

Enrolar cada cadrado nun paíño de 1 cm. de 

diámetro. Pegar a masa cos dedos para formar 

uns pequenos cilindros e pasalas por azucregla-

sé. 

Sacar do pau, deixar secar e encher co doce 

de xema. 

 

Chulas de calacú 

Ingredientes: 

– 500 gramos de cabaza (xa sen pel) 

– 3 ovos 

– 150 gramos de fariña 

– 1 sobre de fermento químico (16 gramos) 

– azucre en po 

Preparación paso a paso: 

1. Cocemos a cabaza con pouca auga.  
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Este menú pode estar suxeito a variacións co obxectivo de garantir a 



Día 2 (Venres) 

Sopa de fideos 

Ovos fritidos con patacas e 

Chourizo 

Froita e leite 

Segunda semana 
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Día 5 (Luns) 

Crema de cenoria 

Espagueti con bonito 

Froita e leite 

 

Día 6 (Martes) 

Puré de verduras 

Filetes rusos con arroz 

Petit 

 

Día 7 (Mércores) 

Minestra de verduras 

Carne ao caldeiro 

Froita e leite 

 

Día 8(Xoves) 

Feixóns verdes á madrileña 

Rodaballo con ensalada 

Froita e leite 

 

Día 9(Venres) 

Coliflor con chourizo 

Tortilla de xamón cocido con 

ensalada de tomate 

Quinta semana 

Día 26 (Luns) 

Crema de cabaciña 

Macarróns con carne  

Froita e leite 

 

Día 27 (Martes) 

Sopa xuliana 

Churrasco con patacas fritidas 

Froita e leite 

 

Día 28(Mércores) 

Feixóns verdes con tomate 

Lombo de porco a grella con 

ensalada 

Froita e leite 

 

Día 29 (Xoves) 

Sopa de estreliñas 

Filete de bacallao rebozdo con 

patacas ao vapor 

Flan 

 

Día 30 (Venres)  

Crema de espinacas 

Arroz tres  delicias 

Froita 

Primeira semana 

Terceira semana 

Día 12 (Luns) 

Feixons verdes con tomate 

Croquetas de xamón con ensalada 

Froita e leite 

 

Día 13(Martes) 

Ensalada italiana 

Pescada a romana con patata co-

cida 

Iogur 

 

Día 14 (Mércores) 

Sopa de verduras 

Milanesa de pavo con arroz 

Froita e leite 

 

Día 15 (Xoves) 

Sopa de pasta 

Bacallao ao forno con patacas 

panadeira 

Froita e leite 

 

Día 16 (Venres)  

Crema de espinacas 

Albóndegas con puré de patacas 

Froita e leite 
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Cuarta semana 

Día 19 (Luns) 

Sopa de pasta 

Pavo estufado con arroz 

Froita e leite 

 

Día 20 (Martes) 

Estufado de lentellas 

Calamares á romana 

Queixo e marmelo 

 

Día 21 (Mércores) 

Brócoli con allada 

Fideuá 

Froita e leite 

 

Día 22 (Xoves) 

Puré de verduras 

Lasaña de carne 

Natiñas 

 

Día 23 (Venres)  

Crema de cenoria 

Empanada de carne 

Froita e leite 


