
Libro de
receitas
para nenos



Barriñas
enerxéticas

De 5 a 14 anos

Sen lácteos

Sen glute

Con sésamo

Ingredientes
1 vaso de sementes de xirasol

1 vaso de sementes de cabaza

1 vaso de sementes de sésamo

½ vaso de uvas pasas

Unha tableta de chocolate de alfarroba

3 culleradas de melaza de arroz integral ou mel

medidas para un grupo
de 12 criaturas

Primeiro torramos lixeiramente as sementes por separado nunha tixola sen

aceite.

Colocámolas nun cunco xunto coas pasas.

Relamos a tableta de chocolate de alfarroba e vertémola por riba das

sementes.

Nun cazo, pomos as tres culleradas de melaza e levamos a ebulición sen

deixar de remover. Unha vez ferva, apartámolo e vertémolo sobre o

chocolate e as sementes con moito coidado.

Remexemos todo ben, asegurándonos de que non quede ningunha semente

sen cubrir.

Mentres, preparamos un molde para barriñas pintando o interior con aceite.

Vertemos a nosa masa no molde e cunha culler a repartimos por toda a

superficie.

Pintamos con aceite o rolo e asegurámonos de apertar a masa para que

quede ben compacta.

Repasamos bordes e esquinas cunha culler previamente pintada de aceite e

deixamos arrefecer.

Pomos o molde na neveira 1 hora ou no conxelador 10 min.

Desenmoldamos e cortamos en forma de barriñas.
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De 5 a 14 anos

Bocadillo 
volcán

Sen lácteos

Con ovo

Ingredientes
12 ovos

Pan integral de espelta (tipo formato

molde): 2 rebandas por persoa (pan

sen glute se hai algún alumno celíaco)

Bebida de améndoas sen azucre

Aceite de oliva virxe extra

Sal de herbas

Unha cabeza de allos

medidas para un grupo
de 12 criaturas

Con froitos de casca

Opción sen glute

2 tomates cereixeiros por persoa

Diferentes follas de tempada: leituga,

escarola, herba dos cóengos etc.

Gromos tenros de alfalfa

Olivas sen óso

Vinagre de mazá

Concentrado de mazá

Ourego

Facemos unha ensalada con toda a variedade de follas, tomates e olivas.

Preparamos unha maionesa sen ovo coa bebida de améndoas. Para iso,

pomos a bebida de améndoa nun vaso batedor (aproximadamente 100 ml) e

imos engadindo o aceite, o sal e un toque de vinagre ata que quede ligado.

Nunha tixola, vertemos aceite ata cubrir toda a base e preparamos un ovo

fritido con moito coidado. É moi importante controlar a temperatura do

aceite para que non se queime (non ten que chegar a fumegar). Despois de

cada ovo, apartamos a tixola do lume e a deixamos sobre un tapete, nun

lugar seguro.

Cada criatura disporá dun prato coa súa ensalada, outro cun ovo frito e

outro con dúas rebandas de pan.

Empregando un molde redondo (dos de facer galletas ou para empratar) de

dimensións similares ás dunha xema de ovo, faremos un burato nunha das

rebandas, deixando un círculo xusto no centro. Se non dispomos dun molde

desas dimensións, podemos facer o círculo cun coitelo.

Para esta receita, é moi importante o empratamento: iremos dispondo a

ensalada enriba da rebanda enteira, despois a maionesa e por riba o ovo

fritido.

Para rematar poremos a «tapa»: a rebanda onde fixemos o burato xusto

enriba da xema.
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De 5 a 14 anos

Bolás de
bonito e queixo

Con lácteos

Con glute

Ingredientes
600 g de sémola de trigo

Auga (o mesmo volume que de

sémola)

6 ovos

3 cuncas de pan relado

3 botes de cristal de cabala ou de

bonito

400 g de queixo de cabra relado

Ourego (a gusto)

medidas para un grupo
de 12 criaturas

Con froitos de casca

Con peixe

Alfábega fresca picada ou seca (a gusto)

600 g de espinacas tenras (para

ensalada)

24 tomates cereixeiros (dous por

criatura, aproximadamente)

Piñóns e pasas

Sal de herbas

Dúas culleradas sopeiras de aceite de

oliva virxe extra

Ingredientes
400 g de cenorias

200 ml de aceite de oliva virxe extra

1 limón

Sal

Para a vinagreta
de cenoria

Para comezar, cocemos a sémola nunha pota coa auga na proporción

calculada. Só fai falta que arranque a ferver, deixamos 1 minuto, apagamos

o lume, tapamos e deixamos repousar 5 minutos. Despois, pomos a arrefriar

nun prato.

Mentres tanto, batemos os ovos e engadimos a metade do pan relado.

Agregamos a sémola á mestura anterior e separamos en 2 masas. Nunha

engadimos o bonito e un toque de ourego a gusto e na outra mesturamos o

queixo e a alfábega.

Prequentamos o forno a 180 °C.

A continuación hai que facer boliñas coas dúas masas e rebozalas co resto

do pan relado.

Nunha bandexa de forno, colocamos papel de forno e imos pondo as

boliñas. Colocamos a bandexa no forno e cociñamos entre 20 e 30 minutos

ata que queden ben douradas.
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Agora é o momento de preparar o acompañamento. Despois de limpar ben

as follas de espinacas, salteamos nunha tixola co aceite uns cantos piñóns,

unhas pasas e, por último, engadiremos as espinacas ata que queden algo

crocantes.

Relamos as cenorias e preparamos unha vinagreta co aceite, o zume de

medio limón, unha tona de limón relada (só a parte externa, a amarela) e

sal. Para conseguir unha emulsión, teremos que empregar un batedor.

Comezamos a montar o prato segundo a creatividade de cada cal: primeiro

o acompañamento (as espinacas salteadas), despois a cenoria con vinagreta

e uns cantos tomates cereixeiros.

Ao final, sacamos as boliñas do forno e acabamos de empratar cunha bóla

de bonito máis outra de queixo.

Elaboración
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Cuncos de crema de
laranza e macedonia
de temporada

De 5 a 14 anos

Con ovo

Opción sen lácteos

Sen glute

Ingredientes medidas para un grupo
de 12 criaturas

13 laranxas

5 ovos

2 vasos de leite ou bebida vexetal sen

azucre

200 g de azucre dourado de cana

1 rama de canela

30 g de fariña de millo (tipo Maizena)

3 mazás, 3 peras, 4 plátanos, 500 g de

uva (as froitas empregadas irán en

función da tempada)

1 cunca de azucre integral de cana

Auga

1 limón

Antes que nada, quitamos a tona dunha laranxa.

Quentamos o leite xunto coma tona da laranxa e a canela, cando arranque a

ferver apagamos o lume e tapamos. Reservamos.

Esprememos todas as laranxas, con coidado de non romper as tonas para

poder usalas máis tarde.

Usaremos ½ vaso de zume de laranxa para mesturalo ben coa fariña de

millo de xeito que non queden grumos.

Rompemos os ovos, separando a xema das claras.

Nun recipiente, batemos as xemas co azucre (se o zume é doce, non

necesitaremos engadir azucre). A continuación, imos engadindo a mestura

de zume de laranxa coa fariña.

Cando o leite estea morno, coámolo (apartaremos a tona da laranxa e a

canela) e engadímolo pouco a pouco ao cunco co resto dos ingredientes. Hai

que remover continuamente mentres se vai botando o leite ata que quede

todo ben mesturado.
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Vertemos a mestura nun cazo e o pomos a lume medio. Remexemos sen

parar ata que comece a engordar. Importante, non ten que ferver!

Saberemos que está a engordar no momento no que o vapor comece a

subir en forma de fume.

Deixamos que tempere e vertemos dentro dunha das metades das tonas de

laranxa reservadas. Poñemos a arrefecer.

Preparamos agora unha figura de caramelo para decorar a nosa crema.

Pomos papel de forno sobre a mesa onde imos verter o caramelo.

Engadimos nun cazo 1 cunca de azucre, ½ cunca de auga e unhas 4 gotas

de zume de limón. Levamos a ebulición ata que cambie de cor e retiramos

do lume cando teña cor caramelo.

Vertemos o caramelo sobre o papel de forno e coa axuda dunha culler

facemos formas creativas. Deixamos arrefriar.

Agora preparamos a macedonia, para o que teremos que comezar por lavar

e estonar todas as froitas.

Esprememos o limón e o mesturamos co zume de laranxa que nos sobrou.

Reservamos.

Cortamos as froitas en dados moi pequenos de tamaño similar e engadimos

o zume que reservamos. Enchemos coa macedonia as outras metades das

tonas de laranxa que reservamos.

Empratamos: en cada prato, pomos as dúas metades da laranxa, unha coa

crema e a outra coa macedonia. Decoramos coas formas de caramelo.

Elaboración
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De 5 a 14 anos

Brazo de
garavanzos

Con ovo

Sen glute

Ingredientes
3 botes de garavanzos cocidos (de

aproximadamente 700 g cada un)

6 porros

3 pementos vermellos

12 ovos

Olivas sen óso

100 ml de bebida de améndoas sen

azucre

medidas para un grupo de 12 criaturas,
3 grupos de 4 criaturas

300 ml de aceite de oliva virxe extra

Sal de herbas

Unha cabeza de allos

1 cullerada de sobremesa de vinagre

de mazá

1 cullerada de sobremesa de

concentrado de mazá

Pedriñas de xeo

Aceite de oliva virxe extra

Preparamos ovos duros, introducíndoos en auga a ferver nun cazo durante

10 minutos. Para que non rompan mellor que estean a temperatura

ambiente. Logo deixamos arrefecer nun cunco con auga fría para poder

pelalos.

Prequentamos o forno a 200 oC.

Lavamos os pementos e os colocamos nunha bandexa sobre papel de forno

cun pouco de aceite de oliva por riba (pódese usar un pincel de silicona ou

facelo coas mans). Metemos a bandexa no forno e baixamos a temperatura

a 180oC durante 30 minutos. Despois apagamos o forno e os deixamos

dentro ata ter o resto da receita preparada.

Lavamos os porros, separamos a parte máis branca e cortamos en rodas

finas. A parte verde a deixaremos para o final. Sofritimos o porro nunha

tixola.

Pelamos os ovos duros. Picamos as olivas, reservando algunha para decorar,

xunto cos ovos en dados pequenos.

Preparamos a maionesa de pementos: pelamos un dos 3 pementos do forno

e o poñemos nun vaso batedor xunto coa bebida de améndoas, os 300 ml

de aceite, sal a gusto, o vinagre de mazá, o concentrado de mazá e medio

allo. Batemos ata que quede ligado.

Para facer o recheo do brazo, mesturamos os porros, as olivas e os ovos cun

pouco da maionesa que acabamos de facer.
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Sen lácteos
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Para a cobertura colocamos os garavanzos nun recipiente (un bote de

garavanzos por cada 4 criaturas) e cunha man de morteiro ou un garfo,

trituramos para conseguir un puré espeso.

Unha vez teñamos todos os ingredientes preparados, chega a chamada

mise en place: imos coa montaxe!

Recortamos uns 50 cm de filme por grupo. Pintamos a superficie con aceite

empregando un pincel. Por riba, pomos unha porción abundante de puré de

garavanzo e estendemos con coidado cunha espátula untada en aceite,

formando un rectángulo.

Xusto no centro do rectángulo de garavanzos, vertemos o recheo.

Enrolamos a preparación dende un dos lados máis longos do noso

rectángulo, como se quixeramos selar o contido. Imos enrolando ata formar

unha especie de brazo. O ideal sería mantelo un pouco en frío. Nós

podemos avanzar o proceso pasando unha pedra de xeo por riba do rolo,

mentres aínda está cuberto polo filme.

Sacamos os 2 pementos que nos quedan no forno, pelámolos e cortámolos

en tiras.

Agora chega o momento de reciclar a parte verde dos porros. Poñemos un

prato con papel de cociña ao lado do lume. Cortamos a parte verde dos

porros en tiras longas o máis finas posibles. Poñemos unha tixola con

abundante aceite a quentar e, cando o aceite estea quente (sen que chegue

a fumegar) fritimos as tiras ata que queden lixeiramente douradas,

sacamos e colocamos sobre o papel de cociña do prato.

Retiramos o brazo do filme e o cubrimos coa maionesa con axuda dun

pincel ou unha espátula.

Decoramos con tiras de pemento, a parte verde do porro e algunha oliva en

rodas.

Elaboración
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Mesturamos o queixo e a manteiga nun recipiente (teñen que estar brandos,

do contrario haberá que quentalos para que amolezan). Engadiremos o leite

pouco a pouco.

Peneiramos sobre o cunco a fariña co fermento e o bicarbonato. Cubrimos e

deixamos arrefecer un pouco na neveira.

Mentres tanto, prepararemos o xarope de alfarroba derretendo o chocolate

de alfarroba ao baño maría. Unha vez derretido engadimos o mel, a crema

de améndoas, o café de cereais e a vainilla. Reservamos.

Preparamos un prato ou bandexa con papel de cociña. Nunha tixola ou cazo

pomos aceite abondo para fritir e poñémolo a quentar. Facemos bólas coa

masa fría, usando dúas culleres, e ímolas botando no aceite quente con

coidado de non salpicarnos. As douramos por todos os lados, sacamos e as

deixamos sobre o papel de cociña.

Facemos azucre glas, triturándoo nun muíño eléctrico (tipo o do café) ou

entre dous papeis de forno pasándolle por riba un rolo de amasar, ata que

quede como po.

Rebozamos os boliños mornos co azucre glas e empoámolos cun pouco de

canela moída.

Empratamos os boliños sobre unha base de xarope de chocolate de

alfarroba.
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Ingredientes
320 g de fariña de espelta

1 vaso e ½ de leite

400 g de queixo branco crema

150 g de manteiga

1 cullerada sopeira rasa de fermento

1 cullerada sopeira rasa de

bicarbonato

Aceite de oliva virxe extra

Canela en po

medidas para un grupo
de 12 criaturas

Sal

100 g de azucre de cana dourado

2 tabletas de chocolate de alfarroba

Crema de améndoas

2 culleradas sopeiras de mel

1 cullerada de sobremesa de café de

cereais aptos para criaturas

2 culleradas sopeiras de manteiga

Vainilla en po

Elaboración

Boliños de queixo
e alfarroba
De 5 a 14 anos

Con lácteos

Con glute

10.



Cóctel
explosivo

De 5 a 14 anos

Sen lácteos

Sen glute

Ingredientes medidas para un grupo
de 12 criaturas

Primeiro, lavamos todos os froitos, froitas e follas.

Relamos a tona dos cítricos e reservamos o relado.

Esprememos o limón e a laranxa por separado. Reservamos.

Pelamos e relamos por separado a cúrcuma e o xenxibre apertando todo

coa man para obter o zume. Reservamos.

Nun morteiro, machucamos individualmente primeiro os amorodos, logo as

framboesas e, por último, os arandos. Reservamos cada puré por separado.

Separamos as follas de menta dos talos. Reservamos.

Dispomos todos os ingredientes de forma ordenada: os zumes, os purés, as

follas e o azucre.

Imos colocando todos os ingredientes dentro da cocteleira, reservando unha

pequena parte. O máis importante aquí é poder probar e decidir que sabor

queremos conseguir. Atopar o equilibrio de sabores é o obxectivo final.

Unha vez temos todos os ingredientes dentro da cocteleira, enchémola con

auga e pedriñas de xeo. Axitamos.

Unha vez ben axitado, só queda probar e observar a variedade de sabores:

ácido, doce, picante etc. Analizado o resultado, decidimos se necesitamos

engadir algún ingrediente para matizar un ou outro sabor.

Servimos nun vaso cunha palliña de papel.
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Elaboración

200 g de amorodos

125 g de arandos

25 g de framboesas (os froitos varían

segundo a tempada)

50 g de raíz de xenxibre

50 g de raíz de cúrcuma

1 limón

1 laranxa

Follas de menta

Azucre integral de cana

Auga

Pedriñas de xeo

11.



Quentamos o aceite sen que fumegue, apartámolo do lume e botamos as

améndoas e os piñóns. Tapamos e deixamos repousar.

Mentres tanto lavamos a alfábega e pelamos o allo. Engadimos ao aceite

coas améndoas e os piñóns.

Pomos todo nun vaso batedor, engadimos sal a gusto e trituramos.

Rectificamos de aceite segundo a textura resultante, buscamos que quede

semilíquido.

Nunha pota con abundante auga a ferver, botamos os espaguetes e un

puñado de sal. Cocemos ata que queden ben feitos. A continuación,

coámolos e engadimos un pouco de aceite para que non se peguen.

Montamos o prato: primeiro os espaguetes e por riba vertemos o pisto.

1.

2.

3.

4.

5.

Elaboración

Espaguetes
con pisto de
améndoas

De 5 a 14 anos

Con froitos de casca

Sen lácteos

Opción sen glute

Ingredientes medidas para un grupo
de 12 criaturas

500 g de espaguetes de espelta

integrais (usar sen glute ou

espaguetes de cabaciña crúa se hai

alumnos celíacos)

Sal mariño

1 puñado de alfábega fresca ou seca

300 g de améndoas tipo Marcona

100 g de piñóns

Aceite de oliva virxe extra

1 limón

1 cabeza de allo

12.



Ingredientes
400 g de fideos finos (empregar sen

glute se hai comensais celíacos)

Auga quente (mesmo volume que de

fideos)

Verduras de tempada variadas: neste

caso 3 cebolas, 3 berenxenas, 3

pementos vermellos, 3 cabaciñas e 3

cenorias

200 g de champiñóns

medidas para un grupo
de 12 criaturas

1 cabeza de allos

1 presa de perexil

Sal de herbas

Concentrado de mazá

Pementa vermella e negra

Azafrán

Aceite de oliva virxe extra

Vinagre balsámico

Ingredientes
2 cenorias

150 g de aceite de oliva virxe extra

1 allo pequeno

Sal a gusto

Para o alioli
de cenoria

Torramos os fideos nunha tixola, sen aceite, sen parar de remexer.

Reservamos.

Limpamos e cortamos: as cebolas en xuliana (tiras moi finas), as

berenxenas, as cabaciñas e os pementos en tiras delgadas. As cenorias

cortarémolas cun pelador en tiras.

Comezaremos sofritindo as cebolas cunha base de aceite nunha paelleira.

Unha vez estea cociñada botamos as berenxenas, os pementos, as cenorias

e as cabaciñas.

Mentres tanto, cortamos os champiñóns en dados pequenos e os deixamos

repousar na mestura dun bo chorro de vinagre balsámico, media cabeza de

allos picados moi finos, un chorro de concentrado de mazá, sal de herbas,

as dúas pementas e un pouco de azafrán (cantidades a gusto).

Engadimos á paelleira a mestura anterior e removemos para que non se

peguen as verduras.

1.

2.

3.

4.

5.

Elaboración

Fideuá con alioli
de cenoria
De 5 a 14 anos

Sen lácteos

Opción sen glute

13.



Picamos moi miúdo o perexil e os allos. Reservamos.

Preparamos o alioli de cenoria pondo nun vaso batedor todos os

ingredientes. Batemos ata que nos quede unha textura similar á dunha

maionesa.

Unha vez estean ben cociñadas as verduras, engadimos os fideos xa

torrados, revolvemos e vertemos a auga quente, deixamos cocer durante 4

minutos. Engadimos a picada de allo e perexil, tapamos e poñemos a

repousar.

Servimos o prato cunha cullerada de alioli ao lado.

Elaboración
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Ingredientes medidas para un grupo
de 12 criaturas

Albóndegas
de lentellas
con tallaríns

De 5 a 14 anos

Sen lácteos

Opción sen glute

500 g de tallaríns (usar sen glute ou

espaguetes de cabaciña crúa se hai

alumnos celíacos)

500 g de tomates rama

2 cuncas de lentellas cocidas

2 cuncas de fariña de améndoas

2 cuncas de champiñóns portobello

2 cuncas de cogomelos

5 cebolas

1 cabeza de allos

1 cullerada de ourego

1 cullerada de alfábega

1 cullerada de tomiño

Sal de herbas

Vinagre de mazá

Concentrado de mazá

Pementa vermella e negra

Aceite de oliva virxe extra

Acendemos o forno a 180°C.

Cortamos os cogomelos en anacos moi pequenos, as cebolas en dados e os

allos picados.

Nunha tixola pomos unha base de aceite, fritimos a cebola e despois

engadimos os allos, o ourego, a alfábega e o sal. Reservamos.

Noutra tixola fritimos as setas e engadimos un chorriño de vinagre, sal e

pementa. Reservamos.

Pomos as lentellas cocidas e escorridas nun prato e machucámolas cun

garfo. Non queremos que quede textura puré, así que deixamos algunhas

enteiras.

Nun cunco xuntamos a cebola fritida, os cogomelos, as lentellas e a fariña

de améndoas. Mesturamos todo ben e facemos bólas non demasiado

grandes. Teñen que saír unhas 24 unidades.

Colocámolas nunha bandexa de forno e cociñámolas durante 15 minutos.

Mentres tanto, fervemos os tallaríns nunha pota.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Elaboración

15.



Elaboración

10.

11.

12.

Para preparar a salsa para as albóndegas e os tallaríns:

Cortamos algunhas cebolas en dados e picamos uns cantos allos. Relamos

os tomates.

Unha vez todo estea a punto, poremos unha tixola no lume e comezaremos

fritindo as cebolas, despois os allos e finalmente o tomate. Deixaremos que

fagan «chup-chup» e se reduzan. Engadimos sal, ourego e alfábega.

Reservamos.

Coamos os tallaríns unha vez cocidos.

Xa podemos empratar: colocamos primeiro un niño de tallaríns, no centro

unha boa cullerada de rustrido de tomate e enriba dúas albóndegas.

9.

16.



200 g de pistachos sen sal

Bebida de améndoas sen azucre

1 tableta de chocolate de alfarroba

1 laranxa

1 cullerada de manteiga (opción

vexetal)

1 bandexa de framboesas

Ingredientes
300 g de coco relado

350 g de azucre de cana integral

4 ovos

300 g de cenoria relada

150 gr de fariña de millo

1 cullerada pequena de bicarbonato

sódico

medidas para un grupo
de 12 criaturas

Previamente acendemos o forno a 180 °C.

Nun recipiente deixamos os pistachos sen casca a remollo. Reservamos.

Preparamos as cenorias: lavámolas e relámolas.

Nun cunco, batemos os ovos con 250 g de azucre ata conseguir unha crema

escumosa. Nese momento engadimos a cenoria relada e o coco.

Remexemos ben os ingredientes e finalmente engadimos a fariña e o

bicarbonato.

Traballamos ben a masa ata que todos os ingredientes estean moi

integrados.

Preparamos os moldes (tipo cápsulas en medida de lingote). Vertemos a

masa e repartimos ben por toda a superficie.

Pomos os moldes no forno e cociñamos durante aproximadamente 30

minutos, ata comprobar que o pastel está dourado e perdeu a humidade.

Mentres tanto, imos preparar as dúas coberturas: de pistachos e de

chocolate de alfarroba.

Collemos a laranxa e relámola. Desfacemos o chocolate ao baño maría

xunto coa manteiga e o relado da laranxa. Vertémolo nun biberón de cociña.

Reservamos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Elaboración

Pastel de
cenoria e
pistachos

De 5 a 14 anos

Sen glute

Opción sen lácteos

17.



Coamos os pistachos e triturámolos cun pouco de azucre e un chorro de

bebida de améndoas. Temos que conseguir unha textura de cobertura.

Empratamos: primeiro facemos no prato un debuxo co chocolate fundido. A

continuación, pomos enriba o pastel en forma de lingote e untámolo coa

cobertura de pistachos. Por último, para darlle un toque de cor, podemos

poñer por riba unhas cantas framboesas.

Elaboración
11.

12.

18.



Ingredientes
450 g de fariña de garavanzo

Auga, o dobre de volume que de

garavanzos

Aceite de oliva virxe extra

Sal de herbas

2 pementos vermellos

2 pementos verdes

6 cenorias (as verduras modifícanse

segundo a tempada)

medidas para un grupo
de 12 criaturas

1 cebola

3 dentes de allo

1 bote de olivas sen óso

1 cunca e 1/2 de améndoas

Bebida de améndoas sen azucre

1 limón

3 culleradas de fermento

Ourego

Allo deshidratado

Acendemos o forno a 220 °C.

Nun cunco deixamos as améndoas en remollo. Reservamos para despois.

Noutro recipiente, colocamos a fariña de garavanzo, o dobre de auga, cinco

culleradas de aceite, sal e pementa. Cun batedor manual removemos ata

que non queden grumos. Deixamos repousar.

Limpamos e cortamos as cebolas e os pementos en anacos moi pequenos.

Picamos os allos. Preparamos unha tixola cun pouco de aceite e fritimos as

verduras: empezamos coas cebolas, despois engadimos os allos e por

último os pementos. Deixamos cocer un pouco tapando a tixola. Non fai

falta que queden brandas, podemos deixalas un pouco crocantes.

Unha vez temos as verduras, engadímolas á masa de garavanzo.

Preparamos uns moldes (para madalenas ou similar), pintándoos con aceite

e un pouco de fariña de garavanzo. Vertemos a masa nos moldes e ao forno!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Elaboración

Pasteliños de fariña
de garavanzo e
crema de queixo de
améndoas

De 5 a 14 anos

Sen lácteos

Sen glute

Con froitos de casca

19.



Deixaremos cocer uns 15 minutos e mentres tanto preparamos a crema de

queixo de améndoas. Recuperamos as améndoas remolladas e coámolas

para que non quede nada de auga. Esprememos o limón e reservamos o

zume.

Nun vaso batedor, pomos as améndoas, unha cullerada de allo

deshidratado, 3 culleradas de fermento, sal, unha cullerada de ourego e un

pouco de zume de limón e batemos todo. Como buscamos una textura

crema, iremos engadindo un chorro de bebida de améndoas ata conseguir a

densidade desexada.

Por último, cortaremos as cenorias en tiras grosas xa que as empregaremos

como snack para comermos a falsa crema de queixo.

Agora xa podemos empratar: colocamos o pasteliño nun lado do prato e

nun cunco pequeno pomos unha porción de «crema de queixo» cuns cantos

pauciños de cenoria enriba. Facemos unha chuvia de ourego para unificar

todo o conxunto.

Elaboración
7.

9.

8.

10.

32.

20.



Antes de nada, acendemos o forno a 180 °C.

Preparamos os moldes. Propomos cápsulas individuais tipo lingote, pero

tamén serven outros como os de facer flans.

Untamos os moldes cun pouco de manteiga e empoámolos con azucre.

Rompemos o pan en anacos e pómolo nun cunco grande. A continuación,

vertemos 1 litro de leite, 100 g de azucre e os ovos rotos.

Trituramos todo cun batedor ata que quede moi integrado. Deixamos

repousar.

Pelamos 6 plátanos e os cortamos en rodas, repartímolos entre os moldes e

seguidamente vertemos a masa repousada.

Pomos os moldes dentro dunha bandexa con auga para que se cociñen ao

baño maría durante 20-25 minutos. Deixamos arrefecer.

Mentres tanto preparamos o batido: pelamos e cortamos os plátanos en

rodas e os pomos nun vaso batedor.

Partimos as laranxas e as esprememos. Engadimos o zume de laranxa ao

vaso xunto cos plátanos.

Engadimos os iogures, o leite, un pouco de mel e o batemos todo.

Servimos nuns vasos cunha folla de menta por riba.

Desenmoldamos a callada e empratamos poñendo o batido a un lado.

Decoramos cunhas follas de menta.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

De 5 a 14 anos

Con ovo

Opción sen lácteos

Opción sen glute

Ingredientes medidas para un grupo
de 12 criaturas

Elaboración

Callada de plátano
con batido de froitas

100 g de azucre integral de cana

12 laranxas

3 iogures tipo grego (de leite ou

vexetal)

Mel

Follas de menta

250 g de pan de molde (empregar pan

sen glute se hai alumnos celíacos)

2l de leite ou bebida vexetal

8 ovos

13 plátanos maduros

30 g de manteiga (opción vexetal)

21.



De 5 a 14 anos

Sen lácteos

Con ovo

Ingredientes
400 g de paínzo

200 g de pipas de xirasol

1 bote de fabas cocidas

6 cenorias

3 cebolas

2 porros

3 botes de olivas verdes sen óso

Pan relado (usar sen glute se hai

alumnos celíacos)

medidas para un grupo
de 12 criaturas

Con froitos de casca

Opción sen glute

3 ovos

Aceite de oliva virxe extra

Crema de abelá

Concentrado de mazá

1 allo

Comino

Noz moscada

Sal mariño

Lavamos con coidado o paínzo con auga fría, dentro dun coador. Pomos

unha pota ao lume con auga e sal. Cando empece a ferver vertemos o

paínzo, tapamos a pota e deixamos cocer uns 25 minutos.

Cortamos as cebolas en xuliana, os porros en rodas finas e as cenorias en

dados pequenos.

Comezamos a cocer as cebolas nunha pota cunha base de aceite.

Confeitámola e engadimos os porros primeiro e despois as cenorias.

Removemos un pouco e sazonamos. Engadimos unha cullerada de auga e

tapamos. Non fai falta que a verdura quede moi branda, sacámola do lume e

vertémola nun recipiente xunto co paínzo.

Torramos lixeiramente as pipas de xirasol no forno ou nunha tixola sen

aceite. Cortamos as olivas moi miúdas e engadímolas xunto coas pipas á

masa. Relamos a noz moscada e rectificamos de sal.

Mollamos un pouco as mans e formamos croquetas, non moi pequenas. Nun

cunco batemos os ovos e noutro teremos listo o pan relado.

1.

2.

3.

4.

5.

Elaboración

Ratos de
paínzo con
salsa de fabas

22.



Pasamos as croquetas polo ovo, despois polo pan relado e fritímolas en

aceite quente. Temos que ter preparada unha bandexa con papel de cociña

para absorber o exceso de aceite.

Para facer a salsa de fabas, só hai que metelas nun vaso batedor coa crema

de abelá, o allo, o zume de limón, o concentrado de mazá, o comino e o sal

e trituralo todo. Teremos que ir engadindo auga ata que nos quede unha

consistencia semilíquida.

Para empratar, prepararemos uns liscos finos de cenoria que farán de

orellas e unha tira fina da parte verde do porro frita, que fará de rabo.

Pomos en cada prato unha base de salsa e enriba os ratos-croqueta.

Elaboración
6.

7.

8.

32.

23.



Ingredientes
500 g de arroz integral longo

12 tomates grandes para ensalada

300 g de queixo fresco de cabra

500 g de tomates tipo rama

450 g de noces peladas

3 cogombros

Concentrado de mazá

medidas para un grupo
de 12 criaturas

1 cabeza de allos

1 presa de cebolas tenras

Alfábega fresca

Menta fresca

Aceite de oliva virxe extra

Sal de herbas

Primeiro pomos a cocer o arroz durante 30 minutos.

Lavamos ben os tomates de ensalada e quitámoslle a parte de arriba para,

máis tarde, poder abrir o tomate, baleiralo e enchelo. Sazonámolo por

dentro e dámoslle a volta para que escorra ben.

Mentres tanto, preparamos o que precisaremos para mesturar co arroz:

estonamos e cortamos os cogombros e as cebolas tenras en dados moi

pequenos.

Para dar á nosa receita un punto máis refrescante, picaremos as follas

frescas de menta e de alfábega.

Tamén faremos o mesmo co queixo fresco, en dados pequenos.

Reservamos todo e preparamos a salsa vermella que dará cor ao noso arroz.

Collemos os tomates rama moi limpos e, enteiros coa tona, colocámolos

nun vaso para bater xunto cun dente de allo, sal de herbas, un chorro de

concentrado de mazá e a metade de volume de aceite de oliva. Batemos e,

grazas á emulsión, conseguiremos unha especie de maionesa vermella.

Reservamos.

Agora seleccionamos unhas cantas follas de alfábega e menta e xunto cun

pouco de sal e aceite facemos unha salsa verde. Simplemente hai que

trituralo todo xunto e reservalo nun biberón de cociña.

Unha vez o arroz estea cocido, coámolo e pasámolo por auga fría para que

arrefeza. Deixamos que escorra ben.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Elaboración

Tomates recheos de
falso arroz vermello

De 5 a 14 anos

Con lácteos

Sen glute

Con froitos de casca

24.



Nun cunco grande, xuntamos todos os ingredientes cortados en anacos

pequenos co arroz frío e seco. Mesturamos e engadimos a maionesa de

tomate ata que quede unha masa homoxénea.

Collemos os tomates unha vez baleiros e enchémolos coa masa.

Empratamos e pomos o tomate, tapámolo co seu sombreiro, e coa axuda

do biberón de aceite verde, daremos uns toques creativos por riba.

Elaboración
10.

11.

12.

32.

25.



Flores de
espelta

De 5 a 14 anos

Con ovos,

Opción sen lácteos

Opción sen glute

Ingredientes medidas para un grupo
de 12 criaturas

Previamente, acendemos o forno a 180°C.

Nun cunco comezamos rompendo os ovos, batémolos e engadimos o

azucre. Seguimos batendo enerxicamente ata que a cor da mestura quede

máis clara. En pastelería chaman a este proceso «branquear». Saberemos

que está a pasar porque se produce unha especie de escuma e a mestura

aumenta de volume.

A continuación, seguimos engadindo os ingredientes líquidos: primeiro o

aceite e despois o leite, batemos e reservamos.

Noutro recipiente, mesturamos os ingredientes secos. Primeiro a fariña,

previamente peneirada con paciencia para que non quede ningún grumo.

Despois podemos engadir o resto: unha cullerada de bicarbonato e unha

cullerada pequena de anís en po.

Chega o momento de pasar con coidado o cunco dos secos ao dos húmidos,

mesturamos ben.

Unha vez que temos a masa a punto, pasámola a uns biberóns de cociña

para facilitar a montaxe.

Preparamos uns moldes de «minimadalenas» (usaremos tamén cápsulas de

papel dentro dos moldes para facilitar a extracción) e imos vertendo a masa

en cada un.

Pómolos nunha bandexa e metémolos no forno.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Elaboración

Bicarbonato

Mel

Sementes variadas (papoula,

xirasol, liño etc.)

Pasas

Cartolinas, padrón de folla e

espetos de madeira

6 ovos

600 g de fariña de espelta ou fariña de avea

sen glute

360 g de azucre integral de cana

300 ml de leite de vaca ou bebida vexetal

300 ml de aceite de oliva virxe extra

Anís moído

26.



Mentres tanto preparamos a presentación do prato: collemos unha

cartulina de cor verde e debuxamos, coa axuda dun padrón, unha folla e a

recortamos.

Fagamos a proba do escarvadentes para comprobar que o pastel está ben

cociñado por dentro: se metemos o escarvadentes e sae limpo… xa están

listos!

Sacámolos do forno con moito coidado de non queimarnos e deixamos

arrefecer un pouco antes de extraer o pasteliño do molde.

Agora chega a montaxe final: primeiro collemos un espeto de madeira e

cravamos un par de pasas (servirán de tope). Despois cravamos a folla que

debuxamos e por último o pastel. Coa axuda dun pincel, pintamos o pastel

cun pouco de mel pola parte superior. Botamos por riba unhas cantas

sementes para que, grazas ao mel, queden pegadas.

Elaboración
9.

10.

11.

12.

27.



Previamente acendemos o forno a 180°C

Nun cunco pomos primeiro a manteiga branda e engadimos o azucre glas

mesturando ben cun batedor de man.

Rompemos os ovos e separamos as claras das xemas. Só precisamos as

claras, que iremos engadindo unha a unha, sen deixar de bater. Por último,

vertemos a fariña (previamente peneirada para que non teña grumos) e,

cando a masa estea ben ligada, a pomos nun biberón de cociña.

Forramos a bandexa do forno con papel antiadherente. Coa axuda do

biberón, faremos unhas tiras de masa dun dedo de grosor, deixando espazo

entre elas xa que a masa crecerá unha vez cociñada. Deixamos que coza

aproximadamente 10 minutos, ata que a masa teña os bordes dourados.

Deixaremos arrefecer (cando están quentes están brandas e cando

arrefecen endurecen).

Mentres as linguas se cociñan, preparamos o batido de froitas.

Limpamos ben os amorodos, quitámoslle o talo e cortámolos en dous

anacos.

Pelamos o plátano e cortámolo en anacos.

Nun vaso batedor, engadimos a froita cortada e a batemos, engadindo

despois o iogur ata que nos quede unha cor homoxénea.

Preparamos uns vasos e vertemos o batido. Decorámolo cun espetiño curto

onde teremos cravado previamente un amorodo.

Serviremos as linguas de gato nun lado do prato e o batido no outro.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Lenguas de gato
con batido de
froitas

De 5 a 14 anos
Con lácteos

Con glute

Ingredientes
140 g de fariña

120 g de manteiga

4 ovos

120 g de azucre glas

medidas para un grupo
de 12 criaturas

3 plátanos

500 g de amorodos

3 iogures

Elaboración

28.



Pastel de trigo
sarraceno
con marmelada de cenoria e
cobertura de requeizo e noces

De 5 a 14 anos

Con froitos de casca

Con lácteos

Ingredientes medidas para un grupo
de 12 criaturas

200 g de fariña de trigo sarraceno

150 g de azucre de cana

100 g de manteiga

60 g de leite

3 ovos

½ cullerada pequena de fermento químico

½ cullerada pequena de bicarbonato

1 pouco de sal

Con ovo

Sen glute

Ingredientes Para a
marmelada

300 g de cenoria

250 g de azucre de cana dourado

25 g de raíz de xenxibre

1 limón

Ingredientes Para a
cobertura

300 g de requeixo ou queixo crema

100 g de manteiga

80 g de azucre glas

Noces peladas

Primero acendemos o forno a 180 °C

Empezamos fervendo as cenorias cortadas en anacos grandes.

Rompemos os ovos, separamos as claras e montámolas a punto de neve.

Noutro cunco, mesturamos a manteiga (ten que estar branda) xunto co

azucre. Hai que remexer un tempo para que quede moi montado.

Pouco a pouco, engadimos as xemas á manteiga e seguimos removendo.

Noutro recipiente xuntamos os ingredientes secos: a fariña previamente

peneirada para que non queden grumos, o fermento e o bicarbonato.

Agora engadimos a fariña ao cunco da manteiga e, amodiño, seguimos

remexendo ata conseguir unha masa cremosa.

Por último, engadimos con coidado as claras montadas. Farémolo cunha

espátula, removendo de abaixo cara arriba para que non baixen demasiado

de volume.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Elaboración
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Preparamos uns moldes en forma de lingotes, pintámolos con aceite e os

empoamos con fariña. Vertemos a masa.

Cociñámolos no forno durante aproximadamente 30 minutos, ata que ao

picar cun escarvadentes, este saia limpo.

Mentres tanto, coamos os anacos de cenoria fervidos e os volvemos pór no

lume, xunto co azucre, un pouco de zume de limón e un chorro de zume de

raíz de xenxibre. Remexemos ata que o azucre se desfaga e deixamos que

se faga a marmelada a lume medio-baixo.

É o momento de preparar a cobertura do pastel: nun cunco batemos a

manteiga moi branda xunto co requeixo e o azucre glas. Ten que quedar

unha crema moi ben traballada. Para unha boa presentación,

introducirémola dentro dunha manga pasteleira. Reservamos para o final.

Comprobamos que o pastel está ben feito picando nel cun escarvadentes,

sacámolo do forno e desenmoldamos.

Verificamos que a marmelada está feita e batemos para que nos quede

textura fina. Para comprobalo, sacamos unha cullerada e a colocamos nun

prato, deixamos que arrefeza e observamos se está suficientemente

espesa.

E chega a hora de facer a montaxe! Cortamos o pastel en horizontal,

untámolo de marmelada de cenoria e volvemos montalo. Coa manga

pasteleira facemos unhas decoracións creativas de crema de requeixo por

riba. Finalmente, culminamos cunhas noces.

Elaboración
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

30.



De 5 a 14 anos

Empedrado
con bonito

Con peixe

Con ovo

Ingredientes
2 botes de aproximadamente 700 g de

fabas brancas cocidas

3 tarros de cristal de cabala ou bonito

en aceite de oliva

6 ovos

6 tomates de ensalada

1 pemento vermello

medidas para un grupo
de 12 criaturas

Sen lácteos

Sen glute

1 pemento verde

2 botes de olivas sen óso

2 cebolas tenras

Aceite, sal e vinagre de mazá

Mel

Ourego seco

Perexil

En primeiro lugar, pomos os ovos en auga a ferver durante 10 minutos ata

que estean duros. Transcorrido ese tempo, porémolos nun recipiente con

auga fría para pelalos.

Limpamos ben as verduras e cortámolas en dados moi pequenos: tomates,

cebolas tenras e pementos.

As olivas tamén as cortaremos miúdas.

Abrimos os botes de fabas e lavámolas ben con auga nun coador deixando

que escorran.

Mentres tanto abrimos os botes e separamos o aceite do peixe. Reservamos

por separado.

Fagamos unha vinagreta! Nun cunco engadimos o aceite de oliva do peixe

(rectificamos con algo máis se fai falta), o vinagre de mazá, sal e un pouco

de mel. Batemos ata que emulsione e reservamos.

Pelamos os ovos e os cortamos en anacos pequenos.

Nun recipiente grande, mesturamos con coidado as verduras, as olivas, o

bonito, os ovos e as fabas e removemos suavemente para que non rompan.

Engadimos a vinagreta e un pouco de ourego. Volvemos remexer con

coidado.

Preparamos a presentación cun aro de empratar, se temos. Colocamos o

círculo no medio dun prato e pomos unha ración dentro para despois, con

coidado, retirar o aro.

Por último, picamos un pouco de perexil e botámolo por riba.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Elaboración
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De 5 a 14 anos

Sen lácteos

Sen glute

Con froitos de casca

Ingredientes
12 mazás tipo golden maduras

200 g de améndoas picadas ou outro froitos de casca a gusto

150 g de orellóns picados, uvas pasas ou outras froitas deshidratadas que queiramos

100 g de concentrado de mazá

Follas de menta

Canela moída a gusto

medidas para un grupo
de 12 criaturas

Acendemos o forno a 180 °C.

Limpamos as mazás e, coa axuda dun gubia para froitas, facémoslle un

burato no centro. Reservamos.

Nun cunco mesturamos os froitos de casca picados, os orellóns ou as

froitas que escolleramos, o concentrado de mazá e a canela moída a gusto.

Enchemos as mazás coa mestura anterior.

Pomos as mazás nunha bandexa de forno e engadimos un dedo de auga na

bandexa para que teña un pouco de humidade. Metémolas no forno durante

uns 25 minutos, ata que as mazás comecen a dourarse.

Sacamos as mazás do forno, colocámolas en pratos individuais,

decorámolas con follas de menta e, se queremos, un pouco de canela por

riba.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Elaboración

Mazá ao
forno con
sorpresa

32.
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