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       COCIÑAN PEIXE FRESCO DO PORTO DE VIGO
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Chaqueta

Pantalón

Mandil

Gorro

Calzado abertoCociñeiras e cociñeiros
Os Bolechas queren ser
cociñeiras e cociñeiros.
E para iso teñen que vestir
roupa axeitada: chaqueta
curta, pantalón frouxo,
mandil para non
mancharse, gorro amplo
para que lle respire a
cabeza na calor da
cociña, e calzado aberto e
cómodo porque os
cociñeiros pasan moito
tempo de pé.
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Raia

Sardiña Rapante

Xurelo

Polbo

Peixe sapoPotaPescada

Pratos de peixe fresco do porto de Vigo
As novas cociñeiras e
cociñeiros van facer
cadanseu prato con peixe
fresco que traen os barcos
ao porto de Vigo: raia,
sardiñas, rapantes, xurelos,
polbo, martiño, pescada,
pota e peixe sapo.
Van cociñar os Bolechas
mais as curmás Sarela e
Ying e o curmán Kofi.

Martiño



6

Cariocas co rabo na boca

Despois de lavarmos e escorrermos as
cariocas, salgámolas e metémoslles o rabo na
boca, trabándollo cos dentes.     Rebozámolas en
fariña e fritímolas con aceite abondo.

Poñémolas nunha fonte e botámoslles unhas
pingas de limón.

Sérvense moi
quentes e

poden
adornarse con
ensalada de

leituga.

2

1

3

7

Ingredientes

Fariña

Limón

Aceite

Sal

Mamá Bolechas é quen manexa a cociña. As nenas e os nenos non poden manexar os electrodomésticos.

Leituga

Receita do cociñeiro Braulio



Nunha tarteira con auga,
sal, loureiro, cebola e piri-
xel cocemos pa-
tacas e o rabo

do peixe sapo.
Aos 30 minutos

sacamos o peixe e
cortámolo en anaquiños.

Botámolo, coas patacas, nun recipiente,
con ovo duro picado, cebola, pirixel, vina-
gre, limón e aceite.     Remexemos e botámos-
lle pementos morróns picados. Sérvese frío.

8 9

Ingredientes

Patacas

Salpicón de peixe sapo

1

2

3

4

Loureiro

Cebola

Pirixel

Limón
Ovos

Aceite
Vinagre

Pementos
en lata

Sal

Auga

A avoa Flora é quen manexa a cociña. As nenas e os nenos non poden manexar os electrodomésticos.

Receita da cociñeira Sonia



Salgamos os xurelos e rebozámolos en fa-
riña.     Fritímolos con aceite abondo e poñé-
molos nun recipiente con follas de loureiro.
Ao aceite sobrante botámoslle allo, pemento, vi-
nagre e viño, e cocemos todo uns minutos.
Vertémolo frío sobre os xurelos, cubríndoos ben.

Pode conservarse
durante
días.
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Xurelos en escabeche
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Ingredientes

Allo

1
2

3

4

Aceite

Vinagre

Cebola

Sal

Loureiro

Fariña

Pemento

Viño

O tío Agostiño é quen manexa a cociña. As nenas e os nenos non poden manexar os electrodomésticos.

Receita da cociñeira Ying



Facémoslle uns cortes ao martiño nos que mete-
mos allo e pirixel machucados nun morteiro.     Po-
ñemos o martiño nunha fonte, botámoslle sal,
zume de limón e pan relado, mais aceite.     Meté-

molo no forno. Sérvese
con patacas fritas

ou cocidas,
ou con en-
salada de
leituga.
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Martiño ao forno

13

Ingredientes

Limón

1
2

3

Pan relado

Allo
Pirixel

Fariña

Aceite

Leituga
Patacas

A tía Camila é quen manexa a cociña. As nenas e os nenos non poden manexar os electrodomésticos.

Receita do pinche de cociña Kofi



Deixamos as sardiñas cubertas de sal gorda dun día para
outro.     Facemos brasas e poñemos enriba unha
grella coas sardiñas.     Asámolas por un lado e
polo outro.     Facemos os cachelos, cocendo pa-
tacas con monda e partidas en dous cachos.
Cando cozan, escorrémoslles a auga e serví-

molas coas sardi-
ñas asadas.
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Sardiñas con cachelos

15

Ingredientes

Patacas

1
2

3
4

Sal gorda

Auga

O tío Lisardo é quen manexa o asadeiro. As nenas e os nenos non poden manexar os asadeiros.

Receita da cociñeira Sarela



Quitámoslles as tripas aos rapantes.     Logo salgámolos e
rebozámolos en fariña.     Despois frítímolos en aceite
quente. Sérvense adornados con rodas de limón.
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Rapantes fritos

17

Ingredientes

Fariña

1 2
3

Sal

Limón

Aceite

O avó Emiliano é quen manexa a cociña. As nenas e os nenos non poden manexar os electrodomésticos.

Receita do pinche de cociña Tatá



Cocemos o polbo e cortámolo en anacos.     Nunha
tixola refogamos cebola e pementos picados.

Agregámoslle allos machucados con sal
nun morteiro.     Logo engadímoslle

pemento, remexemos e
botámoslle o polbo.

Deixamos
arrefecer e
facemos a
empanada, que
pode ser de fariña

triga ou milla.
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Empanada de polbo

19

Ingredientes

Cebola

1 2

3
4

5

Allo

Pemento verde

Pemento
vermello

Pemento

Aceite
Sal

O avó Marcelo é quen manexa a cociña. As nenas e os nenos non poden manexar os electrodomésticos.

Receita da cociñeira Loli



Cortamos as potas en anacos.     Botamos aceite
e allo nunha paelleira.     Engadísmolle as potas
e remexemos uns minutos.     Botamos arroz e

logo azafrán. Podemos
engadirlle tamén

tomate e
pemento
verde.
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Arroz de potas
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Ingredientes

1 2
3

4 Allo

Aceite

Azafrán

Pemento verde
Tomate

Arroz

A avoa Balbina é quen manexa a cociña. As nenas e os nenos non poden manexar os electrodomésticos.

Receita da cociñeira Pili



Caldeirada de raia

2322

Ingredientes

Cortamos a raia en anacos.     Cocemos patacas partidas
pola metade en auga de mar.     Cando as patacas amolezan
botámoslle a raia.     Cando coza todo, escorrémoslle a auga.

Nunha tixola facemos unha allada con
aceite, allo, pemento e vinagre.     Logo

botamos a allada por riba
do peixe e as

patacas.
Sérvese
moi

quente.

1 2
3

4
5

6

Patacas

Allo

Pemento

Aceite

Auga de mar

Papá Bolechas é quen manexa a cociña. As nenas e os nenos non poden manexar os electrodomésticos.

Receita do cociñeiro Carlos

Vinagre
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Utensilios de cociña

Coitelo Morteiro Espremedor Escorredoiro

Espátula
de pau

Cunca

Cazo
Tarteira

Culler
de pau

Escumadeira
Cullerón

Tixola
Rolete

Fonte
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