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LIBRO DE RECEITAS DO 
IMPERIO ROMANO 

 

 

 
 

RECETARIUM IMPERII ROMANII 

 

CHEFS: ALUMNADO 1º ESO 

IES O COUTO 
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Ano 21 d C... este era o mundo coñecido na época na que 

o emperador Augusto estaba á fronte dun dos maiores 
imperios que existiu.  

Nunha pequena urbe situada no extremo oeste, na calzada 
que une Bracara Augusta e Austurica Augusta, vai  suceder 

algo importante. 

Un grupo de pupilos vai facer unha recompilación de receitas 
para os propietarios das Thermophilia e para todos aqueles 
cidadáns que queiran ter un exemplar nas súas domus e así 

enriquecer a súa dieta! 

Nós convidámosvos a consultar o resultado! 

Nos invitamos vos ut effectus consultedes! 
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 Entrantes 
Realizados polo alumnado de 1º ESO A 

 

 
 

 

Intrantes 
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PAN ROMANO 

Chef: Nicole de Puello Francisco 

 
 

INGREDIENTES 

-400 gr de masa nai 

-12 gr de levadura 

-un chisco de sal 

-530 ml de auga 

-400 gr de fariña de espelta 

-400 gr de fariña de trigo 

ELABORACIÓN 

Disolve a levadura en auga e engade a masa nai, despois mestura a fariña coa levadura e a 
masa nai. Espera uns minutos e engade o sal! Continúa mesturando durante uns minutos e 
deixa repousar a mistura durante 1 hora. 

Fai uns cortes na masa cun coitelo e métea no forno durante 30/40 minutos ata que o 
pan creza e estea dourado 
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QUEIXO CON SÉSAMO 

Chef: Uxía V. Vázquez 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES PARA UNHA TOSTADA: 

• 1 Noz 
• Queixo fresco 
• Un chorro de aceite 
• Un chorro de vinagre 
• Un pouco de pementa negra 
• Sementes de sésamo 
• Un anaco de pan para servir 

 

ELABORACIÓN: 

1. Collemos unha pátera e botamos un pouco de queixo fresco 
2. Pelamos unhas noces , botámolas na pátera co queixo fresco e machacamos todo 

ata que nos quede unha pasta. Á mistura introducirémoslle un chorro de vinagre, 
de aceite e un pouco de pementa negra 

3. Remexemos todo 
4. Cortamos un anaco de pan e botamos nel a mistura. Servimos nun prato e botamos 

un pouco de sésamo por enriba 
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GUSTATTIO    CUCUMERES 
Chef: Aitor Fernández Infiesta 

 

    
INGREDIENTES: 

 -Cogombros 
 -Queixo Feta 
 -Vinagreta:  Pementa 
   Menta 
   Mel 
   Cebola e allo en po 
   Vinagre 
   Garum de peixes 
  
 GARUM DE PEIXES: 
 Macéranse os despoxos de diferentes peixes (ovas, branquias, sangue) co sal, 
moluscos e ameixas. Déixanse sete días descansar ao sol e reméxense durante uns vinte 
días máis. O zume é o garum. É unha especie de vinagre cos romanos utilizaban para 
aliñar moitos pratos. 

 
ELABORACIÓN 

 

 Pélanse os cogombros e córtanse en cadrados, hai que escaldalos xusto antes de 
preparar o prato. Córtase o queixo feta en anacos aproximadamente do mesmo tamaño có 
cogombro. 
 Nunha cunca, faise unha vinagreta coa pementa, unha culler de mel, medio vaso de 
garum e un chorriño de vinagre. Engádese o allo e a cebola en pó e mestúrase ben. 
 Colócase o queixo e o pepino nunha fonte fonda e alíñase. 
 Os romanos comían este prato de primeiro para refrescarse e abrir o apetito 
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LENTELLAS CON CASTAÑAS 

Chef: Anxo González Lahoz 

Regina Cárcamo Quiroga 

 
INGREDIENTES 

- Castañas   - Auga 

- Bicarbonato sódico  -Pementa 

- Comiño   - Sementes de cilantro 

-Menta    - Ruda 

-Raíz de láser   -Poexo 

-Vinagre   - mel 

- Aceite de oliva  - Garum 

 

ELABORACIÓN 

Cocer as castañas en auga e un pouco de bicarbonato sódico. Moer nun morteiro pementa, 

comiño e as demais especias. Machacar ben e empapar con vinagre, mel e garum. Verter 

sobre as castañas cocidas, engadir aceite e pór a ferver. 

Cando estea todo ben cocido , machacar no morteiro e aderezar con esta salsa as 

lentellas xa cocidas. 

E por último, servir e aliñar com aceite verde 



 

 
8 

 

PURÉ DE LEITUGA CON CEBOLA 

Chef: Juan Luis Blanco de Moraes 

 

 

INGREDIENTES 

- Auga    -Bicarbonato sódico 

- Leituga   -Pementa 

- Lisgústica   -Unha semente de apíca 

- Menta fresca   -Cebola 

- Garum    -Aceite de oliva 

- Viño tinto 

 

ELABORACIÓN 

Cocer en auga con bicarbonato unhas follas de leituga: cortálas, unha vez escoadas, en 

pequenos anacos. 

Picar nun morteiro pementa, ligústica, semente de apíca, menta seca, cebola e macerar 

con garum, aceite e viño tinto 
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PATINA DE ROSIS 

Chefs: Laura Salgado López 

Aitana Fernández García 

 
INGREDIENTES 

- Pétalos de rosa 

- 1/3 taza de auga de rosas 

- 2 cerebros de porco 

- 4 ovos 

- 1/3 cunca de garum 

- ½ cunca de viño doce 

- 1 culler de pementa 

 

ELABORACIÓN 

Tras limpar ben os cerebros, pómolos a ferver en auga durante 10-15 minutos. A 

continuación, bátense os cerebros co resto dos ingredientes ata conseguir unha especie de 

paté. 

Nun molde pomos a pasta obtida ao baño María durante 45 minutos . 

Sérvese espolvoreando un pouco máis de pementa e decorando cuns pétalos de rosas. 

Tómase quente, untado en pan ou torradas 
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OXYPORIUM (un exquisito aderezo para as ensaladas) 

Chef: Uxía González Lahoz 

 

 

 

INGREDIENTES 

- 40 gr de follas de apio    - sal 

- Un puñado de pasas ou dátiles troceados  - 1 cullerada de aceite 

-2 culleradas de mel     - Un puñado de menta fresca 

- 1 cullerada de vinagre    - Un pouco de comiño 

- Un pouco de pementa branca ou negra, moída  - Un pouco de xenxibre fresco 

 

ELABORACIÓN 

Cortar finamente as follas do apio. Moer a pementa e o comiño. Relamos o xenxibre . 

Engadimos as espécias, as pasas, o mel, o aceite e o vinagre, ao apio e remexemos ben. 

 

Moi rica e refrescante! 
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PATÉ DE OLIVAS 

Chef: Ainhoa González Rivera 

 
 

INGREDIENTES 

- Olivas negras sen óso 

- Anchoas 

-Alcaparras 

- Un dente de allo 

- Pementa verde 

- Aceite de oliva virxe 

- Torradas de pan 

ELABORACIÓN 

Picamos as olivas, as anchoas , alcaparras, medio dente de allo e a pementa verde fresca. 

Para dar lixerexa á masa engadimos aceite de oliva virxen extra. 

Por último servimos sobre unhas torradas de pan 
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ENSALADA 

Chef: Paula Lamas González 

 

 
 

INGREDIENTES 

- Endivias 

- Rúcula 

- Apio fresco 

- Mazás 

- Noces 

- Trufas 

-Aceite de oliva 

- Vinagre 

- Sal 

ELABORACIÓN 

Cortar as endivias, o apio e as mazás. Aderezar cunha vinagreta coa trufa laminada, o 

vinagre, o aceite e o sal. 

Presentar, se queren, a rúcula coas noces no centro  e ao redor, a modo de coroa, as 

mazás, a endívia e o apio. 
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EMPANADA DE GRELOS CON CHOURIZO E XAMÓN 

Chef: Ana Ferreiro Domínguez 

 
INGREDIENTES 

- 600 gr de fariña   - 100 ml de auga 
- ½ cullerada de sal   - 75 ml de aceite de oliva 
- 35 gr de levadura 
Para o recheo: 
- Chourizo seco   - Xamón serrano 
- 1 cebola grande   - Grelos cocidos e ben escoados 
- 100 ml aceite de oliva  - Sal 
 

ELABORACIÓN 

Para facer a masa: nunha cunca colocamos a fariña , a levadura, o aceite e o sal e 

mesturamos todo.  Pasamos a masa ao mesado , estirámola , amasámola e deixámola levedar 

1 hora tapada cun pano. 

Para o recheo: cocemos os grelos cun pouco de sal. Unha vez cocidos mesturámolos co 

sofrito de cebola e engadimos o xamón e o chourizo picado. 

Colocamos a masa nunha forma e botamos o recheo. Estiramos outra parte da masa e 

cubrimos todo facendo un curruncho polos bordes. Facemos un burato no centro da masa e 

a untamos toda con aceite. Metemos no forno ata estar dourada. 
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ENSALADA DE POLBO 

Chef: Anxo Gómez Carcacía 

 
 

INGREDIENTES 

- Polbo 

- Atún 

- Cenorias 

-Cebolas 

- Olivas 

- Aceite de oliva 

- Sal 

ELABORACIÓN 

Cortamos en pequenas porcións todos os ingredientes e os mesturamos nunha ensaladeira. 

Aderezamos todos estes ingredientes con aceite de oliva e sal 
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CANAPÉ DE SALCHICHAS 

Chef: Izan Iglesias Cruz 

 
 

INGREDIENTES 

- Pan 

- Aceite de oliva 

- Salchichas frescas 

- Cebola 

-Olivas 

ELABORACIÓN 

Torramos o pan lentamente mentras que fritimos as salchichas e a cebola, ao rematar de 

tostar o pan e fritir a mestura, montamos o canapé 

Presentación: colocamos o pan, botamos unha gota de aceite, enriba a salchicha e a 

cebola, e para decorar unha oliva cravada cun pau. 
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QUEIXO EN ACEITE CON XAMÓN 

Chef: Miguel Prada Álvarez 

 
 

INGREDIENTES 

- Medio queixo cortado en taquiños 

- Aceite de oliva 

- Cinco liscos de xamón 

ELABORACIÓN 

Cortas o queixo nuns taquiños, nin moi grandes nin moi pequenos. Despois cortas unhos 

liscos de xamón.  

Finalmente mollas o queixo en aceite e xa terás feito o teu queixo en aceite con xamón 
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SALA CATTABIA 

Chef: Anxo Fernández Novoa 

 
INGREDIENTES 

- Pementa negra  - 50 gr Queixo parmesano 

-1 culler de Mel  - 3 culleres de Aceite 

- Menta   - Auga 

- 1 dente de Allo  - Faragulla dunha bolla de pan  

- Cilantro    

 

ELABORACIÓN 

Colocas nunha cazola anacos de pan de Pícero ( feito con sémola e zume de uvas pasas), 

intercalas carne de polo, molexas de cabrito, queixo de Vestiño, piñóns, cogombros, 

cebolas secas cortadas en anacos pequenos e votas por riba o prebe. 

No momento de servilo, espolvorea con neve por enriba e preséntao así 
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MACARONI CON QUEIXO RICOTA 

Chef: Aarón Vázquez Alvarado 

 
 

INGREDIENTES 

- 600 gr de macaroni 

- 400 gr de queixo ricota 

- 2 xemas de ovo 

- Sal 

- Canela 

ELABORACIÓN 

Mentres que a pasta se cociña en abundante auga salgada, mesturar a ricota coas xemas 

de ovo , unha cullerada da auga da pasta e un chisco da canela en pó. 

Escoar a pasta e mesturar todo co prebe do queixo xá preparado 
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Receitas de Peixe 
Realizadas polo alumnado de 1º ESO C 

 
Piscium Patinae 
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                             GARUM 

Chef: Mauro Noguerol Souto  

 

 

INGREDIENTES 

-Vísceras de peixe azul 

-Peixe azul pequeno: sardiñas, boqueróns, morralla 

-Sal groso 

-Aceite de oliva 

-Follas de loureiro 

ELABORACIÓN 

Nunha ánfora colocar as vísceras de peixe. Botas unha capa de sal groso e algunhas pezas 
do peixe pequeno.  

Agregas de novo sal groso, o aceite de oliva e o laurel. Despois tapas a ánfora e déixala 
ao sol no exterior da domus. Remexe de tres a catro veces ao día durante todo o verán.  

Pasados os tres meses de verán has de coar o líquido que queda tras eses meses de 
maceración. Tiramos o que non pase polo coador e xá temos un garum de primeira calidade 
para acompañar un rodaballo feito á brasa! 
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OS MOLDES ( MEXILLÓNS) 

Chef: Noelia Todea Vázquez 

 

 

INGREDIENTES 

- 4 Kg de Mexillóns 

- 1 culler grande de garum 

- 8 ou 10  allos porros 

- Comiño 

-30 cl de viño de palla ou viño doce 

ELABORACIÓN 

1º Limpar os mexillóns moi bem 

2º Cortar en rodas os allos porros 

3º Verter todo nun recipiente e botarlle o comiño e o viño 

4º Cocer todo durante 10 minutos removendo de cando en cando 
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POLBO CON OLIVAS 

Chef: Hugo Andrade Ferreira 

 

 

INGREDIENTES 

- 1,5 kg de polbo 
- 500 gr de olivas 
- Allo ao gusto 

 

ELABORACIÓN 

Limpar o polbo e poñelo a cocer durante 45 minutos. 

O polbo alíñase con pementón e o allo picado moi fino e se acompáñase coas olivas 

 

 

 

 

 

 



 

 
23 

POLBO CON PASTA DE ANCHOAS 

Chef: Xiana Paradela Alonso 

 

INGREDIENTES 

-1 rabo de polbo 

-2 gr de pementa 

- ½ dente de allo 

- 2 anchoas 

-2 culleres de auga 

ELABORACIÓN 

1º Triturar nun morteiro o allo, a pementa e as anchoas 

2º Ferver o polbo 45 minutos (cando ferva a auga, somerxelo 3 veces moi rápido para 
rizar o tentáculo) 

3º Escorrer o polbo e cortalo en rodallas 

4º Macerar o polbo co allo, a pementa e as anchoas durante unha hora 

5º Servilo nun prato de madeira 
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POLBO Á ROMANA 

Chef:Lucía Balboa Pérez 

 
INGREDIENTES 

- Polbo 

- 25 gr de sal 

- Pementos 

- Aceite de oliva 

- Loureiro 

- Anchoas 

 

ELABORACIÓN 

Cocemos o polbo na auga co loureiro durante 30-40 minutos. 

Unha vez estea no punto, sacámolo e deixámolo repousar. 

Pasado este tempo e listo para comer, regámolo co aceite, o sal e acompañamos co 

pemento. Tamén podemos acompañalo con anchoas! 
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ATÚN CON GARUM E VERDURAS 

 Chef: David Requejo Fernández  

 

 

INGREDIENTES 

- Atún fresco 
- Sal  
- Aceite de oliva 
- Salsa Garum 
- Setas 
- Cebola 
- Allos porros 

ELABORACIÓN 

Cocemos as verduras cun chorro de aceite e sal. Por outro lado, despois de limpar o peixe 
facemos uns filetes grosos e poñémolos sobre unha pedra quente para que se cociñen. 

Presentación: nun prato pomos os filetes de atún coas verduras en nunha cunca á parte 
poñemos a salsa garum 
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ATÚN CON SALSA 

Chef: Alba Vázquez Nóvoa 

 

 

 

INGREDIENTES 

- Atún 
- Cabaza 
- Allo Porro 
- Cebola 
- Cenoria 
- Sal 

ELABORACIÓN 

Primeiro preparamos o atún, limpámolo e lavámolo con auga, despois botámoslle sal e 
cebola picada en pequenos anacos. Máis tarde metémolo no forno durante unha hora. 

A seguir empezamos a preparar as verduras, primeiro hai que lavalas e pelalas, picámolas 
en pequenos anacos e cocémolas con auga e sal. Cando estean listas sacámolas e 
triturámolas, ata obter unha textura de salsa. 

Por último, sacamos o atún do forno e empratámolo coa salsa e cun pouco de pan. 
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ALBÓNDEGAS DE ATÚN CON VERDURAS 

Chef: Joel Céspedes Sampedro 

 

INGREDIENTES 

- 500 gr de atún fresco 
- 2 ovos 
- 1 cebola 
- 1 allo porro 
- 2 cenorias 
- 50 gr de fariña 
- 1 vaso de viño 
- 1 vaso de auga 
- Aceite de oliva 
- Sal 
- Pan 
- leite 

ELABORACIÓN 

Nun recipiente poñemos o atún ben picado, os dous ovos, un pouco de pan mollado en 
leite e un pouco de sal. Remexemos ata facer unha masa homoxénea e facemos pequenas 
bólas. Pasámolas por fariña e fritímolas cun pouco de aceite, un par de minutos e 
reservamos. 

Refogamos a cebola e o allo porro ben picado xunto coa cenoria en taquiños. 

Botamos as albóndegas xunto coas verduras e remexemos. Engadimos o vaso de viño, o 
vaso de auga e salgámolas. Deixámolas cociñar durante 15 minutos 
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ATÚN CON COGOMELOS 

Chef: Candela Vázquez Cid 

 
INGREDIENTES 

- 4 Anacos de atún   - 400 gr de cogomelos 

- 3 mazás    - 1 cebola 

- 1 allo porro    - 2 cenorias 

- Aceite de oliva   - ½ vaso de viño  

- sal 

 

ELABORACIÓN 

Pelar e cortar a cebola e as mazás en dadiños. Poñer nunha pota 2 culleres de aceite e a 

cebola. Ao estar lista engadir a mazá e deixar cocer. 

Noutra tixola douramos os anacos de atún cun pouco de aceite 

Limpar e picar os cogomelos. Nunha tixola poñer 2 culleres de aceite e sofritir os 

cogomelos cun chisco de sal. Mesturamos os cogomelos coas cenoiras e o viño, deixamos 

que se evapore e mesturamos co atún. Deixamos cocer 2 minutos e listo para comer! 
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HAMBURGUESAS DE ATÚN 

Chef: Lara Nieto Rodríguez 

 
 

INGREDIENTES 

- Atún fresco 

- Cebolas 

- Cenorias 

- Queixo 

- Leituga 

- Pan 

ELABORACIÓN 

Primeiro de todo faremos una masa co atún, cenorias e cebolas en forma de óvalo plano . 

Despois, nunha tixola botamos un pouco de aceite e facemos as hamburguesas. 

Unha vez feitas, collemos o pan, abrímolo á metade e colocamos no centro a hamburguesa, 
un pouco de leituga e queixo, e pechamos. 

Moi sinxelo! 
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LINGUADO 

Chef: Pablo Doval Álvarez 

 

 

 

INGREDIENTES 

- 6 Linguados 
- Aceite de oliva 
- Garum 
- Viño 
- Pementa, ourego 
- Ovos 

ELABORACIÓN 

Golpear os linguados e unha vez preparados colocar nunha pátera. Engadir aceite, garum e 
viño. Durante a súa cocción, triturar o ourego e a pementa, macerar coa salsa e facer 
unha masa homoxénea cos ovos crus. Derramar por cima do linguado e cocer a lume lento. 

Cando a salsa estea espesa, espolvoreamos a pementa por enriba e servir. 
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SALMONETES AO FORNO 

Chef: Candela Gonzáles Fernández 

 

INGREDIENTES 

- 3 salmonetes 

- 1 limón 

- Loureiro 

- 2 dentes de allo 

- 50 ml aceite de oliva 

- Sal e pementa ao gusto 

- 1 cullerada de vinagre de mazá 

- 1 pan de trigo 

ELABORACIÓN 

Primeiro hai que desescamar e sacarlle as tripas aos salmonetes e lavalos ben. Despois 
colocámolos nunha fonte para o forno, engadimos o sal e a pementa no interior, pómoslle 
unhas follas de loureiro e rociámolo co zume de medio limón e unha cullerada de vinagre 
de mazá. 

Prequentamos o forno a 200º. Nunha tixola quentamos o aceite e engadímoslle o allo 
laminado, dourándoo un pouco. Vertemos a allada sobre os salmonetes e forneamos durante 
8 minutos a esa temperatura. Acompañámolo con pan de trigo. 
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CORUXO Á BRASA CON GARUM 

Chef: Fernando V. Blanco Lorenzo 

 

 
 

INGREDIENTES 

- 1 Coruxo 

- Garum 

- Aceite de oliva 

 

ELABORACIÓN 

Lavar ben o peixe e despois facerlle uns cortes para que o aderezo entre mellor. 

Despois poñer na brasa o coruxo. 

Servimos cun pouco de garum e aceite de oliva 
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PESCADA Á ROMANA 

Chef: Allan Jesús Palén Araújo 

 
 

INGREDIENTES 

- 4 rodas de pescada 

- 2 ovos 

- Sal ao gusto 

- Fariña de trigo ou garabanzos 

- Aceite de oliva 

ELABORACIÓN 

Sazonamos o peixe co sal. Nun prato botamos a fariña e noutro os ovos batidos, e 

mentres, nunha tixola pomos a quentar o aceite. 

Pasamos o peixe por fariña e retiramos o exceso. Despois pasamos polo ovo e deixamos na 

tixola para que comecen a fritirse. 

Deixamos fritir uns 3 ou 4 minutos por cada lado. Cando teñan unha bonita cor dourada 

retiramos o peixe e os servimólos sobre unha cama de leituga ben lavada e aderezada ao 

noso gusto. 
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RODABALLO ASADO CON SALSA ROMANA 

Chefs: Xiana Fernández Paradela 

Oliver de la Torre Tarabata 

 
INGREDIENTES 

- 1 rodaballo   - Aceite de oliva virxen extra 

- Pementa negra   - Sal 

Para a salsa: 

- 1 cebola   - ½ rama de apio   - sal 

- 50ml de vinagre  - 1 cullerada de mel   - Garum 

- 25 gr de pasas  - 50 ml auga    - cilantro 

- Aceite de oliva  - Pementa negra   - menta 

 

ELABORACIÓN 

Facemos uns cortes no rodaballo , salpementamos por ambas caras e botamos un pouco de 

aceite. Metemos no forno a 200º durante 20 minutos. 

Para a salsa, picamos unha cebola, media rama de apio e fritimos nunha tixola. Despois 

botamos o viño e o vinagre e deixamos reducir 10 minutos. Pasado este tempo botamos as 

pasas, a pementa negra, orégano, o mel e o garum. Cociñamos 5 minutos e botamos o 

cilantro e a menta e a auga. Cociñamos 2 minutos máis e trituramos a salsa. 
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BACALLAU Á ROMANA 

Chef: Martín Rial Pérez 

 
 

INGREDIENTES 

- 180 gr de bacallau desalgado  - Aceite de oliva 

- 3 culleradas de fariña de trigo - 2 ovos 

- 3 culleradas de fariña de millo -sal 

- 1/2 sobre levadura   - cervexa 

 

ELABORACIÓN 

Primeiro preparamos o rebozado, para iso collemos unha cunca e engadimos a fariña de 

trigo e a de millo , a levadura e os ovos, salgamos e misturamos. Agregamos a cervexa e 

remexemos ata que nos quede unha masa espesa. 

Empapamos xenerosamente o bacallau e deixámolo repousar dez minutos. 

Preparamos unha tixola con aceite, cando estea ben quente introducimos o bacallau e 

fritimos. 
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Receitas de Carne 
Realizadas polo alumnado de 1º ESO B 

 

 
 

Carnis Patinae  
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                  PERNA DE PORCO 

Chef: Abril Gauna Rodríguez 

 

INGREDIENTES 

- Unha perna de porco ( aprox. 12 kg ) 

- 2 dentes de allo 

- 2 culleres soperas de perexil 

- 1 cullerada de pementa 

- sal 

- aceite 

- cenorias ( medio kg ) 

-cebolas ( medio kg ) 

ELABORACIÓN 

Nunha bandexa colocamos a perna de porco e a preparamos para cociñala no forno.  

Nunha cunca depositamos bastante aceite ,dous dentes de allo (ben moídos ou picados), 
unha culler  sopeira de pementa, dúas de perexil e un chisco de sal, mesturamos todo e 
untamos a perna de porco con esta mistura. 

A seguir metemos  a perna de porco no forno 5 horas a 180º, revisando cada pouco. 

Mentres faremos a gornición: picamos as cebolas e as cenorias, pomos un pouco de sal e 
metemos no forno 20 minutos. 

Cando todo estea feito.... A XANTAR!! Bo proveito 
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KEFTEDAKIA ( albóndegas com menta) 

Chef: Carlota Vázquez Mosquera 

 
INGREDIENTES 

- 250 gr de carne de tenreira picada 

- 250 gr de carne de porco picada 

- 1 cebola picada 

- 1 ovo 

- 3 culleradas de pan relado 

- Menta picada 

- Perexil picado 

- Aceite de oliva 

- Sal e pementa 

ELABORACIÓN 

Mestura a carne coa cebola, ovo, pan ralado, perexil, sal, pementa e a menta. Unha vez 

lista a masa fai pequenas bólas e despois aplástaas coa man. 

Fríteas ata que se vexan douradas. Resérvaas sobre papel de cociña e….¡ A comer! 

Podes acompañalas con ensalada ou salsa de iogur  
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PULUM FRONTONIANUM ( pólo ao frontón) 

Chefs: Anxo González Pérez 

Mateo Silva Gamazo 

Alma Luque González 

 
INGREDIENTES 

- Polo de 2,5 kg  - Eneldo 

- Aceite de oliva  - Sal 

- Cilantro   - Medio allo porro 

Para o aliño: 

- Defritum 

- 1 culler de garum 

- Pementa 

ELABORACIÓN 

Nunha pota, quentar o aceite e dourar o polo, cortado en anacos pequenos, despois 

perseguir a cocción a lume lento cerca de tres cuartos de hora. 

Preparar os aromas: lavar o allo porro, picalo, escoar as herbas e atalas en ramo. Sazonar 

o garum. Ao término da cocción, retirar o polo da ola, reservar á calor, quitar o ramo do 

zume de cocción, botar o défritum, sazonar. 
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PORCO CON VERDURAS 

Chef: Uxía Vilarchao Díez 

 
INGREDIENTES 

- Carne de Porco 

- Cenorias 

- Cogomelos 

ELABORACIÓN 

Pon o porco nun espeto durante aproximadamente dúas horas. A continuación pono nunha 

bandexa e ao arredor cúbreo con as cenorias e os cogomelos 
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PORCO CON VERDURAS 

Chef: Héctor Rey Grande 

 

 
 

INGREDIENTES 

- Carne de porco 

- Carne picada de pólo e porco 

- Dátiles 

- Apio 

- Allo porro 

- Cilantro 

- Pementa 

- Noces 

- Ovos 

ELABORACIÓN 

Reenchemos a carne do porco cunha pasta feita coa carne picada, os dátiles picados, apio, 

allo porro e cilantro, noces (tamén picados) e a pementa. Mesturamos a masa cos ovos 

para poder amasar ben. 

Cociñamos o porco no forno e ao servir pasamos por enriba cunha salsa de mel e pementa 
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AGNUS TARPEIONUS (cordeiro no tarpéene) 

Chef: Ramón Prada Padrón 

Diego Pérez Brañas 

 
INGREDIENTES 

- 8 costeletas de cordeiro 
- ½ cebola picada finamente 
- 4 dátiles grosos, machacados 
- 2 culleradas de axedrea fresca ou seca 
- 2 culleradas de tomiño fresco 
- 1 cullerada de garum 
-1/2 vaso de viño 
- Aceite de oliva 

ELABORACIÓN 
Mesturar a axedrea, o tomiño e a pementa nunha cunca, e utilizar a metade da mestura 
para frotar a carne, macerar con garum. 
Engadir os dátiles e as restantes herbas, así como algunhas gotas de garum e unha 
cullerada sopeira de aceite de oliva. 
Cocer as costeletas cun pouco de aceite alguns minutos por cada lado e logo gardar ao 
calor. No zume que queda, cociñar a cebola, despois engadirlle a mestura das herbas e dos 
dátiles. 
Cocer algúns minutos, logo botar o viño. Cando o viño se evapore e os dátiles abranden, 
meter as costeletas por enriba e cocer aínda uns minutos. 
Servir nun prato quente, cubrindo ben as costeletas coa salsa dos dátiles 
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CORDEIRO CON GARABANZOS 

Chef: Lois Rial Vázquez 

 

 

 

INGREDIENTES 

- 350 gr de carne de cordeiro 

- 200gr de garabanzos 

- Cenouras 

 

ELABORACIÓN 

1º Asamos o cordeiro e retirámoslle a graxa.  

2º Guisamos os garabanzos coa cenoura . 

3º Xuntamos nun plato o guiso dos garabanzos e o cordeiro 
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COSTELAS DE CORDEIRO ASADAS 

Chef: Yeinder Ulloa Veiga 

 

 
 

INGREDIENTES 

- Costelas de cordeiro 

- Aceite de oliva 

- 1 Limón 

-Sal 

- Pementa 

- Tomiño 

ELABORACIÓN 

Golpear lixeiramente as costelas. Untar cada costela primeiro co aceite por un lado, 

engadir algo de limón, sal, pementa e espolvorear con tomiño. 

Seguidamente, colocar as costelas sobre a grella do asador, deixándoas facer uns 7 

minutos. 

Antes de volver a xirar as costelas hai que untar a outra cara, tamén co aceite, zume de 

limón, sal, pementa e tomiño, deixando asar outros 7 minutos 
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SALTIMBOCCA ALLA ROMANA 

Chef: Candela Chaparro Gómez 

Martín García Lorenzo 

 
INGREDIENTES 

-4 escalopes de tenreira  -4 liscos de xamón cru 

-4 follas de salvia   - 80 gr de manteiga 

-100 ml de viño branco  -sal e pementa 

- Aceite de oliva   - 20 ml de auga 

 

ELABORACIÓN 

1º Tempera a carne coa sal e a pementa 

2º Por enriba de cada escalope pon un liscoa de xamón e unha de salvia 

3º Enrola cada lisco e fíxao cun pauciño 

4º Frite os escalopes cun pouco de manteiga e aceite. Engade o viño branco  e deixa 

evaporar antes de tapar o cociñado. 

5º Retira os escalopes e aproveita a calor da tixola para engadir o resto da manteiga 

xunto coa auga e deixa cociñar ata obter unha salsa rica e brillante.  

6º Rocía a salsa sobre os escalopes 
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SALCHICHAS DE LUCANICA 

Chef: Aldara Díaz Blanco 

 
 

INGREDIENTES 

- Pementa 

- Comiño 

- Ruda 

- Perexil 

- Axedrea 

- Baias de Louro 

-Garum 

- Carne picada 

-Piñóns 

ELABORACIÓN 

O primeiro de todo sería picar a pementa, ruda, axedrea, comiño, perexil, baias de louro e 
o garum. 

Despois amásase a carne ben picada e mistúrase coa picada, moita graxa e os piñóns. 

Bótase todo nunha tripa de porco longa e fina e por último a penduramos ao fume 
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POLO VANDANO 

Chef: Santiago Arbelaez Gallo 

 
INGREDIENTES 

- 1 kg de polo troceado   -3 allos porro 

- 1/2 lt de viño    - media culler de axedrea 

- 2 culleradas de piñóns   - pementa negra 

- 2 ovos cocidos    - sal 

- Aceite de oliva    

 

ELABORACIÓN 

Nunha tixola pomos aceite, salpementamos o polo e fritimos. Cando o polo estea 

cambiando de cor, engadimos o allo porro cortado. Incorporamos os piñóns e a axedrea. 

Mesturamos e deixamos cociñar uns minutos.  

Engadimos o viño e deixamos que se faga uns 20 ou 30 minutos. Engadimos o ovo cocido 

picado. Mesturamos e deixamos cociñar un par de minutos e xa tes listo o polo Vandano! 
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Sobremesas 
Realizados polo alumnado de 1º ESO D 

 

 

Bellaria 
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PLACENTA 

Chef: Saloa Nieves Valiñas ,interpreta a Catón, D.A., LXXVI 

 

INGREDIENTES 

Para a base 

- 250 gr de fariña de trigo 

- 2 culleradas de aceite de oliva 

- 150 ml de auga 

Para o recheo: 

-5 culleradas de mel 

- 450 gr de queixo 

- 1 chisco de sal 
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Para as tiras de pastelería: 

- 250 gr de fariña 

- 1 cullerada de aceite de oliva 

- 130 ml de auga 

Aceite de oliva para untar 

Mel para servir a torta 

ELABORACIÓN 

Para a base, mesturar a fariña, o aceite e a auga ata obter unha masa flexible. Deixala 
repousar unha hora nun lugar moi moi fresco. 

Para as tiras de pastelería, mesturar a fariña, o aceite e a auga. Poremos a masa nunha 
superficie aplanándoa ben co rodete, cortaremos finas tiras e deixaremos repousar uns 30 
– 35 minutos 

Mesturamos o queixo, o mel e a sal 

Coa base do pastel dividimos a masa en tres partes 

Sobre a base poremos un pouco de recheo e despois unhas tiras de pastelería untadas co 
aceite de oliva. Isto repetirémolo coas outras dúas bases. 

Enfornar a 190 graos uns 40-45 minutos 

Servir con mel por enriba 
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BISCOITO DE FROITAS E MEL 

Chef: Víctor Vázquez Almeida 

 

INGREDIENTES 

Para o biscoito: 

-3 ovos 

- 75 cl de leite 

-75 cl de aceite de oliva 

-250 gr de fariña 

Para decorar: 

-150 cl de mel 

- 2 mazás cocidas 

- Un racimo de uvas 

- Un figo negro 

ELABORACIÓN 

Batemos os ovos co leite, o aceite e a fariña ata obter unha pasta homoxénea, deixamos 
repousar tapado ata que quente o forno. Unha vez quente, metemos o biscoito a cocer, 
pasados 45 minutos estaría feito, deixamos enfriar, desmoldamos e cortamos pola metade. 

Botamos o mel nunha metade e tapamos coa outra, volvemos untar co mel e decoramos con 
froitas 
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MACEDONIA DE FROITAS CON MEL 

Chef: Álex Murga González 

 
 

INGREDIENTES 

- Un racimo de uvas 

- 2 mazás 

- 3 ameixas 

- 100 gr de uvas pasas 

- 2 culleradas de mel 

ELABORACIÓN 

1º mesturamos o mel cun chisco de auga ata que quede coma se fose unha salsa. 

2º Limpamos e pelamos toda a froita, cortamos na seguinte orde: primeiro colocamos a 

uvas nunha cunca, segundo, engadimos as mazás e as ameixas cortadas en franxas finas. 

3º Por último engadimos as uvas pasas. Mesturamos coa salsa de mel para que todas as 

froitas queden ben empapadas 

4º Deixa que a macedonia repouse nun lugar moi fresco uns 30 minutos, antes de servila 
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MELÓN E SANDÍA Á PEMENTA 

Chef: Iago Prieto Iglesias 

Angel Felipe Priede Rodríguez 

 

 

INGREDIENTES 

- 1 melón 

- 1/2 sandía 

- Un pouco de pementa 

- Pouliot seco ( tipo de menta apimentada) 

- 1 cullerada de viño amarelo de Arbois 

 

ELABORACIÓN 

Cortar o melón e a sandía en dados 

Mesturar a froita co mel, a pementa, o viño e o pouliot 

Servir moi frsco 

 

 

 

 



 

 
54 

 

PASTEL DE QUEIXO CON MARMELO E MAZÁS ASADAS 

Chef: María Ambrosio Gil 

 

 
 

INGREDIENTES 

- Queixo fresco 

- Marmelo 

- Mazás 

- Uvas pasas 

- Pementa negra 

- Mel 

ELABORACIÓN 

1º Asamos as mazás a 180º durante 15 minutos 

2º Pomos nunha bandexa unha capa fina de queixo, outra de marmelo e outra de mazá 

asada, e en cada unha delas unhas poucas uvas pasas. Repetir a operación varias veces. 

3º Servir cun pouco de pementa negra e mel 
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PASTEL DE NOCES E FIGOS 

Chef: Laura Ameijeiras dos Santos 

 
 

INGREDIENTES 

Para a masa: 

- 1 kg de fariña 

-65 mg de levadura 

-90 ml de auga 

Para o recheo: 

-100 gr de fariña 

-50 gr de figos secos 

Decoración: mel 

ELABORACIÓN 

Para comenzar, mesturar todos os ingredientes para facer a masa. A continuación, amasar 

ata conseguir unha masa lixeira e suave. Despois, deixar repousar a masa durante 1 hora. 

Picar as noces e os figos. Aplanar a masa o máis fino posible. Cortamos círculos que 

reencheremos coas noces e os figos, dándolles formas de bolsiñas ben pechadas. 

Para finalizar, fritir as bolsiñas con moito aceite ata que estean douradas e servilas 

cubertas de mel temperada 
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PUDIN DE PAN 

Chef: Tegra García Rodríguez 

 

 

INGREDIENTES 

-1 barra e media do día anterior 

-4 ovos 

-500 ml de leite enteira 

-300 gr de queixo crema 

- 5 culleradas de mel 

ELABORACIÓN 

Corta o pan en anacos e colócao nunha cunca xunto co leite. A continuación, introduce os 

4 ovos e bate cunha culler. Posteriormente engade o mel e o queixo crema. Finalizado 

isto, bate co batedor durante 5 minutos. 

Agora só tes que escoller o mellor molde e metelo no forno a 150º durante unha hora. 

¡ Bo proveito! 
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DOCE FRITO 

Chef: Paula Fírvida Ferreiro 

 
 

INGREDIENTES 

- LX gr de fariña 

- CL ml de leite 

- Aceite de oliva 

- Mel 

- Pementa negra 

ELABORACIÓN 

Para comezar, poñer a ferver o leite, cando comece a ferver, engadir a fariña e cocela uns 

minutos ata que espese. 

A continuación, e unha vez enfríe, cortar en cadradiños , ou a forma que desexes, e 

fritila en aceite moi quente. 

Para finalizar, mentres estean quentes, botar a pementa negra recén moída e o mel 

Pódese servir acompañado de noces, piñóns torrados, sementes de sésamo, queixo fresco, 

etc… 
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MAZÁS AO FORNO 

Chef: Mateo Amorin Penido 

 
 

INGREDIENTES 

- Mazás 

-Mosto 

-Uvas pasas 

-Mel 

ELABORACIÓN 

1º Poñer as uvas pasas e cubrilas co mosto ata que estean brandiñas e xugosas 

2º Lavar as mazás e quitarlle o corazón 

3º Meter no burato da mazá as uvas e un fío de mel 

4º Meter no forno ata que estean douradas….e listo para comer!! 
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TORTIÑAS DE ESPELTA RECHEAS DE COMPOTA DE MAZÁ 

E MEL 

Chef: Teo Babarro González 

 
INGREDIENTES 

Para as tortitas: 
- Fariña de espelta (6 culleradas) 
- 2 ovos medianos 
- Medio vaso de leite 
- Un chorro de aceite de oliva 

Para a compota: 
- 1 kg mazás maduras 
- 1 chorro de mel 

ELABORACIÓN 

1. COMPOTA: pelamos as mazás e quitámoslles o corazón. Cortámolas en anacos 

pequenos e cocemos durante media hora. Retiramos do lume e deixamos que 

arrefíen 

2. TORTITAS: mesturamos os ovos, a fariña e o leite. Quentamos a tixola co 

aceite. Cun cullarón collemos unha pequena cantidade da mestura e botamos 

na tixola. 

3. PREPARACIÓN: collemos unha tortita, botámoslle a compota por enriba, e 

por último un chorro mel e … ¡¡ A comer!! 
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FLAN ROMANO 

Chef: Iker Regueiro Novoa 

 
 

INGREDIENTES 

- CCL gr de noces 

- L gr de piñóns 

- IV culleradas de mel 

- I /II litros de leite 

- III ovos 

- III culleres de aceite de oliva 

- I culler de canela 

ELABORACIÓN 

Para comenzar, triturar as noces e piñóns cun morteiro. Para continuar, poñer nunha 

cunca o leite e ir engadindo todos os ingredientes ata que se disolvan. 

Por último, depositar este líquido nunha flaneira e deixar cocer ao baño María. Deixalo 

repousar ata o día seguinte. 
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TORTA DE FROITAS 

Chef: Diego Martínez Álvarez 

 
INGREDIENTES 

-800 gr de fariña 

-120 gr de mel 

-290 ml de leite 

- Laranxas 

-Limóns 

-Mazás 

- Ameixas 

ELABORACIÓN 

Primeiro mesturamos a fariña, o mel e o leite. Cando a masa estea xa compactada e ben 

amasada, debemos deixala repousar para logo engadir a raladura do limón e a laranxa. 

Logo meterémola no forno 1h 15 min. a 200º. Finalmente engadiremos os anacos da mazá 

e as ameixas. ¡ Bo proveito! 
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TORTILLA DE LEITE E MEL 

Chef: Adán González Martínez 

 
 

INGREDIENTES 

-IV ovos 

- I l de leite 

- Mel 

- Pementa 

ELABORACIÓN 

Para comezar, batemos os ovos e os mesturámos co leite e o aceite . 

A continuación, pomos o aceite nunha tixola pequena e botámoslle o preparado cando 

estea moi quente. 

Por último, fritimos polos dous lados, untamos cada tortilla co mel e espolvoreamos con 

pementa. 
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TORRADAS 

Chef: Brais Masid Lahoz 

 
 

INGREDIENTES 

-750 gr de pan do día anterior 

-1 lt de leite 

- 100 gr de mel 

-2 ramas de canela 

- ovos 

- aceite de oliva 

- canela en po para decorar 

ELABORACIÓN 

Cortamos o pan en rebanadas de máis dun centímetro. Quentamos o leite e infusionamos 

as ramas de canela. O mellor deixámolo arrefriar antes de empapar as rabanadas de pan xa 

que se non rebrandecen demasiado. 

Unha vez remolladas as rabanadas de pan, pasámolas por ovo batido e as fritimos en aceite 

de oliva ben quente. 

Escoámolas ben e as poñemos en papel secante para quitar o exceso de aceite de oliva. 

Rebozámolas seguidamente en mel e canela. 
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TORTA DE MAZÁ E UVA 

Chef: Kira de la Iglesia Rodríguez 

 
 

INGREDIENTES 

- Mel 

- Fariña 

- Ovos 

- Uvas  

-Mazás 

- Leite 

ELABORACIÓN 

Primeiro botamos a fariña, logo o mel e os ovos, batemos moi ben e botamos a mestura 

nun molde. Collemos o leite e o mel e batemos, logo, cando estea espesa (que pareza 

nata) botámoslle mazás picadas e no mesmo molde de antes botamos unha capa de mel 

con uvas e outra da nata coas mazás que fixemos antes. 

Metemos no forno 10 minutos e listo. 

 

 



 

 
65 

TORTITAS CON MEL 

Chef: Zoe Regueira Novoa 

 
 

INGREDIENTES 

- 250 gr de fariña 

- 400 ml de leite 

- 2 ovos 

- Aceite 

- Mel 

ELABORACIÓN 

Nunha cunca engadimos todos os ingredientes (se as queres mais densas, engade máis 

fariña e menos leite) 

Batemos todo ata conseguir unha crema homoxénea.  

Pomos a quentar unha tixola pequena cun pouco de aceite 

Pomos a crema, e volta e volta, esperamos a que se douren 

Para finalizar, poñemos mel ao noso gusto 
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BISCOITOS DE QUEIXO 

Chef: Aidé Gulin Rodrigues 

 
 

INGREDIENTES 

- ¼ de fariña 

- Mel 

- 500 gr de queixo feta 

 

ELABORACIÓN 

1º Bater o queixo nunha cunca ata que quede como unha pasta suave. 

2º Agregar a fariña e o mel 

3º Facer biscoitos con forma de queixo 

4º Meter no forno a 200º ata que estean douradas 
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HYPOTYRIDES 

Chef: Joselyn Daniela Blanco Jusayo 

Yoel Domínguez Rodríguez 

 
 

INGREDIENTES 

- 400 gr de iogur grego ou crema fresca 

- Mel 

 

ELABORACIÓN 

Poñer o iogur ou a crema en varios pratos pequenos, por exemplo 4, 100gr en cada un. 

Cunha culler facer un pequeno burato e facer unas liñas na superficie. 

Para terminar, verte una cullerada de mel en cada burato e xa está listo para comer! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
68 

Nota final  
Toda esta recompilación foi dirixida pola profesora do 

Departamento de Xeografía e Historia, Susana Vázquez 
Prieto , pero non podería levarse a cabo sen a axuda 
doutros profesores, e como non, dalgúns pais e nais . 

Admiramos o labor de tradutor do profesor Manuel 
Rodríguez  Santos, o espírito aventureiro do profesor Serafín 
Alonso Pintos, que raudo e veloz nos atopou un exemplar do 
libro de receitas de Apicio, perdido nos confíns da historia 

das librarías de Hispania, e da profesora Pilar Pajarín 
González, experta en revisar que a nova lingua que xurdiu 

en Gallaecia fose aplicada correctamente! 

O Emperador Augusto agradece ao alumnado do Ies do 
Couto polo seu labor de recompilación. 

Imperator Augustus Lycei O Couto discipuliis compendii 
opere gratias agit. 

Todos esperamos que estas receitas fosen do voso agrado 

Speramus ut hae culinae praescriptiones vos placeant 

 


