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INTRODUCIÓN: 

Escollimos esta receita porque é un biscoito que nos gusta moito e leva ingredientes bastante 

saudables. 
INGREDIENTES:

• 80 gramos de aceite de oliva.
• 100 gramos de azúcar moreno.
• 3 ovos.
• Un pouco de sal.
• 1 sobre de fermento químico.
• 200 gramos de fariña (100 gramos de fariña normal e 100 gramos de fariña integral).
• 2 iogures de plátano.

ELABORACIÓN:
• Primeiro paso: Mesturamos os 100 gramos de fariña integral cos 100 gramos de fariña

normal.
• Segundo paso: Engadimos os ovos, o aceite e o azúcar moreno e batémolo todo ben.
• Terceiro paso: Unha vez estea todo ben mesturado, engadimos os dous iogures de plátano.
• Cuarto paso: Cando os iogures de plátano se integren co resto de ingredientes, imos

engadindo a fariña pouco a pouco.
• Quinto paso: Unha vez estea todo mesturado, poñémoslle ao molde papel vexetal e vertemos

a masa.
• Sexto paso: Metemos o biscoito no forno a 180 graos entre 30 e 40 minutos.

COMENTARIOS E/OU VARIANTES:
• En troques de poñer os 200 gramos con fariña normal, puxemos 100 gramos de fariña normal e

100 gramos de fariña integral.
• Usamos aceite de oliva e non manteiga.
• Cambiamos o azúcar normal por azúcar moreno.

BISCOITO DE IOUR DE PLÁTANO por Sara Agrajofo e María Bustelo 

https://youtu.be/13FDVgG4Eq8



IMAXES DOS DIFERENTES PASOS:

Primeiro paso:

Segundo paso:

Terceiro paso:



Cuarto paso:

Quinto paso:

Sexto paso:



COMPOTA DE MAZÁ por Sergio Pérez

Por que a escollín? Porque é fácil de facer e moi rica. 

Ingredientes: 

• 9 mazás,
• unha pera,
• 50 ml. de auga,
• canela en rama.

Pasos:

• Lavamos toda a froita.
• Pelámola e quitámoslle o centro.
• Cortámola en anacos pequenos.
• Poñemos a froita coa auga e a canela, e poñemos todo a lume alto ata que

ferva.
• Cando comece a ferver baixámoslle o lume ao mínimo e deixámolo 20

minutos.
• Pasado este tempo, apagamos o lume e deixamos que a compota aproveite a

calor residual.
• En canto enfríe de todo, batemos a froita e a vertemos nun recipiente.

Comentarios: Pode utilizarse un melocotón en vez da pera ou outro tipo de mazás 
para darlle un sabor distinto.

https://youtu.be/YGr2sdym_fE



CREMA DE CABACIÑA por  Luis García

Escollín este prato para cociñar debido a que dentro dos pratos saudables 
pareceume moi rápido e sinxelo de facer ademais de estar moi rico.  

-1 cabaciña 
-50g de cebola  
-100g de patacas  
-250ml de agua  
-4 queixiños  
-1 culleriña de sal 
-25ml de aceite  

1º paso:Engadimos a cebola e a cabaciña despois de cortarlos no robot de cociña 

2º paso:Picar a cabaciña e a cebola no robot de cociña 



3º paso:Engadimos o aceite e deixámolo cocer durante 10 minutos a 120 graos 

4º paso: Engadimos patatas, agua e sal e deixámolo 20 minutos a 120 graos 

5º paso: Incorporamos os queixiños e batemos durante 1 minuto 



6º paso: Unha vez rematado serviremos o prato quente 

BO PROVEITO!



INTRODUCIÓN:

Escollín esta receita porque é moi saudable e prepárase en moi pouco 
tempo.

INGREDIENTES:
- Medio pemento vermello, medio verde e medio amarelo. 
- Dúas latas pequenas de atún. 
- Dúas latas pequenas de millo.
- Tres tomates.
- Noces.
- Dous botes de garavanzos cocidos.
- 250 gr. de pavo.
- Aceite, vinagre e sal para aliñar.

ELABORACIÓN:
1. Preparar os ingredientes.

2. Poñer a escorrer os garavanzos e picar o pavo, os tomates e os
pementos.

ENSALADA DE GARAVANZOS por Carla Miguéns.

https://youtu.be/mIOCYpFlAd0



3. Mesturar todo.

4. Aliñar e remexer.
COMENTARIOS E/OU VARIANTES
Levoume menos de 10 minutos elaboralo, é ideal para situacións con pouco 
tempo.
Pódese facer con outra legume (fabas, lentellas) ou con arroz.



ENSALDADA DE GARAVANZOS por Gabriela Tajes

INTRODUCIÓN: 

É   unha receita que como moito tardas 10/15 minutos en facela. Sobre todo 
recoméndoa para facer un día que non che apeteza moito cociñar ou cando 
non teñas moito tempo para facer a comida, xa que é unha receita fácil e 
rápida. Neste caso fíxeno para catro persoas.

https://youtu.be/-VHnTfMRT2Q



INGREDIENTES : 

Garavanzos en conserva (2 botes), 1 tomate, 1 cebola, unha lata de atún. 
Sal, aceite e vinagre para aliñar.

ELABORACIÓN 

● Primeiro colles os botes de garavanzos e escórrelos.

● Mentras cortas o tomate e a cebola.

● Logo, botas nun bol ou prato os garavanzos e añades o tomate, a cebola e o

atún.



● E por último aliñas todo con sal, aceite e vinagre e revolvemos.

● Non nos olvidemos de recoller a cociña despois!!

COMENTARIOS E/OU VARIANTES 

➔ Sempre podes añadir máis ingredientes á ensalada, hai xente que tamén engade

queixo fresco ou outro ingrediente, iso xa é ao gusto de cada un.



ENSALADA DE GARAVANZOS por Hugo Blanco

INTRODUCIÓN 

Escollín esta receita porque as legumes son moi importantes na nosa 

alimentación e coa chegada do verán deixamos de consumilas, xa

que son alimentos que adoitamos comer como pratos quentes. Esta 

ensalada é unha boa opción para seguir aportándolle ao noso

organismo os numerosos beneficios que posúen: minerais, fibra,

antioxidantes, proteínas vexetais... Ademais os garavanzos teñen un

baixo aporte calórico (95 kcal por cada 100gr) polo que se poden 

comer se queremos perder peso.



INGREDIENTES 

- 150gr de garavanzos cocidos (poden ser de bote).

- 30gr de rúcula e 30gr de canónigos.     

- Media ducia de tomates cherry.

- 1 lata pequena de atún.     

- 100gr de remolacha (pode ser de bote ou da que se vende 

xa cocida e envasada ao baleiro).

- Vinagreta balsámica de módena e mel.

- Sal.

ELABORACIÓN 

Paso 1. Lavamos e escorremos a rúcula e os canónigos.

Lavamos tamén os tomates cherry.



Paso 2. Cortamos en tacos a remolacha e pola metade os tomates.  

Paso 3. Facemos unha base cos canónigos e a rúcula e imos poñendo 

encima o resto dos ingredientes: garavanzos, atún, remolacha e 

tomates.     



Paso 4. Por último aliñamos cun pouco de sal e coa vinagreta 

balsámica de módena e mel.  

COMENTARIOS E/OU VARIANTES 

Podedes  botarlle outras legumes como fabas ou lentellas. Tamén 

usar outro tipo de leitugas ou outros vinagres. A min gústame tal e

como está na receita, pero cada un pode facela ao seu gusto. O

importante é non deixar de comer legumes! 



ENSALADA DE LENTELLAS por Sara García Cibrán e Sofía Sambade

https://youtu.be/lXbVV6UoOp0

INTRODUCIÓN: 

Esta receita é moi rápida, só leva dez minutos facela  aproximadamente,  e non 

precisa do uso de ningún electrodoméstico.  
INGREDIENTES (as cantidades poden variar, pero estas son as que usamos nós): 

● 4 tomates (cherry)

● ¼ de cebola morada

● medio aguacate

● 30 gr. de queixo (depende do queixo

que empregues)

● un puñado pequeno de noces

● 2 puñados de lentellas

● aceite de oliva virxen extra

● sal

● albahaca

● pementa

● perexil

NOTA: Empregamos un bol e unha culler para mesturar todo

ELABORACIÓN: 

1. Lavar as lentellas e a cebola

2. Cortamos todos os ingredientes (cebola, queixo, aguacate, tomates) e

despedazamos as noces  (foto 1)

3. Poñemos todos os ingredientes, xa cortados, nun bol.  (foto 2)

4. Aliñamos con aceite

5. Engadimos sal, pementa, perexil e albahaca (ou as especias de preferencia)

6. Por último remexemos todo (foto 3)

COMENTARIOS: 

● Podes quitar algúns ingredientes, como por exemplo as noces



● Tamén podes añadir ingredientes como por exemplo: ovo, outro tipo de

queixo, espinacas, millo…

● Pódese gardar na nevera e comer ao día seguinte.

● É unha comida apta para xente vegana, vexetariana e celíaca

IMAXES: 

FOTO 1 FOTO 2 

FOTO 3 



ENSALADA MIXTA por Daniel Botana e Jorge Jiménez

INGREDIENTES:  
 1 leituga
Queixo fresco 
Unha lata de millo 
 Ovo cocido
Piña
1 tomate
1/2 cebola 
Vinagre, aceite e sal.

ELABORACIÓN:

1. Lavamos a leituga e a cortamos.
2. Cortamos o tomate en anacos e engadímolo.
3. Cortamos a cebola en toros.
4. Engadímoslles o queixo fresco en anacos pequenos.
5. Cortamos o ovo en toros.
6. Engadimos o millo.
7. Cortamos a piña en anacos e engadímoslla.
8. Botamos sal, vinage e aceite e remexemos ben.

COMENTARIOS OU VARIANTES: 
Pódeselle engadir ou substituír por algún ingrediente arandos ou/e olivas.

https://youtu.be/S8F53oEKoZw

INTRODUCIÓN: Escollimos esta receita pola cantidade de alimentos 
naturais.



ENSALADA VARIADA por Diego Fernández

Esta é unha receta fácil e moi rápida e pódese 
facer con distintos ingredientes, cos que máis 
che conveñan.

Ingredientes:
-Leituga
-Tomate
-Aceitunas
-Atún
-Cebola
-Mazá
-Queixo
-Palitos de cangrexo
-Sal
-Aceite de oliva
-Vinagre

https://youtu.be/-5UPAl-pxxY



Elaboración:
1º Paso: Desmenuzar a leituga.
2º Paso: Botar uns toros de cebola.
3º Paso: Pelar a mazá e botar uns poucos 
taquiños.
4º Paso: Botar uns toros de tomate.
5º Paso: Botar unhas poucas aceitunas.
6º Paso: Cortar dous pauciños de cangrexo 
en trociños.
7º Paso: Botar uns taquiños de queixo.
8º Paso: Botar un pouco de atún.
9º Paso: Botar unha pizca de sal.
10º Paso: Botar un pouco de aceite de oliva. 
11º Paso: Botar outro pouco de vinagre. 
12º Paso: Revolver a ensalada.

Comentarios e/ou variantes:
O bo desta receita é que é moi flexible entón 
podes botar distintos ingredientes buscando a 
combinación que máis che guste.



TORTITAS/FILLOAS RECHEAS por Ángela Boullón e Sonia Rey

  F 
 25 MINUTOS  Fácil 

https://youtu.be/z3SJJKWBN1Q



INTRODUCIÓN:
Esta é unha receita que ao mellor moit@s non sabían facer na casa e  
compraban a masa no supermercado para logo só facer o recheo.  
Asique agora de forma sinxela aproveitaremos a nosa propia colleita e 
faremolo todo a man, de forma caseira. En non máis de 30 minutos  
podemos facer un prato delicioso. 

INGREDIENTES: 

-Moado para realizar as filloas/tortitas: 

● Fariña de trigo (medio vaso)
● Auga (un vaso)
● Sal (unha pizca)
● Aceite de oliva (unha pinguiña)



-Recheo para unha filloa/tortita: 

● Leituga (unha, dúas follas segundo sexa o tamaño da filloa)
● Cebola (dúas rebanadas)
● Tomate (dúas rebanadas)
● Atún (unha lata das pequenas)
● Xamón cocido (dúas lonchas)
● Queixo (dúas lonchas)

UTENSILIOS A EMPREGAR: 

● Tixola ou fiolleira
● Bol
● Batedor
● Garfo

● Espátula
● Prato
● Coitelo
● Un cucharón
● Un pauciño

ELABORACIÓN: 

a. Elaboramos o moado:



a. Botamos a fariña de trigo, a auga, o sal e o aceite nun bol.
b. Batimos todos os ingredientes cunha batidora, a velocidade

media.
c. Unha vez, todo estea ben mezclado pasamos ao seguinte

paso.

b. Elaboramos a tortita:

a. Collemos un cucharon e removemos o moado para que nos
quede a masa homoxenea.

b. Poñemos a quentar a tixola e botamos unha pinga de aceite
para así evitar que se nos quede pegada a tortita despois.

c. Cando a tixola estea quente, collemos un cucharon de
moado e botámolo sobre a tixola. A vez que rápidamente
imos esparcirlo por toda a superficie.

d. Deixámola facerse durante uns minutos a fogo medio-alto.
Cando se comece a despegar polos bordes, collemos unha
espátula e damoslle a volta a tortita.

e. Unha vez estea dorada por ambos os lados sacamola para
un plato.



c. Recheo da tortita:

a. Lavamos ben todas as verduras.
b. Cortamos o tomate e a cebola en rebanadas.
c. Colocamos sobre unha metade da tortita un par de follas de

leituga, o tomate e a cebola.
d. Enrriba das verduras poñemos o atún, un par de lonchas de

queixo e outras de xamón cocido.
e. Para finalizar, con coidado de que non se mova o recheo,

dobramos pouco a pouco o rollito e pinchámola cun palillo
para así evitar que se abra.

Comentarios ou variantes: 

● Podes facer a tortita máis ou menos fina, eso ao gusto de cada un,
modificando a cantidade de auga no moado. Canta máis auga se
añada máis fina quedará.

● Pódese engadir un ovo ao moado para que a tortita teña algo máis
de color e sabor.



● Os ingredientes que empregamos poden ser modificados ao
gusto do consumidor.

● O tamaño da tortita pódese adaptar as tixolas ou mesmo pódese
facer nunha fiolleira. Recomendamos que non sea moi pequena
porque senón non collera moito recheo.

● A recomendación para xente vegana: en vez de atún, xamón e
queixo, podes engadir máis verduras como calabacín e pementos
(vermellos, verdes e amarelos) cortados en tacos ou inclusive
froitas para contrarrestar sabores.

● Este prato é lixeiro e perfecto para unha cea.



INTRODUCIÓN:

Escollín esta receita porque gústame moito o doce e esta é unha maneira de 
comelo rica e saudable.

INGREDIENTES:

·1 Plátano.

·Medio vaso de avea.

·Unha culleriña de canela.

ELABORACIÓN: 

Pelar o plátano e cun garfo, machacalo ata que quede 
coma un “puré”.A continuación mesturar o puré de 
plátano coa avea e a canela e remexer.Despois disto, 

GALLETAS DE AVEA, PLÁTANO E CANELA por Alexandra Ferraces

https://youtu.be/4TKaJhNRNYQ



facer bolitas coa masa e aprastalas un pouco para 
poñelas nunha bandexa apta para forno.Ten que estar 
no forno un total de 20 minutos a unha temperatura de 
200 º C.

Finalmente, deixar que enfríen e a disfrutar.

COMENTARIOS OU VARIANTES:

Se queres darlle un toque especial, podes 
engadirlle uns poucos de froitos secos.

FOTOGRAFÍAS  DO PROCESO:

Nesta primeira imaxe pelei o plátano e estouno triturando cun garfo.



Nesta segunda imaxe, xa está triturado todo o plátano.

Na terceira imaxe estou mesturando o puré de plátano coa avena e a canela.



Na cuarta xa estaría todo mesturado e listo para facer as bolitas.

Nesta quinta, estarían feitas as bolitas, e listas para meter ao forno durante 20 minutos 
a uns 200 º C.

E este sería o resultado final.



GAZPACHO por Pedro Martínez 

Escollín esta receita porque agora coa chegada do verán, apetece tomar algo 
fresco. É un prato que podes tomalo a calquera hora e podes conservalo no 
frigorífico. Serve coma entrante ou primeiro prato, ou como unha bebida para 
tomalo ao longo do día. 

• INGREDIENTES:



• ELABORACIÓN:

A elaboración deste prato é moi sinxela. 

-Paso 1: 
Cortar todos os ingredientes. 

-Paso 2: 
Poñer todos os ingredientes             
previamente cortados no robot  
de cociña para trituralos e mesturalos.

-Paso 3: 
Despois de triturar os alimentos, pódese coar cun coador o gazpacho para 
que non queden tropezóns e restos. 



-Paso 4: 
Por último, o empratado, que pode ser nun vaso de cristal normal ou nunha 
cunca. 
Finalmente e como decoración, pódeselle engadir unhas follas e unhas 
pequenas tostas como fixen eu. 



INTRODUCCIÓN: 
Esta é unha salsa de orixe mexicano, saudable e fácil de realizar para un rico aperitivo.

INGREDIENTES: 
1 aguacate 
¼ cebola 
O zume de ½ limón 
1 cullerada de aceite 
Perexil e sal ao gusto 
NOTA: hai moitas variantes nas que se engade tomate, pementos, cilantro... 
ELABORACIÓN: 

1. Mondamos o aguacate e a cebola e  poñémolos no vaso do batedor.
2. Exprimimos o zume de medio limón e engadímolo ao resto de ingredientes.
3. Engadimos o perexil, o aceite e a sal.
4. Mesturamos todo ben co batedor.

COMENTARIOS E OU VARIANTES: 
1. Se non tés batedor, podes picar moi ben a cebola e o perexil e

mesturalos, esmagando o aguacate cun garfo.
2. Podes conservar o guacamole no refrixerador durante varios días.

GUACAMOLE por María Cuñarro e Beatriz Vérez

 https://youtu.be/FOO6PmlMYSk





HAMBURGUESA VEXETAL por Samuel Lema 

INTRODUCIÓN : 

Esta receita consiste nunha hamburguesa cunha gran cantidade de verduras moi fácil de facer con 

alimentos de tempada e sinxelos de conseguir. 

INGREDIENTES :  

• ½ cebola doce
• 1 tomate
• ⅓ porro
•1 cenoria
•1 lata de atún duns 100g
• Ourego e sal.
• 1-2 ovos



NOTA: A hora de sazonar a mestura podes utilizar os engredientes ao gusto.  

ELABORACIÓN: 
1º: Lavamos, pelamos e picamos o porro, a cebola, o tomate e raiamos a cenoria. 

 2º Mesturamos todo nun bol xunto a lata de atún, o ovo batido e sazonamos todo coa sal e o 
ourego (máis as especias que queiramos) 

3º Despois damos forma de hamburguesa á masa e as ímolas colocando sobre unha bandexa con 
papel para o forno. Metémolas no forno durante dez minutos a 180ºC. 

COMENTARIOS E/OU VARIANTES: 

• Podes engadirlle pan, queixo, leituga e os elementos que queiras para facer unha típica
hamburguesa americana.

•

Se fas moitas hamburguesas para unha persoa, conxela as que queiras para outra ocasión.•

Para colocar as hamburguesas no forno, é mellor axudarse duns moldes de metal onde introducir a 
masa.



Esta receita é moi sinxela e rápida de facer, perfecta para unha merenda ou para 
comer a media mañá. Non necesita cociñarse, e é unha boa forma para que os 
nenos coman froita. Escollín esta receita porque era a que me preparaba miña nai 
cando era pequeno.

PALMEIRA DE FROITAS por Juan Manuel Miramontes

INTRODUCIÓN:

INGREDIENTES:

- 2 plátanos

- 2 melocotóns

- 1 mazá Golden



ELABORACIÓN:

1. Lavamos a froita que precise lavarse neste
caso a mazá.

2. Cortamos os plátanos en toros, a mazá
cortámola sen pelar, e os melocotóns en
pequenos trozos.

3. Colocamos a froita en forma de palmeira.
4. E por último preparámonos para comela.

COMENTARIOS E/OU 
VARIANTES:

➔ Tamén se poden utilizar outro 
tipo de froitas como pode ser a 
mandarina no lugar do 
melocotón e o kiwi no lugar da 
mazá, iso dependera dun 
mesmo.

➔ A min persoalmente paréceme 
unha receita sinxela pero moi 
boa en todos os aspectos, xa que
nos aporta vitaminas e tamén o 
tempo de preparación e a 
dificultade son moi baixos.





PAN INTEGRAL por Iván Señorís

INTRODUCIÓN : 

Escollín esta receita porque, aínda que tiven que deixar a masa moito tempo 
a levedar a receita prepárase rápido, e tamén porque me apetecía comer pan 
integral.

INGREDIENTES: 

- 500 gr de fariña integral

- 25 gr de lévedo prensado fresco

- 400 gr de auga

- 10 gr de sal

- aceite de oliva

- 1-2 culleradas de sementes 
variadas (pipas, cabaza...)



ELABORACIÓN :

1- No vaso da Thermomix poñemos a fariña o lévedo en anaquiños, auga e  sal.

2- Programamos 20 segundos, a velocidade 4 e despois amasamos durante 2 minutos,
función espiga.

3-Deixamos repousar dentro do vaso ata que dobre o seu volume (aprox. 1 hora e
media). Para que a masa teña calor, abrigamos o vaso cun pano.

4-Forramos con papel de forno un molde de 1,5 litros de capacidad.

5-Coa espátula,  baixamos a masa ata o fondo do vaso e programamos 1 minuto,
función espiga.

6-Botamos a masa no molde e, coas mans untadas en aceite, presionamos a masa
para que ocupe todo o molde.

7-Espolvoreamos a superficie coas sementes e deixamos repousar ata que dobre o seu
volume (aprox. 1 hora) nun lugar libre de correntes de aire, por exemplo, dentro do
forno apagado.



8-Cando dobrara o seu volume, sacamos o molde do forno e precalentamos a 200º.
Baixamos a temperatura do orno a 180º e cocenos o pan durante 40-45 minutos.

9-Quitámolo do forno, desmoldamos e deixámolo arrefriar completamente .

COMENTARIOS E/OU VARIANTES

Aínda que na receita pon que leva dez gramos de sal a min parecíame demasiado e 
boteille menos e aínda así quedou salgado para o meu gusto entón recomendo 
botarlle sal ao teu gusto.



 PEITUGA DE POLO CON ARROZ E VERDURAS por Ángela Pérez

➔ INTRODUCIÓN: Escollín esta receita porque é saudable, fácil de 
elaborar e persoalmente  gústame moito.

 ➔ INGREDIENTES: 

para as xudías: 250 gr. de xudías  
3 cenorias
unha pizca de sal
1 ovo cocido
auga (para cocer)

            para o arroz: 1 culler sopeira de aceite de oliva virxe
1 dente de allo
1 vaso de arroz
2 vasos de auga
Sal (ao gusto)

           para as peitugas: 250 gr. de peituga de polo
1 dente de allo
1 rama de perexil 
1 culler de aceite para fritir
Sal (ao gusto)

➔ ELABORACIÓN: 1. Pelar, cortar e lavar as cenorias e as xudías.
2. Metelas nunha pota con auga a ferver e poñerlle sal ao gusto. FOTO 1
3. Poñer auga a ferver para cocer os ovos.
4. Poñer unha pota cun chorro de aceite e botar un allo, poñer a fritir.
5. Seguidamente botar o vaso de arroz e os dous vasos de auga e sal.
6. Cando as verduras e os ovos estean cocidos, pelar e cortar os ovos.
7. Mesturar os ovos coas xudías e cenorias e botarlle un chorro de aceite.
8. Botar aceite nunha prancha e cando estea quente, fritir as peitugas. FOTO 2
9. Cando o arroz estea listo, empratar a comida. FOTO 3

➔ VARIANTES: Se non tés prancha, pódese facer nunha tixola.
Se non che gusta o arroz en branco, podes empregar arroz integral.

       FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3



PINCHOS DE POLO CON ENSALADA por Arian Louro

➔ Foto da receita.

➔ Nome da receita: Pinchos de polo con ensalada.

➔ Introdución: Esta receita é sinxela, rápida e moi apetecible. En menos de trinta

minutos pode estar lista para comer.

➔ Ingredientes:
-Media peituga de polo.
-Dous pinchos de madeira. 
-Unha pizca de sal.
-Unhas ramas de perexil. -
Unha pizca de allo en pó. -
Leituga.
-Un ovo.
-Espárragos.

➔ Elaboración:
1. Cortar a peituga en anacos pequenos.

https://youtu.be/_BObBpPizvk



2. Adobala cun chisco de sal, allo en pó e as ramas de perexil. Eu deixeino uns 15
minutos, para que colla un  pouco máis de sabor.
3. O seguinte paso sería colocar os anacos nos pinchos.

4. Poñelos na sartén a un fogo alto e xa estarían.
5. Mentras que están facéndose, podemos limpar a leituga e cortala.

6. Poñemos unha pota de auga a quentar, para fecer o ovo cocido.
7. Despois duns quince minutos, estará listo e teremos que quitarlle a cáscara e
cortalo.
8. Abrimos unha  lata  de  espárragos e  cortamos,  eu  só  quería  dous,  entón  os
demais gardeinos.

9.Coloquei a ensalada nun extremo do prato e aliñeina, con sal, vinagre de
módena e un chisco de aceite.
10. Noutro lado puxen os pinchos.
11. E xa estaría lista para comer!!!



➔ Comentarios:
-Esteticamente é máis apetecible desta forma que cortadas en filetes.
-No medio dos pinchos pódense meter verduras, coma pementos ou tomates. 
-A ensalada pode ter outros ingredientes, isto dependerá do gusto da persoa.



FOTO DA RECEITA 

INGREDIENTES:

Primeiro pelamos a cenoria e a cabaciña, 
e troceamos todas as verduras.
Mentras tanto poñemos a quentar unha

tixola cun pouco de aceite.
Botamos as verduras troceadas na tixola
e remexémolas, deixándoas facer a lume

lento durante uns minutos ata que collan 

cor tostada. 

Despois facemos a peituga de polo á 

prancha, e así teríamos o noso prato

listo. 

1 cenoria
1 cabaciña
1 cebola
1 dente de allo
1 peza de peituga de polo
1 puñado de tomates pequenos
1 chorro de aceite.

ELABORACIÓN:

PISTO DE VERDURAS CON PEITUGA DE POLO por Manuel Calvete e Lucas Domínguez

 https://youtu.be/we6Gr3kMc1A



  POLO EN PAPILLOTE CON VEXETAIS AO FORNO por Mateo Fernández

INTRODUCIÓN

Esta receita é moi sinxela, o que máis tempo leva é cortar os vexetais.

INGREDIENTES (3 racións) 

 1 peituga de polo

 1 cebola

 5 dentes de allo

 1 pemento vermello

 1 pemento verde

 1 pemento amarelo

 1 cabaciña

 1 brócoli

 2 cenorias

 250 gr de xudías

 60 ml de aceite de oliva

virxe

 pirixel

 sal

https://youtu.be/Q-Z4xAF-gp0



ELABORACIÓN 

1. Facer unha salsa batendo 30 ml de

aceite virxe de oliva, 5 dentes de

allo, unhas follas de pirixel e sal.

2. Poñer a peituga de polo

aberta sobre un papel de

aluminio e cubrir coa salsa.

3. Pechar o papel de aluminio e

colocar sobre unha fonte de

forno.

4. Cortar todos os vexetais.



COMENTARIOS E/OU VARIANTES 

 Pódese empregar outro tipo de vexetais.

 En lugar de polo pódese utilizar outra carne ou un peixe.

5. Rustrir unha cebola con 30 ml

de aceite de oliva virxe e

poñer o rustrido nunha fonte

de forno e o resto das

verduras por riba.

6. Encender o forno a 200ºC e

poñer as dúas bandexas no

forno durante 45 minutos.

 BO 

PROVEITO! 



PURÉ DE CENORIA por Laura Ardións

INTRODUCIÓN 

Esta receita é rica en vitamina A e tanto se pode comer quente como frío.

INGREDIENTES

*10 cenoiras(aproximadamente).
* Medio pemento vermello.
*1 cebola.
*Medio vaso de arroz.
*2 L. de auga.
*1 pinga de aceite.
*1 pizca de sal.

https://youtu.be/4EdIRpIELLc



*NOTA: necesitamos unha pota para cocer e un batedor para mesturar todos os
ingredientes.

ELABORACIÓN

1.Lavar ben todos os ingredientes.

2. Pelar as cenoiras, cebola, pemento.

3.Poñer a pota ao lume con agua para mergullar os ingredientes.

4.Picar os ingredientes e botalos todos na pota a cocer (arroz, sal, aceite…)(foto 1)

5.Tempo de cocción aprox. 40 minutos.

6.Unha vez estea todo ben cocidiño, batémolos co batedor ata que estea todo

desfeito e cremoso(foto 2) 

7. Sérvese nun prato fondo de sopa. (foto 3)

E LISTO, BO PROVEITO! 

COMENTARIOS E/OU VARIANTES 

*Podes usar calquera tipo de batedor.

*Poderíase engadir cabaza.

*Os purés pódense facer con calquera cousa (verduras, patacas …) e son moi ricos
en vitaminas. 
* Espero que vos guste!

 FOTO 1  FOTO 2 

FOTO 3 



PURÉ DE VERDURAS PRIMEIRIZO por Noelia García

Introdución: 

- Decidín facer un puré de verduras porque parecíame unha receita sinxela, que 
penso que todo o mundo coñece, e que se fai en tódalas casas, e é moi famoso 
entre os máis pequenos. Ademais, gústame moito.

Ingredientes: 
-300 gr de espinacas 
- 2 porros
-1 cabaciña
-4 cenorias 
-1 tomate
- Auga
-Aceite de Oliva 
- Sal

https://youtu.be/SarAu8DyIW8



Elaboración: 
Paso 1 : Lavamos todos os ingredientes ( as espinacas, porros, cabaciña, etc)

Paso 2 : Pelamos moi ben as verduras

Paso 3 : Picamos en pequenos anacos todas as verduras.

Paso 4 : Botamos todas as verduras nunha pota ( salvo as espinacas, eu 
engádoas máis tarde)



Paso 5 : Unha vez que as verduras estean todas na pota, botamos unha pouca 
auga e unha pizca de sal, e deixamos así ata que ferva .

Paso 6 : Unha vez que ferva teremos que esperar a que coza ben e engadimos as 
espinacas.

 Paso 7: Botamos un pouco de aceite. 

Paso 8: Cando estea ben cocido, apagamos o lume e toca bater. 

Paso 9: O puré xa está feito! Agora só nos queda empratar e listo para degustar.



INTRODUCIÓN: É unha receita sinxela, rica e saudable e tamén rápida.

INGREDIENTES: para facer o puré:
- 1 cenoria
- 400 gr. de cabaza
- 1 pataca
- ¼ de porro
- 1 cabaciña
- ¼ de cebola
- 2 culleradasL de aceite
- Auga (non hai cantidade exacta, xa que hai que botarlle ata cubrir as verduras) 
- Sal (ao gusto)

Para as tostas:
- 1 ou 2 rebanadas de pan (pode ser de molde) 
- aceite (como para fritir)
- Sal (ao gusto)
- Un par de améndoas.

ELABORACIÓN:
1. Escollemos as verduras que queremos para facer o puré, e pelámolas e cortámolas.
2. Nunha pota botamos o aceite e a continuación todas as verduras cortadas anteriormente.
3. Unha vez as verduras dentro, dorámolas un pouco.
4. Despois botámoslle sal e auga.

4. Mentres as verduras se están cocendo, podemos comezar a facer os picatostes. Collemos
unha tixola e botámoslle o aceite
5. Mentras o aceite se quenta, cortamos unha ou dúas rebanadas de pan, e cortámolas en anaquiños.
(como se foran cadradiños)

PURÉ DE VERDURAS CON PICATOSTES  por Lucía Trigo

https://youtu.be/IGSjWX1RPbw



5. Unha vez cortado, botamos o pan na tixola e deixamos que se toste.

6. Cando estean tostados, escorrémolos e engadímoslle sal por riba.
7. As verduras, que xa estarán cocidas, triturámolas na pota para que quede unha crema
suave.

8. O noso puré xa estaría. Botamos nun prato a cantidade que queremos e engadímoslle un
chorriño de aceite.
9. Poñemos por riba os picatostes.
9. Para darlle o último toque, podemos cortar en anacos moi pequenos un par de améndoas e
engadímolas ao noso prato.
10. E xa estaría LISTO PARA COMER.

VARIANTES:
- Podes escoller outro tipo de verduras, non teñen por que ser as que eu escollín.
- Eu bótolle unha pataca para que non quede tan líquido, pero podes non poñela.
- Dependendo de como che guste o pan tostado, déixao máis ou menos tempo na tixola.
- E non tés por que engadirlle améndoas, podes deixalo así, ou tamé elexir outra froita seca.
- O pan, como dixen antes, pode ser de molde.



SALMÓN EN CAMA DE VERDURAS ENVOLTO EN FOLLADO por Inés López

INTRODUCIÓN:  

Esta é unha receita que calquera pode facer xa que os pasos non mostran 

ningunha dificultade. Escollín esta receita porque demostra que dous productos 

saudables, como son o salmón e o calabacín, dan lugar a un plato apetitoso. 

https://youtu.be/dVszkjPqlyA



INGREDIENTES (CON CANTIDADES ): 

- 2 calabaciñas grandes 

- 2 postas de salmón fresco 

- 3 allos tenros 

- 1 allo porro 

- 1 rolo de follado 

-3 culleres de sopa de AOVE 

- sal e pimenta (a gusto de cada un) 

ELABORACIÓN 

1. Comenzamos por lavar ben as cabaciñas. Cortamos unha en cadradiños

pequenos e reservamos a outra que se usará para asar ao mesmo tempo 

que o salmón.  

2. Cortamos os allos tenros mailo allo porrro en anaquiños pequenos e

reservamos. 

3. Poñemos unha tixola a lume medio, botamos 3 culleres de sopa de

AOVE, e cando comence a ferver o aceite botamos con moito cuidados as 

verduras que temos cortadas e deixamos que pochen sen dourar moito. 

Cando estea preparada retiramos do lume e reservamos mentres 

preparamos a masa. 

4. Collemos unha bandexa do forno e forrámola con papel de forno ou

aproveitamos o que trae o propio follado que temos a temperatura 

ambiente. 

5. Colocamos o follado no centro da bandexa e colocamos a cama

das  hortalizas que temos pochadas no centro da masa ( ten que 

quedar de cada lado o suficiente para dobrar encima do peixe) na mesma 

proporción de cada posta de salmón. (FOTO 1) Salpimentamos o salmón e 

colocámolo enriba da cama de cabaciña separando un pouquiño cada 



posta para poder dobrar a masa e cortar millor as duas porcións. (FOTO 2) 

6. Despois de colocar as postas, tapámolas collendo a masa que queda

libre, a ambos os lados e presionamos un pouquiño para que quede ben 

selada. Pechamos os laterais de maneira a que teña a forma como de 

un caramelo.  

7. Pinchamos a masa con un garfo para que o vapor do salmón poda sair

ao cocer no forno. (FOTO 3) 

8. Collemos a cabaciña que tiñamos reservada e cortámola en toros non

moi finos nen moi grosos. Colocámola ao redor do follado na bandexa e 

botámoslle unas gotiñas de AOVE. (FOTO 4) 

9. Encendemos o forno con temperatura 200 grados.

10. Levamos a nosa bandexa ao forno entre 25 e 30 minutos. Cando estea

dourado retiramos e servimos. (FOTO 5) 

COMENTARIOS E/OU VARIANTES 

Outra posibilidade sería sustituír o calabacín por outra verdura, como por 

exemplo espinacas, brócoli ou acelgas. 

FOTO 1  FOTO 2 



FOTO 3  FOTO 4 

FOTO 5 



Spa 

SPAGHETTI AO PISTO por Andrés Mirazo e Manuel Rivas 

https://youtu.be/8gXlEmqhvJk



Introdución: Escollimos esta receita porque nos parecía moi axeitada para

deportistas, xa que aporta hidratos de carbono e vitaminas que axudan a dar o 100%. 

Ingredientes: 1 cebola, 1 dente de allo, 1 cenoura, 1 pemento verde italiano, 1 

pemento vermello, 1  cabaciña, 1 berenxena, 3 tomates secos, 250 ml de viño tinto,

500 g tomate triturado, 5g de azucre, pementa negra moída, sal, ourego seco, aceite

de oliva virxen extra, queixo parmesano, pasta integral. 

Elaboración: Meter os tomates en agua tibia durante 20 minutos, pelar a cebola e o 
dente de allo e picalos finos, lavar e picar o resto de verduras ( pódese pelar a cenoura

e a cabaciña para obter un picado máis fino), quentar unha tixola con aceite de oliva,

depois pochar a cebola uns minutos cunha pizca de sal, pasados estes minutos engadir

o allo e remexer durante un minuto. Logo incorporar a cenoura, pementos, tomate

seco picado e deixar que se cociñen sen présa durante 8 minutos. Incorporar a cabaciña
e a berenxena, salpimentar e saltear ata que empece a coller cor. Engadir o tomate 

triturado, unha pizca de azucre e regar co viño. Levar ao punto de ebulición, tapar e

cociñar uns 20/30 minutos a lume lento remexendo de cando en vez. Durante este

tempo cocer a pasta na auga en ebulición e con sal e aceite durante o tempo

recomendado para que a pasta esté al dente. Escorrer a pasta e servila coa salsa e o

queixo parmesano.  

Variación ou comentarios: Levounos máis tempo do previsto, sobre todo a

fase de picar as verduras, pero quedou moi ben, cun sabor exquisito. Dependendo do 
número de comensais, haberá que variar a cantidade.  Esta receita é para 6 racións.



 TORRADAS DE AGUACATE CON TOMATES CHERRY por Nuria Caamaño

INTRODUCIÓN: 
É unha receita moi saudable e sinxela, xa que se pode facer en dez-quince minutos. 

INGREDIENTES: 

PAN INTEGRAL  AGUACATE  SAL 

TOMATES 
CHERRY

PEMENTA
ACEITE DE OLIVA

https://youtu.be/y-qQ5YM29rY



  

ELABORACIÓN: 

COMENTARIOS E/OU VARIANTES: 

- A pementa é opcional. 
- Podes empregar as cantidades que ti consideres. 

1.Torramos o pan integral.
2. Cortamos o aguacate.
3. Cortamos os tomates cherry.
4. Engadimos o sal e a pementa ao aguacate e mesturamos.
5. Untamos a mestura nas torradas.
6. Engadimos os tomates.
7. Botamos o aceite de oliva.



TORTITAS DE AVEA E PLÁTANO por Nerea Aniceto e Laura Barbazán

 INTRODUCIÓN: 

ESTAS TORTITAS SON SAUDABLES, SINXELAS DE FACER E MOI SABOROSAS
 ANIMÁDEVOS A PREPARALAS!!

 INGREDIENTES:
• 1 TAZÓN DE AVEA MOIDA.
• 2 OVOS.
• MEDIA CUNCA DE LEITE.
• 1 PLÁTANO.
• 2 CULLERADAS DE AZUCRE.
• UNHA PIZCA DE CANELA (AO GUSTO)

  NOTA: TAMÉN SE LLE PODE ENGADIR MAZÁ, SÓ TES QUE CORTALA EN CACHIÑOS 
E METELOS UN POUCO NO MICROONDAS PARA QUE ABRANDEN E MESTURALOS 
CO PLÁTANO.

         PARA A PREPARACIÓN DAS TORTITAS PODES UTILIZAR UNHA PRANCHA OU 
A TIXOLA UNTADAS PREVIAMNTE CUN POUCO DE MANTEIGA OU ACEITE.

https://youtu.be/hVABJukP_Mo

https://youtu.be/hVABJukP_Mo


 ELABORACIÓN:

1. COLOCAR NUN BOL O PLÁTANO E MACHACALO CUN GARFO.

2. ENGADIR OS DOUS OVOS E MESTURAR TODO.

3. ENGADIR A AVEA MOIDA.

4. IR BOTANDO POUCO A POUCO O LEITE E MESTURAR TODO.

5. ENGADIR O AZUCRE E A CANELA E VOLVER A MESTURAR TODO BEN.

6. SE QUERES QUE AS TORTITAS QUEDEN MÁIS GROSAS E HÚMIDAS,
DEIXA REPOUSAR O AMOADO MEDIA HORA.

7. QUENTAR A PRANCHA OU TIXOLA CUN POUCO DE MANTEIGA.
8. CUNHA CULLER, VERTER O AMOADO NA TIXOLA DÁNDOLLE FORMA E DEIXAR

UN PAR DE MINUTOS PARA QUE SE COCIÑE POR AMBOS LADOS.



9. SERVIR NO PRATO DECORÁNDOAS CUN POUCO DE PLÁTANO POR RIBA E SIROPE
DE AMORODO. QUE APROVEITE!

 COMENTARIOS E/OU VARIANTES: 
• PODES EMPREGAR ACEITE DE XIRASOL NO SITIO DA MANTEIGA.
• PARA DECORAR, TAMÉN PODES EMPREGAR MEL, SIROPES DE OUTROS

SABORES, CARAMELO... COMO PREFIRAS.



TORTITAS DE CABAZA E AVEA por Yanitce Cardona

Escollín esta receita porque paréceme que é fácil 
de facer e rápida, xa que , en total son uns 20 
minutos aproximadamente.  Ademais disto, para 
facela precisas poucos ingredientes que son fáciles 
de obter.

INGREDIENTES (para unha persoa):

- 100 g de cabaza triturada cocida 

ou asada.

- 1 ovo

- 40 g de claras de ovo

- 2g de bicarbonato de sodio

- Unha pizca de sal

- Aroma de vainilla ao teu gusto

- 10g de fariña de avea



ELABORACIÓN:

1º Paso:

Collemos a cabaza e pelámola, quitámoslle as sementes e cortámola en anacos. Despois, poñémola a 
ferver. Mentras ferve, poñemos os demáis ingredientes nun prato fondo ou onde podas remexer ben 
e  mesturamos todo.  

2º Paso:

Cando a cabaza estea fervida, triturámola. Neste paso tes dúas opcións, podes batelo coa man se fas 
un puré coa cabaza ou utilizar un batedor eléctrico. Eu empreguei a segunda opción. Unha vez 
batido, collemos a mestura dos demáis ingredientes, e xuntámolo todo. Eu volvo a bater todo, xa que 
non tiña fariña de avea e utilicei copos de avea. Mesturamos todo ata que quede sen grumos e o 
vertemos outra vez no prato de antes.



3º Paso: 

Engraxamos a tixola ou a prancha que vaiamos a utilizar. Eu untei un pouco de manteiga e a 
esparcín cun pano de mesa de papel. Cando a prancha/tixola estea quente, botamos a mestura nela. 
Depende do grosor que queiras na tortita, botas máis ou menos cantidade . Cando vexamos que fai 
burbullas e empeza a dourarse un pouco por riba, dámoslle a volta. Cando xa estean feitas servimos 
nun prato. 

COMENTARIOS/ VARIANTES:

Como estas tortitas son máis saudabeis que as normais, podemos facelas para o almorzo ou como 
sobremesa. Podes poñerlle de complementos algunha froita que che guste e en vez de mel, sirope de 
ágave. 



  TATER TOTS DE CABACIÑA por Ana Cunqueiro

Esta saborosa receita so consta de catro ingredientes, é moi sinxela de elaborar e bastante 
rápida. Pode servir de entrante ou de snack saudable, mollando en algunha salsa. 

Ingredientes: 
100g de cabaciña
2 patacas 
1 pizca de sal 
1 pizca de pementa branca 

Elaboración paso a paso: 

1. Lavamos e pelamos as patacas e fervémolas durante 20~25 minutos. A auga ten

que ser suficiente como para cubrilas. 

2. Mentras estas ferven relamos a cabaciña cun relador con buratos grandes. Logo

deixamolos repousar cunha pizquiña de sal. 

3. Cando as patacas estan listas, escorrémolas e machacámolas. Tamén escorremos
a cabaciña coas mans para quitar o exceso de auga. Mesturamos os dous ingredientes e
engadimos máis sal e a pementa (tamén se poden engadir especias ao gusto). 

https://youtu.be/1y_momFzoo4



4. Imos moldeando esta masa coa forma que desexemos, eu moldeeinas con forma
de cilindro, coma croquetas.


5. Metemos ao forno a 215 grados, con calor arriba e abaixo durante uns 30 minutos.

Notas:

Antes de meter ao forno podemos dar unha pincelada 
de aceite de oliva para que non queden secos. 
Tamén podemos engadir queixo, ou incluso pan 
relado para que queden crocantes.


Resultado:




POR UNHA ALIMENTACIÓN SAUDABLE UNIVERSAL!!
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