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COMIDA  CATALANA
Omenú consistirá nuns

entrantes de pan con
tomate, caracois con "allioli",
peixe á cazola ou polo con
pisto, para rematar cunhas
mazás asadas.
Escoller un viño catalán para
acompañar a cea, pode ser un
viño tinto de variedades merlot
ou cabernet sauvignon do Alto
Penedés. Para a sobremesa pode mercarse un dos seus
típicos viños espumosos.

PA AMB TOMÁQUET (PAN CON TOMATE OU
"PANTUMACA")
Ingredientes para 4 persoas:
8-12 rebandas de pan;1-2 tomates maduros:Sal;Aceite;
embutidos; queixo,…
Úntanse as rebandas de pan cos tomates,
engádeselles un pouquiño de sal e un chorro
de aceite e xa están a punto. Hai quen unta as
rebandas por un lado e quen o fai polos dous,
e quen o fai con pan torrado en vez de con pan
tenro. Se gustas do allo pódese untar o pan
con dente de allo antes dos tomates.
O pan con tomate úsase como base para
acompañar embutidos, queixos, tortillas, peixe
fritido ou escabechado, etc., incluso, hai quen
o acompaña de comidas doces como o choco-
late (nese caso, sen allo)

CARGOLS A LA CASSOLA (CARACOIS Á CAZOLA)
Os caracois cómense sós ou acompañando outras vian-
das en toa Cataluña, pero especialmente nas comarcas
interiores. Hai moitas maneiras de elaboralos. As máis
sinxelas son fervéndoos e acompañándoos dalgunha
salsa, normalmente "allioli".
Ingredientes para 4 persoas:
1 kg. de caracois;1 culler de fariña;1 culler de aceite;Sal.
Lávanse os caracois e unha vez limpos póñen-
se directamente nunha cazola quente.
Cócense na auga que van soltando, e remé-
xense a miúdo. Unha vez evaporada a auga,
engádese o sal e o aceite a te empapalos, e
finalmente engádese un pouco de fariña para
espesar a salsa que se forma. Os caracois
teñen que se comer quentes acompañados
dun "allioli" ou dunha "vinagreta"

ALLIOLI
2-4 dentes de allo;Sal;Aceite de oliva.
Pícanse un ou dous dentes de allos no mortei-
ro ate que queden feitos unha pasta e engáde-

selle sal. Seguidamente vaise engadindo o
aceite sen para de remexer coa man o mortei-
ro. O aceite tense que botar pouco a pouco e
que ligue co allo desde o principio. Se nalgún
momento desliga, bótaselle un pouco de miga
de pan mollada en vinagre. Algúns pratos da
cociña catalana incorporan o "allioli negat", que
é o "allioli" que non queda ligado.

SUQUET DE PEIX (PEIXE Á CAZOLA)
Propio da cociña mariñeira catalana, que se atopa con
moitas variantes en toda a costa.
Ingredientes para 4 persoas:
2 kg. de peixe (raia, sargo, pescada, robaliza, rodaballo,
etc.);0,5 l. de caldo de peixe;0,5-1 kg. de patacas;Unhas
ñoras;améndoas torradas;Pirixel;1rebanda de pan torra-
do;aceite; sal.
Pícanse no morteiro as améndoas, as ñoras
(previamente escaldadas e peladas), o allo, o
pirixel e o pan torrado. Sofrítese a mestura na
cazola ata que estea pouco feita e engádeselle
o caldo de peixe. Unha vez que empeza a fer-
ver, bótaselle o peixe e as patacas, e cócese
ata que as patacas esteas feitas. 
Finalmente se lle poden engadir unhas cullera-
das de "allioli negat" (ver receita de "allioli")

POLLASTRE AMB SAMFAINA (POLO CON PISTO)
Ingredientes para  4 persoas:
1 polo;1 berenxena;1 cebola;1 pemento;1 tomate;500 gr.
"carreretes" (Marasmius oreades);aceite;sal.
Nunha tixola sofrítese o polo en anacos. Por
outro lado, ponse na cazola a cebola picada
xunto co tomate a berenxena e o pemento cor-
tados en tacos. Cando o pisto está cocido,
engádeselle o polo e as "carreretes" (previa-
mente cocidas se están secas), corríxese o sal
e termínase de cocer o polo. Se non se atopan
carreretes" poden empregar outros cogomelos.

POMES AL FORN (MAZÁS Ó FORNO)
Mazás doces tipo golden ou similar (1-2 por persoa)
Azucre (dúas culleradas por mazá);Coñac.
Quítaselle una anaco á mazá arredor do rabo e
baléiranse as sementes, engádese o azucre
cun chorro de coñac e tápanse de novo.
Colócanse na bandexa do forno, sen que se
toquen e cócense de media hora a tres cuartos
a lume baixo. É convinte mentres se cocen,
xiralas e pinchar a pel para evitar que rache.
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Cámon yas a porboi an mai istori is
sadentú
An ai lus tu ol mai forsis
In a lot of veri litel clinin burger
Rimenbá de ol chapel can tuguedar
aian livin in a 
Bar

Nainana nanana nainana

A chorar me dedicaba cando era un
churumbel
Y timaba a los payos
En un puesto de trilero que en Triana
yo tenía
El parné, pescaitos, las gachises, el
fandango y los 
Tablaos

Lailo la lailolailailola
Me hice jipi y desde entonces ya no

tengo que 
Currar

Eran los años setenta
Por la misma gloria de mi madre te 
lo juro
Que fumé toda planta que crecía
desde Cádiz hasta
El  mar

Lailo la lailolailailola

Me ligaron los picolos en el barrio
Santacrús
Y parchearon la cauve
Que de maría galega cargadita yo
traía
Y aquí estoy, en la trena sin melena y
sin nada
Que fumar

Lailo la lailolailailola

Música: The Boxer (Simon y GarfunKel)
Letra: Santi

CANCIÓN : AQUELES 70

Boas noites. 2001. Comida Catalana.



COMENDO EN TURQUÍA
CANCIÓN: Pasoduplex do Caneco
Diante da Costa da Morte
un barco cheo de fuel
escorouse a un costado case igual que Don
Manuel
“O fuel non ten máis destino
que volverse adoquín”
dixo Fernández de Mesa, ai vaia figurón
E zúmballe ó caneco, e ó caneco zumba
E zúmballe ó caneco, e ó caneco zumba
zumba
E zúmballe...
De “Fragaznar” nin se sabe
os ministros escondidos
e¿que pasou con Cuíña? que está desaparecido
Pois o adoquín non chegou
pero asfaltounos as praias
mecagho na marilús, esto é pasarse da raia
E zúmballe...
Ó ministro de Fomento
estando de cacería
chamárono polo móbil, seica tiña batería
“Saen fiíños de fuel”
dixo Mariano Rajoy

Ai ai Mariano Mariano,“dos iguales para hoy”
E zúmballe...
Non me chamedes aquí
hoxe non andades finos
collédeme o barco ese e mandádeo ó “quinto
pino”
O Ministro de Defensa
desembarcou en Carnota
dicindo moi fachendoso que a praia está
esplendorosa
E zúmballe...
Nos mapas que hai en Galicia
o “quinto pino” non sae
por iso o barco foi indo para aquí e para
alá
Don Rodolfo Martín Villa
é o novo Comisionado
“Vamos a tomar medidas, esto está
solucionado”
E zúmballe...
O Ría de Vigo non pode
o Ibaizábal xa vés
quietos todos que aquí chega un remolcador
chinés
E o goberno reaparece

din que todo vai ben
volven a contar mentiras pero xa ninguén os
cre
E zúmballe...
Agora imos para o norte
despois ó sur outra vez
carallo, esto marea máis que as ondas de
través
E o goberno reaparece
insultando ós cidadáns
“Nós fixémolo de coña, a culpa é de Nunca
Máis”
E zúmballe...
E con tanto volta e dálle
tira para aquí, vai para alá
o barco dixo “xa abonda” e partiu pola
metade
E queren comprar Galicia
Veñen con moitos millóns
A dignidade non se vende, nin olvido nin perdón
E zúmballe...
E zúmballe...

Música: pasadoble do Caneco
Letra: Benxamin
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Omenú consistirá nunha sopa de tomates con
fideos, e "Kebab" con berenxenas acompa-

ñado de salada mixta do pastor (receitas ó
final). Para a sobremesa mercaranse pasteli-
ños doces de cabelo de anxo e noz ou pastas
de té. 
A bebida da cea deixámola á elección do orga-
nizador en función do presuposto co que se
conte, pero o que debe conseguirse como sexa
é té ou café turco e preparalos ó estilo turco.
Se os convidados están de acordo, pódese
fumar unha "xixa" ou pipa de auga ó remate,
hoxe en día é doado conseguir unha pipa de
auga e tabaco turco típico con sabor a mel ou
a froitas en moitas tendas.

SEHRIYELI DOMATES CORBASI (SOPA DE TOMA-
TES CON FIDEOS)
Para 4 persoas:
1l de caldo de carne
100 gr. de fideos
2 culleradas de manteiga
3 tomates ben maduros 
perexil 
sal e pementa
Ferver o caldo, engadirlle os tomates pelados e
cortados en anacos pequenos, xunto cos fide-
os e deixar cocer durante 10-15 min ata que
queden brandos.
Antes de servir, aderezar de manteiga derretida
e perexil picado.

COBAN SALATASI (SALADA MIXTA DO PASTOR)
Para 4 persoas:
2 tomates grandes
1 cebola doce
3 pementos medianos
1 cogombro mediano 
perexil 
aceite de oliva
limón
sal

Cortar a cebola en rebandas e os tomates en
cubos. Pelar e cortar o cogombro en anacos e
os pementos tirando as pebidas. Picar o pere-
xil. Mesturar tódolos ingredientes e aderezalos
con sal, aceite e limón.

PATLINCANLI KEBAT ("KEBAB" CON BERENXENAS)
Para 6 persoas:
1 kg de carne de cordeiro
2 cebolas grandes
2 tomates medianos ou 2 culleradas de salsa
de tomate 
4 berenxenas medianas
2 culleradas de manteiga
3 culleradas de aceite
sal e pementa

Cortar as berenxenas ó longo en catro partes e
cortar en pedaciños de 4 cm. Deixalas en auga
salgada durante media hora e despois escorre-
las e apertalas lixeiramente para quitarlles o
exceso de auga.
Quentar o aceite e a manteiga xuntos, fritir as
berenxenas e solalas.
Na mesma pota dourar a metade da carne cor-
tada en cubos a lume forte durante 3 min e
retirala. Repetir o mesmo co resto da carne.
Picar a cebola moi fino e dourar na mesma
pota, engadir os tomates pelados e picados ou
a salsa diluída en media cunca de auga.
Cociñar durante 2 min.
Engadir a carne con sal e pementa e 2 vasos
de auga quente. Tapar e cocer a lume lento
durante hora e media. 
Finalmente engadir as berenxenas fritidas e
cociñar media hora máis.



!!ÁNDALE,,PUÉS!..MMeexxiiccaannaa

Omenú consistirá de Guacamole con atún,
Tacos variados e “Cajeta de mango”. Para o

aperitivo e a sobremesa preséntase un cóctel tropi-
cal para acompañar cun bo tequila e un café
cañamelar.Para beber pódese poñer cervexa mexi-
cana negra Modelo ou Coronita e tequila.

Nota sobre o tequila:
O tequila só é o de Jalisco, diferénciase doutros mez-
cais na fabricación industrial con normas de calidade
estrictas e con denominación de orixe. No ano 1758 o
correxidor de Nova Galicia deu a primeira concesión
para fabricar o licor a José Antonio Cuervo. Para fab-
ricar o tequila móense as piñas do Xiguen e o xugo fer-
menta con lévedas tras do fervor nas alquitaras, logo
déixase repousar en pipos de madeira e faise unha
segunda destilación, obtendo un tequila sempre de 55º
de alcohol. Temos tequila branco, repousado ou
“añejo”.

GUACAMOLE CON ATÚN
Ingredientes para 4 persoas: 2 aguacates, 2
latas de atún en aceite de oliva, 2 tomates e 1
cebola pequena.
Para o guacamole pelar os aguacates levantan-
do a pel e quitarlles o óso, cortalos xunto cos
tomates e cebolas en anacos pequenos, poñer
todo nunha cunca grande e esmiuzalo na bati-
dora ata que quede unha especie de crema.
Servir o guacamole nunha salseira e o atún
nunha cunca.

TACOS
Ingredientes para 4 ou 6 persoas: 500 gr. de
peituga de polo cortado en tiras 1 cm. de ancho
e 6-7 de longo, 500 gr. de croca de tenreira cor-
tados do mesmo xeito có polo, 1 cunca de aceite
de oliva, 2 pementos morróns verdes sen
pebidas e cortados en tiras de ½ cm., 2 pemen-
tos morróns vermellos do mesmo xeito, 4 cebo-
las medianas cortadas en tiras de ½ cm. de
ancho, 16 champiñóns rebandados, zume de
medio limón ou un chorro de viño branco, tor-
tiñas de millo ou trigo.
Poñer a mariñar o polo e a tenreira con aceite
de oliva e salpimentar ó gusto, mantelo así 1
hora. Nunha tixola pochar a cebola e os pemen-
tos, retirar escorrido nunha cunca e nese

mesmo aceite dourar as carnes e os
champiñóns. Engadir os pementos e a cebola,
botarlle o viño branco ou o limón, salpimentar e
deixar a lume lento ata que estea a carne feita. 
Manter a preparación das “fajitas” nunha ola de
barro quente e nun pote manter a tortiñas de
millo e trigo tamén quentes. Os convidados sér-
vense eles mesmos a xeito de bufete para que
cadaquén se prepare o taco ó seu gusto.
Pódese poñer na mesa ó mesmo tempo que o
guacamole para ir combinando.

“CAJETA” DE MANGO
Ingredientes para 6 persoas: 6 mangos pelados
e picados, ½ taza de améndoas peladas e moí-
das, 1 culler grande de pasas, 1 taza de auga e
1 taza de azucre.
Ferver o azucre na auga e cando faga fíos
engadir as améndoas e os mangos trochados.
Remexelo constantemente mentres ferve e
cando espese baleiralo nunha fonte ampla.
Adornalo con pasas maceradas en licor de tanx-
erinas. Servilo ben frío.

COCTEL TROPICAL
Ingredientes: 1 medida de tequila, 1 medida de
zume de laranxa, 1 medida de zume de cenoria,
1 medida de zume de ananás, 1 medida de
xarope de granadina e auga mineral.
Nun recipiente mesturar os ingredientes baten-
do todo con forza. Poñer xeo nun vaso alto,
baleirar nel a mestura e engadir auga mineral.
Pódese adornar cunha rodela de ananás. Servir
para acompañar cun bo tequila.

CAFE CAÑAMELAR
Ingredientes para 4 persoas: 4 culleres de bo
café moído natural, 4 cuncas de auga, 4 culler-
adas de licor de laranxa ou tanxerinas, 4 tiras de
tona de laranxa, azucre segundo o gusto de
cadaquén.
Preparar o café como se acostume, engadir o
licor de laranxa e as tonas de laranxa retorcén-
doas un pouco antes de metelas no café. Servilo
moi quente. 
Para presentar poñer en cada cunca unha tira
da casca da laranxa.



10º  ANIVERSARIO

No local da troita armada temos novo
entarimado
Que o puxemos aghora que estamos de
aniversario

E colle o garfo e a culler
Que esta troita ben a podemos comer
E bota viño para o aniversario
Se non tes vaso,podes collelo no
armario

Desde a última asemblea todos
andamos toliños
Andamos a facer socios para non fregar
nin un chisco

E nesta troita xa non é o mesmo 
que aghora temos moito señoritismo
E o peixe sapo onde quedou
Non che hai miolos para compoñer can-
cións

Nos dez anos que levamos foron pasan-
do cousiñas
Uns perderon o pelo outros botaron
barriga

E longa vida, á troita armada
Que nesta mesa nunca falte unha
empanada
E longa vida á asociación
Que nesta mesa nunca falte unha can-
ción

Música: A Rumboia
Letra: César Lema

Comida Mexicana1994
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¡QUÍIILLOOOO¡ Andaluza

Para acercarnos á gastronomía andaluza
escollemos tres pratos sinxelos e representa-

tivos. Para empezar cociñaremos un “gazpa-
cho”, feito con aceite de oliva, ingrediente
excepcional nas receitas andaluzas. A influencia
árabe nesta terra podemos comprobala no
segundo prato: raxo ó mel, onde se mesturan
sabores doces e amargos. E para a sobremesa
faremos unha torta cun viño andaluz de cali-
dade, como é o viño do xerez.
Este viño xerez, xunto cun manzanilla ou fino,
constitúen a mellor forma de acompañar unha
típica comida andaluza. Tamén podemos mer-
car un condado de Huelva ou un montilla.

GAZPACHO ANDALUZ
Ingredientes para 4 persoas: 1 kg de tomates
vermellos maduros, 1 pemento verde, 1 cogom-
bro, 2 dentes de allo, 100 gr. de pan do día ante-
rior sen codia, 1 taciña e media de aceite, 2
culleradadiñas de sal. 

Para a guarnición: 1 cebola pequena, 1 tomate
maduro firme, 50 gr. de pemento verde, 50 gr.
de cogombro, 1 ovo cocido, 100 gr. de pan do
día anterior.

Remollar cun pouco de auga a miga de pan.
Pelar o pemento e quitarlle as pebidas. Pelar e
cortar os dentes de allo. Lavar e cortar o cogom-
bro. Machacamos tódolos ingredientes nun
morteiro, engadindo o aceite pouco a pouco, ata
conseguir unha crema lixeira e suave. Podemos
tamén facelo co batedor, poñendo tódolos ingre-
dientes e triturando ata que queda un puré moi
fino. Probamos o punto de sal. Pasar a un recip-
iente, tapalo  e poñelo no refrixerador como mín-
imo unha hora. 

Cortar finamente, en cadriños pequenos os
ingredientes da guarnición, cada un por separa-
do. Temos que poñelos en recipientes individu-
ais e sacalos á mesa acompañando o gazpa-
cho.

RAXO AO MEL
Ingredientes para 4 persoas: 500 gr. de raxo de
porco, ½ vaso de aceite de oliva virxe extra, ½
vaso de viño fino, 3 dentes de allo, ½  cebola, 1
kg de tomates, 250 gr. de cenorias, 50 gr. de
uvas pasas, 50 gr. de figos secos, 50 gr. de
améndoas, 50 gr. de dátiles, 3 culleradas de mel
de Benamahoma.

Poñer aceite de oliva nunha tixola a lume lento
e fritimos os allos e as cebolas picadas.
Engadimos o tomate xa frito. Botamos as pasas,
os figos, as améndoas, os dátiles, xunto coa
cenoria fileteada e o viño branco. Deixamos
reducir a lume lento.
Poñer o raxo, limpo e enteiro, nunha fonte para
o forno, engadimos o sofrito anterior. Metémolo
ó forno previamente quentado, deixamos a lume
medio ata que o raxo estea tenro, máis ou
menos unha hora. Sacámolo do forno e face-
mos rebandas. Servímolo acompañado da
mesma salsa.

TARTA AO XEREZ
Ingredientes para 4 persoas: Unha bolsa de bis-
coitos de soletilla, ½ litro de natiñas, ½ litro de
nata montada, 1 vaso de néctar (viño doce de
Xerez), 150 gr. de améndoas tostadas, marme-
lada de framboesa, azucre.

Colocamos nunha fonte fonda unha capa de bis-
coitos e mollamos en viño doce. Estendemos
por encima unha capa de marmelada de fram-
boesa. Poñemos outra capa de biscoitos e
volvemos a mollalos
co viño. Engadimos a
natiña, antes elabora-
da, empapando
osbiscoitos. 
Cubrimos coa nata
montada e botamos a
améndoa tostada pic-
ada e o azucre.
Deixamos repousar.
Sérvese fría.



A CANCIÓN DO POLBO
(CANCIÓN DO VERÁN)
EESSTTRROOFFAA  11::

Polbo
É un peixe inusual
Polbo
É un peixe moi “sexy”
“Sexy”
É un peixe moi “sexy”
“Sexy”
Que se merca na
praza este peixe que
é un...
Polbo
Para comer este
peixe...
Polbo
Antes hai que maza-lo
Polbo
Antes hai que maza-lo
Polbo

EESSTTRRIIBBIILLLLOO::
E as mulleres mázano
así, así, así..
Todo o mundo cunha
vara na dereita
Cunha vara na dereita
Cun movemento
bravo (bis)

Outra man na cadeira
(bis)
Cun movemento
bravo (bis)
Agora empeza a
varear
E varea por abaixo,
por abaixo, por abaixo
E varea por arriba,
por arriba, por arriba 
E varea por abaixo,
por abaixo, por abaixo
E varea por arriba,
por arriba, por arriba 
Repetir ESTROFA 1

EESSTTRROOFFAA  22::
Polbo
Estache bo con 
cachelos
Polbo
Estache bo á
mugardesa
Polbo
Á feira estache 
moi rico
Polbo
E que tal á caldeirada
Polbo
Tódolos nenos 

o comen
Polbo
Tódalas nenas 
o comen
Polbo
Esta é a noite do
polbo
Polbo

Repetir ESTRIBILLO
Repetir ESTROFA 1
Repetir ESTROFA 2

Pero esto pronto se
acaba
Acaba, acaba, acaba,
acaba, acaba.
Mete polbo, mete
polbo, mete, mete,
mete, polbo.
Mete polbo, mete
polbo, mete, mete,
mete polbo.
Mete polbo, mete
polbo, mete, mete,
mete, polbo.

Música: La Bomba
Letra: César Lema
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AS EMPANADAS
Galicia é a terra das empanadas. Había unha, de
papuxas, que xa non se pode facer. Era típica de Monforte
de Lemos. Eran uns paxariños que das ribeiras do Río
Cabe, e xa non os hai, co cal perdeuse o prato, e tamé-
nas pobres aves... que se extinguiron da Comarca do
Lemos.
Propias de Lugo e de grande parte da Galicia fluvial son
as de anguía. Nas Rías Baixas fanse de croques ou
berberechos e de vieiras, con masa de fariña milla. Unha
das máis celebradas é a de raxo de porco que, xunto coa
de zorza, nunca deben levar cebola. E non esquezamos
as de lamprea, sobre todo en Caldas, do Río Umia. A máis
popular da Galicia mariñeira é a de xoubas con moita
zaragallada ou salsa de tomate, pementos verdes, cebo-
la... Sen esquecermos a de congro, recheada coa parte
aberta deste peixe, de mexillón, bacallau, con ou sen
uvas pasas....Nas casas grandes da Terra Cha comíase
de lebre... e en Noia son famosas a de croques e a de
polbo....

O POLBO
Chegaba a Lugo, Ourense, Monterroso, O Carballiño,
procedente de Mugardos, Bueu, Muros, vilas mariñeiras
da Ría da Arousa..., onde aínda vemos dornas polbeiras,
iguais ás do século XVII.
Antigamente a maior parte do polbo que se comía nas
feiras da Galicia interior era seco, secado nos sequeiros
das vilas mariñeiras, á beira do mar, ó sol e ó vento....
mais agora é tarefa case imposible atopalo seco, porque
o que corre habitualmente é conxelado, xa que o fresco
hai que mazalo moito. A grande dificultade é conseguilo
das rías galegas, case todo vén de  Namibia, ou
Mozambique... As mulleres que mellor o sabían cocer
eran as polbeiras do Carballiño ou de Sarria, e aínda hoxe
o tradicional das festas do San Froilán en Lugo é ir tomar
o polbo ás casetas do recinto. 
En Ourense, e concellos limítrofes vemos as polbeiras
cocéndoo os domingos pola mañá.Cando o polbo é fres-
co, recén sacado do mar, hai que mazalo antes de  coce-
lo, xa cunha pedra, xa colléndoo pola bolsa da cabeza ou
batuxándoo contra unhas rochas ou contra as pedras do
peirao. Xa se di que o sabor do polbo todo está na maza-
da, pero sempre ben cocido, ben aceitado, ben pementa-
do e con sal gordo para que tire do viño....

PARA COCER O POLBO
Ingredientes: 1 polbo de 1’5 Kg, 4 litros de auga, 1
cebola e 2 culleradas de sal.
Ponse a ferver a auga co sal nunha cazola de
cobre, mais, de non a termos, cómpre botarlle
un anaco de cobre, reservado xa para estas
ocasións. Cando a auga ferva, bótase a cebola
e o polbo, mazado e limpo se é fresco, ou
desconxelado e limpo se é conxelado. Déixase

cocer arredor de 30 ou 40 minutos, dependendo
do tamaño, sen taparmos a pota para que o
polbo non tole. Sen estar aínda ben cocido, apá-
gase o lume e déixase repousar como mínimo
uns trinta minutos nesa mesma auga  para que
recoza, amoleza e non tole. Logo córtase en
rodas ou en anacos pequenos.

EMPANADA DE POLBO
Ingredientes para o recheo: 1’5 Kg de polbo cocido, 3
cebolas, 2 dentes de allo, 2 pementos verdes, 1
pemento vermello, 1 cullerada de pemento doce, ½
culleriña de pemento picante, 2 vasos de aceite e sal.
Ingredientes para a masa: 500 gramos de masa de far-
iña milla ou de masa de fariña triga.
Nunha tixola poñemos a estofar a cebola e os
pementos moi picados, engadíndolles despois
os allos co sal machucados no morteiro. Cando
todo estea tenro, bótase o pemento, dáselle
unhas voltiñas e logo engádese o polbo.
Déixase enfriar e rechéase a masa estendida
con esta zaragallada.
Para o polbo tanto serve a masa feita de fariña
de millo como a de trigo. De utilizarmos a masa
de fariña triga, convén reservar un chisco da
graxa do rustrido e con ela gramar a masa antes
de estendela  cun rebolo, ou cunha botella.

MASA DE FARIÑA TRIGA PARA EMPANADAS
Ingredientes: 600 gr. aproximadamente de fariña triga,
50 gr. de léveda da panadería, 1 vaso de auga morna,
1 vaso grande de aceite, 1 vaso de leite, 1 vaso de viño
branco, salsafrán, 1 ovo (se é de bacallau ou de carne)
para pintala e sal.
Desfacemos a léveda na auga morna co sal.
Nunha mesa de mármore, colócase a fariña nun
monte e fáiselle un oco no centro, onde se
botarán o resto dos ingredientes.Amásase col-
lendo pouco a pouco a fariña dos bordes e unha
vez todo isto mesturado, esténdese a masa e
recóllese coa man formando un monte, que
volvemos a estender e a recoller ata que estea
todo ben amalgamado. De pegársenos a masa
ás mans ou á mesa, cómpre espolvoreala con
fariña e repetirmos a operación. 
Formamos dous montiños coa masa e deixámo-
la repousar, cuberta cun trapo limpo e colocada
preto de algo de caloriña nun sitio algo morno.
Pódese meter no forno quente entre 30º ou 40º

EN GALIZA...



e coa porta aberta para que non coza. Acostuma
a tardar en levedar cousa de hora e media.  Se
prememos a masa e esta volve a subir forman-
do uns buraquiños pequechos, é sinal de que
está no seu punto.
Na mesa espolvoreada de fariña estendemos a
masa cun rebolo, e untámola un chisquiño coas
mans molladas en auga con salsafrán.
Colocamos esta masa sobre papel, lata ou placa
de forno engraxados, recheamos coa zaragalla-
da que temos preparada, neste caso co polbo,
volvemos a impregnar a parte da capa que vai
quedar para dentro coas mans untadas de sal-
safrán, cubrimos a empanada e, unha vez
enfeitada e pintada con ovo batido mesturado
con auga, tendo o forno requentado, metémola
durante 40 minutos a 180º de temperatura ata
que estea dourada. Cómpre non esquecer fa-
cerlle un burato no medio, como se dun embigo
se tratase, para que poida respirar e non inche.
Se nos sobra masa, podemos colocarlle por riba
uns pauciños alongados de lado a lado.
MASA DE FARIÑA MILLA
Ingredientes: 400 gramos de fariña milla, 200 gramos
de fariña de trigo, 1 taza de auga morna, 40 gramos de
léveda da panadería, 1 cullerada de sal, 1 ovo, 1 dl de
viño branco, ½ dl. de leite morno, ½ dl de aceite
Mestúranse as fariñas, colócanse en forma de
monte enriba dunha mesa de mármore, facén-
dolle un furado no medio. Eslúese o sal na auga
e mesturámolo co leite, ovo, aceite e viño.
Botamos todo no medio da fariña e amasamos
ben ata que se obteña unha masa lisa sen
bolos, que deixaremos repousar cuberta cun
pano preto dun sitio morno, unhas dúas horas.
A seguir, procédese a estendela e a recheala
coa zaragallada igual que coa masa de fariña
triga e métese no forno durante  40 minutos a
180º de temperatura, facendo o furadiño no cen-
tro da empanada.
POLBO Á MARIÑEIRA
Ingredientes: 1’5 Kg de polbo cocido, ¾ Kg de patacas,
1 cebola grande, 1 cullerada de pemento doce, ½ cul-
leriña de pemento picante, aceite e sal.
Cando o polbo cocido está aínda quente, escó-
rrese en pártese en rodas e anacos pequenos.
Póñense as patacas a cocer na auga na que
coceu o polbo. Mentres cocen as patacas,
pártese a cebola en anaquiños ben pequenos,
ponse a pochar nunha tixola co pemento doce e
co picante, cando xa está pochado, saltéase o
polbo en anacos coa cebola na tixola e sérvese
quentiño coas patacas cocidas e ben quentes.

TARTA DE SANTIAGO OU TARTA DE AMÉNDOA
(receita orixinaria da pastelería La Palma de A
Estrada, a través dunha filla)
Ingredientes:  8 ovos, ½ Kg de améndoa moída (o mel-
lor é comprar a améndoa e moela logo), 1/2 Kg de azu-
cre, 1 boa cullerada de canela, sal e manteiga.
Separamos as claras e batémolas ata lograr un
consistente punto de neve. O ideal sería batelas
a man, pero se non temos, tempo, práctica, no
batedor eléctrico quedan ben. Botarémoslle
unhas areíñas de sal para que o punto de neve
quede consistente. Se ó dármoslle a volta ó
recipiente en que se bateron, as claras non
caen, é que o punto de neve está ben feito.
Resérvanse.
Noutro recipiente bátense as xemas co azucre,
engádese a améndoa, remé-xese ben, a seguir
a canela, e volta a remexer.
Engádense as claras a esta zaragallada e
mestúrase todo moi ben cunha culler ou cun
garfo, a elección do que o faga.
O forno debe estar requentado polo menos
durante quince minutos. 
Úntase con manteiga un molde redondo, duns
tres ou catro centímetros de alto, espolvoréase
cun chisco de fariña, bótase a zaragallada, e
métese ó forno media hora a 160º centígrados.
Procuraremos non abrir o forno mentres coza,
para que quede ben cocida, se vemos que se
pasa por riba, podemos cubrila cunha folla de
aluminio para que non se queime.
Se queremos meterlle o detalliño da cruz das
ordes de cabaleiros de Santiago, cubrirémola
con azucre lustre debuxando no medio a figura. 

Polbo 2000



Acociña peruana mestura alimentos e sabores de
catro continentes, grazas á influencia pre-inca e á

inmigración española, africana, chino-xaponesa e
italiana. Como resultado reúne exquisitos pratos
variados. Como exemplo, cómpre dicir que só na
costa peruana hai máis de dúas mil sopas difer-
entes.  
As receitas que presentamos a continuación intentan
recoller a gastronomía da Costa, Serra e Selva do
Perú. Nalgúns casos cambiamos ingredientes dese
país por outros que se poidan mercar sen dificultade
no noso país.

PAPAS Á HUANCAINA (Orixinario da zona de
Junin. Serra do Perú).
Ingredientes para 3-4 persoas: 8 papas (pata-
cas), ¼ de requeixo, queixo fresco ou queixo en
crema, ¼ l. de leite, ¼ l. de nata, 1 leituga, 2
ovos, olivas, “ají” verde (pemento moi picante,
no seu lugar empregaremos pementa) e sal.

Pelamos as  patacas e fervémolas con sal (ollo
que non se desfagan). Fervemos os ovos noutra
pota. Mentres tanto, facer unha crema mestu-
rando o requeixo, a nata, o leite, un pouquiño de
sal e pementa ó gusto. Cando as patacas
estean listas, cortar en rodelas e servir unhas
poucas por prato. Sobre elas botamos a crema
e adornarmos con rodelas de ovo cocido e oli-
vas.

CHORITOS A CHALACA (Orixinario do Callao. Lima
na costa).
Ingredientes para 3 persoas: 12 choros (mexil-
lóns), 2 cebolas, 4 limóns, 1 pemento vermello,
sal, “ají” (neste caso pementa) e aceite.
Ferver auga nunha pota con sal. Cando ferva
botamos os mexillóns nela. Cando abran as
cunchas retíranse os mexillóns da auga.
Mentres tanto, podemos ir picando as cebolas e
o pemento en cadradiños moi pequenos. Cando
estea picada a cebola aderezala con sal, limón,
pementa e un chorriño de aceite. A contin-
uación, temos que botar a cebola aderezada
sobre as cunchas de mexillóns fervidos.

TAMALITOS (Orixinarios da zona do Amazonas.
Selva)
Ingredientes para 3 persoas: ½ kg. de fariña de
millo, follas de plátano (no seu caso, follas de
repolo), 1 bolsa de cacahuetes, 1 bote de olivas,
manteiga (ou margarina), ½ kg de carne picada
(salchichas), sal e corda de pita.

Facer unha masa mesturando a fariña de millo
con auga, sal e manteiga previamente derretida.
Amasar ata que non se peguen os dedos. Cortar
as salchichas e as olivas en anaquiños, quitarlle
a casca ós cacahuetes. Limpar as follas de
repolo. Cortamos a masa feita con anterioridade
en porcións. No centro de cada porción colo-
camos as salchichas, as olivas, os cacahuetes e
tapamos cun pouco de masa. Envolvemos todo
cunha ou dúas follas de repolo e amarramos
cunha corda de pita. 
Temos que ter preparada unha pota con auga
fervendo e botar os “tamalitos” nela. Cando as
follas comecen a estar brandas sacar do lume,
cortar a corda e comer o de dentro: un enérxico
almorzo na selva !!!

MATE DE COCA
Infusións de follas de coca. Ideal par combater o
“soroche”!!!

INCANDO NO PERÚ

Boas noites 2000.Peruana.



COME MARÍA
Canción do Polbo
Come María, que o polbo xa enfría
Se ti quixeras, “polvos” habería. (Bis)

Dáme tan só unha tallada
Que estea aceitadiña
Picante e ben salgada
Porque sen polvo eu non son nada
Bótame un pouco de viño
Arranca xa para a cama

Bótame un pouco branco e un pouco de tinto
Que se a nós nos peta botamos un brinco
E pouquiño a pouco nós imos comendo
Se non queres polvo, imos entendendo.

Come María, que o polbo xa enfría
Se ti quixeras, “polvos” habería. (Bis)

Aquí hai boa materia prima
Non hai ningún engano
Éche polbo da ría
Porque se vas ós marroquís
Están descoloridos
Son grandes e son ruíns

Bótame un pouco branco e un pouco de tinto
Que se a nós nos peta botamos un brinco
E pouquiño a pouco nós imos comendo
Se non queres “polvo”, imos entendendo.

Come María, que o polbo xa enfría
Se ti quixeras, “polvos” habería. (Bis)

Música: Ave María (Bisbal)
Letra: César Lema

Boas noites. 2001. Comida Peruana.

MAZAMORRA MORADA (Sobremesa típico)
Ingredientes para 3 persoas: ½ kg de “amidóns-
fécula” de millo morado, auga, azucre ó gusto e
froita (papaia, pexegos, mazá, laranxa,...).
Mesturar as féculas con medio litro de auga fría.
Por separado ferver 1 litro de auga. 

Cando a auga ferva mesturar coa primeira
preparación. 
Deixar ferver un minuto.
Por separado pelar e cortar a froita en
anaquiños moi pequenos. Mesturar a froita coa
preparación previa e colocar en moldes.
Deixamos enfriar e a servir.



XAMAICA
MARíA  GALEGA

Uo, uo, uo, Baby Baby
Babylon
Uo, uo, uo, Baby Baby
Babylon
Uo, uo, uo, Baby Baby
Babylon

Nacín en Cospeito pero
son xamaicano,
Co sacho, co racho e o
porro na man,
Meu pai é labrego, miña
nai costureira, 
Eu son Rastafari na terra
Galega.

Coros

Fun para a Xunta a pedir
subvención,

E plantar María na
Galicia Nación,
Fraga díxome: “non terás
problemas”
Pero hai que chamala
“María Galega”

Coros

Pasaron os anos e agora
exportamos,
María galega para todo o
estado,
Pataca da Limia, María
Galega,
Repolo Betanzos, María
Galega, 
E viño Barrantes, María
Galega,
Pementos de Herbón,
María Galega,
Queixo de Arzúa, María
Galega,
Percebes de Corme, María
Galega.

Uo, uo, uo, Baby Baby
Babylon
Uo, uo, uo, Baby Baby
Babylon
Uo, uo, uo, Baby Baby
Babylon

Música: Plaxio de Toni.
Letra: Pérez Constanti.



Ainfluencia multirracial deste país, inflúe nos
diferentes pratos típicos xamaicanos. Dado

que é un país que nos ofrece unha gran variedade
de froitas e verduras, propoñemos unha ensalada
como primeiro prato.  O elemento principal da súa
gastronomía é o uso de especias como a pementa e
o “curry” (que os da illa chaman “colombo”) e que
nós empregaremos para facer o cabrito.
Xamaica é un gran productor de azucre, por este
motivo non é de estrañar que o ron sexa a bebida
favorita, e será o licor que nós utilicemos para facer
a nosa sobremesa.
As bebidas e licores que poden acompañar a cea
poden ser: a cervexa caribeña, os cócteles prepara-
dos con licor tía María, o ron xamaicano e o licor
café.
ENSALADA XAMAICANA
Ingredientes para 4 persoas: 4 laranxas peladas e cor-
tadas en anacos, 1 casca de laranxa picada finamente, 4
discos de piña, 200 gr. de canónicos, 100 gr. de berros, 1
culler de cogombriños en vinagre, 1 culler de estragón
finamente picado, 6 culleres de aceite de oliva, 2 culleres
de  zume de limón, sal e caiena.
Mesturar a froita coa pementa de caiena, sal e a
casca de laranxa picada. Incorporar os canóni-
gos e berros. Engadir o cogombrillo e o
estragón. Aliñar todo o conxunto co aceite e o
zume de limón. 
CABRITO Ó “CURRY”(acompañado de arroz branco)
Ingredientes para 4 persoas: 1 e ¼ de cabrito (en ana-
cos), 1 cebola mediana, ½ culler de salsa inglesa , 5
culleres de aceite, 1 tomate, ½ vaso de viño branco, 3
culleres de nata líquida, pementa negra moída ó gusto, 1
limón, 3 dentes de allo, 1 culler pequena de ourego, 1
culler de “curry” en po, 1 pemento vermello, 1 vaso de
caldo de carne, sal ó gusto.
Frotar con limón os anacos de cabrito, lavar con

auga fría e secar con papel absorbente, coloca-
lo nunha pota. Preparar o adobo coa cebola
raiada, os allos pelados e cortados, a salsa
inglesa, o ourego, 2 culleres de aceite, sal e
pementa. Verter este preparado sobre a carne,
revolver ben e deixar repousar unha hora.
Quentar o aceite restante nunha pota grande,
retirar o cabrito do adobo e fritir ata que estea
dourado. Engadir o “curry”, remover e engadir o
tomate pelado e picado, o pemento lavado e
cortado en tiras. Tapar e cocer a lume medio
durante 10 minutos. Agregar o viño e cocer a
lume forte 10 minutos para que este quede
reducido á metade. Engadir o caldo, rectificar o
sal se fose necesario, e cocer unha hora ou ata
que a carne estea tenra e a salsa espesa.
Agregar a nata, remover ben e servir acompaña-
do de arroz branco.
BUDIN Ó RON DE XAMAICA
Ingredientes para 4 persoas: 150 gr. de sémola, 1 l. de
leite, 3 ovos, 35 gr. de pasas, 1 copiña de ron de Xamaica,
canela ou vainilla, azucre ó gusto
Fervemos o leite co azucre, canela ou vainilla,
engadimos a sémola pouco a pouco, movendo
suavemente para que non se pegue, deixamos
ferver 10 minutos. Retiramos do lume e, sempre
removendo, deixamos caer as xemas e as
claras ben batidas, as pasas e o ron.
Botámolo nun molde acaramelado e colocámo-
lo nun forno por un tempo non menor de 20 min-
utos. Quitamos o molde e servimos o budin
botándolle un pouco de ron por enriba. Se quer-
emos darlle máis colorido, acendemos un fós-
foro e presentámolo ardendo.
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MANDUKA VASCA
Omenú que aquí presentamos utiliza produc-

tos vascos da terra e do mar. Como primeiro
prato faremos unha “porrusalda” que é unha
sopa espesa de porros e patacas. En Guipuzkoa
será unha simple “porrupatata” e en Biscaia
tamén terá cenoria e bacallau. A máis sólida é a
de Iparralde, coa participación do touciño de
porco e a graxa de oca. 
O segundo prato será un bacallau á Bizcaína ou
un entrecot cun queixo vasco,  para os máis
carnívoros. 
Para sobremesa, un pastel vasco que se elabo-
ra principalmente  en Iparralde  (Pays Basque)
na localidade de Sara. Podemos atopalo feito
artesanalmente nos mercados de Euskadi Sur.
Para beber, unha boa sidra, un viño tinto navar-
ro e un txacolí, (viño xove, fresco e afroitado)
poden ser uns bos acompañantes da comida
que propoñemos.

PORRUSALDA
Ingredientes para 4 persoas: 250 gr. de bacallau
desmigado, 300 gr. de patacas, 4  porros, 2  ceno-
rias, pementa negra en grao, 1 folla de loureiro, ½
vaso de aceite de oliva, sal e un pouco de pemento.

Desalgamos o bacallau durante 12 horas cam-
biando a auga durante dúas veces. Lavar coida-
dosamente as verduras. Colocamos o bacallau
nunha pota e cubrímolo con auga, retirándoo
cando ferva. Deixamolo 10 minutos en repouso
e escurrimos esnaquizándoo. Reservamos o
caldo.
Nunha pota quentamos o aceite, botamos os
allos ata que se douren. Limpamos os porros
(quitando a parte verde) e cortámolos en ana-
cos. Engadimos os porros á pota xunto coas
patacas (peladas e cortadas). 
Finalmente engadimos as cenorias e o loureiro.
Deixamos uns minutos e agregamos o bacallau,
salpicando todo cun pouco de pemento.
Botamos o caldo, un pouco de sal e pementa.
Deixamos cocer durante 10 minutos.

BACALLAU Á VIZCAÍNA
Ingredientes para 4-6 persoas: 8 anacos de
bacallau, 3 dl. aceite oliva, 5 dentes de allo, 700 gr.
de cebolas vermellas, 700 gr. de tomates, 3 pemen-
tos morróns, 3 pementos chouriceiros secos e 2
rebandas de pan tostados.

Desalgamos o bacallau. Escamámolo, quitá-
moslle as espiñas e secámolo cun pano limpo.
Poñemos nunha cazola a lume lento o aceite e
dous dentes de allo pelados pola metade.
Cando empezan a tomar cor os allos retirámo-
los. Engadimos a ese aceite tódalas cebolas
peladas e cortadas, menos unha.
Unha vez frita e dourada a cebola (ó redor de 20
minutos a lume lento) engadimos a metade dos
tomates, pelados, sen pebidas e picados.
Deixamos fritir pouco a pouco todo o conxunto.
Noutra tixola fritimos unha cebola pequena ben
picada, logo agregamos o resto dos tomates,
cortados en anacos grandes, os pementos mor-
róns , os chouriceiros previamente remollados
en auga e as rebandas de pan tostado, deixam-
os cocer e cando todo está tenro pasámolo pola
batedora. A salsa resultante temos que engadila
ó tomate e á cebola que anteriormente tiñamos
preparados e mesturamos ben todo.
Poñemos na pota a lume medio un ¼ litro de
aceite e 3 dentes cortados en láminas. Cando
empezan a dourarse retiramos os allos e intro-
ducimos os anacos de bacallau coa pel para
arriba. É conveniente que o bacallau estea moi
seco (pode saltar se ten auga).  Se queremos,
podemos pasalos por fariña previamente.
Cando empezan a minguar, dámoslle a volta,
sempre tendo en conta que debemos cocelos e
non fritilos. Non debemos deixar pasalos
demasiado porque terminarán por facerse coa
salsa.
Nunha pota de barro poñemos unha capa de
salsa no fondo, sobre ela colocamos os anacos
de bacallau e cubrímolos coa salsa restante.
Ten que estar no lume de 5 a 8 minutos, moven-
do a cazola constantemente de forma rotatoria
ou en vaivén e sen brusquidades. Antes de
servilo, temos que deixalo repousar uns 10 mi-
nutos.



ENTRECOT/SOLOMBO CON SALSA DE QUEIXO
IDIAZABAL
Ingredientes para 5 persoas: 5 solombos de 250
gr., 1 litro de nata, 200 gr. de queixo Idiazabal
(tamén pode ser Roncal), coñac, sal e pementa.
Poñemos a nata a espesar unha hora antes a
lume lento (que non ferva). Facemos os solom-
bos nunha tixola, botándolles sal ó gusto.
Retiramos o solombo e botamos un pouco de
coñac. Engadimos a nata e o queixo.
Deixamos que ferva poñéndoos ó punto de sal
e pementa. Botámoslle a salsa ós solombos e
a servir.

PASTEL VASCO
Ingredientes: 250 gr. de fariña de trigo, 125 gr. de
azucre, 125 gr. de manteiga, 2 xemas de ovo, un
pouco de sal, 1 culler de café de léveda en po,
unha raiadura de limón, marmelada de cereixa (ou
crema pasteleira).
Sobre unha mesa colocamos a fariña facendo
un burato no centro e engadimos ó resto dos
ingredientes (a manteiga é mellor que estea
derritida). Amasamos os ingredientes ata obter
unha masa homoxénea. Dividimos a masa en

dúas partes, unha un pouco maior que a outra.
Estendemos a masa cun rodo e colocamos
unha parte sobre un molde (untado previamen-
te con manteiga e fariña). Enchemos coa mar-
melada de cereixa e tapámolo coa outra parte
de masa. Metemos ó forno a 180º durante 30
minutos. 
Actualmente a marmelada de cereixa está
substituíndose pola crema pasteleira debido á
escasa produción desta marmelada en
Iparralde. En Euskadi Sur elabórase unicamen-
te con crema pasteleira.

Comida vasca 2003

Canción: INFANTA ELENA
Dálle outro fillo ó Borbón Infanta Helena,
Xa cho manteremos nós,
Ti fode non teñas pena.
Muxe a Marichalar ata que salgha unha
nena..................
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinfanta Helena, ¡Au!
Música: La Macarena
Letra: Hermanos Vidal

Canción : O AUTOBÚS DAS NOVE
Me cagho no autobús das nove,
nunca chegha ben,
Eso si que fode ,
Temos que ir a pé.

Música: "Las espais gels".
Letra: César Lema. Comida vasca 1997



¡O SOVIET!
Omenú consistirá nuns aperitivos de “ikra” (ensa-

lada) de berenxenas e “pirozhki” (pasteis) de
fígado de boi, un prato principal de “boi Strogonoff”,
e unha sobremesa de tortillas de requeixo.
Os aperitivos son moi típicos nas comidas rusas
(“pir” en ruso significa festa), e soen comerse
despois do peixe e antes da carne. Tamén se coñe-
cen polo nome de “vol-au-vent”.
A cea debe acompañarse de cervexa, e para
rematar (ou como aperitivo) pódese elaborar unha
típica bebida doce rusa. (Ingredientes: 850 ml. de
auga, 1-2 limóns, 200 gr. de mel. Férvense a auga
coas mondas dos limóns, bótaselle o mel e o zume
dos limóns e déixase enfriar. Sérvese con xeo).

iKRA DE BERENXENAS (ENSALADA DE BERENXE-
NAS)
Ingredientes para 4 persoas: 2 kg de berenxe-
nas, 1 kg. de tomates, 1 kg. de cebolas, 3
pementos medianos, vinagre, aceite e sal.
Córtanse en cubos pequenos as cebolas, os
pementos e os tomates. Cócense as berenxe-
nas, quítaselle a tona e pícanse. Mestúrase e
bótaselle aceite, vinagre e sal. Como ingredi-
ente opcional pode engadírselle iogur natural.

PIROZHKI (PASTEIS DE FÍGADO DE BOI)
Ingredientes para a pasta: 400 gr. de fariña de
trigo, 200 gr. de nata líquida, 100 gr. de man-
teiga, 2 ovos e sal.
Ingredientes para o recheo: 40 gr. de manteiga,
1 cebola, 200 gr. de fígado de boi, 200 gr. de
champiñóns, 2 ovos cocidos, perexil, 2 culler-
adas de nata líquida, 1 xema de ovo, pementa e
sal.

Para a masa: quéntase a manteiga nunha tixola
e sofrítese a cebola moi picada, engádese o
fígado cortado en tiras e déixase a lume forte. Á
parte, cócense os champiñóns ben picados nun
pouco de manteiga. Unha vez cociñado, pícase
o fígado máis miúdo (ou faise puré, segundo
guste) e xúntase cos champiñóns e cos ovos
cocidos tamén moi picados. Despois bótaselle
sal e pementa e mestúrase a masa coa nata e o
perexil ata obter unha masa compacta.

Para a pasta: mestúranse tódolos ingredientes,
tápase e déixase repousar 10 min. Despois
aplánase ata 0,5 cm. de grosor e córtase en rec-
tángulos.

Para rematar os “pirozhki” colócase unha ou
dúas culleradas de masa sobre os rectángulos
de pasta, dóbranse en forma rectangular e
sélanse os bordes; úntanse en xema de ovo e
colócanse sobre unha bandexa aceitada. Por
último, métense no forno quentado a 200º C
durante uns 30 min.
Outra forma de elaborar os “pirozhki” é empre-
gar pataca para a masa. Nesta variante faise
unha masa compacta de puré de pataca, fariña
de trigo e ovo coa que se envolve a pasta de
fígado, facendo boliños recheos.
Despois frítense na tixola con aceite abundante.

BOI STROGONOFF
Ingredientes para 4 persoas: 800 gr. de carne de
boi, 4 cebolas, 400 gr. de champiñóns, 50 gr. de
manteiga, mostaza, pementa, 500 gr. de nata
líquida, aceite, sal e azucre.

Bótase a cebola cortada en rodelas e os
champiñóns a fritir a lume lento. Noutra tixola,
saltéase a carne cortada en tiras estreitas na
manteiga, engádeselle sal, un pouco de azucre
e pementa e xúntase coas cebolas e os
champiñóns.
De seguido, bótaselle a nata líquida e déixase
cocer a lume lento durante 10 ou 15 minutos.
Este prato acostuma acompañarse de arroz
branco. 

SYRNIKI (TORTILLAS DE REQUEIXO)
Ingredientes para 4 persoas: 500 gr. de
requeixo, 6-7 culleradas de fariña de trigo, 1
ovo, 2 culleradas de azucre, aceite e sal.

Mestúranse tódolos ingredientes menos o
aceite, amásase e faise un cilindro ancho que se
corta en rebandas finas. Quéntase ben o aceite
e frítense as tortillas polos dous lados. Poden
untarse con marmelada, mel ou crema de leite.



Camarada Boris Yeltsin cando vas
pola Siberia,
¡Siberia!,
Camarada Boris Yeltsin cando vas
pola Siberia,
¡Siberia!,
Borrachiño pola estepa, mexando
polas silveiras
Borrachiño pola estepa, mexando
polas silveiras

Tovarich Yeltsin,Tovarich Yeltsin,
Tovarich Yeltsin, ¡Por Deus!
Sempre mamándote a vodkas
Xa estamos ata os “Koljós”.

Camarada Ilich Lenin ficaches
feito unha momia,
¡Momia!,
Camarada Ilich Lenin ficaches
feito unha momia,
!Momia!,
Séguenche medrando as uñas
para rabuñar a historia,
Séguenche medrando as uñas
para rabuñar a historia.

Tovarich Lenin, Tovarich Lenin,
Tovarich Lenin, ¡Perdón!
O teu corpo está a podrecer,
Xa volta a revolución.

Música: Oliñas veñen/Letra: Pérez Constanti

CANCIÓN SOVIETICA
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Agradecementos:
indinidjid,goignfdgdgdfg,dgdadd
dgdgreger

1. SUXERENCIAS DE ORGANIZACIÓN

Aínda que se trate dunha cea, é interesante ofrecer ós comensais algo
máis que comida. O ideal sería convidar a algún turco/a ou alguén que
coñeza o país (escoller á persoa con sentidiño) para dar unha charla
sobre o país despois da cea e que ensine algún baile típico ou canción
do país ós festeiros, se isto non é posible alguén debería preparar a
charla botando man de internet. 
Tede en conta que o aspecto cultureta da cea vai ser o que a diferente
maiormente de calquera outra cea.

2. AMBIENTACIÓN

Para ambientar o local debe conseguirse unha luz de cores suxerinte,
cubrindo as bombillas ou lámpadas con velos de cores fortes (verme-
lla, morado, azul ou verde). O mantel da mesa tamén deberá ser de
cores fortes, colocándolle encima velas prendidas, flores naturais e
algún motivo de cultura otomana a poder ser.
É moi importante que se consiga música turca para ambientar a cea,
porque vai ser o máis importante para acadar un ambiente adecuado e
tamén para botar unhas "bailas".
Recoméndase acondicionar un espacio aparte para tomar o té ou café
despois da cea e escoitar a charla. É suficiente cunhas alfombras
cómodas, uns coxíns para sentarse no chan e uns tapices colgando na
parede.
A vestimenta coa que ten que chegar a xente debe ser de estilo "danza
dos sete velos", "pitonisa" ou "musulmán de chalaba". Queda como deci-
sión do organizador pedir un intercambio de sexos no vestir, é dicir,
que sexan os homes os que se vistan con sete velos, isto daralle unha
chispa particular.

CONSELLOS XERAIS PARA UNHA BOA ACCIÓN

Cociña: Berta, Begochu, Merche
Espiño,Mariajo. Correc. lingüistica:
Maquetación: Quico.Agradecemos a tod@s
aqueles que nestes anos colaboraron a
encher de riqueza a nosa sociedade, coa súas
receitas, cancións e iniciativas.
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