
BEATRIZ 

SOTELO

Da man de Beatriz Sotelo emprendemos unha viaxe gastronómica da dieta 

atlántica probando os sabores da horta e da granxa. Beatriz Sotelo ten

dotes culinarios para calquera prato, sobre todo os pratos do Atlántico. Por 

iso queremos compartir as dúas receitas coas que faremos esta viaxe

gastronómico degustando os sabores da horta e a granxa. Nelas 

atoparedes unha pizca de imaxinación, uns gramos de alimentos nutritivos 

e dúas receitas sas que son a mellor base para cociñar a nosa vida e creces

un pouquiño máis felices.
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INGREDIENTES PARA 4 

PERSOAS

RECEITA

PRIMEIRO PRATO:

CREMA DE CABACIÑA CON QUEIXO E PICATOSTES.

Tempo necesario: 60 minutos.

2 cabaciñas enteiras, 1 cebola, 1 pataca ,1 dl de aceite de oliva virxe, 1 l de

caldo de pito e verduras, 150 gr de queixo relado galego, sal e pementa.

Nunha cazola, poñemos a cebola, cabaciña e patacas todo cortado, rehogamos co

aceite durante 10 minutos.

Salpimentamos e cubrimos co caldo ou con auga e o levamos a ebulición.

Deixamos cocer ao redor de 30 minutos.

Batemos o que xa será a crema de cabaciña con queixo .

Devolvemos a crema de cabaciña ao lume e terminamos a súa elaboración.

Se quedou moi denso engadimos un pouco máis de caldo.

Agregamos un pouco máis do queixo, que lle van a dar o toque definitivo. Cocemos

5 minutos máis, a lume suave e listo para servir.

Para empratar podes regar cun pequeno chorrito de aceite de oliva e

espolvorear cun pouco de romeu.

Para finalizar poñemos os picatostes no centro.

SEGUNDO PRATO:

PITO ASADO CON SALSA DE MAZÁ E CITRICOS

CON PATACA PANADEIRA

INGREDIENTES PARA 4 

PERSOAS

RECEITA

Tempo necesario: 80 minutos.

4 coxas ou xamonciños de pito, 1 mazá, 1 laranxa ,1 limón, 1 cebola ,3 culleradas de aceite

mesturada co zume de medio limón, 50 gr. de manteiga ,Sal , pementa negra moída,

Tomiño e romeu .Para a guarnición :6 patacas medianas, Media cebola, Medio pemento

vermello ,Sal , pementa negra e Viño branco

Pito asado con salsa de mazá e citricos. 1- Acendemos o forno a 180º.

2- Salpimentamos, colocámolo no centro da fonte. Poñémoslle a manteiga en pegotes por

encima. 3- Mesturamos o zume de limón co aceite e reservamos. 4- Pelamos e cortamos a

laranxa, a mazá e o limón e colocámolo na fonte ao redor do pito . 5- Regamos coa mestura

de limón e aceite e espolvoreamos o tomiño e o romeu. 6- Enfornamos durante

aproximadamente unha hora ou ata que o vexamos ben doradito. 7- Retiramos da fonte a

mazá, e laranxa, os trituramos co mollo da fonte e salseamos o pito.

Patacas panadeira 1- Pelamos e cortamos as patacas en liscos de 1 centímetro. 2-

Cortamos o pemento e a cebola á xuliana ou en dados (a gusto). 3- Nunha tixola

sofreímos as patacas e a cebola co pemento. 4- Escorremos ben e pasámolas a unha

fonte de forno, salpimentamos e regamos cun pouco de viño. Se se quere que queden máis

melosas pódeselle engadir un chorro de nata para cociñar. 5- Enfornamos a 180º durante

35-40 minutos ata que as patacas estean brandas.
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