
Libro de receitas
SABERES E SABORES



Foto da portada: Leticia Abal Dorado e María Fernández Balboa 



Libro de receitas

SABERES E SABORES

IES de Meaño



ÍNDICE

PARA ENCHER O BANDULLO

Albóndegas con salsa de tomate
Ameixas á mariñeira

Berenxenas recheas de carne
Ovos ao prato 
Ovos recheos

Paté de piquillo
Pasta
Pizza 

Sopa picante
Tortilla de patacas
Tortilla Francesa



PARA UN DOCE FINAL

Arroz con leite
Biscoito de cebra

Biscoito de chocolate
Biscoito de chocolate con iogur

Biscoito de iogur
Biscoito de limón 

Filloas
Flan de chocolate

Flan de ovos
Flan de tona

Galletas caseiras
Galletas de chocolate negro

Madalenas caseiras
Natillas caseiras

Palmeiras de follado
Profiterois
Rosquillas
Tiramisú

Torta da avoa
Torta de piña

Torta de queixo ao forno
Torta de queixo en vaso

REFRÁNS



A toda a xente que nos transmitiu saberes e sabores.

As receitas que aquí se presentan son aquelas que se  
cociñan nos fogares de Meaño, aquelas que máis gustan á 
nosa rapazada, de aí a abundancia de lambetadas. Todas 
elas nacen dunha recollida sentimental, sabores e saberes 
que se transmiten no seo do fogar por parte de avoas, pais, 
tías ou bisavós, tanto ten, xente que soubo transmitir un 
ben gastronómico, cultural e sentimental. Coñecemento, 
-os saberes-, á caloriña do seo familiar, aromas que 
perdurarán para sempre; sabores que se agarran ao padal 
e que nos evocarán de por vida emocións e lembranzas 
felices. 



PARA ENCHER O BANDULLO

Foto do CEIP As Covas, 4 anos



Albóndegas con salsa de tomate

Ingredientes: 

     •     Carne picada
     •     2 cebolas
     •     Tomate triturado
     •     Aceite de oliva
     •     400 g de fariña
     •     2 ovos

Preparación:

     1.    Coa carne picada imos formando pequenas bólas.
     2.    Escachamos os ovos, batémolos e pasamos por eles as albóndegas de carne picada.
     3.    Estas rebozámolas nun pouco de fariña.
     4.    Cortamos a cebola en pequenos anacos, para que despois se desfaga con máis 
            facilidade.
     5.    Botamos toda a cebola nunha pota con aceite e esperamos a que se doure e comece a 
            desfacerse.
     6.    Ao mesmo tempo que botamos a cebola na pota, imos fritindo todas as albóndegas,  xa 
            rebozadas na fariña, nunha tixola con bastante aceite.
     7.    Cando xa estean douradas por un lado, dámoslles a volta para que rematen de coller cor.
     8.    Asemade que fritimos as albóndegas, temos que estar pendentes da cebola e cando 
            esta comece a desfacerse, poñemos o lume máis baixo.
     9.    Unha vez estean listas, botámolas na pota da cebola e engadimos todo o tomate  triturado.
     10.  Deixamos a mestura a lume baixo durante 15 min aproximadamente.
 
E xa estaría listo!

Receita e vídeo de Patricia Baquero Pérez       

Debuxo de Bryan Negreiro Campos



Ameixas á mariñeira

Ingredientes:

     •     1 kg de ameixas
     •     1 cebola mediana
     •     2 dentes de allo
     •     1 cullerada de fariña
     •     Aceite de oliva virxe extra
     •     Pirixel fresco picado
     •     1 vaso de viño branco
     •     1 pemento picante (opcional)
     •     Sal (ao gusto)
     •     Pemento moído doce e picante 
 

Preparación:

     1.   Nun prato coma este, o primordial é limpar ben as ameixas dado que poden vir con  algo 
            de terra. Para iso teremos que poñelas a remollo con bastante auga para que solten todas
            as impurezas que poidan ter.
     2.    Mentres tanto picamos a cebola en anacos moi pequenos e laminamos os allos.
     3.    Nunha tixola botamos un chorro de aceite de oliva, poñemos a cebola a refogar e 
            acompañámola do pemento picante.
     4.    Cando vaia poñéndose branca engadimos o allo, co que evitaremos que se queime se o 
            puxemos canda a cebola.
     5.    Engadimos as ameixas cun pouco de salsa, pirixel, pemento doce e picante e un vaso de 
            viño branco.
     6.    Removemos ben todo ata que quede unha salsa alaranxada que mesturamos coas ameixas 
            e xa estaría listo para comer.

Receita de José Miguel Pérez Viñas     

Foto de Mayra Varela Rial



Berenxenas recheas de carne

Ingredientes:

     •     4 berenxenas
     •     500 g de carne picada     
     •     Queixo en rebandas
     •     Fariña
     •     Leite
     •     Manteiga ou aceite
     •     Sal
   
 

Preparación:

     1.   Cortamos as berenxenas pola metade e baleirámolas. O recheo botámolo nun prato para pasar 
            pola picadora.
     2.    Nunha tixola cun pouco de aceite botamos o recheo previamente picado e, cando estea un pouco 
            feito, engadimos a cebola picada e a carne.
     3.    Mentres se está cociñando o recheo facemos a bechamel; para iso collemos unha tixola e botamos
            nela o leite coa manteiga ou o aceite. Esperamos un pouco e engadimos a fariña e un chisco de 
            sal, removendo sempre para que non queden grumos.
     4.    Cando o recheo estea feito, botámolo nas cascas das berenxenas e por enriba cubrimos coa
            bechamel.
     5.    Collemos o queixo e poñemos unha rebanda del enriba de cada berenxena.
     6.    Metémolas no forno durante 1 hora.
     7.    E xa estarían listas para poder degustar.

Receita de Melanie Camiña Álvarez

Debuxo de Sandra Chorén Arosa



Foto de Nerea Castro Limeres e Uxía Martínez Miniño



Ovos ao prato

Ingredientes:

     •     Un vasiño de viño branco 
     •     250 g de xamón do país
     •     4 ovos de galiña
     •     Tomate frito
     •     2 patacas medianas
     •     200 g de chícharos
     •     1 cebola
     •     Dentes de allo
     •     Aceite de oliva
     •     Sal e pemento doce

Preparación:

     1.    Para comezar, espelicamos e lavamos as patacas, a cebola e os dentes de allo. Cortamos as 
            patacas en láminas dun dediño de grosor, a cebola en xuliana e os dentes de allo en liscos 
            finos.
     2.    Mentres, acendemos o forno a 150º.
     3.    Por outra banda, deixamos ferver as patacas nun cazo con auga e un chis de sal durante 15 
            minutos.
     4.    Á parte, nunha tixola, douramos a cebola con tres culleradas de aceite. Un consello: a 
            cebola faise a lume baixo para non queimala.
     5.    Unha vez cocidas as patacas, escorremos e engadímolas á tixola. Acto seguido, bautizamos 
            cun vaso de viño. Cómpre ter en conta que o alcohol do viño evapórase, polo tanto este 
            prato é axeitado para os cativos.
     6.    A continuación, collemos unhas tarteiras de barro, que cadran ao xeito con este prato, e
            colocamos as patacas e a cebola no fondo. Por riba poñemos xamón (sede xenerosos, que 
            non se diga). Logo engadimos allos, os chícharos e mais o tomate frito. Por último, 
            escachamos un ovo en cada tarteira e xa está listo para meter no forno.
     7.    Cando vexamos a clara do ovo ben callada e a xema pouco feita, retiramos do forno.
     8.    Finalmente, botámoslle un nadiña de pemento doce. Pódese acompañar con pan de millo.

Receita e vídeo de Laura Nicolás González 

Ilustración de Manuel Marín



Debuxo de Alba Abilleira Castro



Foto de Patricia Baquero Pérez



Ovos recheos

Ingredientes: 

     •     5 ovos grandes a temperatura ambiente
     •     60 g de maionesa
     •     100 g de bonito escorrido
     •     Pementa (opcional)
   
    

Preparación:

     1.    Poñemos un cazo grande a quentar a lume forte con abundante auga. Cando a auga ferva, 
             introducimos os ovos con coidado para que non rompan antes de tempo. Baixamos lixeiramente  
             a temperatura e deixamos que se cozan durante 8 minutos, nin un máis nin un menos.
     2.    Sacamos os ovos cunha  espumadeira e poñémolos dentro dun recipiente con auga xeada para 
            deter o proceso de cocción. Tamén podemos enxaugalos directamente con auga moi fría.
     3.    Unha vez fríos, espelicamos os ovos e cortámolos pola metade con coidado de non rompelos. 
             Sacamos a xema e reservámola nun  recipiente.
     4.    Engadimos a maionesa e o bonito. Podemos engadir tamén sal.
     5.    Mesturamos todos os ingredientes ata crear unha masa manexable.
     6.    Con axuda dunha culler pequena, imos enchendo os ocos dos ovos coa mestura, ata enchelos. 
            Podemos engadir un pouco de pemento esparexido por enriba se queremos.

Receita de Antía Pazos Barros 

Debuxo de Roberto Piñeiro García



Paté de piquillo

Ingredientes: 

     •     10 pementos de piquillo
     •     2 ovos cocidos
     •     2 latas de atún
     •     Maionesa
     •     20 paus de cangrexo

Preparación:

     1.    Picamos os pementos, os ovos e os paus de cangrexos cun coitelo.
     2.    Sacámoslle o aceite ao atún.
     3.    Metemos estes últimos catro ingredientes na picadora e trituramos.
     4.    Sacámolos cunha culler e engadímoslles a maionesa.
     5.    Remexemos todo e presentamos xunto cunhas tostas.
     

Poema e receita de Alexia Barreiro Frieiro

Foto de María Fernández Balboa e Leticia Abal Dorado

Paté de piquillo
acompáñame con pan
rico e de sabor vivo.

Pápoo a culleradas,
cor alaranxada,

sabor doce e salgado,
sacia a miña fame.



Foto de Santiago Fandiño Chan e Mateo Santórum Gándara



Pasta

Ingredientes:

     •     Medio vaso de viño rosado
     •     Nata
     •     Pementa moída
     •     Sal
     •     Champiñóns
     •     Pasta  
 

Preparación:

     1.    Poñemos auga e sal nunha pota grande.
     2.    Cando comece a ferver a auga, botamos a pasta na pota, con coidado de que non se pegue.
     3.    Deixamos cocer a pasta durante 3 minutos e retiramos a auga rapidamente para que non se
            pase.
     4.    Para facer a salsa poñemos medio vaso de viño nunha tixola, deixámola ferver durante sete 
            minutos.
     5.    Á parte picamos os champiñóns en láminas e salteámolos noutra tixola, cando estean 
            dourados, engadimos o viño incorporando a pementa, un pouquiño de sal e a nata de cociña.
            Cociñámolo durante outros sete minutos a lume lento.
     6.    Finalmente mesturámolo ben coa pasta cocida.

Receita de Arís Salomón Padín

Foto de Nerea Reboredo e Andrea Blanco



Pizza

Ingredientes: 

     •     Salsa de tomate
     •     Queixo
     •     Xamón
     •     Chourizo
     •     Ourego
     •     Cogomelos
     •     Fermento
     •     Fariña

Preparación:

     1.   Preparamos a masa 
            coa fariña, o fermento, 
            a auga e o sal. 
            Deixamos que a masa 
            aumente sobre media 
            hora e estendémola 
            nunha bandexa.
     2.    Engadímoslle a salsa 
            de tomate, así como 
            resto de ingredientes.
     3.    Metemos a pizza no 
            forno uns 30 minutos 
            a 180º e xa estaría lista 
            para metela no bandullo.
     
Receita e vídeo de Alessandro Marsilio Debuxo de Bryan Negreiro Campos

Debuxo de Mario Leiro Martínez



Sopa picante

Ingredientes: 

     •     Entre 3 e 6 porcións de chourizo, 
            (que sexan picantes) 
     •     250 g de sopa.
     •     1 pastilla de caldo de polo ou un chisco de sal.

Preparación:

     1.    Primeiro poñemos ao lume unha tarteira con auga xunto coa pastilla ou o sal e deixamos que 
             ferva.
     2.    Cando comeza a ferver, collemos as porcións de chourizo e botámolas na auga. É recomendable 
            que se non se quere moi picante lle botemos tres porcións ou menos, e deixalo tres minutos.
     3.    Despois de que pasen tres minutos, baixamos a temperatura e botámoslle a sopa á tarteira, e 
            deixámola así durante quince minutos, mentres imos removendo cunha culler.
     4.    Cando xa estea a sopa, apagamos o lume e quitamos as porcións, que xa non teñen a esencia 
            picante.
     5.    Por último, botamos a sopa nun prato e listo para servir.
     

Receita de Alba Afonso Padín

Foto de Alexia Barreiro Frieiro



Tortilla de patacas

Ingredientes:

     •     600 g de patacas
     •     6 ovos
     •     Sal
     •     1 cebola
     •     Aceite

 

Preparación:

     1.    Cortamos as patacas e a cebola en láminas finas.
     2.    Botamos dous vasos de aceite de oliva nunha tixola, cando o aceite estea quente botamos as 
            patacas e a cebola que anteriormente cortamos.
     3.    Mentres a mestura estea cociñándose batemos os seis ovos nunha cunca.
     4.    De seguido escorremos as patacas e a cebola do aceite e botámola no ovo batido.
            Vertemos toda a nosa mestura noutra tixola e esperamos 5 minutos a que se cociñe; daquela, 
            dámoslle a primeira volta e despois a outra para que tamén se faga polos dous lados. Cando 
            estea lista, que aproveite a todos!

Receita de Francisco Pérez Chan, Raúl Vilar Casal, Brais Rodríguez Iglesias e Andrea Blanco Ucha

Debuxo de Iago Padín Troncoso



As patacas son como guerreiros,
loitan sempre na primeira fila da horta

con valor de cabaleiros.
Resisten a chuvia!

Resisten o sol!
Pero os escaravellos..., eses inimigos!

Destrúen o rego,
como asedio na muralla,

os chícharos caen no campo
 de batalla.

O escaravello vello,
aniquilador de tubérculos.

As cebolas choran 
polas patacas mortas.

Poema de Alessandro MarsilioVidal

Foto de Alexia Barreiro Frieiro



Tortilla Francesa

Ingredientes (para unha persoa): 

     •     2 ovos
     •     Aceite (mellor de oliva)
     •     Un chisco de sal (segundo o gusto de cadaquén)

Preparación:

     1.    Collemos os dous ovos, escachámolos dentro dun prato fondo e batémolos.
     2.    Poñemos a quentar unha tixola cunha culler de aceite no fondo (mellor de oliva, a tortilla será 
            máis saborosa).
     3.    Botamos unha migalla de sal na mestura dos ovos.
     4.    En canto o aceite estea ben quente botamos os ovos batidos na tixola.
     5.    Debemos deixar que se cociñe polos dous lados tendo conta de que non se nos queime.
     6.    Unha vez que a tortilla estea ben cocida, sacámola da tixola e poñémola nun prato.
     7.    Esta receita é moi sinxela e poden engadirse máis cousas á mestura dos ovos antes de poñelos na 
            tixola; por exemplo, pódese engadir xamón ou queixo. 
     Receita e vídeo de Diego Salgueiro Gondar  

Foto de Cruz García Sumay



PARA UN DOCE FINAL

Foto de Icía Torrado Miniño



Arroz con leite

Ingredientes:

     •     1 l de leite
     •     200 g de arroz
     •     150 g de azucre
     •     2 ramas de canela
     •     Varios anacos de limón e laranxa
 

Preparación:

     1.    Nunha ola botamos o leite co azucre, acompañados das 2 ramas de canela e os anacos de 
            limón e de laranxa; logo prendemos o lume e remexemos de vez en cando.
     2.    Mentres o leite quece, poñemos o arroz a remollo e cando se volva branquiño (logo duns 
            20-30 min) escorrémolo ben.
     3.    No intre en que o leite comece a ferver, retiramos os anacos de limón e de laranxa e o que 
            quede das ramas de canela.
     4.    Engadimos o leite ao arroz e remexemos de vez en cando durante uns 50 min 
            aproximadamente.

Receita de Christian Silva Soutullo    

Foto de Cruz García Sumay



Biscoito de cebra

Ingredientes:

     •     1 iogur
     •     1 medida de iogur de aceite
     •     ½ medida de iogur de cacao en po
     •     2 medidas de iogur de azucre
     •     3 medidas de iogur de fariña
     •     3 ovos
     •     1 sobre de lévedo

 

Preparación:

     1.    Quentamos o forno a 180º.
     2.    Batemos os ovos co azucre e despois engadimos o iogur e o aceite. Seguimos batendo ata que 
            quede unha crema homoxénea.
     3.    Peneiramos a fariña e o lévedo e engadímolo pouco a pouco á masa anterior. Cando estea ben 
            remexida botamos a metade no molde. E a outra reservámola.
     4.    Para a seguinte mestura engadimos o cacao en po na parte que reservamos e remexemos ben.
            Cando estea botámola no molde onde estaba a outra mestura.
     5.    Metemos no forno e esperamos 45-50 minutos. Cando o cortemos, teremos un biscoito de dúas 
            cores.

Receita de Samuel García Barreiro    

Debuxo de María Santamaría Serantes 



Biscoito de chocolate

Ingredientes:

     •     3 ovos
     •     Fariña (co mesmo peso cós 3 ovos)
     •     Azucre (co mesmo peso cós 3 ovos)
     •     Manteiga (co mesmo peso cós 3 ovos)
     •     Chocolate (co mesmo peso cós 3 ovos)
     •     Lévedo en pó
     •     Sal
 

Preparación:

     1.    Nunha cazola ponse a manteiga a derreter sen que coza. Cando estea derretida, engadimos o 
            chocolate e deixamos que se funda lentamente. Unha vez listo, quitamos a cazola do lume e
            botamos dentro o azucre.
     2.    Removemos os ingredientes da pota e incorporamos as 3 xemas de ovo, unha a unha.
     3.    Mesturamos a fariña co lévedo e incorporamos á pota.
     4.    Bátense as claras dos ovos a punto de neve moi firme cun belisco de sal e incorporámolas á 
            cazola, mesturando todo con moito coidado.
     5.    Untamos o molde coa manteiga e esparexémolo coa fariña. Agora xa podemos verter a masa 
            dentro.
     6.    Enfornamos a temperatura suave durante 50 minutos. Despois dese tempo comprobamos que 
            estea ben cocido. Daquela sacámolo, esperamos a que arrefríe e dámoslle a volta.
     7.    A gozar do biscoito.

Receita  e vídeo de Lois Domínguez Domínguez

Foto de Sara Padín e Patricia Baquero



Biscoito de chocolate con iogur

Ingredientes:

     •     1 iogur  natural (125 gramos)
     •     3 ovos
     •     Fariña (2 medidas de iogur)
     •     Po de cacao (1 medida de iogur)
     •     Azucre (2 medidas de iogur)

Preparación:

     1.    Botamos todo nunha cunca e collemos 
            o batedor para mesturar todos os 
            ingredientes.
     2.    Collemos outro recipiente e poñemos 
            todo nel.
     3.    Metémolo no forno a 180º ata que 
            vexamos que está feito.

Receita de Estela Piñeiro Miniño 

Os biscoitos
lémbranme os teus beizos

doces pero dolorosos.

Acoran a saúde,
medican a enfermidade,

corrixen a soidade,
contaminan a maldade.

Os beizos adoecen o corazón,
os biscoitos curan e remedian a 

dor.

Poema de Patricia Baquero Pérez   
Foto de Alexia Barreiro Frieiro

Foto de Cruz García Sumay



Biscoito de iogur

Ingredientes:

     •     3 ovos
     •     1 iogur natural azucrado (125 g)
     •     Aceite de xirasol
     •     Azucre
     •     Fariña
     •     Cacao en po
     •     1 sobre de lévedo Royal (16 g)
     •     Manteiga para untar o molde ou papel de forno 

Preparación:

     1.    Mesturamos os ovos e o azucre co batedor de varas moi rápido.
     2.    Despois incorporamos o iogur mentres seguimos batendo. Imos botando todos os ingredientes
            por orde (a fariña e o cacao é preferible peneiralos) e batemos ata ter a masa.
     3.    Preparamos un molde con papel de forno ou untado con manteiga e enfariñado (neste caso 
            convén sacudir o molde para quitar os restos de fariña). Asemade poñemos o forno a quentar
            a 180º una 10 minutos antes de metero biscoito.
     4.    Unha vez que o forno estea quente, metemos a mestura dentro e deixámola uns 30 minutos.
            Pasado ese tempo comprobamos cun escarvadentes que estea feito; se é así, sacámolo, deixámolo 
            arrefriar, desfondamos e adornamos ao noso gusto: con tona, crema ou froitas.

Receita de Sara González Lema, Héctor Méndez Limeres, Icía Torrado Miniño e Aitana Caneda

Foto de Cruz García Sumay



Biscoito de limón

Ingredientes:

     •     3 ovos
     •     1 iogur de limón (ou natural)
     •     3 medidas do iogur de fariña
     •     2 medidas do iogur de azucre 
     •     1 sobre de lévedo en po
     •     1 medida do envase de iogur de aceite de oliva
     •     1 limón
     •     Manteiga e pan relado para untar o molde

Preparación:

     1.    Batemos os ovos nunha cunca, agregamos o iogur e 
            mesturamos todo.
     2.    Logo botamos a fariña e o azucre.
     3.    Engadimos o sobre de lévedo en po, e, de seguido, relamos 
            o limón. Botamos a rela na mestura e seguimos remexendo.
     4.    Para rematar a mestura, vertemos medio envase do iogur de
            aceite de xirasol e mesturamos todo.
     5.    Nun molde, untamos a manteiga e o pan relado (isto serviranos 
            para que a mestura non quede pegada ao recipiente).
     6.    Botamos a mestura no molde metémolo no forno a 180º C 
            uns 40-45 minutos aproximadamente.
     7.    Por último, pasado ese tempo sacamos o molde.

Se queremos facer un biscoito de laranxa, simplemente temos que substituír no paso 3 a rela de limón  
por unha de laranxa e engadimos tamén o seu zume.

Receita de Sara González Lema, Enrique Lorenzo Lores, Paula Tacón Casal, Icía Torrado Miniño, 
Héctor Méndez Limeres, Leticia Abal Dorado e Daniel Chorén Arosa 

Debuxo de Alba Abilleira Castro

Acedo limón,
azucrada laranxa.

Unha dozura 
amarga.

Poema de Uxía Lores Balboa



Filloas

Ingredientes: 

     •     150 ml de auga 
     •     150 ml de leite
     •     3 ovos
     •     6 culleradas de azucre 
     •     Rela de limón   
     •     Chorro de aceite 
     •     10 ou 12 culleradas de fariña (uns 150 g)
     •     50 g de manteiga (opcional) 

Preparación:

     1.    Mesturamos a auga, o leite, os ovos, o azucre, a rela de limón e o aceite. (Hai quen non lle bota  
             auga e no seu lugar bota 200 ml de leite; outros engaden esencia de anís ou vainilla).
     2.    Removemos todos os ingredientes co batedor.
     3.    Peneiramos pouco a pouco a fariña mentres se bate.                                                                                       
            Deixamos que a masa repouse 30 minutos.
     4.    Poñemos ao lume unha tixola plana.
     5.    Cando estea quente, vertemos unha cullerada sopeira da masa na tixola movéndoa para que se 
            estenda ben.
     6.    Cando os bordos comecen a dourarse e saian burbullas, cos dedos ou cunha espátula, dámoslle 
            a volta e deixamos que se faga polo outro lado.
     7.    A xantar!!!.

Receita de Alejandro Troncoso Rodiño, Martina Vázquez Rey, María Fernández Balboa, 
Diego Cacabelos Prol e Pablo Otero Boubeta

Debuxo de Iago Padín Troncoso



Flan de chocolate

Ingredientes (para 8 persoas): 

     •     30 cl de leite
     •     300 g de chocolate 
     •     Caramelo líquido para untar o molde 
     •     1 l de tona
     •     1 sobre de flan Royal 

Preparación:

     1.    Poñemos ao lume a tona e o chocolate nunha tarteira.
     2.    Acaramelamos o molde.
     3.    Mesturamos o sobre de flan nunha cunca co leite.
     4.    Cando ferva o que temos ao lume, engadímoslle a mestura de leite con flan e remexémola ata 
            que volva ferver.
     5.    Retirámolo do lume e vertémolo no molde.
     6.    Deixámolo arrefriar como mínimo 2 horas.
     7.    Xa estaría listo para darlle ao dente.

Receita de Sara Padín Casado

Foto de Cruz García Sumay



Flan de ovos

Ingredientes (para 24 flans): 

     •     2 ducias de ovos
     •     2 l de leite
     •     Esencia de canela
     •     500 ml de auga para facer o baño maría e unha pouca máis para preparar o caramelo
     •     1 k de azucre (para o caramelo e a masa dos flans)

Preparación:

     1.    Para facer o caramelo, collemos unha tixola, poñémola ao lume e botámoslle unha pouca de 
             auga e azucre. Deixámolo así para que se vaia facendo pouco a pouco o caramelo.
     2.    A continuación collemos unha cunca e botámoslle os 2 l de leite. Escachamos os ovos e 
            engadímolos tamén na cunca, 12 con clara e 12 sen ela. Unha vez estean todos os ingredientes 
            anteriores na cunca, batémolos ata que se mesturen ben. Mentres facemos isto, botamos un 
            ollo ao caramelo para que non se pegue.
     3.    Nunha bandexa de forno colocamos os 24 moldes para flans. Cando o caramelo estea listo 
            botamos un pouco dentro de cada un (un cuarto máis ou menos). Agora collemos a mestura 
            dos ovos, leite e azucre e engadímola en cada un dos 24 moldes.
     4.    Para cociñalos ao baño maría, poñemos un pouco de auga no fondo da bandexa e poñemos 
            dentro os flans. Metémolos no forno a 180º durante 1 hora máis ou menos.
     5.    Cando pase ese tempo sacamos a bandexa e picamos un flan cun escarvadentes, se este sae 
            limpo quere dicir que xa están listos para comer. Xa levan caramelo, pero os máis lambóns 
            poden engadir nata montada.

Receita de Javier González Portela

Debuxo de Almudena Besada Amil



Flan de tona

Ingredientes: 

     •     ½ litro de tona líquida
     •     1 bote de queixo para untar (500 g)
     •     1 sobre de fermento 
     •     1 vaso de leite
     •     ½ vaso de azucre
     •     1 paquete de galletas 
     •     1 bote de caramelo líquido

Preparación:

     1.    En primeiro lugar mestúranse o queixo, o sobre de fermento, o azucre e o leite.
     2.    Ponse a lume baixo nun cazo a tona líquida. Cando esta ferva mestúrase co anterior amoado. 
            Deixámolo ao lume dous ou tres minutos aproximadamente.
     3.    Botamos un chis de caramelo nun recipiente que despois utilizaremos para poñer a mestura 
            do flan.
     4.    A continuación botamos a mestura que tiñamos ao lume.
     5.    Para finalizar poñemos as galletas enriba do flan e deixámolo repousar na neveira. Cando 
            estea frío sacámolo e dámoslle  a volta nun prato e xa estaría listo para degustalo.

Receita de Alba Chaves Castro

Foto de Cruz García Sumay



Galletas caseiras

Ingredientes: 

     •     ½  Kg de fariña
     •     ½  Kg de azucre
     •     6 ovos

Preparación:

     1.    Xuntamos todos os ingredientes nunha cunca na que caiban ben. Collemos unha grande,
            polo si e polo non.
     2.    Mesturamos os ingredientes ata que quede unha masa homoxénea, sen grumos.
     3.    Quentamos previamente o forno a 120º durante uns 10 minutos aproximadamente.
     4.    Collemos anacos de masa e dámoslles forma redonda.
     5.    Esparexemos manteiga animal na bandexa para que non se nos peguen as galletas.
     6.    Metemos a bandexa coas galletas e subimos a temperatura a 200º.
     7.    Enfornamos durante 15 minutos como máximo.
     8.    Xa estaría listo para comer!.

Receita de Ero Rodríguez González

Foto de Icía Torrado e Mayra Varela



Galletas de chocolate negro

Ingredientes: 

     •     250 g de chocolate negro
     •     55 g de manteiga
     •     2 ovos
     •     100 g de azucre 
     •     210 g de fariña
     •     Media cullerada de lévedo
     •     1 chisco de sal
     •     Azucre en po para decorar

Preparación:

     1.    Poñemos o chocolate en anacos nunha cunca xunto coa manteiga e derretémolo no microondas. 
            Noutra cunca botamos os ovos e o azucre e batémolos ata conseguir que a mestura se volva de 
            cor branca. A continuación engadimos a fariña, o lévedo e o sal e volvemos batelo todo.
     2.    Incorporamos o chocolate e derretémolo noutra cunca coa mestura do azucre e os ovos. 
            Volvemos batelo todo e deixamos repousar sobre 30 minutos.
     3.    Quentamos o forno a 170º.
     4.    Facemos pequenas boliñas coa masa, esmagámolas un pouco e botámoslle o azucre en po 
            por enriba. Logo metémolas no forno sobre 10 minutos, cando vexamos que as galletas 
            empezan a fracturarse,  estarán listas.
 

Receita de Iván Moraña Besada

Debuxo de Carlos D. Villanueva Gaitán



Madalenas caseiras

Ingredientes: 

     •     250 g de fariña
     •     250 g de azucre
     •     75 ml de aceite
     •     125 ml de nata
     •     1 sobre de lévedo 
     •     3 ovos
     •     Rela de limón ou laranxa

Preparación:

     1.    Botamos nunha cunca os ovos e o azucre e batémolos a máxima velocidade ata que se mesturen 
             ben.
     2.    Engadimos a nata pouco a pouco, facendo un fío mentres seguimos batendo. Faremos o mesmo 
            co aceite e a rela de limón.
     3.    Todo isto facémolo sen deixar de bater mentres incorporamos os ingredientes, e  así aseguramos 
             unha masa homoxénea. Remexemos ata que vexamos que está todo ben mesturado. Dito isto, 
             imos botando a fariña, o sal e o lévedo. Mesturamos e, cando rematemos, botámolo nun molde.
     4.    Poñemos o forno a quentar e metemos a bandexa cos moldes a 180º durante media hora e, 
            pasado este tempo, sacámolos.
     5.    Xa estaría listo para meterlle o dente.
 

Receita e vídeo de Andrés Martínez Rodiño

Debuxo de Almudena Besada Amil



Natillas caseiras

Ingredientes (3 racións): 

     •     1 pau de canela
     •     1/2  l de leite enteiro
     •     80 gr de azucre
     •     6 xemas de ovo
     •     Un pouco de canela en po 
            (ao gusto para decorar)

Preparación:

     1.    Nun cazo a lume moderado vertemos a canela, o leite e a maicena ata que ferva e reservámolo.
     2.    Mesturamos o anterior co azucre e as xemas a lume lento.
     3.    Imos removendo ata que quede a mestura cremosa pero sen chegar a ferver.
     4.    Cando xa estean listas, quitamos o pau de canela e apartámolo uns 10 minutos.
     5.    E,  por último, podemos adornar as natillas cun pouco de canela en po por encima. Pódense
            servir quentes ou frías.
 

Receita de Nerea Reboredo Cortés

Foto de Cruz García Sumay



Palmeiras de follado

Ingredientes: 

     •     Masa de follado
     •     Azucre
     •     Canela 

Preparación:

     1.    Estiramos a masa de follado e botámoslle por enriba azucre cun nadiña de canela.
     2.    Enrolamos unha metade ata o centro e logo a outra. Ten que quedar unha masa alongada con
            forma de corazón.
     3.    Quentamos previamente o forno a 200°.
     4.    Cortamos a masa en anacos non moi grosos.
     5.    Metémolas no forno e, pasados 5 min, dámoslles a volta.
     6.    Pasados 5 min, sacámolas e xa as temos listas para darlle de facer aos dentes.
 

Receita de Mª Almudena González Camiña

Foto de Cruz García Sumay



Profiterois

Ingredientes: 

     •     250 g de fariña
     •     1/4 de litro de leite
     •     150 g de manteiga
     •     Un chisco de sal
     •     5 ovos
     •     Azucre

Preparación:

     1.    Botamos nun cazo os 250 ml. de leite e poñémolo ao lume coa manteiga e o sal.
     2.    Cando levante fervor, engadimos a fariña de golpe e remexemos co lume apagado ata que non 
            haxa grumos. Seguimos remexendo para arrefriar un pouco a masa.
     3.    Incorporamos os ovos de un en un para que se integren na masa ata que quede lixeira.
     4.    Cando estea lista métese nunha manga pasteleira e ponse na bandexa en pequenas porcións.
     5.    Introdúcese no forno a 180º durante uns 15 minutos.
     6.    Podemos facer un recheo de tona, chocolate ou crema pasteleira.
 

Receita e poema de Jonathan Osuna Rodríguez

Debuxo de Sabela Miniño Oubiña

Os profiterois son unhas

pequenas bombas de sabor

que impregnan un sentimento no 

corazón.



Rosquillas

Ingredientes: 

     •     4 ovos
     •     1 limón
     •     1 l de leite
     •     1 kg de fariña
     •     Azucre en po

Preparación:

     1.    Mesturamos os ovos, a fariña e o leite nun recipiente e batémolo todo.
     2.    Mentres o remexemos, botámoslle por enriba o zume de limón.
     3.    Seguimos remexendo e mentres tanto incorporamos máis fariña ata que a masa quede espesa.
     4.    Deixámola repousar uns 45 minutos e logo collemos anacos redondos aos que lle facemos un
            burato no medio.
     5.    Poñemos unha tixola ao lume con aceite e cando estea quente, botamos as rosquillas. Mentres 
            se friten botámoslles as mondas de limón, que cortamos previamente para darlle sabor ás 
            rosquillas.
     6.    Por último sacamos as rosquillas do lume, botámoslle o azucre en po por enriba e xa estarán 
            listas para comer.
 

Receita de Julen Castro Villanueva

Debuxo de Carlos D. Villanueva Gaitán



Tiramisú

Ingredientes: 

     •     300 g de queixo mascarpone
     •     200 g de nata para montar
     •     150 g de azucre
     •     Biscoitos de soleta
     •     Café
     •     Licor (mellor que sexa suave)

Preparación:

     1.    Facemos café na cafeteira.
     2.    Agora montamos a nata; botámola nun recipiente non moi grande e mesturámola amodo cun
            batedor de abaixo cara a arriba, ata que vexamos que espesa.
     3.    Unha vez conseguido isto, botamos unha cunca grande a nata xa montada, o mascarpone e o 
            azucre e batemos co batedor ata conseguir unha textura homoxénea.
     4.    A continuación separamos as claras das xemas dos ovos e botamos as xemas na cunca onde 
            temos a mestura. Remexemos lentamente cara a un lado.
     5.    Mesturamos o café cun chisco de licor nun prato fondo e nel mollamos os biscoitiños que 
            iremos colocando nun molde. Cando teñamos todo o fondo cuberto, botámoslle enriba a 
            mestura que tiñamos na cunca.
     6.    Volvemos a poñer unha capa de biscoitiños mollados no café e outra da mestura da cunca.
     7.    Finalmente esparexemos cacao en po por enriba ata non deixar ningún oco sen el. Unha vez
            feito isto, o noso tiramisú xa estaría listo para comer.

Receita e poema de Blanca Fernández González

Debuxo de Almudena Besada Amil

CAFÉ

Saboroso e azucrado

de escuro olor doce

e intenso sabor amargo.



Torta da avoa

Ingredientes: 

     •     200 g de azucre   
     •     30 g de manteiga
     •     1 l de leite   
     •     40 g de chocolate
     •     3 sobres de Flanín  
     •     50 g de ron
     •     400 g de galletas

Preparación:

     1.    Mesturamos o leite, os sobres de Flanín, o chocolate, o azucre e a manteiga ata que estea mesto.
     2.    Nun molde á parte colocamos unha primeira capa de galletas, e estas humedecémolas cun 
            xarope de café e ron.
     3.    Enriba poñemos unha primeira capa de masa.
     4.    Colocamos outra capa de galletas humedecidas en ron.
     5.    Vertemos a metade da crema que nos queda sobra as galletas.
     6.    Engadimos unha última capa de galletas e botamos a crema que nos queda. Se queremos 
            podemos poñerlle por riba un pouco de cacao en po.
     7.    Para finalizar, metémolo no frigorífico durante media hora ou unha hora. Pasado o tempo, xa 
            podemos sacala e gozar dela.
 

Debuxo de María Santamaría Serantes

Receita de Sabela Gonzalo Salgueiro



Torta de piña

Ingredientes: 

     •     2 ovos 
     •     20 g de manteiga
     •     250 g de fariña 
     •     312 g de azucre 
     •     125 g de aceite 
     •     1 iogur de piña ou natural 
     •     1 sobre de lévedo
     •     250 g de azucre
     •     Piña enteira

Preparación:

     1.    Poñemos nun cazo 250 g de azucre para derretelo.
     2.    Botamos os ovos nunha cunca co azucre, o iogur, o aceite e a fariña. Batemos durante 7 min. 
            e logo engadimos tamén o lévedo e volvemos a bater.
     3.    Untamos a forma coa manteiga, botamos o caramelo, poñemos a piña cortada en toros e 
            despois a masa.
     4.    Quentamos previamente o forno a 200º C. Cando xa estea quente colocamos a forma no 
            forno e ponse a 180º C durante 30 ou 40 min.
     5.    Dámoslle a volta á forma enriba dunha táboa para que se vexa o caramelo e os toros de piñas 
            por enriba. E por último, esperamos a que se arrefríe  un pouco.

Receita de Gabrielly dos Santos Batista

Debuxo de Sabela Miniño Oubiña



Torta de queixo ao forno

Ingredientes: 

     •     2 tarros de queixo de untar
     •     2 iogures naturais
     •     5 ovos
     •     2  medidas do envase do iogur de azucre
     •     3 medidas do envase do  iogur fariña
     •     250 ml de tona líquida

Preparación:

     1.    Escachamos os ovos nunha cunca e imos engadindo o resto de ingredientes.
     2.    Batemos todo co batedor.
     3.    Botamos a mestura nun recipiente con papel de forno.
     4.    Metemos o recipiente no forno, sen quentar, previamente sen ventilador e a 180º.
     5.    Nuns dez minutos para saber se a torta está feita pinchámola cun escarvadentes,  se o pau sae 
            limpo está lista.
     6.    Esperamos a que arrefríe e xa podemos degustala.

 

Receita de Uxía Lores Balboa, Cándido Torres Carballa e Mayra Varela Rial 

Foto de Fernando Aguín Martínez



Torta de queixo en vaso

Ingredientes: 

     •     Galletas de vainilla esmagadas, para a base
     •     2 culleres de manteiga fundida para a base
     •     300 gr de queixo crema abrandado 
            (equivalente a un paquete de queixo crema)
     •     1 1/2 culleriña de extracto de vainilla
     •     2 cuncas de crema batida
     •     3 culleres de azucre
     •     Marmelada de amorodos
     •     Crema batida
     •     Galleta en po para decorar

Preparación:

     1.    Mesturamos as galletas esmagadas coa manteiga derretida.
     2.    Engadimos a mestura de galletas nos vasos como base.
     3.    Batemos o queixo crema ata que estea liso.
     4.    Engadimos a vainilla e batemos coa crema e o azucre ata que estean cunha textura próxima á 
            neve.
     5.    Combinamos suavemente a mestura de nata e a mestura de queixo.
     6.    Vertemos a mestura nos vasos e engadimos a marmelada de amorodo. Cubrimos cun plástico 
            e refrixeramos durante 2 horas.
     7.    Decorámolo con crema batida e as galletas esmagadas.

 
Receita de Álvaro Magdalena Rey

Ilustración de Manuel Marín



Cun toque de amorodo

Cun toque de amorodo 
divertido

unha vermella morriña 
aloumiño.

Cun toque de amorodo e tona
facemos unha saborosa torta.

Cun toque de amorodo e amor
quédame na boca moi bo sabor.

Poema de Sabela Gonzalo Salgueiro



REFRÁNS

Foto de Vanesa Soutullo e Andrea García



O bo alimento cría entendemento.
Come, pan, bebe auga e vivirás unha longa vida.

Onde pan comes, migas quedan.
Bágoas con pan, axiña secarán.

Quen come con cordura, pola súa saúde procura.
A mellor medicina é unha boa comida.

Tomates crus con sal... excelente manxar.
O aceite de oliva é armeiro, reloxeiro e curandeiro.
Ben debe alimentarse quen non quere alimentarse.

De sardiñas farto, afastouse o infarto.
Co aceite de oliva o corazón aviva.

Zume de limón, zume de bendición.
Polo San Xoán, a sardiña molla o pan.

Para dicir mentiras e comer pescado, hai que ter moito coidado.
Polo San Vicente, planta os nabos da semente.

Comer verdura, é cordura.
Cogomelo murchado, xa rexeitado.

Que lista era a vella dos anos mil, gardaba o pan para maio e a leña para abril.
Gran pena debe ser, ter fame e ver comer.

Polo pan baila o can.
A boa fame non hai par duro.

Refráns recollidos por:
Estela Piñeiro Miniño, Jonathan Osuna Rodríguez, Juan José Argibay González, 

Julen Catro Villanueva, Diego Salgueiro Gondar, Cándido Torres Carballa,
Kevin Domínguez Chaves, Héctor Méndez Limeres.



 Nace este libro de receitas motivado polo Proxecto Interdisciplinar “Come, 

rapaz@, come”  levado a cabo durante o curso 2018/19 no IES de Meaño, en concreto 

na materia de Lingua e Literatura Galega de 2º da ESO,  a través dos proxectos “Máis 

que chef ” e “O fedor da coliflor” nos que se traballou a tipoloxía textual e a poesía. 

 O primeiro proxecto tiña como modesta finalidade facer cadansúa recompilación 

de receitas de cociña nun caderno escrito e decorado a man; pero traballamos a carta 

formal e escribimos á Deputación de Pontevedra por ver se nolo publicaban. Para a nosa 

sorpresa, responderon e cunha resposta afirmativa que recibiron os dous delegados de 

cada clase: Diego, quen falou coa representante da Deputación, e Raúl.

 A partir de aí todo foi medrando: por que non incluír ilustracións? E fotos? E 

poemas? E refráns? E os vídeos que gravamos? E alá van, uns detrás doutros, traballados 

de xeito interdepartamental, pois implicamos a varias materias: Plástica pon a traballar 

ao alumnado doutros cursos nas ilustracións e tamén fai a maquetación do libro; 

Biblioteca convoca un concurso de fotografía sobre comida creativa, no que o premio 

será ilustrar a portada do libro; Orientación fai a recollida de refráns e propón centos 

de ideas que nos traen ata aquí... E daquela entramos noutra fase, a de intercentros: 

por que non invitar os centros de primaria a colaborar? E fixémolos tamén partícipes 

da recollida de refráns, dos poemas e do concurso de fotografía. 

 Con todos estes ingredientes ben mesturados e co repouso xusto elaboramos este 

libro de receitas; esperemos que o seu sabor sexa tan gustoso como foi elaboralo.
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