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Filloas de Lestedo con nata
Dificultade: Doado        Tempo total: 40  min            Elaboración: 10  min             Cocción: 30  min          Repouso: 1  h

INGREDIENTES

250ml de leite Puleva

2 culleradas de azucre

2 ovos

100g de fariña

unha pizca de sal

un anaco de unto

nata Puleva 
montada ao gusto

PREPARACIÓN

1. Mesturamos nun recipiente os ovos, o leite Puleva, a auga, o sal, 
e a cullerada de azucre. 

2. Batemos ata mesturar ben os ingredientes.

3. Imos engadindo a fariña e seguimos batendo para que non queden grumos.

4. Deixamos repousar nun sitio fresco un mínimo dunha hora, este paso 
é importante que o cumprades para que a masa colla a súa textura final.

5. Quentamos a tixola e co touciño picado nun garfo engrasámola. 

6. Engadimos unha cantidade pequena de masa e imos movendo a tixola 
en sentido circular para que quede todo o fondo cuberto. 

7. Debe de quedar unha capa moi fina. Unha vez que vexamos os bordos separarse 
da tixola, dámoslle a volta e deixámola un pouco máis para que se faga 
polo outro lado.

8. Completar co recheo de nata Puleva ao gusto.

SABÍAS QUE?

Hai quen apunta a que a receita deste prato típico galego remóntase á época romana, 
pero tamén hai quen retrocede ata os pobos  precristianos.

As  �lloeiras contan que o gran segredo da súa elaboración é manter a pedra na que se elaboran 
as �lloas sempre á mesma temperatura, para que alcancen unha textura semellante 
ao papel de fumar.
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Bica de Cast ro Caldelas
Dificultade: Media           Tempo total: 50 min         Elaboración: 10  min             Cocción: 40  min 

INGREDIENTES

4 ovos medianos

200g de manteiga Puleva

400g de azucre

200g de nata Puleva

400g  de fariña

16g  de fermento

PREPARACIÓN

1. Nun bol mesturamos cunha batedora de baleas a manteiga Puleva 
reblandecida, o azucre e os ovos.

2. Incorporamos a nata Puleva, e seguimos mesturando.

3. Engadimos a fariña, xunto co fermento, e seguimos batendo ata que todo estea 
ben mesturado.

4. Forramos un  molde cadrado con papel  sulfurizado, e botamos a mestura;  
espolvoreamos por encima abundante azucre.

5. O forno prequentámolo uns 5 minutos antes a 150º C (dependendo da potencia 
do forno), e cocemos a  bica durante aproximadamente 35 minutos (cando vexamos 
que se pon dourado o biscoito, inserimos unha espetada e vemos se sae limpa).

SABÍAS QUE?

A orixe da  bica é incerto. Calcúlase que a receita ten preto de 200 anos e que naceu na Ribeira 
Sacra Ourensá, probablemente en Laza,  Trives, ou Castro Caldelas, onde esta sobremesa típica 
de Galicia é sacro.
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Bola de nata de A Capela
Dificultade: Alta           Tempo total: 6 h        Elaboración: 40  min             Cocción: 20  min 

INGREDIENTES

250g de fariña  
pani�cable

160g de auga

12,5g de fermento fresco

5g de sal

Para o recheo:
160 g de nata líquida Puleva

100g de azucre

PREPARACIÓN

1. Nun bol botamos a fariña e dámoslle forma de  volcan.

2. Botas no oco a auga morna onde previamente diluímos o fermento. Botar tamén 
o sal. E amasar coas mans ata formar unha masa fina.

3. Deixamos repousar esta masa tapada cun pano, durante 3 horas.

4. Dar a forma de base tipo pizza (de 1 ou 0,5 cm de grosor) redonda encima 
de papel de forno  espolvoreado de fariña e sobre unha bandexa de forno. 
Dobrando os bordos cara a dentro, para que queden elevados.

5. Deixar repousar tapada cun pano 2 horas. Debe dobrar o seu tamaño.

6. Prequentamos o forno a 225º C.

7. Botamos o azucre na nata líquida Puleva e removemos ben. Agora moi amodo 
distribuímos a nata na superficie da base, tratando de que non se derrame. 
Pódese facer despois de colocar a bandexa coa base no forno.

8. Enfornamos durante 20  min a 225º C. 

SABÍAS QUE?

Fai 50 anos, antes de que a palabra reciclaxe fose tan popular, nas casas da maior parte de Galicia
xa se aplicaba o concepto a raxatabla. Nas amasadas do pan para varios días, o sobrante 
convertíase nunhas pequenas bolas de pan e azucre coas natas que se sacaban do leite fervido. 
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Tarta de Santiago
Dificultade:  Doado       Tempo total: 45 min        Elaboración: 40  min             Cocción: 20  min 

INGREDIENTES

250g de améndoa moída

250g de azucre

4 ovos

1  culler de canela en po

raiadura de 1/2 limón

manteiga Puleva

azucre glas

canela en po

PREPARACIÓN

1. Poñer nunha cunca a améndoa moída a  canela e a  ralladura. Poñer o azucre nun  
bol, engade 1 ovo e remove cunhas baleas ata integralo. Incorpora da mesma forma 
os outros ovos. Engade á preparación a mestura de améndoa e  canela 
e remove ata obter unha masa homoxénea.

2. Engrasar un  molde desmontable con manteiga Puleva, vértese a masa e meter 
no forno previamente quentado durante 30 ou 40 minutos segundo forno. Picar 
a torta cun escarvadentes e se sae limpo xa está lista, retirar e deixar arrefriar e  
desmoldar.

3. Decorar colocando unha cruz de Santiago no centro da torta e  espolvorea 
co azucre  glas.

SABÍAS QUE?

A primeira vez que temos constancia desta gran receita data do ano 1577, elaborada polo 
famoso clérigo Pedro de Portocarrero, que a coroou co nome de “Torta Real” e servía 
exclusivamente en porcións individuais. Anos máis tarde, no 1838, atopouse un caderno de 
repostería coa receita orixinal pero cun nome totalmente diferente, pasou a chamarse tal e como 
a coñecemos hoxe: a tarta de Santiago. Grazas a este pequeno receitario do con�tero 
Luís Bartolomeu de Leybar empezou a estenderse por todos os libros de repostería galega.

A Cruz de Santiago

Para iso temos que trasladarnos ao ano 1924 cando José Moura Soto, fundador de Casa Moura, 
buscou darlle un toque que diferenciase a sobremesa do resto, poñendo un pequeno  molde da 
cruz antes de  espolvorear o azucre. Esta iniciativa fíxose tan popular que o resto de reposteiros 
composteláns sentiron orgullosos e copiaron a súa idea ata o punto de que a día de hoxe non 
hai torta de Santiago que non a mostre. 
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Leite frito Galego
Dificultade:  Doado       Tempo total: 25 min        Elaboración: 25  min            

INGREDIENTES

1 litro de leite Puleva

75g de fariña

80g de azucre

2 xemas de ovo

1 rama de canela

1/2 cunca de pel relada de limón

1/2 litro de aceite de oliva

manteiga Puleva

PREPARACIÓN

1. Reserva un pouco de leite Puleva nunha cunca e o resto cócea no lume coa pel de 
limón e a  canela.

2. Mesturamos o leite coa fariña e o azucre, ata que todo quede moi ben disolto. 

3. Agrega o leite na cacerola e remove coas baleas ata que se faga unha mestura 
homoxénea.

4. Batemos as xemas de ovo, vertémolas e mesturamos ben para integrar.

5. Untar un  molde coa manteiga Puleva e verte a masa que fixeches. Recubre coa 
fariña e se queres pintas cun ovo e deixas repousar na neveira.

6. Unha vez a masa repousase unas cantas horas, sácala, cortas en anacos 
e  sofríes nunha tixola co aceite de oliva ata que estea ben frita e lista para comer.

SABÍAS QUE?

O leite frito é de orixe incerta aínda que comunmente a súa orixe sitúase no norte de España.

Galicia festexa os seus Entroidos ou  Antroido comendo leite frito, xunto coas �lloas e as orellas; 
mentres que na austera e relixiosa Castela gózana durante a Semana Santa.  


