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MENÚ BASAL 
SETEMBRO 14                                                             CATERING ANTONIO GALLEGO CID S.L. 

DÍA 1º PRATO 2º PRATO SOBREMESA SUXERENCIAS CENA

10 Sopa Lombo c/ ensalada Lácteo Ensalada mixta/ Tortilla de 
patacas/ Iogur

11 Ensaladilla Terneira jardinera Froita Verduras á prancha/ Pescado 
ó forno c/ arroz/ Froita

12 Macarróns c/
tomate

Pescada á romana 
c/ensalada

Xeado Berenxena ó forno/ Pasta c/ 
tomate/ Iogur

15 Crema de 
calabacín

San Xacobo c/
ensalada

Lácteo Coli f lor rebozada/Ternera 
asada/ Iogurt

16 Arroz tres 
delicias

Salmón á prancha 
c/ patacas

Froita Ensalda/ Rapante con arroz/ 
Froita

17 Sopa de estrelas Xamón asado c/ 
guarnición

Natillas chocolate Ensalada de patata, pementos 
e atún/ Iogurt

18 Lentellas Abadexo á romana 
c/ ensalada

Froita Ensalada Mixta/ Sandwich de 
xamón e queixo/ Froita

19 Xudías c/ xamón Tortilla c/ tomate Lácteo Arroz con carne e verduras/ 
Igort

22 Crema de 
cenorias

Polo asado c/
patacas

Lácteo Ensalada mixta/ Albóndegas c/ 
patacas/ Iogur

23 Empanada de 
xamón e queixo

Pescada á prancha 
c/ ensalada

Froita Puré de cenorias/ Peixe 
romana c/ patacas/ Froita

24 Menestra de 
verduras

Hamburguesa c/ 
patacas

Pasteliño Pisto de verduras/ Sandwich 
de xamón e queixo/ Iogur

25 Ensalada de 
pasta

Bacallau á 
portuguesa

Froita Ensalada de tomate e atún 
Tortilla de espárragos/ Froita

26 Crema de 
verduras

Albóndegas c/arroz Lácteo Crema de cabaza/ Carne ó 
caldeiro/ Iogur

29 Crema de  
cenoria

Filete c/ patacas Lácteo Salteado de espinacas c/ 
gambas/ Tortilla francesa/ 
Froita

30 Fabada Salmón á prancha 
c/ensalada

Froita Ensalada mixta/ Lomo á 
prancha/ Iogur
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RECUPERA OS BOS HÁBITOS COA VOLTA AO COLE... SEGUE ESTES CONSELLOS: 

• Variar ao máximo a alimentación, incluíndo alimentos de todos os grupos. 
• É importante realizar 5 comidas ao día, as 3 principais (almorzo, comida e cea) e dúas 

colacións a media mañá e como merenda. 
• Comer sen présa e mastigar correctamente os alimentos. 
• Escoller sempre un primeiro prato de vexetais en comida e cea. 
• Tomar polo menos 2 ou 3 pezas de froita ao día, escollendo preferentemente a froita de 

tempada. 
• Incluír na dieta diaria lácteos. 
• Ao longo da semana alternar carne, peixe ou ovos, e tamén arroz, pasta, legumes ou 

patacas. 
• É moi importante asegurar os niveis axeitados de líquidos que precisa o noso organismo, e 

para eso tomar auga como bebida de elección. 

!  !  
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DÍA 1º PRATO 2º PRATO SOBREMESA SUXERENCIAS CENA

1 C r e m a d e 
calabacín

Tortilla con tomate Iogur Empanada galega/ Froita

2 Lentellas Pescada con salsa de 
gambas

Froita Caldo galego/ Pavo á prancha/ 
Iogur

3 Arroz tres delicias San Xacobo  con 
ensalada

Xeado Variñas de pescada con patacas e 
ensalada/ Froita

6 Crema de cabaza Albóndegas con arroz Iogur Ensalada/ Rapante con arroz 
branco/ Froita

7 M e n e s t r a d e 
verduras

Filete con patacas Froita C o e l l o ó f o r n o c / a r r o z e 
guarnición/ Iogur

8 Spaguttis con 
tomate

Fogonero á prancha 
con ensalada

Natilla chocolate Ensalada mixta/ Peixe prancha c/ 
patacas / Froita

9 Xudías con xamón Polo asado c/ patacas Froita Verduras á prancha/ Polo c/ arroz/ 
Iogur

10 Empanada Abadexo á  romana 
con ensalada

Iogur Coliflor rebozada/ Xamón asado c/ 
patacas/ Froita

13 Crema de verduras Chuleta c/ensalada Iogur Tenreira cocida c/ patacas e 
guisantes/ Froita

14 M a c a r r ó n s c o n 
tomate

Bacallau á portuguesa Froita C o e l l o ó f o r n o c / a r r o z e 
guarnición/ Iogur

15 Fabada Milanesa de polo con 
ensalada

Iogur Ensalada de pasta/ Lombo de 
porco á prancha/ Froita

16 Sopa de pasta Pescada á prancha 
con cachelos

Froita Crema de cenoria/Tortilla francesa 
c/ xamón cocido/ Iogur

17 Lentellas Lombo ó forno con 
ensalada

Pasteliño Pizza vexetal/ Froita

20 Pure de cenorias Hamburguea c/
patacas

Froita Crema de cenoria/Tortilla francesa 
c/ xamón cocido/ Iogur

21 Potaxe de 
garavanzos  

Salmón á prancha con 
ensalada

Piña Ensalada de patata, pementos e 
atún/ Froita

22 Arroz tres delicias Xamón asado con 
guarnición

Froita Luras á romana c/ ensalada/ Iogur

23 Sopa de pasta Pescada á prancha 
con ensalada

Iogur Verduras á prancha/ Milanesa c/ 
patacas/ Froita

24 Crema de verduras Tortilla de patacas con 
tomate frito

Froita E s p i n a c a s c o n b e c h a m e l / 
Xamonciños de pavo ó forno/ Iogur

27 M e n e s t r a d e 
verduras

Guiso de tenreira Froita Ensalada/ Rapante con arroz 
branco/ Iogur

28 Crema de 
calabacín

Abadexo con 
ensalada

Natilla Crema de verduras/Milanesa de 
polo c/ leituga/ Froita

29 Espagettis con 
atún

Polo asado con 
patacas

Froita Ensalada templada de arroz, 
acelgas e xamón/ Iogur

30 Lentellas Pescada en salsa 
verde con cachelos

Iogur Tomate asado/ Peixe c/ pataca 
cocida/ Iogur

31 Sopa de estrelas Albóndegas c/arroz Froita Berenxenas rebozadas/ Croquetas 
c/ ensalada tomate/Froita
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É tempada de ... Cogomelos 

Os cogomelos son alimentos cun baixo contido calorífico. Só conteñen 20 calorías por cada 100 
gramos grazas ao seu alto contido en auga. 

Conteñen ergosterol, unha substancia que se encontra nos tecidos vexetais e que pode transformarse 
en vitamina D. Grazas á acción do sol, o ergosterol convértese en provitamina D2 e no organismo, en 
concreto no ril onde se producen as formas activas da vitamina D. Favorecen a absorción de calcio e 
fósforo, o que contribúe á mineralización de ósos e dentes. 

Os cogomelos presentan boas cantidades de vitaminas do grupo B. En concreto, destaca a súa 
achega de vitaminas B2 e B3, ademais de ser fonte dalgúns minerais como iodo, potasio e fósforo. 

A vitamina B2 ou riboflavina relaciónase coa produción de anticorpos e de glóbulos vermellos, 
participa na produción de enerxía e no mantemento do tecido epitelial das mucosas. 

A vitamina B3 ou niacina axuda no aproveitamento dos hidratos de carbono, graxas e proteínas, na 
produción de hormonas sexuais e na síntese de glicóxeno, a principal reserva de enerxía en forma de 
hidratos de carbono no fígado e nos músculos do organismo. Ademais, xoga un papel importante no 
crecemento. 

O iodo intervén nos procesos de crecemento, ademais de ser un mineral indispensable para o bo 
funcionamento da glándula tiroide, que regula o metabolismo. 

O potasio é un mineral necesario para a transmisión e xeración do impulso nervioso e para a 
actividade muscular normal, ademais de intervir no equilibrio de auga dentro e fóra da célula. 

O fósforo ten unha importante función estrutural porque forma parte de ósos e dentes e axuda 
ademais en procesos de obtención de enerxía. 
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9 CONSELLOS SOBRE A ALIMENTACIÓN NAS FESTAS DE NADAL... 

1.Disfruta dos pratos tradicionais do teu fogar, é o mellor momento e os días adecuados para facelo. 
2.Hai que cociñar só a cantidade que se vai comer o día da celebración, evitando que estas preparacións sigan 
presentes na túa mesa durante os días ou semanas seguintes. 
3.O mesmo sucede cos turróns, barquillos e polvoróns. É necesario planificar ben a compra. Hai que comelos 
"cando toca" e con moderación evitando ter restos na casa durante todo xaneiro. 
4. Prepara uns entrantes lixeiros antes de servir os pratos fortes a base de ensaladas, marisco fervido e carnes 
magras como o xamón. 
5.Puedes comer de todo o que se ofrece intentando non encher os pratos máis do que o fas habitualmente na túa 
alimentación diaria. 
6.Come devagar, con tranquilidade e mastigando ben os alimentos. 
7.O rematar as comidas... por que non saír a dar un paseo en familia? 
8.Aunque realizases unha comida copiosa non te saltes outras comidas. É preferible que fagas as tres comidas 
principais aínda que sexan máis suaves, por exemplo un pouco de verdura fervida, un peixe branco á prancha e 
de sobremesa un iogur desnatado. 
9.A piña e a papaia son froitas baixas en azucre e con efecto diurético que che poden ser de grande axuda se tes 
dixestións pesadas. 

DÍA 1º PRATO 2º PRATO SOBREMESA SUXERENCIAS CENA

1 Lentellas Pescada á prancha  
c/ensalada

Iogur Verduras salteadas c/ xamón/
Tenreira asada / Froita

2 S o p a d e 
verduras

Xamón asado c/
patacas

Froita Tomate recheo/ Variñas de 
peixe / Iogur

3 M a c a r r ó n s c /
tomate

Bacallau á romana 
c/ensalada

Iogur Verduras á prancha/ Tortilla de 
patacas/ Froita

4 C r e m a d e 
cenorias

Tort i l la c/ tomate 
natural

Froita Coliflor rebozada/ Pescado ó 
forno c/ arroz/ Iogur

5 Xudías c/ xamón Albóndegas c/ arroz Pasteliño Pisto de verduras/ Sandwich 
de xamón e queixo/ Froita

8 FESTIVO

9 A r r o z t r e s 
delicias

Salmón c/ ensalada Froita Puré de cenorias/ Pavo asado/
Iogur 

10 Crema de 
guisantes

Filete c/ patacas Natilla Berenxena prancha/Peixe ó 
forno c/ patacas / Froita

11 Fabada Empanada Froita Ensalada de tomate e queixo 
Tortilla de espárragos/ Iogur

12 Sopa pasta Pescada á prancha 
c/ensalada

Iogur Crema de cabaza/ Carne ó 
caldeiro/ Froita

15 C r e m a d e 
cabaza

S a n X a c o b o c / 
ensalada

Iogur Quiché de espinacas e queixo/ 
Froita

16 Caldo galego F o g o n e r o á 
portuguesa

Froita Puré de porros/Carne guisada 
c/ pasta / Iogur

17 Lentellas Carne guisada Bebible Ensalada mixta/ Revolto de 
champiñóns / Froita

18 M a c a r r ó n s c / 
tomate

Pescada a galega Froita Champiñóns ó alliño/ Filete c/ 
patacas/ Iogur

19 MENÚ NADAL Turrón Ensalada de arroz c/ xamón e 
queixo/ Froita
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MENÚ BASAL 

ENERO 15                                                                           CATERING ANTONIO GALLEGO CID S. L. 

DÍA 1º PRATO 2º PRATO SOBREMESA SUXERENCIAS CENA

8 Xudías c/ xamón Tortilla de patacas 
c/ tomate

Froita Verduras á prancha/ Polo c/ 
pasta/ Iogur

9 Crema de 
cabaza

Albóndegas c/ 
arroz

Iogur Coliflor rebozada/ Xamón 
asado c/ patacas/ Froita

12 Fabada  San Xacobo c/ 
ensalada

Iogur Tenreira cocida c/ patacas e 
guisantes/ Froita

13 Sopa de pasta Milanesa de polo c/ 
patacas

Froita Coello ó forno c/ arroz e 
guarnición/ Iogur

14 Macarróns  
c/tomate

Pescada á prancha 
c/ ensalada

Natilla vainilla Ensalada de pasta/ Pavo 
asado/ Froita

15 C r e m a d e 
brócoli

Lombo ó forno c/ 
patacas

Froita Crema de cenoria/Torti l la 
francesa c/ xamón cocido/ 
Iogur

16 Lentellas Salmón á prancha 
c/  ensalada

Iogur Pizza vexetal/ Froita

19 Puré de cenorias Bacallau á romana 
c/ ensalada

Froita Crema de cenoria/Torti l la 
francesa c/ xamón cocido/ 
Iogur

20 Garavanzos c/ 
espinacas

Xamón asado c/
patacas

Pasteliño E n s a l a d a d e p a t a c a , 
pementos e atún/ Froita

21 A r r o z t r e s 
delicias

Pescada á prancha 
c/ ensalada

Froita Luras á romana c/ ensalada/ 
Iogur

22 Sopa de estrelas P o l o a s a d o c /
patacas

Iogur Verduras á prancha/ Milanesa 
c/ patacas/ Froita

23 C r e m a d e 
cenoria

F o g o n e r o c /
ensalada

Froita Espinacas con bechamel/ 
Xamonciños de pavo ó forno/ 
Iogur

26 C r e m a d e 
cabacín

Hamburguesa c/ 
patacas

Froita Ensalada/ Rapante con arroz 
branco/ Iogur

27 Lentellas Pescada á romana 
c/ ensalda

Bebible Crema de verduras/Milanesa 
de polo c/ leituga/ Froita

28 Xudías c/ xamón Filete c/  ensalada Froita Ensalada templada de arroz, 
acelgas e xamón/ Iogur

29 Fabada Abadexo c/ 
cachelos

Iogur Tomate asado/ Peixe c/ pataca 
cocida/ Iogur

30 Espaguetis c/ 
tomate

Empanada de 
xamón e queixo

Froita Berenxenas rebozadas/ 
Croquetas c/ ensalada tomate/
Froita
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Consellos prácticos para fomentar o consumo de froitas e verduras en nenos... 

• Presentar os pratos de forma divertida, con cores variadas para que resulten máis 
atractivos e apetitosos. 

• Comezar o día con froitas. Un vaso de zume de froita, rebandas de plátano, ameixas 
ou amorodos, etc., darán un enérxico e delicioso comezo ao día, e ofreceranlle 
ademais unha cantidade alta de fibra, máis vitaminas e minerais e nada de graxa. 

• As froitas pódense levar doadamente a todos os lugares e poden darlle unha rápida 
carga de sabor e enerxía en calquera momento. Ao saír de paseo, é importante meter 
na mochila ou na guanteira do coche unha mazá, unha laranxa, unha pera, un 
plátano ou unha bolsa de froitos secos (noces, pistachos, cacahuetes, etc.) ou 
desecados (pasas, albaricoques secos...). 

• Utilizar verduras conxeladas ou en conserva cando sexa imposible conseguir 
produtos frescos, para que non pasen días sen comer verduras variadas. 

• Engadir froitas e verduras cortadas ou en puré aos pratos de carne. Por exemplo: 
lombo de porco con puré de mazá, peituga de pavo con piña, pavo ou polo á laranxa, 
flan de espinacas e gambas, polo con salsa de pementos, espaguetis con 
champiñóns e cogomelos, arroz con verduras... Utilizar as verduras picadas 
finamente ou reladas para mesturar coa carne picada ou cos guisos de carne ou 
peixe. 

• Recorrer ao puré de verduras para espesar sopas e engadir sabor. 
• Preparar sobremesas doce con hortalizas (torta de cenoria, bocaditos doce de 

cabaza...) ou con froitas (biscoito recheo de froitas, pastel de mazá, iogur ou xeado 
con culis de kiwi, amorodos, etc.). 

• Cortar os alimentos en formas curiosas tamén fainos máis apetecibles. Pódense 
facer sándwichs vexetais con leituga, tomate, cenoria relada, con queixo, xamón, 
atún, etc., colocados en canapés cortados en forma de triángulo ou círculo. 

   ! !  
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MENÚ BASAL 
FEBREIRO 15                                                                                        CATERING ANTONIO GALLEGO CID S.L.

DÍA 1º PRATO 2º PRATO SOBREMESA SUXERENCIAS CENA

2
Lentellas Tortilla de pataca c/

tomate Lácteo Pisto de verduras/ Sandwich 
de xamón e queixo/ Froita

3
Xudías c/ xamón Polo asado c/ 

patacas Froita de tempada Puré de cenorias/ Pavo asado/ 
Iogur

4 Macarróns c/
tomate Salmón c/ensalada Lácteo Berenxena prancha/Peixe ó 

forno c/ patacas / Froita

5 Crema de 
cenoria Lombo c/patacas Froita de tempada Ensalada de tomate e queixo 

Tortilla de espárragos/ Iogur

6
Caldo Galego Abadexo á romana 

c/ pataca cocida Lácteo Crema de cabaza/ Carne ó 
caldeiro/ Froita

9
Sopa de pasta Albóndegas c/arroz Lácteo Berenxena ó forno/ Pasta 

mariñeira/ Froita

10
Fabada Bacallau á 

portuguesa Froita de tempada Ensalada mixta/ Filete c/ 
patacas / Iogur

11 Crema de 
cabaciña Milanesa c/patacas Natilla chocolate Puré de porros/Carne guisada 

c/ pasta / Froita

12 Arroz tres 
delicias

Pescada á prancha 
c/ ensalada Froita de tempada Champiñóns ó alliño/ Polo c/ 

patacas/ Iogur

13 Menestra de 
verduras

Carne guisada c/ 
patacas Pasteliño Ensalada mixta /Pescada á 

romana/ Froita

16

ENTROIDO17

18

19 Crema de 
verduras

Hamburguesa c/ 
patacas Froita de tempada Berenxena prancha/Lombo 

prancha c/ patacas / Iogur

20 P o t a x e d e 
garavanzos

Pescada á romana 
c/ ensalada Lácteo Ensalada de tomate e atún 

Tortilla de champiñóns/ Froita

23 Crema de 
cabaciña

San Xacabo c/
ensalada Lácteo Verduras salteadas c/ xamón/

Tenreira asada / Froita

24 Sopa de estrelas Xamón asado c/
patacas Froita de tempada Xudías c/ tomate/ Tortilla de 

patacas / Iogur

25 Fabada Pescada á prancha 
c/ ensalada Bebible Verduras á prancha/ Revolto 

de allos tenros/ Froita

26 Espaguetis c/ 
tomate

Filete de porco c/
patacas Froita de tempada Ensalada mixta/ Roliños de 

polo c/ xamón e queixo/ Iogur

27 Lentellas Abadexo c/
ensalada Lácteo Coliflor rebozada/ Pescado ó 

forno c/ patacas/ Froita
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Hoxe propoñémosvos todo un clásico das receitas…PASTEL DE VERDURAS... Unha forma 
realmente fantástica de que toda a familia comamos verduras, xa que somos os pais somos os 
primeiros que temos que comer moita verdura por nós, e porque somos un exemplo a seguir xa que 
os nosos pequenos nos imitan en todo. 
 
É unha receita moi sinxela de preparar, e ademais podedes deixar este pastel de verduras feito con 
antelación. 

Ingredientes: 
 
1 cabaciña 
3 cenorias 
150 gr de chícharos tenros conxelados 
150 gr de feixóns verdes conxelados 
1 cebola 
4 ovos 
200 ml de nata líquida para cociñar 
Aceite de oliva virxe extra 
Sal  
Pementa negra recén moída 
 
Como facer pastel de verduras: 

Pelamos a cebola e cortamos en anacos finos. Lavamos moi ben a cabaciña baixo o chorro de auga 
da billa, despuntamos e cortamos en anacos. Poñemos ambas as dúas cousas, a cebola e a cabaciña 
a pochar nunha tixola con aceite de oliva virxe extra. Reservamos. 
 
Pelamos as cenorias e cortamos en dadiños, cocémolas en auga uns 8 minutos, cocemos, por 
separado, da mesma forma os chícharos e os feixóns. Arrefriamos baixo o chorro de auga para parar 
a cocción e escorremos. 
 
Batemos os ovos nunha cunca grande, engadimos a nata líquida e batemos cun chisco de sal e outra 
de pementa. Incorporamos a cabaciña e a cebola así como as verduras cocidas. 
 
Vertemos esta mestura nun molde alongado, tipo plum cake, se non é de silicona deberedes 
engraxalo cun pouco de aceite ou manteiga para evitar que se pegue. Introducímolo no forno a 
prequecer a 160º C uns 40 ou 45 minutos, comprobaremos que está cociñado picando cun espeto, se 
está sae limpa é que xa está listo. 

Podedes servilo en quente ou en frío cun pouco de salsa de tomate.   



!

MENÚ BASAL 
MARZO 15                                                                                        CATERING ANTONIO GALLEGO CID S.L

DÍA 1º PRATO 2º PRATO SOBREMESA SUXERENCIAS CENA

2 Crema de 
verduras

San Xacobo c/ 
ensalada

Iogur Pisto de verduras/ Sandwich 
de xamón e queixo/ Froita

3 Fabada Pescada á romana 
con ensalada

Froita Puré de cenorias/ Pavo asado/ 
Iogur

4 Menestra Filete c/patatas Iogur Berenxena á prancha/Peixe ó 
forno c/ patacas / Froita

5 Macarróns c/ 
tomate

Salmón c/ensalada Froita Ensalada de tomate e queixo 
Tortilla de espárragos/ Iogur

6 Lentellas Tortilla c/tomate Natilla chocolate Crema de cabaza/ Carne ó 
caldeiro/ Froita

9 Sopa de estrelas Albóndegas c/arroz Froita Berenxena ó forno/ Pasta 
mariñeira/ Iogur

10 Macarróns  c/
tomate

Abadexo á romana 
c/ensalada

Iogur Ensalada mixta/ Peixe á 
romana c/ patacas / Iogur

11 Xudías c/xamón Polo asado c/
patatas

Melocotón P u r é d e p u e r r o s / C a r n e 
guisada c/ pasta / Iogur

12 Potaxe de 
garavanzos 

Pescada á galega Iogur Champiñóns ó alliño/ Filete c/ 
patacas/ Froita

13 Crema de 
cabaza

Lombo ó forno Froita Ensalada mixta/ Pasta guisada 
c/ xamón/ Iogur

16 Crema  de  
calabacín

Hamburguesa c/ 
patacas 

Froita Ensalada mixta/ Tortilla de 
patacas/ Iogur

17 Espaguetis c/
tomate

Marmitako Iogur Coliflor rebozada/ Xamón 
asado c/ patacas/ Froita

18 Lentellas Empanada  de 
xamón e queixo 

Froita Xudías c/ xamón/ Pescado ó 
forno c/ patacas/ Iogur

19 Arroz tres 
delicias

Bacallau ó forno Bebible Berenxena á prancha/Polo 
asado c/ patacas / Froita

20 FESTIVO

23 Sopa de pasta Lasaña Iogur Verduras salteadas c/ xamón/
Ternera asada / Froita

24 Fabada Pescada á prancha 
c/cachelos

Froita Xudías c/ tomate/ Variñas de 
peixe / Iogur

25 Xudías c/xamòn Milanesa de Porco 
c/ensalada

Iogur Verduras á prancha/ Revolto 
de allos tenros/ Froita

26 Garavanzos c/ 
espinacas

Bacallau á 
portuguesa

Froita Ensalada mixta/ Tortilla de 
patacas/ Iogur

27 Crema de 
verduras

Carne guisada Natilla vainilla Coliflor rebozada/ Pescado ó 
forno c/ patacas/ Froita
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E TEMPADA DE… BRÓCOLI!!! 

O brócoli foi cualificado como a hortaliza de maior valor nutritivo por unidade de peso 

de produto comestible. 
 
O compoñente maioritario desta verdura é a auga, polo que o seu valor calorífico é 

moi baixo. Como o resto das crucíferas, o brócoli ten unha grande importancia dende 

o punto de vista nutricional, pola súa variedade e cantidade vitamínica. É unha fonte 

excelente de vitamina C, ácido fólico e niacina, e unha boa fonte de 

provitamina A (beta-caroteno), vitamina B1 e E. O beta-caroteno é un pigmento 

natural que confire a cor amarela-alaranxado-avermellado aos vexetais e que o 

organismo transforma en vitamina A segundo as súas necesidades. No brócoli, o 

beta-caroteno está enmascarado pola clorofila, pigmento máis abundante.

!  
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DISFRUTA DO MEXILÓN... 

DÍA 1º PRATO 2º PRATO SOBREMESA SUXERENCIAS CENA

4 Crema de cenorias Polo c/ patacas Lácteo Pisto de verduras/ Sandwich de 
xamón e queixo/ Froita

5 Macarróns c/ tomate Xamón asado c/ 
ensalada

Froita Puré de cenorias/ Pavo asado/ 
Iogur

6 Ensalada mixta Fideos marinera Froita Berenxena prancha/Peixe ó forno 
c/ patacas / Froita

7 Xudías c/ tomate Lomo asado con arroz Froita Ensalada de tomate e queixo 
Tortilla de espárragos/ Iogur

8 Sopa de pasta Pescada ó forno c/ 
patacas

Lácteo Crema de cabaza/ Carne ó 
caldeiro/ Froita

11 Puré de cabaza Milanesa c/ patacas Lácteo Be renxena ó f o rno / Pas ta 
marinera/ Froita

12 Pizza Salmón á prancha c/ 
ensalada

Froita Ensalada mixta/ Filete c/ patacas / 
Iogur

13 Ensalada de arroz Pescada á romana c/ 
tomate

Lácteo Puré de puerros/Carne guisada c/ 
pasta / Froita

14 Crema de porros Espaguetis boloñesa Froita Champiñons ó ajillo/ Polo c/ 
patacas/ Iogur

15 Menestra de verduras Polo asado c/ patacas Froita Ensalada mixtaMerluza á romana/ 
Froita

18 Crema de cenorias Lasaña Froita Verduras salteadas c/ xamón/
Ternera asada / Froita

19 Chícharos c/ xamón Filete á prancha c/ 
arroz

Froita Xudías c/ tomate/ Tortilla de 
patacas / Iogur

20 Lentellas Abadexo c/ ensalada Lácteo Verduras á prancha/ Revolto de 
allos ternos/ Froita

21 Empanada galega Polo prancha c/ 
ensalada

Froita Ensalada mixta/ Rolliños de polo 
c/ xamón e queixo/ Iogur

22 Crema de cabaciña Calamares guisados c/ 
arroz

Lácteo Coliflor rebozada/ Pescado ó 
forno c/ patacas/ Froita

25 Crema de verduras Carne guisada c/ 
fideos

Lácteo B e r e n x e n a p r a n c h a / L o m o 
prancha c/ patacas / Iogur

26 Xudías c/ tomate San Xacobo c/ arroz Froita Ensalada de tomate e atún 
Tortilla de champiñóns/ Froita

27 Lentellas Pescada c/ ensalada Froita Salteado de espinacas c/ cabacín 
e gambas/ Froita

28 Chícharos c/ xamón Churrasco c/ patacas Froita Pasta c/ verduras/ Iogur

29 Sopa de pasta e 
verduras

Albóndigas c/ patacas Lácteo Ensalada mixta/ tortilla de 
patacas/ Froita



!

Un xeito moi común de consumir os mexillóns é cociñados ao vapor e 
regados cun chorriño de zume de limón ou acompañados dunha salsa 
picante, salsa vinagreta ou maionesa. Cociñados desta forma os 
mexillóns conservan todas as súas propiedades e resultan máis 
dixestivos. 
 
Nalgúns pratos os mexillóns poden substituír ás ameixas como por 
exemplo os mexillóns á mariñeira ou o arroz con mexillóns. 
Uns fritos que nalgunhas zonas se coñecen como tigres elabóranse con mexillóns como ingrediente 
principal. A carne dos mexillóns moi picada mestúrase con outros ingredientes e cunha salsa 
bechamel e todo o conxunto introdúcese nas cunchas baleiras, rebózanse e frítense. 
Se os mexillóns son grandes pódense cociñar gratinados e os exemplares máis pequenos son un 
ingrediente ideal para diversidade de preparacións: sopa de peixe, cremas de marisco, arroces, pasta, 
patacas, verduras, ensaladas ou peixes. Ademais, tamén se poden empregar para elaborar espetos, 
combinándoos con anacos de carne, peixe e verduras. 
 
En definitiva, os mexillóns son alimentos que combinan moi ben con todo tipo de alimentos e 
condimentos aromáticos. 
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DÍA 1º PRATO 2º PRATO SOBREMESA SUXERENCIAS CENA

1 Ensalada de 
pasta

Lomo asado c/ 
guarnición

Iogur Berenxena ó forno/ Patacas 
gratinadas c/ queixo/ Froita

2 Ensalada de 
tomate e queixo 
fresco

Arroz marinero Froita Ensalada mixta/ Peixe romana c/ 
patacas / Iogur

3 Salpicón Milanesa de polo c/ 
ensalada

Iogur Puré de puerros/Carne guisada c/ 
pasta / Froita

4 Crema de 
cabaza

Hamburguesa c/ 
patacas

Froita Champiñons ó ajillo/ Filete c/ 
patacas/ Iogur

5 Arroz tres 
delicias

Salmón prancha c/ 
ensalada

Iogur Ensalada mixta/ Pasta guisada c/ 
xamón/ Froita

8 Crema de 
puerros

Pollo asado c/ 
arroz

Iogur Verduras á prancha/Tor t i l la 
francesa c/ xamón cocido/ Froita

9 Ensaladilla Merluza á galega Froita Ensalada de patata, pementos e 
atún/ Iogur

10 Macarrones con 
tomate

San Xacobo c/ 
ensalada

Iogur Calamares á romana c/ ensalada/ 
Froita

11 Xudías c/ tomate Fideuá de peixe Froita Crema de cenorias/ Carne asada 
c/ patacas/ Iogur

12 Ensalada de 
arroz

Tortilla de pataca c/ 
tomate

Iogur E s p i n a c a s c o n b e c h a m e l / 
Xamoncillos de pavo ó forno/ 
Froita

15 Crema de 
verduras

Churrasco c/ 
patatas

Iogur Ternera cocida c/ patacas e 
guisantes/ Froita

16 Guisantes c/ 
xamón

Calamares c/ arroz Froita Coe l lo gu isado c / a r roz e 
verduriñas/ Iogur

17 E n s a l a d a d e 
pasta

P o l o a s a d o c / 
guarnición

Iogur Ensalada templada de patacas, 
acelgas e xamón/ Froita

18 Empanada Bacalao prancha c/ 
ensalada

Froita Ensalada/ Rapante con arroz 
branco/ Iogur

19 Crema de 
cabaza

Macarrones 
Boloñesa

Xeado Calabacín ó forno/Milanesa de 
polo c/ leituga/ Froita
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DÍA 1º PRATO 2º PRATO SOBREMESA SUXERENCIAS CENA

1 Ensalada de 
pasta

Lomo asado c/ 
guarnición

Iogur Berenxena ó forno/ Patacas 
gratinadas c/ queixo/ Froita

2 Ensalada de 
tomate e queixo 
fresco

Arroz marinero Froita Ensalada mixta/ Peixe romana c/ 
patacas / Iogur

3 Salpicón Milanesa de polo c/ 
ensalada

Iogur Puré de puerros/Carne guisada c/ 
pasta / Froita

4 Crema de 
cabaza

Hamburguesa c/ 
patacas

Froita Champiñons ó ajillo/ Filete c/ 
patacas/ Iogur

5 Arroz tres 
delicias

Salmón prancha c/ 
ensalada

Iogur Ensalada mixta/ Pasta guisada c/ 
xamón/ Froita

8 Crema de 
puerros

Pollo asado c/ 
arroz

Iogur Verduras á prancha/Tor t i l la 
francesa c/ xamón cocido/ Froita

9 Ensaladilla Merluza á galega Froita Ensalada de patata, pementos e 
atún/ Iogur

10 Macarrones con 
tomate

San Xacobo c/ 
ensalada

Iogur Calamares á romana c/ ensalada/ 
Froita

11 Xudías c/ tomate Fideuá de peixe Froita Crema de cenorias/ Carne asada 
c/ patacas/ Iogur

12 Ensalada de 
arroz

Tortilla de pataca c/ 
tomate

Iogur E s p i n a c a s c o n b e c h a m e l / 
Xamoncillos de pavo ó forno/ 
Froita

15 Crema de 
verduras

Churrasco c/ 
patatas

Iogur Ternera cocida c/ patacas e 
guisantes/ Froita

16 Guisantes c/ 
xamón

Calamares c/ arroz Froita Coe l lo gu isado c / a r roz e 
verduriñas/ Iogur

17 E n s a l a d a d e 
pasta

P o l o a s a d o c / 
guarnición

Iogur Ensalada templada de patacas, 
acelgas e xamón/ Froita

18 Empanada Bacalao prancha c/ 
ensalada

Froita Ensalada/ Rapante con arroz 
branco/ Iogur

19 Crema de 
cabaza

Macarrones 
Boloñesa

Xeado Calabacín ó forno/Milanesa de 
polo c/ leituga/ Froita
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Decálogo saudable para as 
vacacións… 

1. Beber aínda que non se teña 

sede, é prioritario para que o noso 

organismo funcione con normalidade 

e evitar insolacións, golpes de calor, 

etc. 
2. Para hidratarnos o mellor é a 

auga. Debemos limitar o consumo 

de refrescos azucrados. 
3. Consume alimentos frescos e de tempada. 
4. En ningún caso é bo saltarse comidas, e menos durante as vacacións, porque 

acabaremos picoteando xeados ou snacks, e ademais estaremos a propiciar que na 

seguinte comida comamos en maior cantidade. O ideal é realizar 5 comidas ao día. 
5. Ter moita comida á nosa disposición pode facernos comer máis do que 

necesitamos, así que debemos poñernos un límite. Combina os teus pratos sempre 

con vexetais e toma froita ou iogur de sobremesa. 
6. Goza de alimentos moi apetecibles en verán como son as ensaladas variadas, 

gazpachos, macedonias e batidos de froita. 
7. Escolle xeados de xeo ou artesanais e en pequenas cantidades. 
8. Ao ir de tapas ou no aperitivo non abuses de fritos e salsas e modera a cantidade. 
9. Goza dunha boa comida e unha pequena merenda que che permitan chegar á cea 

sen demasiada fame. 
10. É recomendable manterse activo, camiñar, facer excursións, nadar, bailar, etc. 

                                 !


