
SAN MIGUEL DE TABAGÓN, vernes 30 de setembro

PRATOS PARA  ARMONIAS CON VIÑOS

Estos serán los platos a degustar ainda que non por este orde

Productos base do que partimos: Peixe espada Orpagu nas suas 3 presentacións, Solla do Miño, 
Requeixo e de A Rosaleira: grelos ao natural, tomate ao natural, fritada ao natural (tomate, pemento 
verde), zaragallada (tomate, pemento, cebola), cogomelo ao natural (Pleorotus ostreatus), xudías 
verdes ao natural, doce de feixoa, mirabeisn almibar, bases de revotos de grelos con anguriñas, 
langostinos, champiñóns, cogomelos

1.- CROQUETAS DE LACÓN CON GRELOS

Receita clásica de croquetas

2.- EMPANADA DE “CALDO”

Prepara un caldo con lacón  ou touciño entrevedado, chourizo e grelos. Escorrir e saltear en 
cebola moi picadiña touciño, chourizo, grelos. Facer empanada clásica con este recheo

3.- CANAPES DE CREMA DE ANCHOAS E CREMA DE PEMENTOS

Crema de anchoas: 3-4 anchoas en trocños moi pequenos, desfacer ben con garfo. Se bota 
un pouco de Requeixo nun recipente fondo e se misturan con as anchoas ata obter unha pasta de 
aspecto cremoso. Vanse engadindo máis anchoas ao queixo e se segue misturando todo moi ben ata 
que  a mistura teña unha cor uniforme e non se noten os trociños de anchoa. Tamén se pode facer 
cunha batidora. Probar  engadir máis queixo o más anchoa ao gusto. Servir untado en trociños de 
pan  de diferentes clases.

Crema de pementos: Facer o mesmo sustituíndo as anchoas por pemento morrón

4.- SOLLA DO MIÑO CON MERMELADA DE TOMATE

Fritir a solla en abundante aceite quente. Servir sobre mermelada de tomate e mollo de soxa



5.- SOLLA AO JEREZ
Esta receta é para 4 racións, serían 8 para a degustación.
Sazoar a solla con sal e por nunha fonte para o forno, rociar con zume de limón.
Batír 2 xemas con Jerez e 4 culleradas de nata líquida e verquer sobre sollas. Meter a forno 
forte 10 minutos, retirar do forno e cubrir con 2 claras de ovo a punto de neve e por un 

pouco de requeixo. Volver a fonte ao forno ata que esté dourada.

6.- VERDURIÑAS ESCABECHADAS CON MIGAS DE PEIXE ESPADA E MAIONESA A' 
ANTIGA

Escabechar verduriñas: Porro,cebola e cenoura en xuliana(moi picadiña) por a escabechar na 
mesma cantidade de vinagre, aceite de oliva  viño branco, Engadir 6-8 follas de  loureiro e pementa 
negra en grao (unhas 12 boliñas). Deixar facer ata que estén ben tenras as verduriñas.

Torrar rebanadas de pan finas para tostas ou minitostas
Maionesa a'antiga: misturar maionesa cun pouco de mostarda a'antiga (Dijon, con graniños 

de mostarda).
Montar: Tosta de pan- verduriñas- migas de peixe espada- maionesa a'antiga

7.- ENSALADA DE LOMBOS DE PEIXE ESPADA E PEMENTOS DO PIQUIÑO

Base: Rodelas finas de tomate natural, enriba lombos de peixe espada
Decorar: aceitunas negras, puntas de espárragos e tiras de piquiños
Aliño: vinagre de Módena e aceite oliva virxe

8.- ENSALADA DE ARROZ E PEIXE ESPADA

Cocer arroz no seu punto (non pasado) e engadir moi picadiño ovo duro, pemento asado, 
mazá, mango, apio (pouquiño trociños de queixo suave, cenoura raiada, peixe espada escabechado, 

Aliño: pisco de  vinagre e aceite de oliva e ao server acompañar dun pisco de maionesa.

9.- XUDÍAS E SETAS EN TEMPURA CON MOLLO DE QUEIXO Á MOSTARDA

Ingredentes: requeixo, xudías , setas e si temos porro e cabaciño, fariña de tempura, auga, 
mostarda de Dijon, iogurte, pemento doce e rañadura de laranxa

Cortar as setas en bastonciños e as outras verduras se procede. Preparar a tempura con auga 
e fariña de tempura, pasar as verduras pola tempura  fritir en aceite moi quente.

Aparte misturar requeixo, mostarda de Dijon, iogurte, pemento doce e rañadura de laranxa.
Colocar as verduras con mollo nunha salseira aparte.

10.- GRELOS PELEGRINO ou GRELOS EN HOXALDRE

Ingredentes: conchas de hoxaldre ou cestiños, 150 gr grelos, touciño, cebola, allo, caiena, 
mollo bechamel e requeixo

Picar a cebola, touciño, allo moi fino e por a freír de vagar cun anaquiño de caiena. Os 
grelos previamente cocidos e o mollo bechamel misturanse co sofritido. Con esta mistura e o 
requeixo recheanse os hoxaldres e se gratinan no forno a 170ºC durante 20 minutos.



11.- COGOMELOS AL REQUEIXO

Ingredientes: unHa fonte de cogomelos “Pleorotus ostreatus”, nata líquida, requeixo, allo, 
sal e pementa.

Fritir as setas nunha sartén e se lles bota un pouco de allo, sal e pementa. Engádese un pouco 
de nata, requeixo e se deixa ata que espesa o mollo

12.- DOCE DE FEIXOA CON FOIE

Untar minitostas de pan co doce de Feixoa e por trociños de foie enriba

13.- REVOLTOS VARIADOS
− Grelos con anguriñas
− Grelos con langostinos
− Grelos con champiñós
− Grelos con setas

14.- ROSCA DE XEMA  OU DE ROXÓNS 


