
Tarta de queixo e castañas 

Ingredentes (Molde redondo 18 cm.) 

300 gramos de castañas asadas 

300 gramos de leite 

140 gramos de zucre 

sal 

extracto de vainilla 

300 gramos de queixo crema (tipo Philadelphia) 

4ovos. 

Elaboración 

Empezamos preparando a crema de castañas. Convén facela con tempo 

deixala que enfríe.Aelaboración é moi sinxela. Poñemos nun cazo cas casta-

ñas, o leite, 120 gramos de zucre, o sal e a vainilla, levamos a ebullición e 

despois baixamos o lume para deixar cocer uns 5-10 minutos.Despois tritura 

as castañas co leite para obter unha crema fina e homoxénea. 

Poñemos a crema no vaso da batidora e engadimos o queixo crema, os ovos e 

pasámolos á preparación) e o resto do zucre. Tritura ata obter unha masa cre-

mosa e densa. 

Untamos un molde con manteiga e espolvoreámolo con fariña. Vertemos a masa 

e tapamos. Deixámolo reposar no frigorífico e mentras tanto prequentamos o for-

no a 175º C con calor arriba e abaixo 

Metemos a tarta no forno durante 50 minutos aproximadamente ou ata que com-

probemos que está feita. Deixamos enfriar e desmoldamos 

Decorámola cun pouco de cacao en po e zucre moído, dándolle unha bonita for-

ma de castaña 

 

 

  CEP  PLURILINGÜE IGREXA VALADARES-VIGO 

MENÚS DO 

MES DE 

OUTUBRO 

ANO 2018 

Este menú pode estar suxeito a variacións co obxectivo de garantir a mellor calida-

de posible e o bo funcionamento do servizo 



  MENÚS OUTUBRO  2018 

Terceira semana Segunda semana Primeira semana 

Día 1 (Luns) 
Crema de cabaciña 

Arroz á cubana (con ovo e 

tomate) 

Froita e leite 

 

Día 2 (Martes) 
Coliflor gratinada 

Peituga de polo á grella con 

eensalada 

Froita e leite 

 

Día 3 (Mércores) 
Ensalada de pasta e vexetais 

Pescada á galega con patacas 

Froita e leite 

 

Día 4 (Xoves) 
Sopa Xuliana 

Tenreira guisada con patacas 

e chícharos 

Macedonia de froitas natu-

rais 

Día 5 (Venres) 
Crema de cenoria 

Arroz con migas de bacallao 

Natiñas 

Día 15 (Luns) 
Brócoli con allada 

Tortilla campesina con ensala-

da 

Froita e leite 

Día 16 (Martes) 
Ervellas con xamón 

Polo ao forno con arroz pillow 

Friota e leite 

 

Día 17 (Mércores) 
Ensalada tropical 

Pescada á vasca 

Queixo e marmelo 

 

Día 18 (Xoves) 
Crema de cenorias 

Luras guisadas con patacas 

Froita e leite 

 

Día 19  (Venres)  
Sopa de estreliñas 

Empanada de carne con ensa-

lada de litiga e tomate 

Compota de mazá 

 

Día 8 (Luns) 
Sopa maravilla 

Ovos fritidos con patacas e 

chourizo  

Froita e leite 

 

Día 9 (Martes) 

Crema de espinacas 

Paella de carne con ma-

riscos 
Flan  

 

Día 10 (Mércores) 
Macarróns con tomate 

Empanadiñas de atún con 

ensalada 

Froita e leite 

 

Dia 11 (xoves) 

 

Crema de cabaciña  

Lasaña de carne e vexetais 

Froita e leite 

 

 

  MENÚS OUTUBRO  2018 

Terceira semana Cuarta semana 

Día 15 (Luns) 
Brócoli con allada 

Tortilla campesina con ensala-

da 

Froita e leite 

Día 16 (Martes) 
Ervellas con xamón 

Polo ao forno con arroz pillow 

Friota e leite 

 

Día 17 (Mércores) 
Ensalada tropical 

Pescada á vasca 

Queixo e marmelo 

 

Día 18 (Xoves) 
Crema de cenorias 

Luras guisadas con patacas 

Froita e leite 

 

Día 19  (Venres)  
Sopa de estreliñas 

Empanada de carne con ensa-

lada de litiga e tomate 

Compota de mazá 

 

Día 22 (Luns) 
Lentellas vexetais 

Peituga de polo á grella 

con puré de patacas 

Froita e leite 

 

Día 23(Martes) 
Crema de espinacas 

Fideuá de rape, gambas 

e mexilóns 

Froita e leite 

 

Día 24 (Mércores) 
Sopa xuliana 

Salmón a grella con pa-

tacas ao vapor  

Froita e leite 

Día 25 (Xoves) 
Coliflor con chourizo 

Xamón asado con pata-

cas fritidas 

Froita e leite 

 

Día 26 (Venres)  
Arroz tres delicias 

Calamares á romana 

con ensalada 

Iogur 

Quinta semana 

Día 29 (Luns) 
Puré de verduras 

Lombo de porco á grella 

con puré de patacas 

Froita e leite 

 

Día 30 (Martes) 
Sopa xuliana 

Bonito ao forno con 

tomate 

Froita e leite 

 

 

 

 


