
Receitas recollidas polas nenas e nenos de 1º e 2º de Educación Primaria 

do CEIP de Barouta dentro do estudo das formas de vida en Ames no 

pasado recente.  

Son receitas sinxelas para recuperar os sabores dos nosos/as avós/as e 

bisavós/as. Respectan textualmente as palabras recollidas polos rapaces 

dos seus maiores.  

- BOLOS DO POTE: con fariña de millo e touciño fanse bolas e bótanse a 

cocer no caldo.  

- PAPAS DE MILLO: poñemos a quentar o leite, engadimos a fariña de 

millo e remexemos para que non se fagan grumos nin se pegue o fondo. 

Deixamos que coza ata textura cremosa e servímola quentiña con azucre 

por riba.  

- MORCILLA: sangre de porco; pan; pasas; azucre. Mesturar todo, revolver 

e encher as tripas coa mestura. Ferver nunha pota grande con auga. Unha 

vez feita colgase na cambota a afumar, igual cos chourizos.  

- CHULAS: 2 vasos de auga, 3 ovos, lévedo, sal e fariña. Mesturar tódolos 

ingredientes e deixar repousar un pouco. Poñer aceite nunha tixola e con 

axuda dunha culler ir botando na tixola pouco a pouco. Deixar arrefriar e 

botar azucre por riba.  

- TRIPAS DE PORCO: lavar ben dúas ou tres tripas. Amoado: uvas pasa, 

azucre, touciño, medio chourizo, cebola e azafrán. Poñer o amoado na 

tripa e meter o forno a cocer.  

- BOLOS DE POTE: auga quente con fariña e millo e cocidos no caldo.  

- PAPAS: óleo de fariña (fariña miúda), auga e sal.  

- CHULAS: ovos, fariña, auga e sal. Frítense culleradas e logo poñemos 

azucre por riba.  

- XOUBAS CON PATACAS E PEMENTOS: patacas en rabenadas ao 

forno. Despois vaise poñendo unha capa de patacas, outra de xoubas e 

outra de pementos marróns. Así varias capas e ao forno.  

- BOLAS DE POTE: pochar unha cebola con restos de carne e facer unha 

masa. Cocer no caldo.  

- BOLOS DE POTE: fariña de millo, rixóns de touciño e follas de verdura.  

- PAPAS DE TRIGO: quentábase o leite, botase a fariña de trigo 

removendo sempre uns minutos. Xa no prato botábaselle azucre.  

- PAN DE MILLO: auga, fermento, sal e fariña de millo.  

- CALLOS: pata tenreira, librillo, chourizo, garavanzos, cebola, allos, 

comino, touciño. 

- CABRA ASADA: carne de cabra, patacas, cebola, allos, cenorias, viño 

tinto, aceite, sal, loureiro, pementón e perexil.  

- CHULAS: ovos, sal, fariña, fermento, aceite, azucre.  

- EMPANADA DE MILLO: fermento, fariña de centeo, fariña de millo, auga 

morna, sofrito de chourizo, ovo cocido e cebola.  

- FREIXÓS (FOLLADOS): nunha cunca bótase unha pouca auga, dous 

ovos, un pouco de sal e fariña. Este é o amoado que se bate ata que este 

brando. Nunha tixola botaranse cachos de touciño en liscas e cebola 

picada e deixase. Facer ata que se encontren transparentes, logo botase 

o amoado, deixase un pouco e dáselle a volta. Esperamos un momento e 

sacámolo. 


