FELIZ DEGUSTAR

12 receitas do Nadal con
conservas de peixe e marisco

INTRODUCIÓN
O Nadal é tempo de compartir ceas en
familia, tempo de compartir os teus
mellores desexos en reunións con amigos.
Tempo de celebrar que estar xuntos é
marabilloso…
E como non é época dun só desexo,
dámosche DOCE…
Doce postais con receitas sinxelas para
compartir as conservas de peixe e marisco
coas persoas que máis queres.
Bo nadal.
Feliz degustar.

TURRÓN CONSERVEIRO
2 latas de atún claro en aceite de oliva, 2 latas
de mexillóns en escabeche, 100 g queixo de
untar, 4 follas de xelatina e fiúncho.

Preparación:
Abrir as latas e escorrer ben o aceite. Poñer o contido das latas
e o queixo nun bol. Triturar ben coa batedeira.
Doutra banda, meter as follas de xelatina en auga fría para
hidratalas. Quentar a mestura na batedeira a 40ºC e engadir a
xelatina. Mesturar ben, botalo nun molde e deixar arrefriar
durante dúas horas na neveira. Para presentar, decorar o turrón
con froitas do bosque, laranxas e unha poliña de fiúncho.

TOSTA DE OURIZO
1 lata de caviar de ourizo, 10 tostas de pan
de cristal, 4 dátiles sen óso, 30 g de
manteiga e aneto fresco.

Preparación:
Deixar temperar a manteiga e retirar o líquido da conserva de
ourizo. Cortar uns dátiles en toros grosos. Untar o pan de
cristal cunha boa capa de manteiga, colocar sobre ela dous
toros de dátil e cubrilos co caviar do ourizo.
Decorar con outro toro de dátil e unha poliña de aneto fresco.

XOUBA E
PISTO DIFERENTE
1 lata de xoubas en aceite de oliva, 1 tortiña
mexicana de millo, aceite de xirasol, pisto
(caseiro ou en conserva) aderezado con comiño,
canela e hortelá.
Preparación:
Cortar en 6 triángulos unha tortiña de millo mexicana e fritilos
en aceite de xirasol. Secar os triángulos sobre papel de cociña
absorbente e reservar. Cortar en cuadraditos moi pequenos,
cabaciña, cabaza, cebola e pementos vermello, verde e
amarelo. Saltear ata que se pochen as verduras. Salgar e
engadir 3 culleradas de tomate frito, comiño e canela ao gusto.
Remover ben e deixar facer 5 minutos máis.
No momento de servir, colocar unha cullerada do pisto sobre
cada triángulo de millo e, encima, unha sardiniña.
Decorar con follas de hortelá frescas.

MEXILLÓN EN ESCABECHE
CON TOMATE ASADO
1 lata de mexillóns en escabeche, 8 canastitas
de salsa brisa, 8 tomates cherry, aceite de
oliva, vinagre de Módena, sal e tomiño.

Preparación:
Asar no forno a 190º uns tomates cherry aderezados con aceite
de oliva, vinagre de Módena, sal e pementa durante 15 minutos.
Retirar cando empecen a engurrarse. Presentar en cada
canastiña 1 mexillón en escabeche acompañado
dun tomate cherry.
Decorar con tomiño fresco.

VENTRECHA DE
BONITO DO NORTE
EN VINAGRETA DE CURRY
1 lata de ventrecha de bonito do norte en
aceite de oliva, 12 follas de cogollo de
leituga, ¼ de pemento vermello, de verde e
de amarelo, 4 tomates cherry, aceite de
oliva virxe, sal, curry e mostaza doce.
Preparación:
Cortar en cadradiños moi pequenos: cebola vermella, tomates
cherry e pementos vermello, verde e amarelo. Mesturalos con
aceite de oliva virxe, sal, curry e mostaza doce para
conseguir unha vinagreta.
Colocar a ventrecha dentro das follas interiores dun
cogollo de leituga e cubrilos coa vinagreta ao curry.

CEVICHE DE BERBERECHOS
1 lata de berberechos al natural, 3 limas,
80 g de cabaza, ¼ de cebola morada,
aceite de oliva, coandro fresco, salsa
picante e millos fritos.
Preparación:
Cortar en dados moi miúdos a cabaza e cocela no microondas,
ao vapor, ou en auga. Reservar. Nun cunco amplo, marinar a
cebola morada, cortada moi pequena, co zume de media lima,
o coandro picado, un pouco de sal e pingas de salsa picante ao
gusto. Engadir a cabaza reservada, incorporar os berberechos
escorridos e mesturar ben.
Servir o noso ceviche sobre rodaxas de lima. No momento
de servir, engadir unhas pingas de aceite de oliva virxe
e colocar uns millos fritos sobre cada porción.

MINI PATACAS
RECHEAS DE ATÚN CLARO
1 lata de atún claro en aceite de oliva, 8 patacas
de guarnición, 2 culleradas de maionesa (con
allo opcional), 12 olivas negras, perexil, sal e
talo de ceboliña ou algunha herba aromática.
Preparación:
Cocer en micro ou en auga 8 patacas tipo guarnición con pel.
Escorrelas e temperalas. Coa axuda dunha culleriña, facer unha
pequena fenda en cada pataca. Reservalas.
Mesturar o atún claro escorrido do seu aceite coas olivas
negras picadas e perexil tamén picado. Ligar a mestura con
maionesa á que se lle pode incorporar un pouco de allo.
Salgar o interior das patacas e enchelas ben coa mestura
anterior. Enfornar uns 10 minutos a 190º ou ata que
estean douradas. Decorar con láminas de talos de
ceboliña e algún toro de oliva negra.

LURIÑA GRATINADA
1 lata de luriñas na súa tinta, 2 patacas
medianas, 2 culleradas de maionesa,
allo e ceboliño.

Preparación:
Cocer 2 patacas pequenas coa súa pel. Deixar amornar e
cortar en toros grosos. Dispoñer sobre cada toro de pataca
unha luriña en tinta.
Recubrir a luriña cun pouco de maionesa con allo e gratinar
ata que se doure esta.
Decorar con algunha herba aromática.

ZAMBURIÑA MEXICANA
1 lata de zamburiñas en salsa, 1 aguacate,
8 tostas ou pans finos, cebola morada,
coandro, lima, salsa picante e sal.

Preparación:
Espachurrar a carne dun aguacate coa axuda dun garfo ata
obter un puré. Engadir ao puré o zume de media lima, sal e
unhas pingas de salsa picante ao noso gusto. Sobre un pan ou
galleta finos, dispoñer unha boa capa de puré de aguacate.
Encima, colocar a zamburiña con algo da súa salsa e decorar
cun ariño de cebola morada e coandro.

TOSTA DE ANCHOA
1 lata de anchoas en aceite de oliva, 12 tostas
finas, 50 g de queixo de untar, 1 pera,
1 cullerada de azucre, 1 cullerada de manteiga
e ceboliño fresco.
Preparación:
Cortar unha pera con pel en láminas finas. Poñer nunha tixola
o azucre e a manteiga, deixar que se mesturen e derritan e
incorporar as láminas de pera ata que se poñas douradas.
Untar as tostas con queixo fresco. Colocar encima a lámina de
pera, sobre ela o filete de anchoa. Decorar con ceboliño.

NAVALLA EN
MOLLO HOLANDESA
1 lata de navallas ao natural, 6 follas de
cogollo de leituga, 1 ovo, 60 g de manteiga,
sal, pementa, lima e mostaza.

Preparación:
Derretir a manteiga con coidado de que non se quente de máis
e se separen o soro e a graxa. Reservar. Dispoñer nun cunco:
1 xema de ovo, sal, pementa, 1 chorriño de lima e 1 cucharadiña
de mostaza. Incorporar a manteiga aos poucos sobre a xema
mentres batemos con baleas manuais ata que espese o mollo.
Colocar as navallas sobre unha folla de leituga e recubrir co
mollo holandés exprés.
Decorar con ralladura de lima e unha folla coandro.

PATÉ DE XARDA
1 lata de xarda en aceite de oliva, 200 g de
queixo fresco, 50 g de noces, mollo picante,
palitos de pan e cenorias.

Preparación:
Escorrer a xarda do seu aceite. Nunha batedeira, bater a xarda
co queixo fresco e as noces ata obter unha pasta espesa.
Condimentar xenerosamente cun mollo picante ao gusto.
Presentar o paté de xarda acompañado de diversos pans e
vexetais crus para “dipear”.

