
Hummus 

 ·200 gr de garavanzos cocidos 

 ·2 culleradas de aceite de oliva 

 ·1 cullerada de zume de limón 

 ·1 dente pequeno de allo 

 ·Un chorro de auga 

 Sal 

 ·Pementa negra /4 baias 

 ·Pementón 

 Primeiro botar a metade dos garavanzos e do aceite nun bol, bater ata facer puré. 

Engadir o resto de ingredientes e continuar batendo ata que quede un paté suave. 

Engadir máis auga pouco a pouco se queda moi espeso. Deixar repousar no frigorífico 

antes de servir (como mínimo media hora, sendo recomendable máis de 2 horas) 

 

Guacamole 

 ·1 aguacate maduro 

 ·Zume de unha lima 

 ·1/4 de cunca de cebola picada 

 ·Sal 

 ·Pementa negra/ 4 baias 

 Botar o guacamole nunha cunca e machucalo coa axuda dun garfo. Picar a 

cebola moi fina e engadir xunto co resto de ingredientes na cunca e mesturar. Gardar na 

neveira ata o momento de servir, a ser posible rapidamente. O guacamole está moito 

máis rico frío. 

 Tamén se lle pode engadir á mestura anterior algún dos seguintes ingredientes se 

se quere variar a receita: un tomate picado en cachos pequenos, un chico de comino ou 

allo picado moi fino. 

 

 

 



Paté de cenoria 

 ·450 g. de cenoria 

 ·60 g. (1/4 cunca) de pipas peladas 

 ·1 cullerada de aceite 

 ·1/2 culleriña de allo 

 ·1 culleriña de curry 

 ·1/2 culleriña de comino 

 ·1 cullerada de zume de limón 

 Cocer as cenorias 10 minutos e deixar que arrefríen un pouco (ata que deixen de 

botar fume). Picar primeiro as pipas co batedor e despois engadir o resto de 

ingredientes. Seguir batendo. Deixar arrefriar no frigorífico 30 minutos como mínimo 

antes de servir. 

 

Croquetas 

  300 g. de cabaciña ou de cenoria raiados 

 ·250 g. de tofu  

 ·Pan Raiado 

 ·Comino 

 ·Fariña 

 ·Sal 

 Pelar e raiar a cabaciña ou cenoria. Comprimir o tofu ata que solte todo o 

líquido, esmiuzalo e incorporalo nun bol coa cabaciña ou cenoria, engadir sal e comino. 

Misturar ata que quede uniforme. Incorporar pan raiado pouco a pouco e misturar ata 

que quede compacto e se poida amasar coas mans. Facer bolas pequenas de masa, 

rebozar en fariña e fritir uns 5 minutos. 

 

 

 

 



Berenxenas 

 ·2 berenxenas 

 ·Cebola  

 ·3 Tomates grandes 

 ·Queixo de cabra 

 ·Sal 

 ·4 baias 

 Cortar as berenxenas e tomates en rebandas, colocalos sobre unha bandexa de 

forno na que previamente estendemos un pouco de aceite para evitar que se pegue e 

enfornar 12 minutos a 180ºC. Cortar a cebola en rebandas finas e fritir nunha tixola con 

aceite a lume medio ata que comece a tostarse. Unha vez pasados os 12 minutos retirar 

as berenxenas e os tomates do forno e con coidado montar unha “torre” con unha 

rebanda de berenxena, unha de tomate, un pouco de cebola e unha rebanda de queixo 

para coroar. Enfornar as “torres” 8 minutos máis. 


