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  Este recetario surge de las aportaciones de 
los centros que participan en el  proyecto La 
Ruta del Olivo.  

 

     Busca dar a conocer los beneficios del aceite 
de oliva como elemento fundamental de la 
Dieta Mediterránea y la presencia constante de 
este ingrediente en las recetas más populares 
de nuestra cocina. 

 

Recetario de cocina  
con aceite de oliva 



Índice de recetas 
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- Migas com carne de porco 

- Gelado de azeite com amendoa torrada 

- Bacalhau à zé do pipo 

- Pasta de azeitona 

- Roupa Velha 

-Tripas à modado porto 

- Gambas al Pil-Pil de Almería 

- Folar transmontano 

- Bolo de azeite e mel 

- Medalhoes de pescada gratinados  

- Arroz de marisco 

- Bola de carne 

- Homus 

- Moelas 

- Rancho 

-Salada de feijão frade com atum  

-Salada de Grao de bico com bacalhau 

- Açorda de bacalhau a alentejana 
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- Alheira 

- Ameijoas à Bulhão Pato 

- Arroz à valenciana 

- Bacalhau à Gomes de Sá 

- Bacalhau Dourado 

- Bifes com Azeitonas Verdes e Tomates Cereja 

- Bola de azeite 

- Bolo de nozes com creme de ovos 

-Lombo de Porco com farinheira e azeitona verde 

- Maionnaise caseira 

- Migas de bacalhau 

- Molho verde 

- Pato estufado com vinho tinto 

- Pudim de azeite 

- Naranja en aceite 

- Pasteles o tortas de alma 

-Tortas de aceite de Madre Inés 

- Gajorros 

- Sopa de pedra 

- Sopa de tomate 

-Tortellinoso 

-Tostas de Broa de Milho com Alho, Azeite e Tomate 
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-Baked artichokes 

--Bollo de San Marcos 

-Borrajas 

-Empanada de carne 

-Puerros en vinagreta 

-Pulpo en aceite de oliva 

-Anchovies from the Cantabrian sea- barbecued with 

olive tree wood 

-Bizcocho de yogurt 

-Candied peppers in olive oil 

-Tostadas de aceite 

-Aceitunas aliñadas con hierbas 

-Puré de patatas roto con aceite de oliva virgen. 

-Crema de calabaza con rúbrica de aceite de oliva. 
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-Centros que han colaborado  en el 

recetario: 
 

• Escola Secundaria Filipa de Vilhena, Porto, Portugal. 

• CEIP Andrés de Cervantes, Cabra, Córdoba 

• Colegio Público de Educación Especial “Gloria 

Fuertes “Andorra (Teruel) 

•  IES Tomas Mingot, Logroño  (La Rioja) 

• CEIP Ntra. Sra. de la Sierra, Cabra (Córdoba) 

• CEIP  Juan Valera, Cabra (Córdoba) 

• CEIP Inmaculada Concepción, Alhama de Almería 

 

 

 

 



• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

• Receta: Migas com carne de porco 

Ingredientes 
 
400 g de pão  
400 g de lombinhos de 
porco  
Vinho q.b.  
Azeite q.b.  
2 Dentes de Alho  
Sal q.b.  

 

Elaboración 
Corta-se o pão às fatias e deixa-se embeber num pouco de água, amassando 
com a mão. Entretanto coloca-se um tacho ao lume com um pouco de azeite e 
os dois dentes de alho muito bem picadinhos sal e um pouco de vinho, quando 
estes estiverem louros junta-se o pão. Com a ajuda de uma colher de pau, bate-
se até formar uma bola. Quando estas des-colarem das paredes e derem voltas, 
estão prontas. Leva-se as migas moldadas ao forno até tostar. Grelha-se os 
lombinhos de porco temperados com sal e ervas aromáticas (orégãos, mistura 
de pimentas, etc.).  

Curiosidades 
Noutros tempos a alimentação das famílias estava limitada ao que era cultivado, para além de que o trabalho 
exigia muito esforço físico e as refeições tinham alto valor calórico. Com o passar dos anos e com a mudança de 
hábitos da sociedade as necessidades nutricionais foram-se alterando, daí que podemos e devemos manter a 
nossa tradição, embora tenhamos de fazer algumas modificações, quer a nível da confeção de alguns pratos 
tradicionais, quer a nível da frequência com que os consumimos. 
Para além da carne de porco também se pode utilizar a carne de caça (perdiz);  
Esta receita de migas pode ser alterada adicionando ingredientes como espargos, espigos, espinafres.  
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• Receta: GELADO DE AZEITE COM AMÊNDOA TORRADA  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Ingredientes 
 
1 l leite gordo 
1,5 dl azeite extra virgem 
8 gemas de ovo 
1,5 dl mel 
100 g açúcar 
75 g amêndoas torradas 

 

Elaboración 
Numa tigela, juntar as gemas, o azeite, o mel e o açúcar. 
Bater com as varas até obter uma composição muito cremosa. 
Ferver o leite, retirá-lo do lume e misturá-lo com as gemas e o azeite. 
Levar ao lume brando durante 5 minutos. 
Retirar do lume e colocar num recipiente. 
Deixar arrefecer e levar ao congelador durante 4 horas. 
Ao fim deste tempo, bater a composição com a varinha mágica para quebrar os 
cristais formados e tornar o gelado cremoso. 
Juntar as amêndoas torradas e partidas grosseiramente, levar de novo ao 
congelador por mais 4 horas. 
Ao fim deste tempo, já se pode servir. 
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• Receta: BACALHAU À ZÉ DO PIPO 

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Ingredientes 
 
2 Postas de Bacalhau 
demolhado (sem pele e 
espinhas) 
2 Cebolas picadas 
2 Dentes de Alho 
1dl de Azeite 
1 Ramo de Salsa 
Sal q.b. 
Pimenta q.b. 
Louro 
4 colheres de sopa de 
Maionnaise (ver receita) 
Puré de Batata q.b. 
Leite q.b. para demolhar 

 

Elaboración 
Demolhe o bacalhau em leite ou (em água) e tire a pele e as espinhas. 
 Use o leite ou (a agua) em que demolhou o bacalhau, e coza este durante uns 5 
minutos, deixar arrefecer no próprio caldo, escorra o bacalhau.(O leite ou a 
água pode ser aproveitada para fazer uma açorda). 
 Aloure a cebola e os alhos picados e o louro no azeite, com um pouco de leite 
de cozer o bacalhau. Junte a salsa picada e tempere com sal e pimenta. 
A cebola deve ficar branca e macia e nunca loura. 
Disponha o puré de batata em volta de um pirex, e no centro coloque as postas 
de bacalhau e ponha o preparado da cebola sobre o bacalhau, cubra com a 
maionese. 
 Decorar em volta com o puré de batata (pode usar um saco de pasteleiro para 
ficar com um efeito decorativo mais bonito)  
Leve ao forno por volta de uns 30 minutos a gratinar. 
Pode decorar com azeitonas, salsa e ovos. 
Há certas receitas que levam pickles, pimento vermelho, azeitonas, etc... 

Curiosidades 
É um prato típico da culinária de Portugal. Deve o seu nome a José Valentim, conhecido por Zé do Pipo, dono de 
um restaurante tradicional da cidade do Porto e autor da receita. Foi criado na década de 1960, tendo então 
alcançado a primeira posição num concurso denominado "a melhor refeição ao melhor preço". 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Culin%C3%A1ria_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_1960


• Receta: Pasta de azeitona  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Ingredientes 
 
Azeitona preta ralada (sem 
caroço) 
Amêndoa picada 
Alho ralado 
Azeite qb 
 

 
 

Elaboración 
Misturam-se os ingredientes e ligam-se através de um fio de azeite. 
Acompanha com tostas. 

 

Curiosidades 
Trata-se de uma pasta simples que serve como entrada. Todos os ingredientes começam pela letra “A”, pelo que é 
comum designar-se “Receita dos 3 A’s”. 
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• Receta:Roupa Velha  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Ingredientes 
 
- lascas de bacalhau cozido; 
- batata cozida; 
- couve cozida; 
- grelos cozidos; 
- cenoura cozida; 
- azeite; 
- alho picado; 
- ovo cozido. 

 
Elaboración 
As sobras do bacalhau, batatas e couves são cortadas em pedaços pequenos. 
Picamos alguns dentes de alho para uma frigideira, juntamos bastante azeite e 
levamos ao lume. Deixamos refogar um pouco o alho. 
Depois juntamos os outros ingredientes que como já estão todos cozidos, só 
vão ao lume para aquecer. 
No fim juntamos os ovos cozidos também partidos em pedaços. 
No prato e ao gosto de cada um, temperamos também com vinagre. 

Curiosidades 
Também chamado “Farrapo Velho”, é um prato típico de Natal, preparado com os restos da ceia de consoada: 
Bacalhau cozido com legumes e ovo, regado com azeite e alho. 
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• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

• Receta: TRIPAS À MODA DO PORTO 

Ingredientes 
600g de tripa ou dobrada em pedacinhos 
 1/2 mãozinha de vitela (ou de boi)   em 
pedacinhos 
 100g de presunto esfiado 
 1/2 perna de frango esfiado 
 100g de orelha de porco,  em tirinhas finas 
 100g de toucinho entremeado 
 80g de chouriço de carne cortado às rodelas 
 80g de salpicão cortado às fatias 
 80g de chouriço de sangue às rodelas 
 4 dl de feijão branco 
 1 cenoura cortada em pedacinhos 
 1/2 dl de azeite y 1 dente de alho picado 
 1 cebola picaday  1 raminho de cheiros 
 1 dl de vinho branco 
 2 colheres de polpa de tomate 
 sal e pimentay cominhos 
 salsa picaday piri-piri qb (facultativo) 
 300g de arroz 

 

Elaboración 
De véspera ponha o feijão de molho, limpe e lave muito bem a dobrada e 
mãozinhas, escalde e coza, temperando com pedacinhos de cenoura, uma cebola 
pequena com dois cravinhos espetados e alguns grãos de pimenta.  Normalmente 
a mãozinha coze primeiro que a dobrada, retirando-se logo que esteja cozida.  
No próprio dia põe-se o feijão branco a cozer com a cenoura. Coze-se também o 
frango, a orelha de porco, o presunto e os enchidos (exceto o chouriço de carne), 
retirando os elementos que forem ficando cozidos.     
 Faça um refogado com azeite, o alho, e a cebola e o raminho de cheiros. Quando 
começar a alourar junte o vinho branco, a polpa de tomate, o chouriço de carne e 
o toucinho e um pouco de caldo onde cozeu a dobrada (ou caldo de cozer as 
carnes) passado por passador. Ferve lentamente cerca de 45 minutos. Junte a 
dobrada e as mãos, retire o chouriço de carne e o toucinho magro, deixe apurar 
cerca de 15 minutos acrescentando caldo se for preciso. Junte o feijão, 
adicionando mais um pouco de caldo ou água do feijão, se for necessário. Deixe 
ferver mais 10 ou 15 minutos,  retifique de sal, pimenta e piri-piri, misture uma 
pitada de cominhos, mexendo com cuidado. Sirva em travessa ou outro 
recipiente, espalhando por cima a orelha, o presunto e o frango, o salpicão e o 
toucinho. Polvilhe com salsa picada.  À parte, sirva o arroz de manteiga seco, feito 
no forno, coberto com chouriço de sangue e de carne. 

Curiosidades 
O Infante D. Henrique, precisando de abastecer as naus para a tomada de Ceuta na expedição militar comandada pelo Rei D. João I em 
1415, pediu aos habitantes da cidade do Porto todo o género de alimentos. Todas as carnes que a cidade tinha foram limpas, salgadas 
e acamadas nas embarcações, ficando a população sacrificada unicamente com as miudezas para confecionar, incluindo as tripas. Foi 
com elas que os portuenses tiveram de inventar alternativas alimentares, surgindo assim este prato, que acabaria por se perpetuar até 
aos nossos dias e tornar-se, ele próprio, um dos elementos gastronómicos mais caraterísticos da cidade. De tal forma que, com ele, 
nascia também a alcunha "tripeiros", como ficaram a ser conhecidos os portuenses desde então. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Infante_D._Henrique
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ceuta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_I_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tripas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gastronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha


• Receta: Gambas al Pil-Pil de Almería 

Ingredientes 
 
Gamba blanca de Almería,  
250gr 
Aceite de Oliva, un vasito de 
los de vino 
3 dientes de ajos laminados . 
Guindillas una o dos (según 
gusto) 
Sal y pimienta 

 
 

Elaboración 
Se pelan las gambas. En una cazuela de barro con el fondo cubierto de aceite de 
oliva virgen, se colocan las gambas ,  los ajos laminados y las guindillas. 
Salpimentamos al gusto. Ponemos la lumbre a fuego lento  y cuando empiece a 

hervir lo apartamos del fuego y lo tapamos unos 5 minutos. 
 

Curiosidades 
Se hace habitualmente en días especiales. El aceite que se utiliza en nuestro pueblo proviene en su mayoría de las 
fincas familiares, que aunque pequeñas, sirven para abastecer el consumo anual de aceite de oliva de las mismas 
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• Centro: CEIP Inmaculada Concepción, Alhama de Almería 



• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Ingredientes 
 
200 g de bacon  
100 g de presunto  
1/2 chouriço de carne  
1/4 de salpicão  
500 g de farinha  
50 g de fermento de padeiro  
1/2 colher (sobremesa) de sal  
1 dl de água morna  
0,5 dl de azeite  
125 g de banha  
4 ovos  

 

• Receta: FOLAR TRANSMONTANO  

Elaboración 
Peneire a farinha para uma tigela e abra uma cavidade ao centro. 
Dentro desta, coloque o fermento e o sal, previamente dissolvido na 
água morna. Junte também os ovos, um a um, sempre mexendo com 
uma colher de pau. De seguida, incorpore as gorduras derretidas e 
amasse até obter uma massa homogénea. Forme uma bola, polvilhe-a 
com farinha, tape com um pano e deixe levedar, num local quente, 
durante cerca de duas horas. Findo este tempo, estenda a massa 
sobre uma superfície e confira-lhe uma forma redonda. No centro do 
círculo da massa, espalhe metade das carnes, previamente cortadas 
em pedaços. Dobre a massa sobre o recheio, coloque-a numa forma 
enfarinhada e, por cima, disponha a restante quantidade de carnes, 
              também cortadas em  pedaços.                         
              Leve a forno quente e deixe cozer durante, mais ou menos, 50 
               minutos. 

Curiosidades 
 Para muitos,  folar,  era o presente que os padrinhos e madrinhas davam aos seus afilhados na Páscoa. Para 

quebrar o período de grande jejum. Era também folar a recolha que os Párocos faziam nas casas dos seus 
paroquianos durante a visita pascal que acontecia Domingo de Páscoa e se prolongava por Segunda-feira. Durante 
os dias finais da Semana Santa a azáfama enchia todos os fornos padeiros para, à vez, cozer os folares de cada casa, 
ou da familia. Em todos era repetida a benção:“S. Vicente te acrescente,S. Mamede te levede,S. João te faça Pão” 

14 



Ingredientes 
 
- 4 ovos 
- 100g + 2 c. de sopa açúcar 
- 8 c. de sopa azeite  
- 4 c. de sopa mel 
- 150g miolo de noz 
- 1 c. de chá canela 
- 1 c. de sopa erva-doce 
- 200g farinha 
- 1 c. de chá fermento em pó 

 
 
 
 

• Receta: BOLO DE AZEITE E MEL 

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración 
Ligue o forno a 180ºC. 
 Bata as gemas com 100 g de açúcar até a gemada ficar fofa e 
esbranquiçada. Adicione o azeite e o mel, continuando a bater. 
Misture as nozes finamente picadas com a canela, a erva-doce, a 
farinha e o fermento em pó.  
Junte ao preparado anterior a pouco e pouco, mexendo com uma 
colher de pau até estar tudo bem incorporado. Bata as claras até 
ficarem em espuma, adicione-lhes 2 colheres de sopa de açúcar e 
continue a bater até ficarem em castelo bem firme. Envolva-as 
delicadamente na massa. 
 Deite o preparado numa forma de bolo inglês untada e forrada com 
papel vegetal. Leve a cozer durante cerca de 30 minutos. Desenforme 
sobre uma rede de bolo. 

Curiosidades 
 É uma receita tradicional, com ingredientes comuns. O mel era o adoçante utilizado antes de aparecer o açucar. O 

azeite era a gordura mais usada, desde a Idade Média. A introdução da canela sugere que a receita datará da época 
dos descobrimentos marítimos, a partir dos quais as especiarías passaram a ser trazidas da India. Mas pode apenas 
tratar-se de uma pequeña alteração a uma receita já, então, conhecida. 
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Ingredientes 
 
2 embalagens de medalhões de 
pescada 
1 pimento verde 
2 tomates cortados em gomos 
2 cebolas cortadas às rodelas grossas 
8 batatas médias cortadas às rodelas 
grossas 
Azeite 
pimenta em grão 
sal 
 Molho Béchamel: 
manteiga 
leite 
farinha 

 
 
 

• Receta: Medalhoes de pescada gratinados 

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración – 
Num tacho, pôr o azeite, os dentes de alho, as cebolas, os tomates e o 
pimento às tiras. 
-Temperar com sal grosso e pimenta em grão moída na altura e deixar 
lentamente a fazer uma “cebolada” 
-Cozer as batatas com sal 
-Cozer o peixe em leite, temperado com sal e pimenta 
-Pôr numa assadeira as batatas em baixo, o peixe cozido e escorrido 
por cima, a seguir levar a “cebolada” e, no final, o molho béchamel 
-Por fim, levar ao forno a gratinar 
 
Molho Béchamel: 
-Pôr 2 colheres de sopa de manteiga no fervedor a derreter 
lentamente, temperada com sal e pimenta.  
-Quando esta estiver completamente líquida, juntar farinha e ir 
mexendo até fazer uma bola de massa que se despega do fundo.  
A partir daí, juntar leite frio aos pouquinhos e mexer para evitar a 
formação de grumos. Juntar leite conforme a consistência que se 
pretende: mais ou menos cremoso. 
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• Receta: ARROZ DE MARISCO  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración 
Aquecer uma panela com 2l de água temperada com sal até ferver; 
 Cozer os camarões com casca durante cerca de 3 minutos. Reservar a 
água; Descascar os camarões (reservando alguns para decorar) e juntar 
as cascas e cabeças à água da cozedura; 
Deixar ferver uns minutos e filtrar, descartando as cascas e cabeças (ver 
aquí um procedimento semelhante); 
 Dissolver no caldo de camarão o creme de marisco instantâneo e 
reservar; Refogar a cebola e o alho picados no azeite até amolecer; 
 Juntar o louro, o tomate sem as sementes, a polpa de tomate e a 
malagueta. Deixar refogar mais um pouco, juntando um pouco de caldo 
se necessário; Juntar 10 chávenas de caldo, temperar e deixar ferver; 
 Juntar 2,5 chávenas arroz, deixar ferver, baixar o lume e deixar cozer por 
10/15 minutos até estar quase cozido; 
Entretanto, colocar as amêijoas e os mexilhões em 2 tachos com 1 
colher (de sopa) de água e levar ao lume até abrirem. Mal abram, retirar 
do lume e descartar as que não abrirem; 
Juntar o marisco ao arroz e deixar cozinhar mais 5/10 minutos até estar 
cozido. Juntar mais caldo quente se necessário para ficar malandro; 
 No final, juntar coentros picados grosseiramente e servir. 

Curiosidades 
O arroz de marisco é uma receita tradicional e pertence às maravilhas da gastronomia portuguesa, maravilhas 
essas que surgiram na sequência da promoção do património histórico e natural de Portugal.  

INGREDIENTES:   
-1 cebola 
-3 dentes de alho 
-1 folha de louro 
-2 colheres (de sopa) de polpa de tomate 
-1 tomate maduro 
-3 colheres (de sopa) de pó de creme de 
marisco instantáneo 
(ou água de cozer marisco coma mido de 
milho) 
-1/4 de malagueta vermelha sem 
sementes (ou outro picante a gosto) 
-coentros 
-sal 
-azeite 
-2,5 chávenas de arroz 
-1 kg de marisco variado (camarão, 
mexilhão, amêijoa, delícias do mar, …) 
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• Receta: Bola de carne  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración 
 
Bate-se com a colher de pau ou com as varas até fazer 
bolhas. 
Leveda 30 minutos 
Forma untada com manteiga e farinha. 
Coloca-se um pouco de massa na forma, distribuem-se 
as carnes e cobre-se com a massa restante. 
Vai ao forno a 180º até ficar dourada. 

 

Curiosidades 
É uma receita usada em convívios de grupos, em qualquer altura do ano.  

INGREDIENTES: 
40 gr. fermento de padeiro 
2 cháv. leite morno 
1 colh. sopa margarina derretida 
1 cháv. azeite (mal cheia) 
4 ovos inteiros500 gr. Farinha 
Recheio:  
500gr fiambre e/ou carnes frias à 
escolha (presunto, salpicão, 
chouriço,…) 
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• Receta: Homus 

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración 
 
Cozinhe o grão de bico na panela de pressão até ficar 
macio. 
Bata no liquidificador com duas conchas da água do 
cozimento. 
Misture com os demais ingredientes. 
Se necessário acrescente mais água da cozedura. 
A textura deve ficar como um patê. 
Coloque um fio de azeite de oliva e sirva com pão sírio 
ou árabe. 

 Curiosidades 
 
Trata-se de uma pasta de grão de bico, leguminosa que, em árabe, se pronuncia “homus”. É um 
alimento bastante nutritivo, contendo uma grande quantidade de proteínas, fibras, gordura mono-
insaturada e ferro e que tem o seu lugar na culinária portuguesa..  

INGREDIENTES: 
 
 500 g de grão de bico 
1 cebola grande ralada 
Suco de 1 limão 
1/5 colher de sopa de sal 
Pimenta branca a gosto 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
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• Receta: Moelas  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración 
Lavam-se muito bem as moelas e partem-se em pedacinhos. 
Numa frigideira faz-se um refogado com a cebola e o alho. 
Junta-se alguma água e o vinho. Juntam-se, então, as moelas 
cortadas, assim como o louro, as ervas aromáticas e a polpa 
de tomate. Tempera-se de sal e piri-piri a gosto. Coze até as 
moelas ficarem tenras. Retificam-se os temperos durante a 
confeção. 

Curiosidades 
É uma entrada típica. 

INGREDIENTES: 
 
Moelas: 500 g 
Vinho branco: ½ copo 
Cebolas: 2 
Alho, salsa, coentros 
Louro: 2 folhas 
Polpa de tomate: q.b. 
Piri-piri / malaguetas 
Azeite: q.b. 
Sal: q.b. 
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• Receta: Rancho  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración 
 
1.De véspera, coloque o grão de molho. 
2.Descasque as batatas e retire 2 que as cortará em cubos, que levará 
a cozer com as restantes batatas inteiras, a carne, o chouriço de 
carne, o presunto e o grão. 
3.Descasque a cebola, pique-a e aloure-a no azeite. 
4.Quando todos os ingredientes estiverem cozidos, retire as carnes e 
corte-as em pedacinhos, retire as batatas que cozeram inteiras e 
esmague-as com um garfo ou esmagador próprio e introduza na sopa 
este puré, inroduza a massa, e as carnes cortadas. Deixe cozer a 
massa. 
5.Introduz-se também na panela a cebola refogada a ferver. 
6.Tempera-se de sal, colorau e piri piri. 
7.Quando servir esta sopa coloque em cada prato uma folhinha de 
hotelã. 

Curiosidades 
É um prato típico, agradável no tempo frio. 

INGREDIENTES: 
 
 1/2 kg de  grão de bico  
1   chouriça de carne  
250 gr de  presunto  
1 1/2 dl de  azeite  
1   cebola(s)  
q.b. de  colorau  
q.b. de  sal  
q.b. de  piripiri  
1 ramo(s) de  hortelã  
1/2 kg de  carne de vitela  
1.20 kg de  batata(s)  
250 gr de  massa de meada 
grossa  
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• Receta: Salada de feijão frade com atum  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración 
1. Numa taça, junte o feijão frade, a cebola,  
          o alho e a salsa. 

Envolva tudo muito bem. 
 
2. Junte o atum.  
Tempere com sal, pimenta, azeite e vinagre. 
Mexa tudo muito bem. 
 
3. Coloque numa travessa e espalhe os ovos cortados a gosto por 
cima da salada. 
Leve ao frigorífico até ficar bem fresquinha. 
 

Na hora de servir, decore a gosto: com azeitonas. 

Curiosidades 
É uma entrada típica, fresca e nutritiva. Também existe na variante de bacalhau, substituindo o atum. 

INGREDIENTES: 
 
550g de feijão frade 
cozido 
255g de atum de conserva 
escorrido 
1 cebola picada 
2 dentes de alho picados 
Salsa picada q.b. 
3 ovos cozidos 
Azeite q.b. 
Vinagre q.b. 
Sal fino q.b. 
Pimenta q.b. 
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• Receta: SALADA DE GRÃO DE BICO COM BACALHAU  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración  
 
Coza 400g de grão al dente e coloque numa saladeira. 
Coza 2 postas altas de bacalhau durante 5 minutos. Tire-lhes as 
espinhas e a pele e coloque-as, às lascas, sobre o grão. 
Junte 1/2 cebola picada e 3 ovos cozidos (explicaremos em breve a 
melhor forma de cozer ovos) às rodelas. 
Termine com 1 mão cheia de coentros frescos picados e tempere 
com azeite em abundância, vinagre de vinho branco e pimenta 
preta moída na altura. 
 
Leve ao frigorífico durante 1 hora e misture apenas na hora de servir. 

Curiosidades 
É uma entrada típica, fresca e nutritiva. 

INGREDIENTES: 
 
400g de grão   
2 postas altas de bacalhau   
1/2 cebola picada 
3 ovos cozidos 
1 mão cheia de 
coentros frescos picados 
azeite 
vinagre de vinho branco 
pimenta preta moída na 
altura.. 
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• Receta: AÇORDA DE BACALHAU À ALENTEJANA  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración  
1.Num recipiente alto, coloque os coentros previamente lavados e 
escolhidos, os dentes de alho, o sal e o azeite. 
2.Com a varinha mágica triture muito bem todos os ingredientes até ficarem 
em papa. 
3.Ponha água ao lume a ferver com um fiozinho de azeite, e coza o bacalhau 
mais ou menos 5 minutos. 
4.Ponha ao lume uma caçarola com água e um pouco de vinagre. Quando a 
água estiver a ferver escalfe os ovos que irá utilizar na açorda. 
Logo que os ovos estejam no ponto, retire-os e coloque-os num recipiente 
com água fria, afim de parar a cozedura. 
5.Coloque a papa dos coentros dentro de uma terrina, verta a água onde 
cozeu o bacalhau que deverá estar a ferver (se não quiSer poderá juntar 
apenas água fervida, ou a água onde escalfou os ovos. 
6.Retifique de sal, introduza o pão alentejano cortado muito fininho, os 
ovos e o bacalhau. Curiosidades 

As açordas podem ser sopas, guarnições ou acompanhamentos, e pratos completos. O que levou à designação de sopas foram os 
caldos aos quais se adicionava pão. Escrever “sopas de pão” parece, então, um pleonasmo. As designações populares levam a estas 
distinções e são provocadas, designadamente, por outros elementos que engrossaram os caldos como a castanha e posteriormente a 
batata. E já com os ditos populares aprendemos que: “Sopa sem pão nem no inferno dão”. 
As açordas podem também aparecer-nos como um prato de recurso, pela necessidade de não desperdiçar pão e são um elemento da 
alimentação mais pobre.  
A tradição de fazer açorda com peixe e designadamente de bacalhau deveu-se ao baixo preço que este tinha. Acrescem as regras 
religiosas que, desde a Idade Média até ao século XVIII, obrigavam a comer peixe em cerca de cento e trinta dias por ano. 

INGREDIENTES: 
 
1 molho(s) de  coentros  
6 dente(s) de  alho  
2 Lt de  água  
4   ovos  
400 gr de  pão alentejano  
4 lombo(s) de  bacalhau  
q.b. de  sal  
q.b. de  vinagre  
4 dl de azeite  
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• Receta: Alheira  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración  
 
Coza todas as carnes e os ossos de porco em água suficiente para as cobrir, (de 
modo a obter no final da cozedura um caldo gordo e forte ) e também com o 
azeite, os alhos descascados, o piri-piri, a salsa e sal. À medida que as carnes 
forem ficando cozidas, retire-as, e desfie-as muito bem; esmague a parte gorda 
do toucinho e desfie a carne, podendo o courato ser picado com a faca.  
Demolhe e lave muito bem a tripa seca. Corte o pão em fatias finas para um 
alguidar. 
 Quando as carnes estiverem todas cozidas, regue o pão com o caldo quente e 
tape-o com um pano durante alguns minutos; depois desfaça muito bem o pão 
com uma colher de pau e, junte-lhe as carnes desfiadas e uma colher de (sopa) 
de colorau, mexendo bem; se estiver muito rijo, junte-lhe um pouco de caldo, 
mas pouco, pois deve obter uma espécie de açorda rija. Retifique os temperos 
e encha as tripas enquanto o recheio está quente (quando frio custa a 
trabalhar).  
Vá enchendo, atando e cortando as alheiras com 15 cm de comprimento.  
Não se esqueça de as atar bem nas pontas. Depois de prontas, convém deixá-
las no fumeiro se possível, ou no frigorífico durante 1 ou 2 dias. 
As alheiras são consumidas grelhadas ou assadas, de preferência, em "lume de 
carvão".  Tradicionalmente, é acompanhada por batata cozida com um fio de 
azeite, e legumes da época. A sul, o mais natural é encontrar os menus com a 
alheira frita, batatas fritas, ovo estrelado e saladas de alface e tomate. Por 
vezes, é também acompanhada por grelos de couve. 

INGREDIENTES: 
 
1 pão caseiro de (trigo) com 
cerca de 1 kg  
200 grs de carne de vaca de 
2ª  
piri-piri q.b.  
150 grs de presunto  
1/2 galinha caseira gorda  
alguns ossos de porco  
1 cabeça de alhos  
1 colher de (sopa) de colorau  
1 ramo de salsa  
1 tripa seca para enchidos (de 
vaca ou porco) 
200 grs de toucinho  
sal q.b.  
um fio de azeite 
Podem ainda ser usados 
como ingredientes a carne de 
animais de caça e salpicão. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Batata_frita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ovo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alface
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tomate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Couve
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Curiosidades 
 
A alheira é um enchido fumado, típico da região de Trás-os-Montes. A mais famosa das alheiras é a oriunda 
de Mirandela, tendo sido nomeada uma das 7 Maravilhas da Gastronomia de Portugal. 
Foi inventada por cristãos novos que, em segredo, continuavam a guardar costumes da sua renegada religião 
judaica, a fim de dar a entender a toda a sociedade que eram cristãos assumidos e bem integrados. Como o 
judaísmo proíbe o consumo da carne de porco, alguns dos supostamente recém convertidos teriam inventado 
um chouriço onde, discretamente, a carne de ave substituía a carne de porco, tradicional entre os cristãos. Desta 
forma, nas primeiras alheiras foram usadas várias carnes alternativas ao porco, tais como peru, galinha e outras 
aves. A receita acabaria por se popularizar entre os cristãos, mas estes juntavam-lhe a carne de porco.  

• Receta: Alheira  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Enchido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mirandela
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_Maravilhas_da_Gastronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_Maravilhas_da_Gastronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_Maravilhas_da_Gastronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_Maravilhas_da_Gastronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_Maravilhas_da_Gastronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chouri%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galinha
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• Receta: Ameijoas à Bulhão Pato  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración  
 
Colocar as ameijoas em bastante água com sal. Deixar abrir durante umas 
horas, escorrer, e repetir o processo para limpar de areias. 
Antes da preparação das ameijoas faça as tostas com o pão cacete. 
Descascar alhos e laminá-los. De seguida, lavar os coentros e cortar em 
pedaços pequenos, moer a pimenta preta e cortar um dos limões em 
rodelas. 
Utilizar um tacho largo e começar com lume brando; de seguida colocar o 
azeite com os alhos dentro do tacho e só depois as ameijoas.  Colocar então 
a pimenta e os coentros e, de seguida, o vinho branco. Com o auxílio de 
uma colher pode agora mexer cerca de duas vezes, ainda com o lume 
brando. 
Fechar o tacho mais uns 3 ou 4 minutos e por fim, no último minuto, 
aumentar o lume. 
Desligar o lume e espremer o limão por cima das ameijoas.  
Nota: O sal é consoante o gosto, e deve colocá-lo no final, antes de servir. 

Curiosidades 
Nascido em 1829, em Bilbau, nas então "províncias vascongadas", para onde os pais - Francisco António e María de 
la Piedad Brandy - tinham fugido para escapar aos efeitos do miguelismo, Raimundo António de Bulhão Pato foi um 
escritor que viveu em Lisboa e ficou mais conhecido como amante da boa vida, caçador, gastrónomo e inventor de 
algumas receitas do que pelos seus poemas. Não existindo qualquer escrito que demonstre a autoria do prato, 
admite-se que tenha sido uma homenagem de algum cozinheiro ao poeta. 

INGREDIENTES: 
 
1 Quilo de Amêijoas ultra-
congeladas (se for possível - 
frescas); 
150 mL a 200 mL de Azeite; 
Meio ramo de coentros frescos; 
1 Cabeça de alhos; 
2 Limões grandes; 
1 Pão cacete; 
1. Colher de sobremesa de 
pimenta preta em grão; 
Meio copo de Vinho branco 
maduro. 
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• Receta: ARROZ À VALENCIANA  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración  
Temperar o frango e a vitela com sal e sumo de limão, pelo 
menos, com 3 horas de antecedência. Num tacho grande, 
refogar a cebola com as gorduras até ganhar cor. Deitar as 
carnes a refogar, deixando aloirar bem. Deitar um pouco de 
água e, pouco a pouco, adicionar a água necessária para fazer 
uma boa calda; juntam-se então todos os pimentos, assim 
como as lulas. Deixa-se tudo refogar brandamente para 
apurar bem. Lavam-se muito bem as amêijoas e os mexilhões 
e põem-se a abrir ao lume (num tacho sem água). Depois de 
abertos, retira-se aos mexilhões metade das cascas, côa-se a 
água que largaram ao abrir e junta-se tudo (marisco e água) à 
calda que contém as carnes. Deitam-se também nesta calda 
os camarões, depois de lavados, e tempera-se tudo com sal e 
pimenta, um pouco de açafrão (o açafrão é torrado e depois 
desfeito num pouco de sumo de limão) e o pimentão. Junta-
se o arroz à calda fervente depois de verificar os temperos e 
as ervilhas. Logo que levante fervura, põe-se a temperatura 
no mínimo até acabar de cozer. Este arroz deve ficar um 
pouco «malandro» ou mole.. 

INGREDIENTES: 
 
 • 500 g de arroz 
125 g de vitela de guisar (sem osso) 
• 1/2 frango cortado em pedaços 
pequenos 
• 1 chouriço cortado às rodelas 
• 50 amêijoas 
• 30 mexilhões 
• 250 g de camarões 
• 250 g de lulas pequenas arranjadas e 
cortadas às rodelas 
• 2 pimentos morrones vermelhos e 1 
pimento verde,cortados às tiras 
•100g ervilhas 
• 1 colher (de chá) de açafrão em flor 
• 1 cebola grande picada 
• 3 colheres (de sopa) de azeite 
• 100 g de toucinho magro ou bacon 
cortado às tirinhas (sem o 
couro)                                                   
• Sal e pimenta 
• 1 pontinha de pimentão 
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• Receta: ARROZ À VALENCIANA  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Curiosidades 
O nosso Arroz à Valenciana é uma variante da “paella” espanhola, um prato popular, que surgiu nos 
séculos XV e XVI, na região de Valência, que, muito provavelmente teve a sua origem no arroz de 
açafrão da culinária árabe (a reconquista terminou em 1492, com a conquista do reino de Granada). 
Embora o poder mudasse para a mão dos reis católicos, a população manteve-se maioritariamente 
muçulmana (poucos se aventuraram a repovoar os territórios conquistados), e com ela, os hábitos 
alimentares. O arroz de açafrão com que a elite árabe se deleitava, era um arroz simples, 
acompanhado, em pratos separados, por outras iguarias, com especial realce para o peixe, os 
mariscos e o frango.  
Conta-se que, finda a refeição dos senhores, os restos eram atirados para um grande recipiente e 
dado aos servos. Tudo misturado. Depois, era só aquecer e ... servir. Foi-se embora a elite dos 
árabes e esqueceu-se o prato original. Ficou dele o que o povo conhecia – o delicioso arroz à 
Valenciana 

http://cincosentidosnacozinha.blogspot.pt/2010/10/arroz-valenciana.html
http://cincosentidosnacozinha.blogspot.pt/2010/10/arroz-valenciana.html
http://cincosentidosnacozinha.blogspot.pt/2010/10/arroz-valenciana.html
http://cincosentidosnacozinha.blogspot.pt/2010/10/arroz-valenciana.html
http://cincosentidosnacozinha.blogspot.pt/2010/10/arroz-valenciana.html
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• Receta: Bacalhau à Gomes de Sá  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración  
 
Cozer em água abundante o bacalhau, as batatas e os ovos. Depois de 
cozido, desfia-se o bacalhau em lascas, dispensando pele e espinhas. 
Cortam-se as batatas às rodelas, juntamente com os ovos depois de 
descascados. 
Prepara-se um bom refogado regado de azeite, com a cebola cortadas às 
rodelas e os alhos picados. Depois de a cebola alourar, retira-se do lume. 
Num tabuleiro de ir ao forno, colocam-se camadas alternadas de bacalhau, 
batatas, ovos e cebolada. Repetindo este processo até terminarem todos os 
ingredientes. 
Leva-se o tabuleiro ao forno, polvilhado de salsa  
picada e algumas azeitonas. 
Depois de bem quente é só saborear. 

Curiosidades 
Gomes de Sá era negociante de bacalhau e sediou o seu negócio num armazém na Rua do Muro dos Bacalhoeiros, na Ribeira do 
Porto. Quando ofereceu esta receita, que datará do princípio do século XX, ao seu amigo João, do restaurante Lisbonense, na Cidade 
Invicta, acrescentou ao manuscrito “João, se alterar qualquer coisa desta receita, já não fica capaz”. A ele se deve esta receita de 
bacalhau que, segundo a lenda, terá sido criada com os mesmos ingredientes (à exceção do leite) com que, semanalmente, fazia os 
bolinhos de bacalhau que deliciavam os amigos. Com efeito, os ingredientes são os mesmos, mas a receita resulta de uma confecção 
cuidada e de grande requinte.   
Este é um prato típico da região Norte de Portugal. É de preparação simples e relativamente rápida e saudável. O bacalhau à Gomes 
de Sá foi um dos candidatos finalistas às 7 Maravilhas da Gastronomia portuguesa. 

INGREDIENTES: 
 
9 postas de bacalhau 
demolhado 
3 kg de batatas descascadas 
2 dentes de alho 
3 cebolas 
5 ovos 
azeite q.b. 
salsa q.b. 
azeitonas pretas a gosto 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_Maravilhas_da_Gastronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_Maravilhas_da_Gastronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_Maravilhas_da_Gastronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_Maravilhas_da_Gastronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_Maravilhas_da_Gastronomia
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• Receta: Bacalhau Dourado  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración  
 
Fritar as batatas cortadas aos palitos em azeite. Reservar. 
Alourar a cebola picada e o alho em azeite. Adicionar o bacalhau esfiado 
previamente demolhado e escorrido. Mexer. 
Numa tigela, bater os ovos com salsa picada e pimenta preta e umas 
gotinhas de limão.  
Adicionar as batatas fritas ao refugado do bacalhau. Cobrir com os ovos.  
Mexer brevemente, de forma a envolver tudo. 
Decorar com azeitonas e salsa. Pronto a servir. 
  
Acompanha com uma salada de alface e tomate. 

Curiosidades 
Também conhecido como “Bacalhau à Brás”, porque terá sido criada por um taberneiro do Bairro Alto, em Lisboa, 
de seu nome Brás. É muito consumida também em Macau e em Espanha, com as designações de "revuelto de 
bacalao a la portuguesa" ou "bacalao dorado". 

INGREDIENTES: 
 
8 Batatas; 

200g bacalhau esfiado; 

3 ovos; 

Salsa; 

Cebola; 

Alho; 

Pimenta preta; 

Limão; 

Sal q.b.; 

Azeite; 

Azeitonas para enfeitar. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro_Alto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro_Alto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro_Alto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
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• Receta: Bifes com Azeitonas Verdes e Tomates Cereja 

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración  
1. Tempere os bifes de ambos os lados com sal e pimenta. 
2. Numa panela com água a ferver, tempere com sal. 
Coloque as batatas a cozer, com casca e inteiras durante 20 minutos. 
Depois das batatas cozidas, retire-as e deixe arrefecer. 
Retire a casca das batatas e corte-as em pedaços pequenos. 
3. Numa frigideira, leve ao lume o creme vegetal e os alhos. 
Mexa e deixe aquecer. 
Frite os bifes de ambos os lados. 
Depois dos bifes fritos a gosto, retire-os para uma travessa. 
4. À gordura que ficou, junte os tomates e deixe saltear alguns segundos. 
Adicione as folhas de orégãos e mexa. 
Regue com o vinho branco e por fim adicione as azeitonas. 
Mexa e deixe cozinhar em lume forte durante 3 minutos. 
Volte a adicionar os bifes à frigideira e cubra-os com o molho. 
Deixe aquecer durante 1 minuto e apague o lume. 
5. Entretanto, numa outra frigideira, leve ao lume o azeite e o alecrim. 
Mexa e deixe aquecer. 
Junte as batatas e salteie durante alguns minutos até que fiquem douradinhas. 
Sirva os bifes acompanhados com as batatas. 

Curiosidades 
É uma receita moderna, que inclui ingredientes como os tomates cereja que fazem parte da história recente da 
gastronomia portuguesa. 

INGREDIENTES: 
 
3 bifes de novilho  
60g de creme vegetal 
2 dentes de alho picados 
150g de tomates cereja 
cortados ao meio 
100g de azeitonas verdes 
recheadas com pimentos 
cortadas em rodelas 
125 ml de vinho branco 
400g de batatinhas 
3 colheres de sopa de azeite 
1 colher de chá de folhas de 
orégãos 
Folhinhas de alecrim fresco 
Sal q.b. 
Pimenta q.b. 
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• Receta: BOLA DE AZEITE  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración  
 
Dissolve-se o fermento num pouco de água tépida (1 chávena). Peneira-
se a farinha com sal para um alguidar e faz-se uma cova no meio onde 
se deita o fermento. Mexendo em círculo, mistura-se o fermento com 
alguma farinha. Começam então a juntar-se os ovos, amassando. Ao 
décimo ovo, junta-se o azeite morno e a aguardente. Os restantes ovos 
só se adicionam se a massa os absorver. Considera-se que a massa está 
bem amassada quando se desprender do alguidar, não se agarrar às 
mãos e apresentar pequenas bolhas. Não deve ficar dura. Polvilha-se 
com um pouco de farinha, protege-se com um pano e põe-se a levedar 
em local temperado. Quando a massa tiver dobrado de volume, divide-
se em porções. Estas quantidades dão geralmente dois bolos, que 
podem ser moldados em dois formatos: passam-se as mãos por azeite, 
moldam-se em bola e colocam-se em tabuleiros ligeiramente untados. 
Depois, sempre com as mãos untadas, com os dedos puxa-se a massa 
no cimo da bola de massa. Esta é a maneira de tender em Fornos de 
Algodres. O outro modo consiste em achatar a bola de massa dando-lhe 
uma forma oval, dobrando-a ao meio, sem unir as beiras, deixando uma 
margem. Fica assim em forma de meia-lua. 

Curiosidades 
Esta bola é obrigatória na Beira Alta durante a época da Páscoa. 

INGREDIENTES: 
 
1 kg de farinha 
40 g de fermento de padeiro 
1 colher de sopa de sal 
10 a 12 ovos (dependendo do 
tamanho) 
2,5 dl de azeite 
1 cálice de aguardente 
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• Receta: Bolo de nozes com creme de ovos  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración  
MASSA: 
Numa tigela, bata as gemas com o açúcar durante 5 minutos, adiciona-
lhe depois o óleo e água morna e bata mais 5 minutos, junte depois as 
nozes picadas e bata mais 5 minutos. A parte bata as claras em castelo e 
envolva na mistura anterior, alternadamente com a farinha já misturada 
com o fermento. Verta em uma forma untada com manteiga e 
polvilhada com farinha, leve ao forno pré-aquecido 180º durante cerca 
de 40 minutos ou até ficar cozido. Desenforme-o e deixe esfriar. 
CREME DE OVOS: 
Leve ao lume num tacho a água com o açúcar e o pau de canela e deixe 
ferver até obter ponto de pérola. Fora do lume, junte em fio, as gemas 
batidas, mexa bem e 
leve novamente ao lume (brando) e deixe que o creme de ovos 
engrosse, mexendo sempre com uma colher de pau. 
Depois do bolo frio verta por cima o creme de ovos e enfeite com as 
nozes reservadas. 

INGREDIENTES: 
 
MASSA: 
300 gramas de açúcar 
200 gramas de farinha 
200 gramas de miolo de nozes 
picada (reserve algumas 
inteiras para a decoração) 
5 ovos 
6 colheres (das de sopa) de 
água morna 
6 colheres (das de sopa) de 
azeite 
1 colher (das de chá) de 
fermento 
Manteiga e farinha para untar 
e polvilhar a forma 
CREME DE OVOS: 
150 gramas de açúcar 
6 gemas de ovos 
1,5 dl de água 
1 pau de canela 

Curiosidades 
É uma receita tradicional, com ingredientes comuns. O mel era o adoçante utilizado antes de 
aparecer o açucar. O azeite era a gordura mais usada, desde a Idade Média. A introdução da 
canela sugere que a receita datará da época dos descobrimentos marítimos, a partir dos 
quais as especiarías passaram a ser trazidas da India. Mas pode apenas tratar-se de uma 
pequeña alteração a uma receita já, então, conhecida. 
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• Receta: Lombo de Porco com farinheira e azeitona verde  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración  
Limpe a carne de gorduras e nervos excessivos, abra-a ao meio 

com a ajuda de uma faca, coloque a farinheira e azeitona verde, 

enrole a carne e ate-a com fio de cozinha. 

Disponha a carne numa cama de alho e cebola em tabuleiro de 

forno, tempere com vinho branco, azeite, alecrim, louro sal e 

pimenta. Leve a assar em forno aquecido a 150ºC durante 2 

horas aproximadamente 

Retire a carne e a folha de louro, triture o resultado do assado 

num copo misturador. 

 
Acompanhe com batata assada. 

INGREDIENTES: 
 
- 1,8Kg Lombo de porco  

- 300g Farinheira  

-150g Azeitonas verdes 

picadas  

- 2dl Vinho branco  

- 1dl Azeite Clássico  

- 300g Cebola em cubos  

- 5 dentes Alho laminado  

-q.b. Alecrim seco  

- 2 folhas de Louro  

- q.b. Sal marinho tradicional  
- q.b. Pimenta de moinho  

Curiosidades 
Esta receita combina a carne assada com um dos enchidos fumados mais populares em Portugal: a Farinheira. 
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• Receta: MAIONNAISE CASEIRA  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración  
Colocam-se todos os ingredientes à exceção do azeite num recipiente 
alto e estreito e batem-se com a varinha mágica.  
O azeite adiciona-se lentamente, em fio, para não deslaçar, batendo 
sempre. 
  
Algumas variações podem incluir: 
Alho picado; 
Ketchup 
Ervas aromáticas 

INGREDIENTES: 
 
- -1 c.chá mostarda  
-1 c.sopa vinagre 
-1 gema de ovo  
- sal e pimenta q.b.  
-2,5 dl de Azeite 
 

Curiosidades 
É um molho de origem francesa que já faz parte dos hábitos portugueses e que, quando feito em casa, tem um 
sabor incomparável. É utilizado, especialmente: 
- em fondues; 
- com camarões cozidos; 
- na salada russa (batata, cenoura, ervilha, feijão verde, cortados em cubos, com ovo cozido , salsa e azeitonas) 
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• Receta: Migas de bacalhau 

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración  
 
Colocar as postas do bacalhau numa panela com água até ferver. 
Escorrer, tirar as espinhas, pele e separar as lascas. Reservar. 
-Cozer as batatas até que fiquem “al dente” (não deixar cozer demais). 
Depois de frias, passar no ralador grosso e reservar. 
-Numa frigideira, refogar a cebola, o alho e o louro no azeite. Adicionar 
a batata e, em seguida, as lascas de bacalhau. Temperar com sal (com 
prudência) e pimenta do reino. 
Montagem 
Untar um tabuleiro com azeite. Num aro de montagem de pratos, 
colocar a mistura do bacalhau. Polvilhar com pão ralado por cima. Levar 
ao forno na opção de gratinar por 5 minutos, até dourar. 
Calda de Laranja 
-Espremer as laranjas e coar. Colocar o sumo numa frigideira com um 
pouco de água, açúcar e o cravo. Deixar em fogo alto até começar a 
reduzir. Engrossar com a mistura de farinha com água. Coar. 
Arroz 
Numa panela, refogar o alho no azeite e adicionar o arroz e o brócolo. 
Cobrir com água a ferver, temperar com sal a gosto e deixar cozer. Numa 
frigideira, aquecer a manteiga de salva e envolver o arroz. 

INGREDIENTES: 
Bacalhau 
-3 postas de bacalhau 
-1 cebola cortada em fatias finas 
-2 dentes de alho picados 
-4 batatas “Asterix” médias 
-Azeite 
-Sal e Pimenta do reino 
-1 folha de louro 
-2 fatias de pão de forma sem côdea 
meias tostadas. 
Molho de Laranja 
-3 Laranjas  
-Açúcar 
-Água 
-Mistura de farinha com água 
-1 cravo da Índia  
Arroz 
-300g de arroz Jasmine 
-Água (dobro da medida de arroz) 
-Brócolo bem cortado 
-2 dentes de alho 
-Azeite 
-Manteiga derretida numa frigideira 

com 3 folhas de salva. 
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• Receta: MOLHO VERDE  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración  
Juntam-se todos os ingredientes e batem-se bem  
com um garfo.  

INGREDIENTES: 
 
-4 colheres de sopa de azeite 
 -1/2 cebola picada (opcional) 
 -2 dentes de alho picados 
-sumo de 1/2 limão 
-salsa picada 
-Sal q.b. 
 

Curiosidades 
 
É um molho que faz parte da identidade portuguesa e que se utiliza em variadas receitas: 
Tempera bem um peixe grelhado (truta, carapau, por exemplo). 
Uma receita de polvo cozido com este molho é também uma tradição difundida por todo o país. 
Nas lulas grelhadas, acompanhadas por batata cozida, é utilizado mais frequentemente sem a cebola. 
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• Receta: PATO ESTUFADO COM VINHO TINTO  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración  
1. Tempere os pedaços de pato de ambos os lados com sal e 
pimenta. 
Deixe tomar gosto durante 30 minutos. 
 2. Num tacho largo leve ao lume o azeite, a cebola, o alho e as 
folhas de louro. 
Mexa e deixe refogar sem deixar alourar. 
 3. Junte o pato. 
Regue tudo com o vinho verde tinto. 
Tape e deixe cozinhar em lume médio durante 50 minutos. 
 4. Passado os 50 minutos, junte os cogumelos. 
Mexa, tape e deixe cozinhar mais 10 minutos. 
Passado os 10 minutos está pronto a servir. 
Acompanhe este prato com arroz feito com os miúdos e brócolos 

INGREDIENTES: 
 
-1 pato cortado em pedaços 
    2 colheres de sopa de azeite 
    1 cebola picada 
    2 dentes de alho picados 
    2 folhas de louro 
    750 ml de vinho verde tinto 
    300g de cogumelos frescos 
inteiros 
    Sal q.b. 
    Pimenta q.b. 
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• Receta: PUDIM DE AZEITE  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración  
 
Unte uma forma para pudim (20 cm de diâmetro X 6 cm de altura) 
com ¼ de xícara (chá) de azeite e coloque no congelador. Reserve 
por uns 10 minutos. 
Numa tigela coloque o açúcar, os ovos, ¼ de xícara de azeite, o 
mel e as raspas de limão. 
Com o auxílio de um batedor de arame ou colher de pau, bata 
bem até o açúcar dissolver. 
Retire a forma untada do congelador e despeje a mistura da 
tigela. 
Leve ao forno pré-aquecido a 200º C por +/- 45 minutos. Verifique 
o cozimento furando o pudim com um palito. Estará pronto 
quando sair limpo. 
Deixe o pudim descansar durante 10 minutos antes de 
desenformá-lo para servir. 
Sirva-o morno com sorvete de creme. 
 

INGREDIENTES: 
 
- ¼ de xícara (chá) de azeite 
para untar 
- 500 g de açúcar 
- 8 ovos grandes 
- ¼ de xícara (chá) de azeite 
- 4 colheres (sopa) rasas de 
mel 
- raspas da casca de 1 limão 
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• Receta: NARANJA EN ACEITE 

• Centro: CEIP ANDRÉS DE CERVANTES, CABRA (CÓRDOBA) 

Elaboración  
 
Pelar las naranjas, quitarles la piel blanca y cortarlas en gajos. 
Cortar el bacalao en "migas", o,en su caso, desmigar el atún. 
Agregar las cebolletas picadas y añadir aceite. 
En algunas familias se le añade huevos duros y/o aceitunas negras 
para hacer de éste un plato más completo. 

INGREDIENTES: 
 
.- Naranjas. 
.- Bacalao salado o atún. 
.- Cebolletas tiernas. 
(Opcional) 
.- Huevos duros. (Opcional) 
.- Aceite de oliva, virgen extra. 

Curiosidades 
Esta comida era habitual que la llevaran los aceituneros para comerla a 
mediodía en el campo, en el descanso de la recogida de las aceitunas ya que 
es una comida nutritiva a la vez que ligera, saludable y fácil de preparar. Es 
una comida realizada con productos típicos de invierno (naranjas y aceite) 
Y también es una comida típica de cuaresma, en nuestra localidad, debido a 
sus ingredientes. 
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Receta: PASTELES O TORTAS DE ALMA 

Centro: Colegio Público de Educación Especial “Gloria Fuertes “Andorra (Teruel) 

Elaboración  
1º. Se coloca la harina en un barreño y se ponen a hervir en una 
cacerola el aceite y el anís.  
2º. Cuando están a punto de ebullición se escalda con dicho 
combinado la harina y se mezcla bien todo con una espátula.  
3º. Se amasa a mano cuando la pasta se ha enfriado un poco, para 
distribuirla después en trozos de unos 40-50 gramos que se aplanan 
con la mano para darles forma de torta y se colocan en latas de 
hornear. 
4º. A continuación se coloca el relleno sobre las tortas que se cubren 
con parte de la masa, para meterlas en el horno durante 20 minutos 
hasta que sus bordes se coloreen. Todavía calientes se espolvorean 
con azúcar. 

INGREDIENTES: 
  
Para la preparación del "alma", que es 
una mermelada, se utilizan calabazas 
maduras de la especie Cucurbita Pepo 
que, posteriormente se pelan, se les 
extraen las semillas y se ponen a cocer 
con azúcar y miel hasta formar una 
mermelada. 
1/2 kg de harina  
1 l de aceite de oliva del Bajo Aragón 
1/2 l de anís  
200 gr de azúcar 
1kg de mermelada 

Curiosidades 
Esta receta, tradicional de las comarcas de las que proceden el alumnado de nuestro centro (Bajo Aragón), se 
realiza cada año dentro de un proyecto de autonomía personal y social que se llama La tienda de los almuerzos, y 
que desde hace cuatro cursos permite al alumnado elaborar dos recetas que ponen a la venta para el alumnado 
y profesionales del colegio. 
Poseen la marca "C" de Calidad, y tienen una forma de media luna. 
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Receta: TORTAS DE ACEITE DE MADRE INÉS 

Centro: CEIP NTRA. SRA. DE LA SIERRA, CABRA (CÓRDOBA) 

Elaboración  
  
Mezclar la harina,  la levadura disuelta en agua caliente y un poco de 
sal y amasar como para hacer pan.  
Dejar reposar la masa en lugar templado hasta que doble su volumen 
y añadir los demás ingredientes amasando muy bien.  
Hacer las tortas.  
Con la ayuda de un cuchillo marcarlas en medio haciéndoles una 
hendidura y espolvorearlas con azúcar.  
Hornear a 180º durante 30’.   
  

INGREDIENTES: 
1 kilo de harina 
levadura de panadero para esa 
cantidad 
250 gr de kilo de azúcar 
250 ml de aceite 
raspadura de 1 limón 
2 cucharaditas de canela 
2 cucharaditas de bicarbonato 

 
  

Curiosidades 
Estas tortas de aceite proceden del convento de las Reverendas Madres Agustinas Recoletas  que desde hace casi 
400 años conviven en nuestra localidad. La repostería de los conventos ha sido siempre muy estimada. El de 
nuestra ciudad ha destacado siempre en toda la comarca por sus exquisitas bizcotelas, empanadillas y, como no, 
por sus apreciadas tortas de aceite. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=khq-fJqH8NNHMM&tbnid=_9HoL3AfmAz-7M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Flacocinademicasa-sevimay.blogspot.com%2F2011%2F03%2Friquisimas-es-poco.html&ei=iwKZUcLLHMO_0QWmsYGICQ&bvm=bv.46751780,d.ZGU&psig=AFQjCNEpnWncCmn99iPQhavOE_1jt0cCSA&ust=1369068552670526
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Receta: GAJORROS 

Centro: CEIP JUAN VALERA, CABRA (CÓRDOBA) 

Elaboración  
   
Batir bien los huevos. Añadir el aceite, el azúcar, la raspadura de limón 
y la canela molida. Mezclar bien con varillas  todos estos ingredientes. 
Agregar la harina poco a poco. Quizás no admita toda la harina. 
Debemos evitar que la masa pueda salir dura. Ha de estar blandita 
pero que no se quede adherida a las manos.  
Hacer cordones finos de aproximadamente ½ cm de diámetro y 
enrollarlos en las cañas como un tirabuzón apretado. Freír un poco 
hasta que comiencen a dorarse. Reservar sobre papel absorbente y 
cuando estén templados retirar las cañas y volver a freír para que se 
hagan por dentro. 

Curiosidades 
Los gajorros son el dulce típico de la Semana Santa de nuestra ciudad. Se elaboran con las cañas recogidas en 
nuestras huertas, cosechadas en el mes de enero. Estas cañas tienen muchos usos en las huertas: guías para las 
tomateras y las judías verdes,  fabricación de canastos,  escobas,, cañizos,…. 

INGREDIENTES: 
12 huevos 
12 cascarones de huevo llenos de aceite 
de oliva 
raspadura de 2 limones 
2 k. de harina candeal y 1 de harina 
corriente 
1 k. de azúcar y 1 astilla de canela 
molida 
Aceite de oliva para freír  
 cañas para 

 su elaboración. 
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• Receta: SOPA DE PEDRA 

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración 
Refoga-se o alho e a cebola com o azeite. Acrescentam-se as carnes e, 
em seguida, os legumes, com água a cobri-los. 

Curiosidades 
É uma das sopas mais ricas de Portugal e teve origem na cidade de Almeirim, 
a norte de Lisboa. Reza a lenda que um frade esfomeado andava a mendigar 
de porta em porta e foi bater à casa de um caseiro de uma quinta de 
Almeirim. Quando o agricultor tentou mandá-lo embora, o frade pegou 
numa pedra e pediu-lhe emprestado um pote com alguma água para que 
pudesse fazer uma deliciosa sopa da pedra. Incrédulos, o agricultor e a sua 
família consentiram. À medida que a água fervia, o frade confessou que a 
sopa ficaria muito mais saborosa se lhe colocassem um pouco de toucinho, 
ao que o agricultor anuiu. Provando a sopa consoante ia mexendo, o frade 
conseguiu obter sal, couve e um pouco de chouriço, tudo aquilo de que 
necessitava para fazer uma sopa divinal. Quando todos provaram, restava 
apenas a pedra no fundo do pote. Questionado pela família acerca do que 
iria fazer com a pedra, o frade respondeu que iria lavá-la e levá-la com ele 
para quando tivesse fome de novo. 

INGREDIENTES: 
 
Hoje, a sopa tradicional é feita 
com feijão vermelho, orelha 
de porco, morcela, chouriço, 
farinheira, toucinho, batata, 
cebola, alho, folhas de louro, 
coentros, azeite, sal, pimenta 
e, claro, a indispensável 
pedra. 
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• Receta: SOPA DE TOMATE 

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración 
Refogar a cebola, o alho com bastante azeite. Colocar o caldo de carne 
e depois os tomates sem pele e um pouco de piri-piri e a colher 
de açúcar. Passar posteriormente todo o refogado com a varinha 
magica ate obter um creme. Adicionar um pouco de água quente, 
(caso  se queira a sopa mais líquida) e levar ao fogo novamente, 
mexendo. No final, podem colocar-se umas folhas de hortelã. Pode 
servir-se a sopa com tostas de pão ou com um ovo escalfado.  
No Alentejo, coloca-se a sopa sobre umas fatias de pão regional seco. 

Curiosidades 
Esta sopa era muito usada  no Alentejo, no meio rural, quando havia muito tomate, pão e ovos, tudo saído 
diretamente da horta, ainda que numa versão um pouco diferente. 

INGREDIENTES: 
 
2/3 cebolas grandes 
Azeite qb 
4/6 dentes de alho (grandes)  
1 caldo de carne 
6/8 tomates bem maduros  
Piri-piri e sal q.b. 
1 colher de sopa 
de açúcar (por causa da 
acidez) 
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• Receta: TORTELLINOSO 

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración 
Põe-se a massa a cozer com sal. Depois de cozida, escorre-se e 
reserva-se. 
Coloca-se numa sertã 3 colheres de sopa de azeite, os dentes de alho 
picados, cebola às rodelas e acrescentam-se todos os ingredientes (os 
cogumelos são cortados ao meio). 
Depois de tudo salteado, põe-se uma tampa na sertã e deixa-se em 
fogão reduzido para amaciar. 
Junta-se o preparado à massa, pulvilha-se com queijo parmesão 
ralado na altura, orégãos e aproximadamente ½ pacote de natas e vai 
ao forno a gratinar. 

Curiosidades 
Tortellinoso (tortellini + maravilhoso) é um prato do quotidiano, que se pode fazer sempre que nos apetecer, e 
não só em ocasiões especiais. A massa mais utilizada antigamente, era o esparguete. Hoje em dia todas as 
massas entretanto disponíveis no mercado estão amplamente divulgadas e apreciadas. 

INGREDIENTES: 
 
azeitonas,  
bacon,  
cogumelos frescos,  
grelos congelados (1 saco +/- 
150g),  
cubos de fiambre,  
2 dentes de alho,  
1 cebola pequena,  
orégãos,  
queijo parmesão 
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• Receta:Tostas de Broa de Milho com Alho, Azeite e Tomate  

• Centro: ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA (PORTO, PORTUGAL) 

Elaboración 
-Corta-se a broa de milho em fatias; 
-Descascam-se os alhos e esmagam-se; 
-Cobrem-se as fatias de broa com os alhos esmagados; 
-Por cima, coloca-se o tomate cortado em fatias e rega-se 
generosamente com azeite; 
-Leva-se ao forno pré-aquecido a 200ºC; 
-Após sair do forno tempera-se com ervas aromáticas a gosto. 

Curiosidades 
A Broa é um tipo de pão de milho feito tradicionalmente em Portugal, na Galiza e no Brasil. É feita com uma 
mistura de farinhas de milho e trigo, ou milho e centeio (como a broa de Avintes), e levedura. 
Esta receita pode ser utilizada como entrada. 

INGREDIENTES: 
-Broa de Milho 
-Alho q.b. 
-Azeite q.b. 
-Ervas aromáticas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Milho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galiza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Farinha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centeio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Broa_de_Avintes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Broa_de_Avintes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Levedura
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• Receta: BAKED ARTICHOKES 

 

 
Centro: IES TOMÁS MINGOT, LOGROÑO (LA RIOJA) 

Elaboración 
 
Heat the oven to 180º. Meanwhile chop the garlic and the bacon. Mix 
half of the bacon with the garlic and some olive oil. 
Remove the hardest leaves of the artichokes. Spry them with the 
lemon.  Pour the mixture with the garlic, bacon and oil all over them 
and put them on a baking dish. 
Add some water and cook them for about 30 minutes. 
For the sauce you have to fry all the bacon left in a frying pan. Add to 
the artichokes at the time of being served. 
Decorate the dish with some parsley and olive oil 

Curiosidades 
Las recetas las han recogido alumnos de 1º de E.S.O como tarea para la clase de inglés para lo cual han tenido 
que trabajar el vocabulario relativo a comidas y a su preparación y traducirlas 

INGREDIENTES: 
 
- 1Kilo artichokes     
3 cloves of garlic    
50 grams  of bacon   
half lemon    
olive oil    
salt     
pepper 
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• Receta: BOLLO DE SAN MARCOS 

 

 

 
Centro: IES TOMÁS MINGOT, LOGROÑO (LA RIOJA) 

Elaboración 
 
Se echa la harina en un recipiente, se agregan los huevos, el azúcar y 
la ralladura de limón. A continuación se agrega el aceite de oliva y el 
agua templada. Se amasa todo y se deja en reposo durante dos horas. 
Posteriormente se hacen los hornatos con forma de bolo de pan y se 
fríen. Por encima se le añade el azúcar. Se pueden hacer adornos. 

Curiosidades 
Típica de Torrecilla de Cameros (La Rioja). Se suele comer por las fiestas patronales en abril y en septiembre. 

INGREDIENTES: 
 
1Kg de harina 
3 huevos 
½ vaso de aceite 
1 vaso de agua 
Ralladura de limón 
Levadura 
Una pizca de sal 
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• Receta: BORRAJAS 

 

 

 

 
Centro: IES TOMÁS MINGOT, LOGROÑO (LA RIOJA) 

Elaboración 
 
  
Se limpian las borrajas. Se ponen a cocer con un poco de agua, un ajo 
y una pizca de sal. 
Se escurren y se les añade un ajo frito y un chorretón de aceite de 
oliva virgen 

Curiosidades 
Proviene del norte de España 

INGREDIENTES: 
 
Borrajas (puede ser cualquier 
verdura). 
Ajo 
Aceite de oliva virgen. 
Agua. 
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• Receta: EMPANADAS DE CARNE 

 

 

 

 

 
Centro: IES TOMÁS MINGOT, LOGROÑO (LA RIOJA) 

Elaboración 
 
Preparar el relleno: se coloca en una cazuela la carne, el tomate y la cebolla. 
Se añade el ajo machacado y se pone a freír en aceite de oliva virgen. Se le 
añade la patata en cuadraditos pequeños. Se deja reposar el guiso. 
Para la masa: Se ponen a hervir dos tazas de agua. Cuando está lista se le 
agrega la harina de maíz progresivamente, un poco de sal, aceite de oliva 
virgen y un poco de colorante.  Se mezcla todo y se amasa hasta quedar una 
masa consistente. 
  
Elaboración de la empanada. Se toma un trozo de masa pequeño, se extiende 
con la ayuda de un rodillo hasta conseguir un grosor uniforme. Se le echa en 
el centro un poco de guiso, se envuelve de tal forma que quede cubierto 
totalmente por la masa. Con la ayuda de un vaso le hacemos la forma de 
media luna. Finalmente se calienta una cantidad generosa de aceite de oliva 
virgen y se fríen hasta que queden doradas y crujientes. Se dejan reposar y se 
sirven. 

Curiosidades 
Las empanadas de carne son un producto típico colombiano. Normalmente se preparan cuando hay visitas o 
cuando se realizan reuniones familiares. 

INGREDIENTES: 
 
Harina de pan.  
Carne.  
Patata.  
Cebolla.  
Tomate.  
Ajo.  
Sal  
Colorante.  
Agua. 
Aceite de oliva virgen. 
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• Receta: PUERROS EN VINAGRETA 

 

 

 

 

 

 
Centro: IES TOMÁS MINGOT, LOGROÑO (LA RIOJA) 

Elaboración 
 
Se quita la primera capa de los puerros, se lavan bien 
(quitándoles toda la tierra que llevan dentro) y se cortan 
en trozos (tamaño de un espárrago). Se cuecen con un 
poco de sal unos 15 minutos a fuego medio, se escurren y 
se  dejan enfriar.  
 Se colocan en una fuente y se aliñan con un chorrito de 
vinagre y otro de aceite de oliva virgen. 

Curiosidades 
Procede de la ribera Navarra.  

INGREDIENTES: 
 
Una docena de puerros  
Agua 
Sal 
Aceite de oliva virgen 
Vinagre 
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• Receta: PULPO EN ACEITE DE OLIVA 

 

 

 

 

 

 

 
Centro: IES TOMÁS MINGOT, LOGROÑO (LA RIOJA) 

Elaboración 
 
Se pone una olla con abundante agua y cuando está en 
ebullición se mete el pulpo y en breves segundos se saca, 
repitiendo la maniobra tres veces, siempre volviendo a 
meter con el agua hirviendo. Después se deja hervir unos 
20 minutos y se deja reposar 10 minutos más, lo sacamos y 
lo escurrimos. Cuando se enfría se corta en trozos 
pequeños y se condimenta con un poco de sal, pimentón y 
aceite de oliva virgen. 

Curiosidades 
Pulpo “a feria”, proviene de Galicia y en las ferias gallegas es muy corriente ver puestos dónde preparan el pulpo 
de una manera precisa y que le han dado nombre al guiso: pulpo de feria servido en plato de madera. 
Álvaro revuelta recoge la receta de su madre y ella lo recogió de su abuela. 
 

INGREDIENTES: 
 
Pulpo fresco de unos dos 
kilos. 
Pimentón. 
 Aceite de oliva virgen. 
Sal. 
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• Receta: ANCHOVIES FROM THE CANTABRIAN SEA –BARBECUED 
WITH OLIVE TREE WOOD- 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro: IES TOMÁS MINGOT, LOGROÑO (LA RIOJA) 

Elaboración 
 
Open the anchovies in two parts and clean them removing the fish 
spine. Wash them. 
Put two parts together (one next to the other) joined by the tail and 
cover them with other two parts in the same way, this time with the 
silver part up. Make sure the four are joined by the tail. 
Spry some ‘Arquebina’ olive oil over the anchovies 
Grill them for one minute and a half. 
Turn them. Add some more oil and leave them for another minute. 
Put some salt and pepper and serve very hot 
 

Curiosidades 
Las recetas las han recogido alumnos de 1º de E.S.O como tarea para la clase de inglés para lo cual han tenido 
que trabajar el vocabulario relativo a comidas y a su preparación y traducirlas 
 

INGREDIENTES: 
 
Eight anchovies    
Virgin ‘Arlequina’  olive oil     
some wine     
salt    
pepper 
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• Receta: BIZCOCHO DE YOGURT 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro: IES TOMÁS MINGOT, LOGROÑO (LA RIOJA) 

Elaboración 
 
Batir los huevos y añadir el azúcar. Mezclar bien. Añadir el 
yogurt y el aceite. Cuando esté todo bien mezclado ir 
añadiendo la harina con la levadura. Echar en un molde de 
horno. Meter al horno, previamente calentado, unos 30 
minutos (depende de hornos) a 180º C. 
  

Curiosidades 
Se puede hacer para preparar tartas de cumpleaños o de forma habitual. 
 

INGREDIENTES: 
 
4 huevos 
1 yogurt 
con la capacidad del envase 
del yogurt : 3  medidas de 
harina, 2 de azúcar y 1 de                               
aceite de oliva virgen. 
Levadura ( un sobre) 
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• Receta: CANDIED PEPPERS IN OLIVE OIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro: IES TOMÁS MINGOT, LOGROÑO (LA RIOJA) 

Elaboración 
 
Roast the peppers in the oven previously heated for ten 
minutes. Turn them from time to time. 
When you take them out, wrap them immediately in 
newspaper sheets and leave them for a while. 
Finally  peel the peppers and cut them in pieces or strips. 
Serve with olive oil 
  

Curiosidades 
Las recetas las han recogido alumnos de 1º de E.S.O como tarea para la clase de inglés para lo cual han tenido 
que trabajar el vocabulario relativo a comidas y a su preparación y traducirlas 
 

INGREDIENTES: 
 
3 yellow peppers    
3 red peppers    
3 green peppers     
olive oil   
salt   
pepper 
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• Receta: TOSTADAS DE ACEITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro: IES TOMÁS MINGOT, LOGROÑO (LA RIOJA) 

Curiosidades 
Estas son las tostadas tradicionales conocidas como pringadas. Según la zona de España se puede 
complementar con lonchas de jamón serrano, y/o tomate natural untado. 

INGREDIENTES: 
 
Pan, a ser posible de horno de panadería. 
Aceite de oliva virgen extra. 
Sal o azúcar al gusto 
Se puede complementar con una loncha de jamón serrano, o con una rodaja de 
tomate untada contra la tostada. 
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• Receta: ACEITUNAS ALIÑADAS CON HIERBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro: IES TOMÁS MINGOT, LOGROÑO (LA RIOJA) 

Elaboración 
 
Las aceitunas se pican, se machacan o se les hacen unos 
cortes. Se introducen en un recipiente  con agua, y se les  
va cambiando de agua hasta que pierdan el amargor. 
Cuando ya están “desverdinadas” se les añaden todos los 
ingredientes y se dejan durante un tiempo para que cojan 
el sabor de las hierbas, al gusto de cada uno. 
  

Curiosidades 
La receta proviene de mi abuela. Lo habitual es hacerla entre octubre y noviembre. Alumno de 3º de la ESO. 
 

INGREDIENTES: 
Aceitunas sin tratar, 
 ajos, 
 naranja,  
limón, 
 tomillo,  
orégano,  
laurel,  
sal y agua. 
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• Receta: PURÉ DE PATATAS ROTO CON ACEITE DE OLIVA VIRGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro: IES TOMÁS MINGOT, LOGROÑO (LA RIOJA) 

Elaboración 
 
La patata bien limpia y sin pelar se cuece en abundante 
agua sazonada, a fuego suave, hasta que podamos 
atravesarla con el filo de un cuchillo. Coceremos un kilo 
pasado para que una vez pelada nos quede un kilo de 
pulpa, más o menos. Una vez cocida y pelada la ponemos 
en un bol y la trituramos con un tenedor, vertiendo en fino 
hilo el aceite de oliva virgen, hasta su perfecta 
incorporación. Ponerlo apunto de sal.  
  

INGREDIENTES: 
1 kg de patata cocida 
(la patata se cuece con 
piel, después se pela). 
Aceite de oliva virgen. 
Sal. 
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• Receta: CREMA DE CALABAZA CON RÚBRICA DE ACEITE DE OLIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro: IES TOMÁS MINGOT, LOGROÑO (LA RIOJA) 

Elaboración 
 
En una olla se rehoga el ajo con el puerro. Se añade la 
calabaza y la patata cortadas en trocitos, se rehoga todo 
durante unos minutos y se añade agua y un poco de sal.  
Cuando esté cocido se tritura con la batidora hasta que 
quede una crema fina.  
Se sirve añadiendo un chorretón de aceite de oliva virgen 
cuando ya esté la crema en el plato y se  puede adornar 
con  unas pipas de calabaza. 
  

INGREDIENTES: 
 
Un trozo de calabaza 
Una patata  
Un puerro 
Ajo 
Sal 
Aceite de oliva virgen 
Pipas de calabaza 
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