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ALMORZO CON TORTILLA FRANCESA CON CHAMPIÓNS E BATIDO DE 
PLÁTANO CON AVEA
por Brais Villaverde

https://youtu.be/XAyox3dtOJU

INTRODUCIÓN:

Escollín esta receita porque penso que o almorzo é a comida máis importante do día e
debe de dar toda as enerxía posible.

INGREDIENTES:

• 2 plátanos maduros
• 2 culleradas de avea
• ½ zume de limón
• 250 ml. De leite (soia, vaca, améndoa…)
• 1 ovo
• Aceite de oliva virxe

ELABORACIÓN:
• Comezamos co batido de plátano con avea:

1. Collemos un limón e esprememos a metade.
2. Troceamos o plátano e incorporámolo ao leite.
3. Engadimos a avea e o zume de limón e batemos todo.

https://youtu.be/XAyox3dtOJU


Paso 1                   Paso 2              Paso 3

• Seguimos coa tortilla de champiñóns:

1. Preparamos unha tixola con aceite de oliva e botamos os champiñons.
2. Batemos o ovo e engadímosllo aos chaiñóns.
3. Facemos a tortilla polos dous lados e empratamos.

Paso 1                            Paso 2                          Paso 3

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Como unha posible variación da receita é engadir unha peza de froita a maiores
ou utilizar outros tipos de ingredientes na tortilla francesa.



AREPAS RAÍÑA
por Gaila Álvarez

https://youtu.be/GAHU9NG8uGQ

INTRODUCIÓN:

Escollín esta receita porque hai pouco que descubrín as arepas, gustáronme moito e 
busquei unha receita que as levase.

INGREDIENTES: para 4 arepas

1. Fariña de millo precocinada ( dúas tazas )
2. Auga (dúas tazas de café)
3. 1/2 peituga de polo
4. 1 aguacate
5. 1 tomate
6. 1/2 cebola
7. 1 iogur natural
8. Especias varias (tomiño, ourego ou calquera que nos guste)
9. Sal 

ELABORACIÓN:

Recheo:

1º. Poñemos a cocer o polo.

2º. Mentres, picamos o tomate a cebola e o aguacate. Mesturamos todo.

3º. Unha vez cocido o polo, picamos ben e incorporámolo á mestura anterior.



Arepas:

1º. Nun bol, botamos a auga sobre a fariña e 
amasamos ben. 
2º. Formamos boliñas coa masa e aplastámolas.
3º. Quentamos unha cullerada de aceite na tixola e douramos as arepas (aprox. 3 
minutos por cada lado). Reservamos.

Salsa:

1º. Botamos as especias nun recipiente.

2º. Engadimos o iogur e remexemos.

Produto final:

1º. Abrimos pola metade as arepas.

2º. Botamos dentro o recheo ao gusto.

3º. Mollamos na salsa de iogur.

4º. A disfrutar!

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Podedes poñer as especias que máis vos gusten.



BATIDO PROTEICO VEGANO
por Matías Rodríguez

https://youtu.be/V4GsTmp8_zk

INTRODUCIÓN:

Esta é unha receita sinxela de facer e moi boa para aumentar a masa muscular.

INGREDIENTES:

• 1 unidade de plátano.
• Avea (5 culleradas sopeiras).
• Crema de cacahuete 100% 

cacahuete (1 cullerada sopeira non 
moi abundante).

• 1 e ¼  de vaso de bebido/leite de 
soia. (Non debe quedar case 
espeso).

ELABORACIÓN:

Xuntar todos o ingredientes nun recipiente e trituralos ata conseguir un líquido 
lixeiramente espeso.

https://youtu.be/V4GsTmp8_zk


COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

1 As cantidades pódense variar pero hai que ter coidado xa que leva moitos
ingredientes de difícil dixestión, de feito se queda espeso, aconsello engadir 
máis bebida de soia (esta é unha ración estándar para calquera persoa entre
16 anos para arriba).
2 A receita orixinal leva leite de vaca pero decidín cambiala xa que a 
combinación de plátano e leite de vaca non é boa para a saúde e de paso 
elimino un produto do cal non apoio o consumo.

3 É unha receita pensada para crear masa muscular.



BERENXENAS RECHEAS SAUDABLES 
por Santiago Fiz Macía e José Manuel Sorribas
https://youtu.be/mkiP-3LrBOk

INTRODUCIÓN:

É unha receita que adoitamos comer cando éramos máis novos, polo que 
decidimos recrealo. Ademais, é unha receita tradicional pero cun toque 
saudable.

INGREDIENTES:

• 1 berenxena
• 300 gr. de carne picada
• 1 cebola
• 4 tomates
• 30 ml. de vinagre de viño branco
• Sal
• Aceite de oliva
• 1 culleriña de tomiño
• 1 culleriña de allo en po
• 1 culleriña de ourego
• 1 pouquichiño de noz moscada
• 1 pouquichiño de pementa branca

ELABORACIÓN:

1. Cortamos a berenxena pola metade e facemos
nela uns pequenos cortes diagonais pouco
profundos, que non cheguen a tocar a pel.

https://youtu.be/mkiP-3LrBOk


2. Botamos sal e aceite e o poñemos no forno durante 30 minutos 
aproximadamente a 150º.

3. Cortamos a cebola e a engadimos a tixola, xunto ao aceite de oliva. Imos 
revolvendo para que non se nos queime.

4. Agora, collemos a carne picada e a metemos na tixola. A esmagamos e 
mesturamos todo.

5. Acto seguido, engadimos o tomiño, o ourego, a noz moscada, a pementa branca 
e o allo en po. Tamén é importante non esquecer o vinagre de viño branco. 
Mesturar ben todo.

6. Mentres iso se vai facendo, cortamos 3 tomates en porcións e engadímolos na 
tixola. Deixamos todo cocendo ata que quede pouca auga pero estea 
zumarento.



7. Pasados 30 minutos, retiramos as berenxenas. Esperamos 5 minutos máis a que 
arrefríe, e así poder quitar a carne da berenxena.

8. Cortamos a carne da berenxena e a engadimos á tixola. Cociñamos uns 3 minutos, sen deixar 
de remexer, e probámola por se precisa máis sal.

9. Retiramos todo do lume e deixamos que repouse 10 minutos.
10. Botámolo sobre a pel da berenxena, por riba uns anacos de tomate, ourego e un chorriño de 

aceite de oliva.

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

É un prato moi rico e saudable. Ademais cunha berenxena chegará de sobra para unha 
persoa ou dúas.



BISCOITO DE PLÁTANOS E NOCES
por Rodrigo Carcedo e David Muñoz

https://youtu.be/ySXlxHHSadk

INTRODUCIÓN:

Escollimos esta receita porque a fixo a nai de Rodrigo e gustounos moito, entón 
quixemos dárvola a coñecer nesta canle.

INGREDIENTES:

-260g Plátanos pelados maduros 
-3 Ovos L
-45g Tulipán sin sal, manteiga ou aceite
de oliva 
-5ml Esencia de vainilla
-80g Azucre, pasta de dátil ou
edulcorante.
-40g Cacao en po natural
-55g Fariña de trigo ou avea
-2,5g Sal
-1/2 Culleriña de Lévedo
-100g Chocolate puro picado 
-100g Noces picadas

ELABORACIÓN:

Antes de comezar cos ingredientes, poñemos o forno a prequentar a 175º.

https://youtu.be/ySXlxHHSadk


1º Pela os plátanos e pícaos. Pésaos para asegurarte de que rolden os 260 g, máis ou 
menos, e esmágaos cun garfo. Engade os ovos e bate co mesmo garfo.
 
2º Engade o tulipán ou manteiga derretida previamente ou aceite de oliva, a vainilla, o sal
e o azucre, pasta de dátil ou edulcorante e bate todo.

3º Mestura o cacao en po coa fariña (de avea ou de trigo) e bótallo á mestura anterior.

4º Endade o chocolate puro picado, as noces picadas e o lévedo e remexe todo ben.

5º Coloca a masa nun molde, previamente engraxado cun pouco de aceite de oliva e 
fariña. Nós usamos un molde rectangular de 22 centímetro e puxémoslle papel 
antiadherente.

6º Méteo no forno a 175º uns 30-35 minutos.

Que aproveite!

PASO 1                                    PASO 2                                   PASO 3

PASO 4                                  PASO 5                                         PASO 6

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Pódenselle botar améndoas e sementes de chía.



CABACIÑA AO FORNO CON QUEIXO
por Adan Maroñas

https://youtu.be/pch4fTI6ZNg

INTRODUCIÓN:

Escollín esta receita porque a cabaciña é un alimento que se pode comer tanto cru 
como cociñado, baixo en calorías e ten moitos beneficios para a nosa saúde.

INGREDIENTES:

• 2 Cabaciñas
• 2 Ovos
• 1 cullerada de mostaza
• 200g de queixo relado
• Pan relado
• 1 culleriña de noz moscada
• 1 culleriña de pementa blanca
• Sal
• Pementa negra



ELABORACIÓN:

1. Para comezar, cortamos as cabaciñas en porcións duns 2cm de grosor. Salgamos
polos dous lados e deixámolos nun pano ou papel de cociña uns 20 minutos para 
que solten a auga.

2. Mentres, nun bol, colocamos os ovos, un chisco de sal, 100 g do queixo relado, a 
mostaza, a noz moscada e a pementa branca. Batemos todo ben para que todos 
estes ingredientes estean integrados. A idea é empregar esta mestura para cubrir 
a nosa cabaciña antes de metelo no forno.

3. Despois de 20 minutos, secamos a auga que soltou a cabaciña cun pano. A 
continuación, pasamos cada porción pola mestura que acabamos de preparar, 
despois polo pan relado e de novo, pola mestura de ovos. Finalmente pasamos a 
cabaciña polo resto de queixo relado e colocámolos nunha bandexa de forno 
forrada con papel sulfurizado apto para forno.



4. Unha vez que rematamos con todos os anacos de cabaciña, metemos a bandexa 
no forno previamente quentado a 180ºC e deixámolos cocer ahí durante uns 20 
minutos. Cando os anacos de cabaciña estean dourados, sacámolos do forno.

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Pódese facer esta mesma receita con outras verduras, como brócoli, cenoria, coliflor...



COPAS DE CHEESECAKE SAUDABLES

por Anabel González

https://youtu.be/z8YkiZbsPs0

INTRODUCIÓN:

Esta receita é sinxela de facer e é moi saborosa.
Admite outros ingredientes ao gusto de cada persoa.

INGREDIENTES:

• Froitas vermellas conxeladas
• Mel ou sirope de ágave (optativo)
• 80 gr. queixo curado
• 100 ml de leite
• 2 iogures naturais sen azucre
• 160 gr. de crema de queixo
• 200 gr. de queixo fresco batido
• 80 gr. de avelás
• 40 gr. de copos de avea
• 3 culleradas de aceite de oliva virxe

ELABORACIÓN:

1. Comeza facendo a MARMELADA. Para iso, pon as
froitas conxeladas nun bol e méteas uns 5 minutos no
microondas. Despois, esmágaas cun garfo. Se queres,
bótalles unha cullerada de mel ou sirope de ágave,
mestura e reserva.

https://youtu.be/z8YkiZbsPs0


2. Agora facemos a BASE. Pica as avelás (cun
procesador de alimentos, un mortero ou meténdoas
nunha bolsa e golpeándoas). Non importa que quede
algún anaco máis grande, o sabor será aínda máis rico.
Mestura as avelás picadas coa avea e o aceite. Cubre o
fondo dos vasos con esta mestura, presionando cunha
culler ou cos dedos.

3. Preparación do RECHEO. Rela o queixo curado e mestúrao co leite para despois 
derretelo no microondas ou nunha pota ao lume. Nun bol grande mestura a crema
de queixo cos iogures e bate todo. Engade o queixo co leite derretido e o queixo 
fresco batido. Bate todo de novo ate que estea ben integrado.

4. Remata coa PRESENTACIÓN. Pon o recheo nas cuncas, enriba da base, e 
éncheas ata case o borde superior. Bótalle a cada cunca unha cullerada da 
marmelada de froitas vermellas. E A DISFRUTAR!

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Pódese cubrir con outro tipo de marmelada, chocolate puro derretido, froitos secos 
picados…



CREMA DE CABACIÑA E QUEIXO
por Álvaro Núñez e Adrián Suárez

https://youtu.be/-MFGuiU7h90

INTRODUCIÓN:

Escollimos esta receita porque é moi saudable e moi fácil e rápida de facer.

INGREDIENTES:

• 2 cabaciñas

• 8/10 queixiños ou queixo fresco

• Especias ao gusto

ELABORACIÓN:

Paso 1: Lavamos as cabaciñas.
Paso 2: Pelamos as cabaciñas.
Paso 3: Troceamos as cabaciñas.
Paso 4: Cocemos as cabaciñas durante 5-6 minutos.
Paso 5: Escorremos as cabaciñas.
Paso 6: Metemos na licuadora ou robot de cociña as cabaciñas e o queixo.
Paso 7: Trituramos todo ata que se faga unha crema.

https://youtu.be/-MFGuiU7h90


Paso 1                                                    

Paso 3                                                    

Paso 5

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Para o noso gusto tamén se lle pode botar pementa negra e queixo relado. 
Pódese tomar quente ou frío.

Paso 2

Paso 4

Paso 6 Paso 7



DONUTS DE MANDARINA SAUDABLES
por Andrea Grille

https://youtu.be/HtRZcdsZYSM

INTRODUCIÓN:

Escollín esta receita porque a meu irmán encántanlle e o único azucre que ten é o da 
froita.

INGREDIENTES:

• 2 ovos
• 65gr améndoas
• 2 plátanos
• 1 mandarina
• 1 culleriña de lévedo en po

ELABORACIÓN:

1 Moémos as améndoas, ata chegar a unha textura de “fariña”.
2 Mesturamos todo cunha batedeira de man ou no robot de cocina.
3 Añadimolo aos moldes.
4 Metémolos ao forno a 200 graos (arriba e abaixo), 20 minutos.
5 E listo!!!

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

En caso de non ter améndoas podemos substituílas por calquer outro froito seco.



ENSALADA DE PASTA
por María Barral

https://youtu.be/4r5Za0HKj3A

INTRODUCIÓN:

É unha receita que miña nai sempre ma fixo dende pequena e é un dos meus 
pratos favoritos.

INGREDIENTES (para 3 persoas):

• Pasta, 130 gramos 

• Peituga de pavo, 180 gramos 

• Olivas, 75 gramos

• Millo, 75 gramos

• Maionesa, 40 gramos

ELABORACIÓN:

1ºPaso: Ferver unha pota con auga.

https://youtu.be/4r5Za0HKj3A


2ºPaso: Cortamos a peituga de pavo en dados.

3ºPaso: Botamos a pasta na auga cunha pizca de sal.

4ºPaso: Retiramos do lume a pasta e a metemos nun escoadoiro.

5ºPaso: Botamos nunha ensaladeira a pasta escorrida e botamos todos os 
ingredientes.

6ºPaso: Mesturamos todo

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Pódense utilizar outros ingredientes ou engadirlle a estes os que queiras. Tamén se pode
utilizar calquera tipo de pasta.
As cantidades dos ingredientes poden variar como ti queiras.



ENSALADA DE PASTA
por Alberto Prieto

https://youtu.be/1QMGGXSkejA

INTRODUCIÓN:

Esta receita é moi sinxela de facer, rápida e moi apetecible. Cunha pizca de ansia, 
chega a facerse en menos de 25 minutos.

INGREDIENTES:

• 300g de pasta en espiral.
• 1/4 dunha tarrina de queixo fresco.
• 1/2 de tomate natural.
• 1 ovo de oca.
• 80g de chícharos.
• 1 lata de atún.

ELABORACIÓN: Todo listo en 25 minutos.

1º Paso: Poñemos a cocer os 300g de pasta.

2º Paso: Mentras se coce a pasta, imos cocendo o ovo, preparamos o queixo fresco, os 
chícharos, e o tomate.

https://youtu.be/1QMGGXSkejA


3º Paso: Unha vez cocida a pasta e preparados os ingredientes, procederemos a 
preparar a maionesa. Eu prepareina na casa. Para isto, precisaremos un ovo, vinagre, 
aceite de girasol e sal. Pódese poñer unha xa comprada.

4º Paso: Feita xa a maionesa, procedemos a botar a pasta nunha fonte de servir. 
Deixámola enfriar uns minutos. De seguido, engadimos todos os ingredientes elaborados
anteriormente, e a maiores, unha latiña de atún.

5º Paso: Agora, soamente queda botar a maionesa, e mesturar todos os ingredientes. E 
despois, empratar e degustar.

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:
Dependendo dos comensais, as cantidades poden variar.



ENSALADA DE PASTA AO ALIÑO
por Carla Castro

https://youtu.be/h7T99M1e34c

INTRODUCIÓN:

Escollín esta receita porque me parece moi sinxela e saudable ao mesmo tempo.

INGREDIENTES:

-1kg de hélices vexetais (pasta)                        -6 ovos
-1 lata de bonito                                                 -200gr de chícharos
-200gr de millo                                                   -4 lonchas de xamón york
-1 pizca de sal                                                    -10ml de aceite de oliva
-10ml de vinagre

ELABORACIÓN:

1. Botamos auga nunha pota e poñémola a ferver. Ao
mesmo tempo, facemos o mesmo noutra pota máis 
pequena con ovos.
Unha vez que vemos que a auga ferve (saen burbulli-
ñas), botamos as hélices, os chícharos e unha pizca 
de sal.

https://youtu.be/h7T99M1e34c


Deixamos que a pasta se vaia cociñando 10-15 minutos, sen
quitarlle ollo e remexendo para que non se pegue e se cociñe a
partes iguais.

2. Cando vemos que a pasta está ao dente
(probamos a pasta coa axuda dun garfo),
sacamos a pota.
Pasamos a pasta da pota a un escoadoiro.
Botamos auga enriba da pasta cortando a
coción.

3.Volvemos a botar a pasta na pota. Tamén
sacamos a pota cos ovos do lume e imos
sacándolles a cáscara.

Coa axuda dun raiador cortámolos en pequenos cachiños e botámosllos á pasta.
Incorporamos o atún da lata á pasta e facemos o mesmo co millo. 

Botamos as lonchas de xamón york, previamente cortadas e por último aliñamos ao 
gusto.

Remexemos todo para que os ingredientes se mesturen e xa teríamos lista a nosa 
receita, nun abrir e cerrar de ollos.

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Existen distintas variantes deste prato xa que cada persoa pode integrar calquer 
ingrediente que lle guste.



ENSALADA DE VERÁN
por Gabriel Ramos

https://youtu.be/SqrKFtmAWMg 

INTRODUCIÓN:

Escollín esta receita xa que é bastante sinxela, e ademais é saudable e nutritiva. 
Calquera persoa pódea facer na súa casa sen saber moito de cociña, e os ingredientes
cos que se fai, podémolos atopar en todas as casas, xa que se usan habitualmente. 
Esta receita é ideal para eses días de verán nos que vai moita calor, xa que é lixeira e 
ademais axuda a refrescarnos, porque adóitase tomar fría ou do tempo (se a facemos 
en inverno).

INGREDIENTES:

Ingredientes para 4 persoas:

• 4 patacas medianas
• 2 tomates
• Medio pemento verde
• Medio pemento vermello
• Media cebola
• 1 lata de atún
• 2 ovos
• Olivas (unhas poucas para decorar)

Ingredientes para facer a vinagreta:
• 150 ml de aceite
• 75 ml de vinagre
• Un pouco de pementa negra
• Un pouco de sal

./ENSALADA%20DE%20VER%C3%81Npor%20Gabriel%20Ramoshttps://youtu.be/SqrKFtmAWMg


ELABORACIÓN:

1º Paso: Comezaremos lavando todas as verduras e os ovos.

2º Paso: O seguinte paso será a cocción das patacas. Hai que quentar ao máximo unha 
pota con moita auga e un pouco de sal, metemos as patacas que previamente lavamos e
unha vez que comece a ferver, baixamos un pouco a potencia da cociña e esperamos 25
minutos.

3º Paso: Agora imos coa cocción dos ovos, para aproveitar o tempo que lle leva as 
patacas cocerse. Temos que poñer a quentar outra pota máis pequena, tamén con auga 
suficiente para que cubra os ovos. Poñémola a máxima potencia ata que comece a 
ferver, unha vez que comece a ferver baixamos un pouco a potencia da cociña e 
esperamos 10 minutos.

4º Paso: Mentres se están a cocer os ovos e as patacas, imos a cortar todas as verduras
(os pementos, a cebola e os tomates) que previamente lavamos, antes de cortalas temos
que quitarlle as sementes e os talos. Cando acabamos de cortar en cadrados cada 
ingrediente, metémolo nunha fonte, na que máis tarde mesturaremos todo.

5º Paso: Cando os ovos estean listos, retirámolos do lume e metémoslle a auga fría para 
baixarlle a temperatura, unha vez que os ovos estean fríos, quitámoslle a cascara e 
reservámolos para máis tarde.



6º Paso: Unha vez que se coceron as patacas, metémolas nunha fonte con auga fría e 
con xeo para que arrefríen máis rápido. Unha vez que estean frías, quitámoslle a pel e 
cortámolas en cadrados pequenos. Metémolas na fonte na que temos os pementos, o 
tomate e a cebola.

7º Paso: Abrimos a lata de atún e metémola nesa mesma fonte. Cando xa temos todo na 
fonte, coa axuda dunha culler, mesturamos todo ben, unha vez que está todo ben 
mesturado, poñémolo a un lado.

8º Paso: Neste paso, prepararemos a vinagreta, para o 
que empregaremos os 150ml de aceite, 75 ml de 
vinagre, a pementa e o sal. Empezamos metendo nunha 
cunca o vinagre, despois engadimos o sal e 
mesturaremos cun batedor de man. Cando xa temos 
unha mestura homoxénea, engadimos a pementa e 
finalmente o aceite, cando xa están todos os ingredientes
na cunca, mesturamos todo ben e apartámolo para máis 
tarde (as cantidades poderían variar en función dos 
gustos de cada persoa).
9º Paso: Pasamos a mestura de todos os ingredientes que tiñamos na fonte (tomates, 
cebola, pementos e patacas) a outra fonte, que será onde se presentará, unha vez que 
os temos na fonte, engadimos a vinagreta e mesturamos todo ben.



10º paso: Abrimos a lata das olivas e repartímolas pola ensalada como decoración 
(poden ser verdes ou negras). Tamén relamos os ovos, que previamente cociñamos e lle 
quitamos a cascara. Unha vez que están relados, metémolos por enriba da ensalada 
para que quede máis bonito (pode ser ou relado ou cortado).

11º paso: O último paso é o máis importante, é o de probar a ensalada para comprobar 
que tal quedou.

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Nesta receita hai moitas variantes, tanto na preparación como nos propios ingredientes. 
Hai persoas que non lle botan olivas, ou non lle botan atún e hai algunhas que lle botan 
pirixel, iso depende dos gustos de cada persoa.

Tamén na preparación da vinagreta, pódese cambiar as proporcións de aceite e vinagre 
e incluso hai persoas que lle poñen zume de limón ou que a aliñan como se fose unha 
ensalada normal.



ESPAGUETES CON AMEIXAS
por Daniel Pérez Kidd

http  s  ://youtu.be  /  0Svbi  s  L  W  oTQ  

INTRODUCIÓN:

Escollín esta receita xa que é un prato que coñezo e que non ten demasiada 
complicación. Ademais, é lixeiro e saudable, ideal para una cea rápida.

INGREDIENTES (para 3 persoas):

 Unha cebola

 Dous pementos verdes

 Un tomate

 Un quilo de ameixas

 Unha pastilla de caldo (pode ser de carne ou vexetal, recoméndase 
vexetal)

 Tres allos

 Para aderezar: albáfega, romeu, sal e pementa

 A metade dun paquete de espaguetes

ELABORACIÓN:

1. Primeiro, enchemos unha pota grande de auga.
2. Deixamos a pota a lume alto e engadimos sal e unha pastilla de caldo, 

removemos e tapamos.
3. Limpamos as ameixas, o tomate e os pementos.

4. Collemos unha tixola profunda e vertemos nela pouco menos dun centímetro de 
aceite. A deixamos quentarse.

5. Cortamos a cebola en tacos pequenos e despois agregámola á tixola.



6. Unha vez rematada a cebola, cortamos os allos e engadímolos.
7. Cando a auga xa estea a ferver, botamos os espaguetes e os deixamos facerse 

durante oito minutos.
8. A continuación, picamos os pementos en cadrados dun centímetro 

aproximadamente. Incorporámolos á cebola e aos allos.
9. Cortamos o tomate e engadímolo á mestura.  10.Despois, sazonamos con 

albáfega, romeu, sal e pementa.
10.Escorremos os espaguetes e os deixamos repousar.

11. Sumámoslle á tixola un vaso do caldo dos espaguetes. 

12.Tapámolo todo e deixámolo facerse durante dous ou tres minutos.

13.Collemos as ameixas e agregámolas á tixola. Removemos e despois as deixamos
durante cinco minutos.

14.Por último, xuntamos as ameixas cós espaguetes. Hai que deixalos repousar un 
ou dous minutos.

Que aproveite!

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

No meu caso, esquecinme de engadir o vaso de caldo e tiven que substituílo por un 
vaso de viño branco. Pódense usar calquera dos dous.



FAJITAS CON POLO E VERDURAS
por Yolanda García e Lara Guzmán

https://youtu.be/q6crbFFsmBI

                
 
INTRODUCIÓN:

Escollémola xa que é unha receita que nos gusta moito, e é moi sinxela e rápida. Está 
ao alcance de calquera persoa. 

INGREDIENTES:

• 2 tortas de millo
• Peituga de polo 200g
• Cabaciña 25g aprox.
• Cebola 40g aprox.
• Pemento vermello 80g aprox.
• Tomate 70g aprox.
• Unha pinga de aceite 
• Unha chisca de sal
• Unha chisca de comiño
• Media pastilla de Avecrem ou sal

    

https://youtu.be/q6crbFFsmBI


ELABORACIÓN:
 
1. Cortar e picar as verduras 
                  

           

2. Cortar e picar o polo        3. Poñer a tixola ao lume cunha pinga de aceite e botar o     
polo e as verduras



4. Añadirlle un chisco de sal, e outro de comiño xunto con media pastilla de Avecrem

5. Saltear todo xunto e reservalo   6. Quentar as tortas e enchelas co polo e verduras     
                                                            

7. Empratar, e a disfrutar!

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

A esta receita podédeslle engadir máis ingredientes, como leituga, queixo... Ao voso
gusto.



FAJITAS INTEGRAIS
por Diana Cantorna

https://youtu.be/zzDcRX3vDHg

INTRODUCIÓN:

Esta receita, ademais de ser moi fácil e rápida de preparar, é saudable. Penso que se un 
día non che apetece facer gran cousa para cear, esta é unha boa opción. Unha vantaxe 
que ten este prato é que podes botarlle unha gran variedade de ingredientes. Neste 
caso, a ración é para unha soa persoa. 

INGREDIENTES:

• 1 ovo: tamaño medio-pequeno.
• 1 lata de bonito. 
• 2 follas de leituga. 
• 1 tomate: pequeno.
• 2 porcións de queixo (light).
• 2 porcións de pavo.
• 2 culleradas de salsa de tomate.
• Base das fajitas integrais. 

https://youtu.be/zzDcRX3vDHg


ELABORACIÓN:

1º Paso: collemos un cazo e enchémolo de auga sen chegar a enchelo de todo. A 
continuación poñemos o cazo ao lume e cando vemos que a auga xa está un pouco 
quente, botámoslle o ovo. Deixarémolo cocerse durante aproximadamente 10 minutos.

2º Paso: mentres deixamos cocer o ovo, cortamos o embutido (tanto o queixo como o 
pavo), en tiras pequenas e máis ou menos estreitas.

3º Paso: tamén aproveitamos e lavamos o tomate para cortalo en cachiños máis ou 
menos pequenos, de maneira que nos quede algo picado.

4º Paso: despois, lavamos a leituga e cortámola en cachos pequenos.
5º Paso: pasados os 10 minutos, sacamos o ovo do cazo e retirámoslle a casca. Logo, 
picámolo en cachos pequenos como o tomate.

6º Paso: agora, poñemos a fajita na tixola durante uns 15 segundos por cada lado.
7º Paso: sacamos a fajita da tixola e deixámola nun prato para botarlle 2 culleradas e 
media de salsa de tomate. Ten que quedar ben repartida por toda a fajita.

8º Paso: Seguidamente, botámoslle o queixo e pavo cortados anteriormente e poñemos 
de novo a fajita na tixola ata que vexamos que o queixo se comeza a fundir.

9º paso: retiramos a fajita da tixola e botámoslle o ovo picado, o tomate, o queixo e o 
pavo sobrantes, as follas de leituga e a lata de bonito, que si queremos podemos 
escorrerlle o aceite.

10º paso: agora é importante enrolar ben a fajita para que non se nos caian os 
ingredientes. Para iso, axudarémonos dun palillo. Meterémolo polo medio da fajita de tal 
xeito que quede suxeita. Se o palillo é algo groso, mellor, xa que a fajita estará máis 
suxeita e será moito máis cómodo degustala.

1º Paso                                      2º Paso                  3º Paso

4º Paso                                  5º Paso                            6º Paso



7º Paso                           8º Paso                           9º Paso                   10º Paso

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Outra posibilidade sería botarlle maionesa por riba de todo ou senón tabasco, que lle da 
un toque picante, e na miña opinión, queda máis saboroso. 



FOLLADO DE KIWI E QUEIXO FRESCO
por Simón Rivas

https://youtu.be/IiDDGUeM-88  

INTRODUCIÓN:

É moi sinxela de facer e non leva case nada de tempo, tamén ten unha presentación 
moi bonita.

INGREDIENTES:

• 250 g de queixo fresco
• 4 kiwis
• 4 láminas de pasta filo
• 60 g de manteiga
• Mel ou sirope de ágave ao gusto (optativo)

ELABORACIÓN:

1. Prequenta o forno a 180ºC.
2. Derrete a lume lento a manteiga e pincela a pasta filo con ella.
3. Dobra cada lámina sobre si mesma formando unha tira longa e estreita duns 5 

cms de ancho.
4. Coloca cada tira en tres porcións iguais para obter tres rectángulos idénticos.
5. Prepara unha bandexa de forno con papel sulfurizado e coloca a pasta encima. 

Métea no forno uns 12 minutos ata que comece a dourarse. Entón retíraa do forno
e deixa que enfríe.

6. Corta o queixo fresco en dados pequenos duns 2 cms.
7. Pela os kiwis e córtaos en lonchas de medio centímetro de grosos.



8. Monta o follado. Comeza colocando encima da base de pasta filo unha lonchaa de
kiwis e despois uns poucos dados de queixo. Rocía todo con mel ou sirope de 
ágave ao gusto (optativo).

9. Repite a operación con cada capa de pasta filo.
10.Para servir o follado, preséntao nun prato liso.

Pasos 2, 3, 4 e 5                                                   Paso 6

Pasos 7, 8 e 9

Pasos 10 e 11

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Podes cambiar o mel ou sirope de ágave por chocolate puro. Neste caso, derrete o 
chocolate ao baño María ou no microondas.



GUACAMOLE CON CHIPS DE PLÁTANO
por Adriana Caamaño e Lorena Diéguez

https://youtu.be/fGLAVo30-eI

INTRODUCIÓN:

O guacamole é unha salsa de orixe mexicana que foi impulsada polos aztecas. É un 
alimento con un gran valor nutricional, xa que posúe arredor de 20 vitaminas e minerais 
diferentes, dos cales podemos destacar as vitaminas: B, K e D.

INGREDIENTES:

1. 2 aguacates.                                           
2. 30 g de cebola fresca.
3. 50 g de tomate.
4. ¼ de pemento verde.
5. ½ de lima.
6. Cilantro (preferiblemente fresco).

ELABORACIÓN:

● Chips de plátano: precisamos aceite, sal e plátano de cociñar.

-Prequentamos o forno a 180° durante 10 minutos. Mentres prequentamos o 
forno, cortamos o plátano en toros ou láminas.

-Poñemos as láminas/toros nunha bandexa con papel para o forno, rociámolas 
cun pouco de aceite e sal.

-Metemos a bandexa no forno e deixámolas 10 minutos (ou ata que se vexan 
douradiñas e crocantes).

7.  Sal
8.  Aceite
9.  Plátano para cociñar

https://youtu.be/fGLAVo30-eI


● Para elaborar o guacamole precisaremos: aguacates, tomate, cebola, 
pemento, lima, cilantro e sal.
-Primeiro cortaremos o tomate, a cebola e o pemento en cachiños pequenos. 
Isto reservarémolo.

-A continuación, en caso de ter cilantro fresco, picámolo en trociños pequenos 
(sen abusar deste condimento), aproximadamente media culleriña unha vez 
picado.
-Partimos a lima pola metade. Apartámolos.

-Continuamos pelando os aguacates, quitamos o óso (que podemos gardar), e
unha vez pelados, poñemos nun plato. Procedemos a esmagalos cun garfo
ata que quede unha textura pastosa.

-Por  último  engadimos  o  zume de  lima,  o  cilantro,  o  tomate,  o  pemento,  a
cebola, sal e mesturamos.

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

● É importante que o plátano sexa para cociñar, xa que se utilizamos o 
normal, desfaranse ao quitalos do papel do forno.

● Para conservar o guacamole, podemos rociar un pouco de zume de limón e 
envolvelo con papel film. Se queremos conservalo por unhas horas, utilizamos 
o óso do mesmo aguacate deixándoo no medio deste.

● Se non é posible conseguir o cilantro fresco, poderase utilizar cilantro en 
follas, como fixemos nós, do que se botará unha pequena cantidade.



HOT CAKES CON FROITA PICADA
por Luis Guilbert

https://youtu.be/Hq-m1ulgjd0

INTRODUCIÓN:

Escollín esta receita porque é unha comida que sempre me gustou moito. Teño 
recordos da infancia duns debuxos nos que comían sempre Hot Cakes, e 
paréceme un bo almorzo para empezar o día.

INGREDIENTES:

-150 g de fariña.
-2 ovos
-25 g de azucre ou edulcorante
-50 g de manteiga
-200 ml. de leite
-Unhas pingas de esencia de vainilla.
-12 g de lévedo en po (lévedo químico)
-Plátanos
-Amorodos

https://youtu.be/Hq-m1ulgjd0


ELABORACIÓN:

1. Pesamos todos os ingredientes.
2. Nun bol mesturamos os ingredientes secos, a fariña, lévedo e azucre ou 

edulcorante.
3. Combinamos noutro bol os ovos batidos, a manteiga derretida e a esencia 

de vainilla.
4. Procedemos a mesturar os dous bols (imos agregando o leite a medida que

mesturamos).
5. Só queda cociñala nunha tixola e combinala cos plátanos e os amorodos. 

COMENTARIOS E/OU VARIANTES: 

Unha vez cociñadas podemos decorala como queiramos: con distintas froitas, , 
mel, canela, sirope de calquera sabor, etc.

Paso 1:

Paso 2:



Paso 3:                                                        Paso 4

Paso 5:



LASAÑA DE CABACIÑA
por Iago Nieto e Martín Patiño

https://youtu.be/UjR7gTZnHtA  

INTRODUCIÓN:

É unha receita moi lixeira e rica, que podes facer calquera día para comer, cear, ou 
mesmo nunha celebración, xa que é moi vistosa e chamativa.

INGREDIENTES:

• 6 placas de pasta para lasaña
• un porro
• tres cenoiras
• unha cabaciña
• dúas culleradas de puré de tomate
• sal
• ourego
• aceite de oliva
• queixo relado.

ELABORACIÓN:

En primer lugar tes que deixar a remollo con auga quente as placas de lasaña.

https://youtu.be/UjR7gTZnHtA


Mentres, picas en dadiños pequenos as verduras, e as refogas no aceite. Máis ou menos 
con tres culleradas de aceite.

Botas o tomate, o sal, ourego e o deixas ata que estea todo moi brandiño.

Montas a lasaña. Primeiro cunha capa de pasta, unha capa de verduras e rematas cunha 
capa de pasta.

Botas por riba o queixo relado ata cubrir ben, e gratinas no forno.

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Na derradeira capa podes poñer salsa bechamel, pero xa non é tan saudable.



LASANA VEXETAL
por Clara García e Candela Pérez

https://youtu.be/jqRcr1ZgJH4

INTRODUCIÓN:

Decidimos escoller esta receita porque é unha comida que nos gusta a case todos pero
que se soe facer de carne, e esta é unha maneira máis saudable.

INGREDIENTES (para 2 persoas)

• Sal
• Aceite de oliva
• Queixo relado
• 5 champiñóns
• Media cabaciña
• Media berenxena
• 2 cenorias
• Tomate triturado
• 6 láminas de lasaña (mellor integrais).

Para a bechamel:

• Unha pizquiña de pementa negra moída
• Unha pizquiña de noz moscada
• Unha pizquiña de sal
• 300 gr de leite (pode ser sen tona)
• 30 gr fariña de trigo (mellor integral)
• 30 gr aceite de oliva



ELABORACIÓN:

1º Paso: Lavamos e cortamos as verduras que imos empregar.

2º Paso: Sofritimos todas as verduras.

3ºPaso: Cando as verduras estean sofritidas engadimos o tomate triturado.

4º Paso: Poñemos a ferver a auga nunha pota con sal para cocer a pasta da lasaña, 
durante aproximadamente 8 minutos. A continucación sacaremos as placas de pasta 
para unha cunca con auga fría e logo secarémolas cun pano de cociña.



5º Paso: Preparamos o bechamel. Fixémolo con aceite de oliva e non con manteiga, 
para que sexa máis saudable.

6º Paso: Montamos a lasaña mentres se fai o bechamel.

7º Paso: Metemos a lasaña no forno a 200º ata que o queixo se derreta e a comer!

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Poden empregarse outro tipo de verduras e especias, a gusto de quen cociña.



MACARRÓNS CON SALSA DE TOMATE CASEIRA, OLIVAS E QUEIXO 
RELADO
por Manuel Fernández e Xon Suárez

https://youtu.be/w7U6W0FsORo

INTRODUCIÓN:

Esta receita é moi barata, ten un bo sabor, é moi fácil de cociñar e pode chegar para ata 
4 racións.

INGREDIENTES:

• 2 tomates
• unha bolsa de pasta integral(sobre 100 gramos por persoa)
• queixo relado
• unha lata de olivas.

https://youtu.be/w7U6W0FsORo


ELABORACIÓN:

1. Primeiro hai que triturar os tomates.
2. Seguidamente, quentar unha pota con auga e deixala ferver. Cando a auga ferva, 

bótase a pasta e espérase 4-6 minutos a que se cociñe. 
3. Unha vez esté listo bótanse os macarróns nun prato, engádeselle a salsa de 

tomate, as olivas e o queixo relado.

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Pódenselle engadir outros condimentos ou especias.



NUTELLA SAUDABLE
por Luz Andrea Ruíz

https://youtu.be/jqwEgDWah_c

INTRODUCIÓN:

Escollín esta receita porque me gusta moitoa nutella, pero sei que é moderadamente 
mala para a nosa saúde, polo que decidín intentar facer unha nutella saudable.

INGREDIENTES:

• 200g de avelás 

• 90 g de chocolate  puro sen azucre

ELABORACIÓN:

Paso 1: Busca todo o que precisas: avelás, chocolate sin azucre e unha bandexa.
Paso 2: Coloca as avelás na bandexa e méteas no forno durante 30 minutos a 150 
graos. 

Paso 3: Derrete o chocolate ao baño maría ou no microondas.



Paso 4: Saca as avelás do forno e retíralles a pel.

Paso 5: Coloca as avelás na liucadora ou procesador de alimentos para obter unha 
crema de avelás.

 

Paso 6: Unha vez que teñamos a crema de avelás, engade o chocolate derretido.

Paso 7: Pasa a nutella a un recipiente para deixala repousar 1 hora na neveira.

Paso 8: Goza desta receita!

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

É moi adictivo e podes engadir vainilla e algo de azucre, pero iso xa non sería unha 
receita tan saudable.

Tamén podes engadirlle ágave ou pasta de dátil, se te gusta máis doce.



PASTA CON PAVO, ESPÁRRAGOS E ALCACHOFAS
por Adriana Alló

https://youtu.be/rhkRlVor8Ww

INTRODUCIÓN:

Escollín está receita porque me parece sinxela de preparar.

INGREDIENTES:

• Pasta.

• Espárragos verdes.

• Alcachofas.

• Fiambre de pavo.
• Améndoas.

• Allo.

• Perexil.

ELABORACIÓN:

1º cocer a pasta.     2º cortar os espárragos.   3º cortar o allo.

4º fretir os espárragos.  5º xuntar a améndoa co allo.   6º botalo na tixola.

https://youtu.be/rhkRlVor8Ww


7º botar a alcachofa.               8º botar a pasta              9º cortar o perexil e engadilo.

10º engadir o pavo.                                     11º empratar.

                

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Dos ingredientes utilizados, pódese escoller as cantidades que se queira. A 
pasta que utilizes pode ser calquera, mellor integral.



PASTEL DE VERDURAS
por Jéssica Ramos

https://youtu.be/_Nz9nUGaQcI

INTRODUCIÓN:

Escollín esta receita xa que me ensinou miña bisavoa a facela porque ela facíaa 
cando era pequena.

É unha receita simple, barata e cuns resultados gastronónicos espectaculares.

INGREDIENTES:

• Masa follada Brisa (230gr) 
• 1 pemento vermello
• 1 pemento verde

• 1 cebola

• 1 cabaciña

• 1 dente de allo

• cenoria

• ovos

• queixo relado (uns 80grs.)

https://youtu.be/_Nz9nUGaQcI


ELABORACIÓN:

1. Comenzamos picando as verduras en anacos pequenos.
2. Collemos a tixola cun chisco de aceite e pochamos a cebola, o allo, os 

pementos, a cabaciña e a cenoria e engadiremos un pouco de sal (ao gusto).
3. Cando todas as verduras estean pochadas, engadiremos dous ovos batidos, 

retiramos do lume e reservamos.
4. Collemos o molde e forrámolo con papel de forno.
5. Colocamos nel a masa follada sen pinchala e botamos as verduras cociñadas 

previamente e esparcimos o queixo relado por riba.
6. Metémolo no forno 30 minutos e... a comer!

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Poden empregarse outro tipo de verduras.



PEITUGAS Á PRANCHA CON ARROZ
por Pablo Rey

https://youtu.be/H8kZRVL-x58

INTRODUCIÓN:

Escollín esta receita porque é un dos meus pratos favoritos e porque ademais é 
saudable. 

INGREDIENTES:

• 100 grs arroz
• 200 grs. peitugas polo
• sal
• perexil
• allo

ELABORACIÓN:

1. Primeiro puxen a cocer o arroz cun pouquiño sal. 
2. Despois boteille ás peitugas de polo algo de sal e allo e perexil picado. 
3. A continuación botei un chisco de aceite na prancha e pasei as peitugas por cada 

lado. 
4. Empratar e listo para degustar.

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Pódense rebozar en ovo e pan raiado as peitugas e acompañalas dunha ensalada. 

https://youtu.be/H8kZRVL-x58


PESCADA CON CHÍCHAROS E SALSA VERDE
por Daniel Blanco

https://youtu.be/y-9cf0CztkE

INTRODUCIÓN:

Este é un prato principal que se elabora a base de chícharos e pescada. É un prato 
baixo en graxas e rico en vitaminas e proteínas. E é moi saudable, ademais, é 
aplicable a una dieta pescetariana.

INGREDIENTES (para 3 persoas):

• 300 gr. de chicharos 

• 3 f i le tes de pescada

• Perexi l

• 1 vaso de viño branco

• 4 al los

• 1 cebola

• Caldo de peixe

https://youtu.be/y-9cf0CztkE


ELABORACIÓN:

1. Cortar a cebola.
2. Poñer os chícharos a cocer.
3. Cortar 4 allos.
4. Botar aceite nunha pota e botar de seguido a cebola e o

allo cortados previamente.
5. Escorrer os chícharos.
6. Salgar os filetes de pescada.
7. Botar na pota un vaso de viño branco, remexer e esperar a que se evapore o 

alcol. Cando estea todo coma unha masa pastosa, bótase o caldo de peixe.
8. Botar o perexil e remexer todo.
9. Botar os chícharos na pota e remexer.
10.Cortar os filetes de pescada en 3 anacos cada un e

colocalos na pota, axitándoa para que se afundan un
pouco.

11. Cando xa estean listos, dámoslles a volta aos anacos e volvemos a axitar a pota 
para que se afundan un pouco. Esperamos un ratiño e a comida xa estará lista 
para servir.

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

As cantidades desta receita non son exactas porque dependen de como vaia indo a 
receita. Imos botando os ingredientes a ollo.

PASO 2

PASO 8

PASO 11



PISTO DE VERDURAS
por Iria Maceiras

https://youtu.be/uxp3No-G-J8

INTRODUCIÓN:

Esta receita é moi sinxela e require de moi poucos ingredientes para poder facerse e 
ademais, se che gustan as verduras, está moi rico.

INGREDIENTES:

• Aceite (a cantidade depende da pota que empregues)
• 1 cebola
• 1 dente de allo
• 1 rama de perexil 
• 1 pemento
• 1 berenxena
• 1 cabaciña
• 1 cogombro

https://youtu.be/uxp3No-G-J8


ELABORACIÓN:

1. Engadir aceite á pota para que non se pegue o pisto (ata que cubra a base da pota) e 
acender o lume en 5-6 para que se vaia quentando.

2. Cortar a cebola en cachos moi pequeniños e engadila á pota xunto co dente de allo 
picado e o perexil e remover un pouco.

3. Cortar o pemento e sacarlle as sementes do interior. Os anacos de pemento non 
deben ser tan pequenos como os da cebola pero tampouco moi grandes. A continuación,
engadilo á pota e remover de novo.

4. Pelar a berenxena, cortala en anacos un pouco máis grandes ca o pemento e engadila
á pota xunto cós outros ingredientes.



5. Facer o mesmo coa cabaciña e o cogombro.

Cabaciña                                                   cogombro

6. Remover o pisto para que non se pegue e se fagan todas as verduras (isto pode 
facerse tamén entre pasos para que non se pegue ou queime a comida), tapar a pota e 
deixar cociñando. Cada certo tempo hai que revisar a pota ata que todas as verduras 
estean feitas.

7. Finalmente, empratar e comer.

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Dependendo dos teus gustos, podes variar a cantidade de verduras e poñer máis dunha 
e menos de outra. Ademais, podes engadirlle cenoria ou champiñóns para darlle un 
sabor distinto.

NOTA: Se as verduras se pegan, engadir un pouco máis de aceite ou auga.



POLBO Á PRANCHA CON VERDURAS E ARROZ
por Borja Cameán, Mario Fernández e Raúl López

https://youtu.be/gBDxDjvZXQw

INTRODUCIÓN:

Escollemos esta receita, xa que polo motivo de ser 3 persoas, quixemos facer un prato
un pouco máis atrevido. Decidimos facer un polbo, xa que como outros moluscos, é un 
alimento rico en proteínas, tamén ten unha cantidade de graxas e posúe de omega 3. 
Acompañámolo con unas verduras e un arroz, para así, completar os 3 importantes 
macronutrientes, que son necesarios en unha boa receita saudable e importantes para
unha alimentación saudable no noso día a día.

INGREDIENTES:

• Verduras : Pemento (1 unidade), Berenxena (1 unidade), cenoria (3/4 de cenoria), 
cabaciña (1/2 da súa totalidade), tomate ( 1 anaco).

• Polbo (110 gr.)

• Arroz (60 gr)

• Perexil (1 racimo)

• Dente de allo (1 dente)

• Outros: 2 vasos de auga, aceite de oliva (60ml)



ELABORACIÓN:

1. Para empezar a receita, o primeiro que faremos será cortar as verduras. Cortaremos 
dúas tiras de pemento, dúas rebanadas de tomate, case unha cenoria, media 
cabaciña e media berenxena (Estas medidas poden variar en función do número de 
persoas que vaia a degustar o prato e os gustos e preferencias que teñen sobre as 
diferentes verduras).

2. Ao rematar de cortar as verduras, botaremos un pouco de aceite na tixola, 
estenderémolo e poñerémola ao lume, para posteriormente cociñar as verduras á 
brasa. Ao rematar de botar o aceite, colocaremos as verduras na tixola, botaremos 
un pouco máis de aceite e unha pizca de sal. Iremos sacando as verduras cando 
vexamos que xa van estando listas. Podemos saber que están listas cando empezan 
a coller a cor que está na foto adxuntada número 7.

   FOTO 4                           FOTO 5                                FOTO 6               FOTO 7              

3. Tan pronto acabamos coas verduras, comezaremos co polbo á prancha, outra parte 
fundamental da nosa receita. Primeiro, cortaremos o polbo á metade para cociñalo.

4. Para cociñar ben o polbo, prepararemos unha mestura para darlle sabor. Utilizaremos 
un acio de perexil, un dente de allo e un pouco de aceite de oliva. Meteremos os 3 
ingredientes nun pequeno recipiente e remexeremos cun garfo ou calquera outra 
ferramenta. Cando xa teñamos a mestura preparada, cun pincel de cociña pincelaremos 
o polbo varias veces. Deixamos cociñar un pouco ao polbo á prancha para darlle a volta 
e volver a facer a mesma técnica que utilizamos anteriormente polo outro lado.

FOTO 1                                        FOTO 2                               FOTO 3

 FOTO 8



                                             

FOTO 9                           FOTO 10               FOTO 11                     FOTO 12

5. Mentres se cociña o noso polbo, comezamos a preparar o arroz. Para elo, botaremos 
nunha pota un dente de allo partido a metade e un par de rebanadas de cebola branca. 
Posteriormente, botarémoslle por encima un pouco de aceite. Mentres, imos preparando 
a cantidade necesaria de arroz, un vaso. Botamos o vaso de arroz na pota e 
remexémola durante uns trinta segundos.  A continuación, botaremos dous vasos de 
auga para axudar ao seu  crecemento. De novo, remexemos outra vez arredor duns 
trinta segundos para que o arroz non nos quede pegado e botámoslle unha pizca de sal.

FOTO 13                 FOTO 14                    FOTO 15            FOTO 16            FOTO 17

6. Xa para rematar a receita, con todos os ingredientes preparados, botarémolos
nun prato, respectando as cantidades de ½ de prato arroz, ¼ polbo, e ¼ verduras. Ao 
rematar, xa poderemos degustar a nosa receita. Na foto 19 podemos ver a nosa 
preparación do prato e a forma na que nos organizamos.

                      FOTO 18                                        FOTO 19

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Como comentario a engadir, os tres coincidimos en que foi unha boa experiencia, xa que
non estabamos acostumados a cociñar en equipo nin a axudarnos entre os tres a 
preparar a receita. Aparte disto, divertímonos moito facéndoa, e despois degustando a 
nosa receita.



POLO CON PEMENTO, CEBOLA E PORRO SOBRE ARROZ
por Marco Gualillo e Tomás Stetson

https://youtu.be/HNBQ_gvfg54  

INTRODUCIÓN:

Escollimos esta receita debido a que está elaborada con moi pouco sal e aceite, 
ademais de ter ingredientes moi sinxelos de obter.

INGREDIENTES:

• Unha peituga de polo

• Un pemento

• Media cebola

• Un porro

• Arroz

• Romeu, pementa negra, ourego, caiena.

ELABORACIÓN:

1 Troceamos a peituga.
2 Cortamos media cebola, pemento e porro.
3 Poñemos todo nunha tixola cun pouco de aceite e esperamos a que o 

polo estea dourado.

https://youtu.be/HNBQ_gvfg54


4 Añadimos as especias sen pasarnos.
5 Metemos arroz nunha pota con auga posta a ferver previamente.
6 Colocamos nun prato a base de arroz e por riba o polo coas verduras.
7 Disfrutar.

Paso 1                                                            Paso 2

Paso 3                                                         Paso 4

Paso 5                                                     Paso 6

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Como dixemos anteriormente, esta receita é moi sinxela de facer e é un xeito rápido 
de saciar a fame e comer san.



TACOS CON VERDURA E GUACAMOLE
por Antía Centenera e Alyssa Vidal

https://youtu.be/1BlDYcTouE0

INTRODUCIÓN:

Escollimos esta receita porque é un prato que nos gusta moito e é fácil de elaborar.

INGREDIENTES:
• Para os tacos:

◦ 1 peituga de polo
◦ Tortillas de fariña e trigo
◦ ¼ dunha leituga
◦ 2 tomates
◦ 1 pemento vermello
◦ 2 cenorias

• Para o guacamole:
◦ 1 aguacate
◦ Sal
◦ Aceite de oliva
◦ 1 lima

ELABORACIÓN:

1 Poñemos a precalentar o forno a 180º e mentres cortamos 2 tortitas de trigo en 
triángulos para facer os nachos. Cando o forno está listo poñemos os nachos 
nun anaco de papel de forno e as tortitas as poñemos entre as reixas do forno 
(como podemos observar na foto) para que collan a forma dos tacos. 
Deixámolos 5/8 minutos no forno.

https://youtu.be/1BlDYcTouE0


2 Lavamos a leituga, tomate, cenoria e o pemento.

3 Cortamos todos os vexetais en anacos pequenos.



4 Cortamos a peituga en tiras e deixámola repousar coas verduras mentres se fai 
o guacamole.

5 Para o guacamole partimos o aguacate en 2 partes, quitámoslle a pepita e a pel.

6 Coa axuda dunha culler intentamos desfacer o aguacate ata conseguir unha 
textura parecida á do paté. Seguidamente botámoslle un pouco de sal, aceite e 
todo o zume da lima. Finalmente deixámolo repousar no frigorífico durante 30 
minutos.



7 Por último botamos un pequeno chorro de aceite de oliva na tixola para fritir a 
peituga, a cenoria e o pemento.

8 Cando todo isto estea feito xa podemos botar a leituga, tomate,  cenoria, 
pemento e o polo no taco e xa estaría listo para comer.

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Ao guacamole tamén se lle pode botar cebola, pemento e cilantro. Se queredes tamén 
lle podedes botar máis ingredientes aos tacos, iso xa é ao gusto de cada un/ha.



TOFU CON ALLO NEGRO
por Elena Cascallar

https://youtu.be/vexKeS8FC7I

INTRODUCIÓN:

Esta é unha receita moi sinxela, e que persoalmente paréceme moi rica, ademais de ser 
algo rápido e fácil; se che gusta o allo esta receita vaiche encantar. 
Para esta receita empregaremos allo negro que é allo que foi sometido a grandes 
temperaturas e porcentaxes de humidade. É un alimento coñecido principalmente polo 
seu uso como condimento na cociña coreana pero hoxe en dia é moi coñecido en 
América do Norte e Europa polo seu sabor doce e ácido con toques avinagrados.

INGREDIENTES:

• 275 gramos de tofu
• 2 dentes de allo negro
• salsa de soia
• auga 

https://youtu.be/vexKeS8FC7I


ELABORACIÓN:

Para comezar será necesario poñer a escorrer o tofu, para isto eu aconsello poñer a 
peza de tofu encima dunha táboa e cun pouquiño de peso por enriba, unha táboa de 
cortar ou  calquera cousa que teñas a man será suficiente.
Deixarémolo escorrendo uns 10 ou 15 minutos.

Cortamos o tofu en cadradiños e cociñámolos nunha tixola cun pouco de aceite ata que 
estean dourados.

Nun morteiro comezamos machucando os dentes de allo(previamente limpados) e logo 
engadiremos a salsa de soia e a auga; quedará unha mestura cunha textura bastante 
líquida. Eu normalmente non lle engado ningunha especia, xa que me parece suficiente o
sabor do allo, pero iso pode variar ao gusto de cada quen. 

Por último, cando o tofu estea dourado poñeremos a tixola a lume baixo e engadiremos a
mestura. Remove ben e asegúrate de que a salsa impregna ben todos os anacos de 
tofu.

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Se che gusta o allo, esta receita vaiche encantar.



TORTA DE CENORIA
por Luz M.ª Freire e Iago Otero

https://youtu.be/duw8vxhu98k

INTRODUCIÓN:

1H       Fácil
INGREDIENTES:

 300g de cenorias raiadas

 200g de fariña integral

 150 g de azucre de caña, pasta de
dátil ou edulcorante

 180ml de aceite de oliva

 4 ovos

 Unha pouco de canela moída

 Un sobre de lévedo

 Un limón (para facer zume e raiar a pel).

Escollimos esta receita porque 
pensamos que é bastante fácil e 
rápida de facer, e tamén é 
bastante saudable.

https://youtu.be/duw8vxhu98k


ELABORACIÓN:

• Preparamos todo o necesario ( os cubertos, o molde e os ingredientes) E ao 
molde botámoslle un pouco de aceite para que despois non se pegue. 

• Poñemos o forno a 180º para que vaia quentando mentres que facemos a receita.

• Mesturamos os ovos co azucre, ou a pasta de dátiles ou o edulcorante.
• Engadimos o aceite de oliva.
• Agora raiamos as cenorias e botámolas no bol e mesturamos ben.
• Engadimos un pouco de canela.
• Agora botamos o zume de limón.
• Raiamos a pel do limón.
• Despois botamos a fariña integral e o lévedo.
• Por ultimo poñémolo todo no molde e metémolo no forno.

PASO 1                         PASO 2              PASO 3                            PASO 4

PASO 5                       PASO 6               PASO 7                     PASO 8

PASO 9                       PASO 10                                 PASO 11

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Pódense engadir máis ingredientes, por exemplo, noces, avelás... ou en vez de 

limón usar laranxa (no zume e na raiadura).



TORTITAS DE BRÓCOLI
por Mateo Aller

https://youtu.be/UU4Io-6LwnE

INTRODUCIÓN:

Esta é unha receita moi sinxela, que se pode facer en menos de media hora. É unha
forma diferente de tomar brócoli,  un alimento que non acostuma ser o preferido dos
nenos, aínda que é unha verdura moi sa e indicada para unha dieta saudable. 
Escollín esta receita porque na miña casa adoitamos facela a miúdo, sobre todo para a
cea, xa que é doado ter todos os ingredientes na casa e non se tarda nada en facelas.

INGREDIENTES:

• 3 ovos.
• 1 brócoli mediano.
• 3 culleradas de queixo relado.
• Sal.
• aceite de oliva.
• 1 ramillete de rúcula fresca (na miña elaboración non foi posible adquirila).
• Un bol para mesturar os ingredientes.

https://youtu.be/UU4Io-6LwnE


ELABORACIÓN:

1º Paso: coller un bol e bater nel os tres ovos.

2º Paso: Unha vez batidos os ovos, engadiremos as tres culleradas de que.ixo relado, 
botaremos o sal ao gusto e remexeremos ata integrar ben os ingredentes.

3º Paso: Trocear o brócoli en pequenas porcións e relar a parte superior (“a árbore”) no 
bol, tendo coidado de non triturar tamén o talo.

4º Paso: Mesturar ben todos os ingredientes.



5º Paso: Para cociñar as tortitas, usaremos unha tixola cun pouco de aceite de oliva. 
Cando o aceite teña unha boa temperatura, poremos a nosa masa na tixola. O tempo de 
cociñado é de un minuto por cada lado aproximadamente. 

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Coas cantidades que indiquei  nesta  receita  saen unhas catro  tortitas.  O brócoli  que
empreguei era bastante pequeño, do tamaño da miña man máis ou menos,  pero se
poden  aumentar  proporcionalmente  as  cantidades  dos  ingredentes  para  que  a  cea
resulte máis abundante. 

Espero que vos gustara a miña proposta

BO PROVEITO!!!!!!!



TORTITAS PROTEICAS
por Matías Rodríguez

https://youtu.be/v1UGi6b90l8  

INTRODUCIÓN:

Esta receita é moi nutritiva e fácil de facer. Pódese preparar para o almorzo ou unha cea 
rápida.

INGREDIENTES:

• 2 unidades de ovo.
• 35gr de Avea (4-5 culleradas).
• 1 unidade de plátano.
• 1 cullerada de lévedo en po.
• 1 cullerada de azucre ou edulcorante (optativo).
• Unha tixola.
• Unha espátula.
• Manteiga ou aceite (para lubricar a sartén e que non se pegue a tortita).

ELABORACIÓN:

Primeiro paso: tritura todos os ingredientes ata obter unha masa espesa sen grumos.

Segundo paso: lubricar a sartén co contido preseleccionado (aceite ou manteiga).

Terceiro paso: engadir algo de masa á tixola, esperar a que se faga por un lado (ten que
comezar a ter buratos pequenos polos que pase o aire) e darlle a volta para facer o 
outro lado.



COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

• Tenta facer unha masa espesa pero non moito para que as tortitas salgan ben.
• Pódese utilizar fariña de garavanzo para substituir ao ovo.

• Se queres un sabor doce, podes botarlle edulcorante, mel, ágave…

• Con froitas de tempada están moi saborosas.



WRAP DE TORTILLA INTEGRAL CON CLARA DE OVO E AGUACATE
por Fabiola Peraza

https://youtu.be/pz1W-sXIWHI  

INTRODUCIÓN:

Esta é unha receita que fago de almorzo algúns fins de samana cando me desperto 
de bo humor.
Sigo dende fai tempo en Instagram a Sascha Barbosa, é nutricionista e fai receitas 
saudables.

INGREDIENTES (para 1 persoa):

• 1 tortilla integral
• 2 claras de ovo
• leituga
• ½ aguacate
• ½ cebola
• salsa de iogur

ELABORACIÓN:

1º Cortamos a cebola en tiras (a cantidade que queiramos).

2º Partimos o aguacate á metade. Coa axuda dunha culler, separamos a carne da pel. 
Collemos un prato e esmagamos cun garfo o aguacate ata que teña unha consistencia 
pastosa.

https://youtu.be/pz1W-sXIWHI


3º Separamos as claras das xemas e botámolas na tixola cun pouquiño de aceite.

4º Quentamos a tortilla integral noutra tixola, volta e volta e poñémola nun prato. 
Despois espárcese ben o aguacate esmagado e as claras de ovo.

5º Botamos os aros de cebola, sal e pementa ao gusto, leituga e a salsa de iogurt.

6º Xuntamos ben todo e enrolamos (tamén se pode cortar cun coitelo).

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

É unha receita moi sinxela de preparar e está deliciosa.



XOAÑIÑAS DE AMORODOS E ARANDOS
por Daniel Blanco

https://youtu.be/bzj2CiJmXd0

INTRODUCIÓN:

O prato que imos cociñar trátase dunha sinxela sobremesa. É orixinal e creativo e non

é difícil de facer.

INGREDIENTES (para 6 xoaniñas):

• Amorodos (x3) 

• Arandos (x7)

• Queixo para untar (pouca cantidade)

ELABORACIÓN:

1. Despois de lavar ben os amorodos, cortámolos pola metade e recortamos un 
triángulo na parte traseira.

https://youtu.be/bzj2CiJmXd0


2. Cortamos un arando pola metade e cortamos a punta do amorodo, para darlle una
forma redondeada.

3. Colocamos a metade do arando na punta recortada do amorodo e cortamos un 
toro de arando, que introduciremos na parte traseira do amorodo.

4. Servíndonos dun pauciño, facemos dúas boliñas con queixo para untar e 
colocámolas na metade do arando.

            PASO 1                                                   PASO 4

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:

Se substitúes os amorodos por tomates cherry e os arandos por olivas negras, o prato 
pasa de ser unha sobremesa a ser un entrante.

Os restos de froita poden botarse nun iogur ou facer un batido con eles.
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