
RECEITAS  CON SOBRAS

FOODWAVEVimianzo
www.vimianzo.gal/foodwavevimianzo



CALDOgalego

ELABORACIÓN

TEMPO
3 horas

INGREDIENTES

Unha anaco de unto
Fabas ou garavanzos (deberán estar en
remollo unhas 12 horas) 
Un anaco de touciño de porco Carne de
porco do saladero (desalada): costela,
lingua, cabeza, orella,.... 
Media de galiña 
Un anaco de carne de tenreira 
Verdura limpa e partida (grelos, nabizas,
repolo ou col) e patacas Chourizos 
Auga e sal

Nunha pota grande póñense as fabas ou
garavanzos, o unto e as carnes, en auga fría
abundante. Cócese isto, vixiando que a carne non
se abrande demasiado. Vaise retirando a medida
que alcance o punto óptimo.

Posteriormente engádense a verdura, os
chourizos e un pouco máis tarde as patacas. 

Cando estea preparado sepárase do lume. 

RACIÓNS
varias persoas

DIFICULTADE
Media
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Algunhas persoas derriten o touciño na tixola e engádeno
coa verdura. 

Pódese servir o caldo (acuoso) de primeiro, en sopeira. E de
segundo ponse a verdura e as patacas nunha fonte e as
carnes (quentes) e chourizos mesturados noutra.

Tip experto



FILLOAS( receita básica )

ELABORACIÓN

TEMPO
1 hora

INGREDIENTES

500 gr de fariña de trigo 
1 l de auga 
Sal (unha cucharadita) 
4 ovos 
Aceite de xirasol ou un anaco de touciño
para engraxar a tixola 

RACIÓNS
varias persoas

DIFICULTADE
Media

Necesítase unha tixola para a preparación. 

O primeiro paso é facer a masa (moado).
Mestúranse os ingredientes (fariña, auga, ovos e
sal) e bátense, proceso no que se pode utilizar
unha batedora eléctrica. 

É conveniente deixar repousar a masa durante
media hora. 

As filloas fanse na tixola (ou superficie que se
elixa) aceitada. Cun cazo vaise vertendo a masa e
móvese para que cubra o fondo. Déixase facer
por unha banda e despois dáselle a volta. 
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As filloas teñen uso salgado ou doce,
pódense tomar soas ou con outros
produtos. Veremos máis receitas con
filloas.

Tip experto



ORE L L ASde entroido

ELABORACIÓN

TEMPO
2 horas

INGREDIENTES

Un quilo de fariña (sen fermento,
preferible de repostería) 
Un vaso de licor de anís (200 ml) 
Unha terrina de manteiga ou margarina 
4 ovos 
Unha cucharadiña de sal 
Aceite de xirasol (para fritir) 
Azucre (normal ou glas, para
espolvorear) 
Un limón (ralladura ou pel)

Co rodillo estírase a masa. Córtanse anacos
pequenos e continúase estirándoos. Este
proceso pódese completar a man
Na tixola, co aceite quente, vanse metendo as
láminas de masa, de maneira que queden ben
soltas. Cun garfo presiónase no medio para
darlle a forma de orellas.
Dáselles a volta e cando estean douradas por
ambos os lados retíranse, coidando de escorrer
ben o aceite.
Na fonte se espolvorean co azucre

Masa: mestúrase a fariña, os ovos, o anís, a
manteiga ou margarina (pódese derretir un pouco) e
o sal. En canto ao limón, pódese engadir nesa masa
a ralladura ou introducir anacos grandes de pel que
se retiran no proceso de estirado. Déixase repousar
media hora.

Preparación:  

RACIÓNS
2 persoas

DIFICULTADE
Media
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É mellor que este traballo se faga entre
dúas persoas, unha encárgase de
estirar a masa e preparar as láminas e
a outra atende á tixola.

Tip experto



FOLLAD Ode talladas

ELABORACIÓN

TEMPO
1 hora

INGREDIENTES

500 gr de fariña de trigo 
fermento 
1/2 l de auga 
Sal (unha cucharadita) 
4 ovos 
Aceite de xirasol ou un anaco de touciño
para engraxar a tixola 
Un anaco de touciño desalado

Necesítase unha tixola. 

Preparamos a masa mesturando os ovos, a fariña, o
sal e o fermento (pódese substituír por gasificante). Se
se utiliza fariña leudante non fai falta o fermento.

Déixase repousar a masa (moado) unha hora, se
utilizamos fermento, ou media hora nos outros casos.

Mentres a masa repousa, fritimos o touciño despois de
cortalo en talladas (talladas). Separámolos e
reservámolos. 

Para facer os follados, engráxase a superficie da tixola
e engádese a masa. Queda unha capa máis grosa que a
das filloas. Nesa masa enterramos o touciño
preparado. Deixamos que se frita por unha banda e
dámoslle a volta.

RACIÓNS
2 persoas

DIFICULTADE
Media

A graxa que xere o anterior proceso,
reservámola, por se a queremos utilizar en
substitución do aceite. Outorga un sabor
diferente. 

Tamén se pode facer con fariña ou maiz.
Deberase deixar a fermentar.

Tip experto
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QUITC HÉde verduras

ELABORACIÓN

TEMPO
1 hora

INGREDIENTES

Masa de hoxaldre
Bacón ou xamón (optativo) 
4 Ovos 
Verduras 
250 ml nata ou leite 
Pementa branca 
Sal 
Viño branco ou sidra

RACIÓNS
3 persoas

DIFICULTADE
Fácil

Esténdese a masa de hoxaldre nunha fonte e
pícase cun garfo. 

Nunha tixola con aceite incorpórase as verduras,
o sal, a pementa branca e o viño branco ou sidra.
Cando todo estea pochado, engádese o bacón ou
e xamón. Retírase a tixola do lume, cando se
atope dourado. 

Doutra banda, nun bol grande, bátense os ovos,
engádese a nata e remóvese todo. 

Esta mestura engádese á anterior e,
posteriormente, ponse ao forno a 200ºC durante
30-40 minutos (antes teremos que prequentar o
forno a 150ºC).
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Tamén se poden utilizar verduras
cocidas.

Tip experto



C HUL ASde cabaza

ELABORACIÓN

TEMPO
1 hora

INGREDIENTES

Ovos 
Fariña de trigo leudante 
Anís
Rapaduras de limón 
Azucre
Canela 
Sal 
Auga 
Cabazas (raiada ou cocida) 
Aceite de xirasol para fritir

Faise unha masa, mesturando os
ingredientes e déixase repousar sobre 30
min. 

Na tixola, co aceite quente, vanse vertiendo
culleradas de masa e déixanse fritir por
ambos os lados. 

Para servir, pódense espolvorear con azucre
e/o canela.

RACIÓNS
Varias persoas

DIFICULTADE
Fácil
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MARME LOde manzá

ELABORACIÓN

TEMPO
4 horas

INGREDIENTES

Mazás 
Azucre 
Limón 
Auga

Límpanse e pártense as mazás. Quítanselles
o corazón e pélase a metade das mazás. 

Póñense a cocer con 1/2 vaso de auga por
cada quilo de mazás e engádese zume de
limón. 

Cando estea cocida a mazá, engádese o
azucre na proporción indicada. Déixase a
lume lento e remóvese con frecuencia ata
que a mestura espese. 

O último paso é gardar este doce en
recipientes resistentes con tapa, antes de
que se arrefríe.

RACIÓNS
varias persoas

DIFICULTADE
Fácil
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Por cada 700 gramos de azucre
utilízase 1000 gramos de mazá
limpa.

Antes do paso terceiro, pódese
pasar a batedora.

Tip experto



Cando se introduce o polbo na pota,
remollase nove veces.

Tip experto

POLBOcon patacas

ELABORACIÓN

TEMPO
1,5 horas

INGREDIENTES

1 quilo de polbo 
8 patacas 
Auga 
Sal 
Aceite 
Pemento doce

RACIÓNS
4 persoas

DIFICULTADE
Fácil

Ponse a auga a ferver con media cebola e
sal. Cando levante o hervor, introdúcese o
polbo. Déixase ferver durante 40 min. 

Retírase o polbo e engádense as patacas
cortadas en toros. Van poñer escuras. 

Para servir, póñense as patacas co polbo e
engádeselle o aceite cru mesturado co
pemento.
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VE RDURASSalteadas

ELABORACIÓN

TEMPO
10 min

INGREDIENTES

Verduras ao gusto 
Aceite, un pouco 
Sal

RACIÓNS
2 persoas

DIFICULTADE
Fácil

Póchanse as verduras nun pouco de aceite
e logo sérvense. 

Esta receita pódese utilizar para acompañar
carnes, peixes, ovos ou, simplemente,
tomalas como prato único.
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NABOSnabizas e grelos

Estas hortalizas atoparon en Galicia un bo terreo e clima e pasaron a formar parte da alimentación dos
animais e das persoas, achegando algo verde e de tempada na época dos fríos. Da mesma planta obtéñense
tres produtos ben diferentes . 

A Sementeira e colleita leva dous calendarios en paralelo durante o ano. Di o refrán que “Por San Vicente
planta os nabos da semente”. Isto é a finais de xaneiro e hai que procurar que non sexa punta de lúa. Estes
días de xaneiro son os que se usan para recoller a semente da seguinte tempada. Despois de que floreen,
saen as vainas coas diminutas boliñas negras, ao redor de maio e xuño. Recóllense estas plantas e póñense a
secar nun lugar asollado, seco e ventilado. Despois golpéanse e se garda esa semente. 

No terreo das patacas, a finais de agosto, plántase o nabal, que dará a verdura para o inverno. Os vellos din
que non se cultive en punta de lúa e que se abone ben con esterco, pois os nabos son lambóns. É conveniente
tamén sementar en varias quendas, non máis aló do 8 de setembro, para asegurar a colleita. 

Ao redor de outubro temos as primeiras nabizas. Son plantas que aguantan e agradecen o frío. En febreiro
empezan a grelar. Nese momento temos os grelos, xusto antes de que salga a característica flor amarela.

É unha verdura que nos dá unha gastronomía de tempada en entroido.
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FFotos e texto das receitas de Rosa M. Sánchez Martínez. 
Composición de Lorena Cernadas Soto.


