
Roscón de Reis  
 

Ingredientes: 

 600 gr de fariña (igual vos fai falla algo máis) 

 100 gr de manteiga 

 100 gr de azucre 

 2 ovos 

 Raiadura de laranxa e limón 

 1 culleriña de ron (opcional) 

 1 culleriña de azahar 

 200 ml de leite 

 20 gr de levadura de panadeiro 

 Un chisco de sal 

 Para a decoración: froita cristalizada, azucre. abelás e améndoas 

Para o recheo: crema pasteleira, crema de chocolate, nata...  

 

Elaboración: 
Nunha cunca mesturamos a manteiga fundida, o azucre, os ovos, a raiadura de laranxa, as culleri-

ñas de ron e azahar, o leite, a levadura desmenuzada e o sal. Cando se integren, botamos a fariña 

pouco a pouco. O obxectivo é unha masa elástica e húmida. Agora debemos deixar reposar nun 

lugar cálido, o tempo variará de entre 1h 30 min a 3 h.  

Despois dese tempo, dámoslle a forma de rosca e xa o colocamos na bandexa do forno. É o mo-

mento de pintalo con ovo e decorar coa froita, a améndoa e o azucre (Se mollamos o azucre cu-

nhas gotiñas de auga conseguiremos o azucre cristalizado tan típico deste doce), tamén é o mo-

mento de introducir as sorpresiñas nel. Debemos deixar que fermente, de novo, até que duplique 

o seu tamaño. De seguir, enfornamos a 170º (calor arriba e abaixo e colocado no medio do forno) 

durante 15 min, aproximadamente.  

Deixamos que arrefrie, cortámolo cun coitelo de serra e reenchemos coa nosa crema preferida, 

ou mesmo podemos  botar a metade dun sabor e a outra doutro.  

A grande graza desta pan de ovo, alén do sabor, está nesa tradición de lle inserir unha serie de 

sorpresas. O obrigado vén sendo a faba que designa a quen debería ser o pagador do roscón, aín-

da que serviría un garavanzo ou outra legume pequena. Mais tamén cómpre meter algunha moeda 

ou  pequeno obxecto (coellos, sapos, meigas, curuxas etc.) que designará o afortunado da mesa. 

O CEP PLURILINGÜE IGREXA -VALADARES 

DESEXAN A TODA A COMUNIDADE ESCOLAR 

 FELIZ ANO 2019 

Este menú pode estar suxeito a variacións co obxectivo de garantir a 

mellor calidade posible e o bo funcionamento do servizo 
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Día 14 (Luns) 

Sopa maravilla 

Arroz á cubana 

Froita e leite 

 

Día 15 (Martes) 

Crema de cabaciña 

Bacallao ao forno con pata-

cas panadeira 

Petit Suisse 

 

 

Día 16 (Mércores) 

Estufado de feixóns 

Filetes rusos con ensalada 

Froita e leite 

 

Día 17 (Xoves) 

Coliflor con allada 

Peituga de pavo con arroz 

Froita e leite 

 

Día 18 (Venres)  

Crema de cenoria 

Paella 

Froita e leite 

Segunda semana 

  MENÚS XANEIRO 2019 

´ 

 

 

Día 8 (Martes) 

Crema de verduras 

Peituga de polo á grella con 

puré de patacas 

Roscón de Reis 

Día 9 (Mércores) 

Sopa  xuliana 

Arroz con calamares 

Froita e leite 

Día 10 (Xoves) 

Crema de cenorias 

Zorza con patacas fritidas-

Froita e leite 

Día 11 (Venres) 

Brócoli con allada 

Primeira semana 

Día 28 (Luns) 

Macarróns con bonito 

Tortilla de patacas con 

ensalada 

Pexego en xarope 

 

Día 29 (Martes) 

Sopa de pasta 

Pescada a romana con 

patacas cocidas 

Froita e leite 

 

Día 30 (Mércores) 

Garavanzos co verduras 

Filetes de raxo á prancha 

con patacas fritidas 

Froita e leite 

 

Día 31 (Xoves) 

Ervellas con xamón 

Arroz con calamares 

Froita e leite 

Terceira semana 

Día 21 (Luns) 

 Espagueti con tomate 

Empanadiñas de atún 

Froita e leite 

Día 22 (Martes) 

Estufado de lentellas 

Polo ao forno con verduras 

Iogur bombón 

 

Día 23 (Mércores) 

Pisto manchego 

Salmón á grella con patacas 

cocidas 

Froita e leite 

 

Día 24 (Xoves) 

Brécol  con allada 

Lasaña 

Froita e leite 

 

Día 25 (Venres) 

Feixóns verdes con tomate 

Carne guisada con fideos 

Froita e leite 

Cuarta semana 


