
Ingredientes para 4 persoas: 250 g de chocolate en po, 

250 g de chocolate relado groso, 250 g de nata líquida, 

100 g de azucre glas. 

Así se prepara: Nun recipiente amplo mestúrase a nata 

„un pouco batida„, o chocolate en po e o azucre, ata ob-

ter unha pasta homoxénea. 

Neste punto, tómanse pequenas porcións de masa e 

moldéanse unhas bolitas, que se rebozan no chocolate 

relado. 

Por último, colócanse en cápsulas de papel rizado, onde 

deben repousar ata que estean ben duras antes de servi-

las. 

.farodevigo.es 

SORBETE DE LIMA-LIMÓN 

Ingredientes: 

3 limóns medianos 

1 lima 

200 g de azucre 

600 g de cubiños de xeo 

Preparación: 

Nunha batedora de vaso potente coloca o azucre coa pel de medio limón 

totalmente limpa de partes brancas e pulveriza até formar unha pasta. A 

continuación, coloca os limóns e a lima pelados completamente, sen pebidas 

e sen a pel branca, xunto cos cubiños de xeo e tritura até obter unha crema 

homoxénea. Se tes a Thermomix programa 30 segundos, velocidade 5 e 

despois, 2 minutos, velocidade progresiva 5-10. Se che queda líquida, agrega 

máis xeos e volve a triturar en velocidade progresiva. Serve inmediatamen-

te. Podes engadir diferentes licores e augardentes para darlle un toque 

diferente (ron, xenebra, albariño, cava).  

TRUFAS DE CHOCOLATE 

 

MENÚS DO 

MES  

DE 

DECEMBRO 

ANO 2018 

 CEP  PLURILINGÜE IGREXA VALADARES-

VIGO 

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

mellor calidade posible e o bo funcionamento do servizo 



 

Día 10 (Luns) 

Brócoli con allada 

Ovos fritidos con patacas e 

chourizo 

Natiñas 
 

Día 11 (Martes) 

Sopa de cocido 

Cocido galego 

Queixo e marmelo 

 

Día 12 (Mércores) 

Garavanzos con verduras 

Empanada de bonito 

Froita e leite 

 

Día 13 (Xoves) 

Crema de verduras 

Polo ao curri con arroz 

Froita e leite 
 

Día 14  (Venres) 

Arroz á aragonesa 

Pescada á galega  

Froita e leite 

Segunda semana 

  MENÚS DECEMBRO 2018 

Día 3 (Luns) 

Crema de espinacas 

Lombo á grella con patacas 

Froita e leite 

 

Día  4 (Martes) 

Crema de cenoria 

Fideuá de rape, langostinos e me-

xillóns 
Iogur 

 

Día 5 (Mércores) 

 

Pisto manchego 

Costela guisada con patacas 

Froita e leite 

 

Primeira semana  Terceira semana 

 

Día 10 (Luns) 

Brócoli con allada 

Ovos fritidos con patacas e 

chourizo 

Natiñas 
 

Día 11 (Martes) 

Sopa de cocido 

Cocido galego 

Queixo e marmelo 

 

Día 12 (Mércores) 

Garavanzos con verduras 

Empanada de bonito 

Froita e leite 

 

Día 13 (Xoves) 

Crema de verduras 

Polo ao curri con arroz 

Froita e leite 
 

Día 14  (Venres) 

Arroz á aragonesa 

Pescada á galega  

Froita e leite 

Segunda semana 

  MENÚS DECEMBRO 2018 

Día 17 (Luns) 

Crema de cenoria 

Macarróns con carne 

Froita e leite 

 

Día 18 (Martes) 

Coliflor con chourizo 

Xamón asado con puré de pa-

tacas 

Froita y leite 

 

Día 19 (Mércores) 

Crema de verduras 

Salmón á grella con patacas ao 

vapor 

Flan 

 

Día 20 (Xoves) 

Tallarines con queixo e tomate 

Arroz primavera 

Froita e leite 

 

 

Día 21 (Venres) 

Sopa de fideo 

Empanada de xamón e queixo 

Postres de nadal 


