
Mousse de amorodos 

 
Ingredientes: 

 
250 g de amorodos, 200 g de nata para montar (35% de materia graxa), 60 g de azucre, 
1,2 g de láminas de xelatina, 4 follas de menta fresca. 

 

 

Elaboración: 

 

1. Lavar os amorodos e cortalos en anacos pequenos. 

2. Poñer a xelatina a remollo en auga. 

3. Poñer os amorodos e o azucre ao lume e cocer durante 10 minutos, aplastalos cun 

garfo, quedarán como un puré. 

4. Montar a nata. 

5. Cando os amorodos estean feitos, escorregar a xelatina e poñela no microondas uns 

20 s ata que estea líquida. 

6. Mesturar a xelatina e o puré de amorodos. 

7. Picar a menta e engadila ao puré de amorodos. 

8. Mesturar a nata e o puré. 

Repartir en vasiños e meter á neveira polo menos tres horas. 
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Día 3  (Luns) 

Espaguetis con bonito 

Tortilla francesa con ensa-

lada 

Froita e leite 

Día 4 (Martes) 

Vichisoie 

Carne asada con gornición 

Natiñas 

Día 5 (Mércores) 

Coliflor con chourizo 

Pescada á mariñeira 

Froita fresca e leite 

Día 6 (Xoves) 

Ensaladiña 

Albóndegas con arroz 

Froita 

Día 7 (Venres) 

Crema de cenorias 

Empanada de carne 

  MENÚS XUÑO 2019 

Primeira semana 

Día 10 (Luns) 

Feixóns verdes á madrileña 

Tortilla española con tomate 

Froita e leite 

Día 11 (Martes) 

Ervellas con xamón 

Milanesa con patacas 

Petit 

Día 12 (Mércores) 

Macarróns gratinados 

Tenreira guisada con patacas 

e chícharos 

Froita  e leite 

Día 13 (Xoves) 

Ensalada italiana 

Salmón á grella con patacas ao 

vapor  

 Froita e leite 

Día 14 (Venres)  

Brócoli con allada 

  MENÚS XUÑO 2019 

Segunda semana Terceira semana 

Día 17 (Luns) 

Crema de espinacas 

Filetes de raxo á grella con 

patacas 

Froita e leite 

Día 18 (Martes) 

Sopa de pasta 

Filetes rusos con arroz   

Froita fresca e leite 

Día 19 (Mércores) 

Ensalada mixta 

Rape á galega 

Iogur 

Día20 (Xoves) 

Espaguetis con boloñesa-

Calamares á romana 

Froita  e leite 

Día 21 (Venres) 

Ensaladiña 

Pizza 


