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máis receitas en        Tonio cociña galega

Patacas asadas no microondas

Consellos e trucos

NOTA SOBRE AS PATACAS: 

Ø Se as patacas son pequenas, tipo 
guarnición, cortámolas á metade. Con 
catro por ración é suficiente. Se son 
medianas ou grandes, cortámolas en 
tacos tamaño ración, é dicir, que 
poidamos comelas practicamente sen 
ter que cortalas.

Ø O tempo de cocción varía segundo a 
variedade da pataca.

Ø A esta técnica de cocción chámaselle 
“en papillota”

1. Estendemos unha folla de papel de enfornar cortada 
en forma cadrada duns 38 x 38 cm. Polo centro 
poñemos unha liña de aceite e colocamos encima 
unhas patacas peladas, secas e cortadas cun tamaño 
para comer. Salpementamos e vertemos por encima 
delas outra liña de aceite.

2. Envolvemos as patacas coma se fose un paquete para 
que non saia o vapor. Primeiro facemos unha especie 
de tubo e despois dobramos ben os laterais. Faremos 
que as dobreces coincidan co mesmo lado de apertura 
do papel. Poñemos a abertura do papel cara abaixo 
nun prato e ao micro...

3. Programamos o microondas a temperatura media 
(aprox 700 vatios) durante 2 minutos e medio, 
sacamos, dámoslle a volta e dámoslle un par de 
minutos máis.

4. Se nos gusta máis feita só teremos que deixalas un 
pouco máis de tempo. Cando estea ó noso gusto 
retiramos con coidado o prato, deixamos que repouse 
un par de minutos, abrimos o paquete con coidado de 
non queimarnos co vapor, sacámolas do papel e 
poñémolas no prato onde as vaiamos servir. 
Decoramos ó noso gusto: unha folla de pirixel, un 
chorriño de aceite de oliva extra e a gozar...

Dedicación:               9    minutos

Microondas:           4 - 6 minutos

Cantidade : 4 patacas por persoa

Ingredientes 

ü 4 patacas pequenas tipo guarnición
ü Un chorro de aceite de oliva
ü Unha chisca de sal e pementa

Papel de fornear

Podemos aromatizar as patacas co que máis
nos guste.
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Rolos de polo ou pavo
no microondas

Consellos e trucos

NOTA SOBRE OS FILETES: 

Ø Pedímoslle ó carniceiro que nos corte 
os filetes de peituga dobres e finos. É 
un corta chamado "tipo libro".

Ø O tempo de cocción varía segundo 
tamaño dos rolos.

Ø A esta técnica de cocción chámaselle 
“en papillota”

1. Para facer os rolos de polo no microondas, 
estendemos unha folla de papel de forno e sobre ela 
botamos un fío de aceite de oliva. Ampliamos a 
superficie do aceite axudándonos cunha 
culler. Empoamos con pementa negra, pirixel picado, 
allo picado por riba e estiramos unha peituga de polo 
por riba. A continuación engadimos unha capa de 
queixo e outra de xamón curado.

2. Enrolamos a peituga sobre si mesma, colocamos o 
rolo no medio do papel e envolvemos a peituga co 
papel, facendo unha forma de tubo. Dobramos os 
lados coma se fose un paquete de regalo, colocando os 
extremos cara a onde remata o papel. A idea é facer 
como se estivésemos envolvendo un doce ou un 
bombón. Colocamos nun prato cos pregos cara abaixo 
e enfornamos.

3. Cociñamos no microondas durante 3 minutos a uns 
700 - 800 vatios. A metade de cocción sacámolo e 
dámoslle a volta dobrando os extremos cara 
abaixo. Volvemos a meter no microondas e deixamos 
que remate a cocción o tempo restante. Cando estea 
cocido, retirámolo con coidado e deixámolo cocer un 
par de minutos.

Dedicación:               5    minutos

Microondas:           3 minutos

Cantidade : 2 rolos por persoa

3. Unha vez que temperou un pouco, 
desfacémolo e cortámolo en discos. Se os 
cortamos en diagonal, teremos un corte 
máis estético e elegante. Este prato é ideal 
para gozar en calquera intre, xa sexa como 
aperitivo ou acompañado dunha guarnición.

Ingredientes 

ü 4 filetes de peituga de polo ou pavo
ü 3 liscos de queixo
ü 2 liscos de xamón curado ou cocido
ü Pirixel, pementa negra, allo
ü 2 culleres de aceite de oliva

Papel para forno

Non lle engadimos sal, porque o toque 
salgado aportallo o xamón.
Podemos aromatizar os filetes co que máis
nos guste, incluido un toque picante con 
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Crema Pasteleira no microondas

1. Imos ver como mesturar os ingredientes para que 
non colla grumos: nunha cunca grande comezamos 
mesturando cunhas variñas as xemas co azucre. 
Mesturamos ata que tome unha cor amarela clara. 
Enseguida engadimos o leite a temperatura ambiente 
e mesturamos ben. Engadimos a fariña de 
millo (maicena) e batemos ata que se disolva. 
Quentamos lixeiramente a manteiga (cuns 30 
segundos no micro a 700 w é suficiente). Engadímola á 
cunca e mesturamos ata que se integre. Neste intre 
podemos aromatizar ó gusto.

2. Cociñado no microondas: imos cociñar a mestura. 
Programamos uns 5 – 6 minutos no micro a 700-800 
w. Para iso colocamos a cunca sobre o prato do 
microondas. Non a colocaremos no centro, senón a un 
lado, xa que deste xeito cocíñase mellor e máis 
uniformemente, e non se forman grumos. Ós 2 
minutos paramos, quitamos a cunca fóra e cunha 
culler remexemos a mestura, para que se reparta a 
temperatura por igual e non se queime, xa que o 
microondas quenta só dende o centro cara a fóra. 
Repetiremos esta operación cada 2 minutos e despois 
cada minuto. Cando notemos que no fondo comeza a 
callar, chega un intre no que ó ir remexer levantamos 
a culler e a crema xa está espesa. Neste intre hai que 
retirar a crema do microondas para que non se 
queime. Remexemos enerxicamente para que a 
crema quede espesa por igual e sen grumos.

Dedicación:               8    minutos

Microondas:           5 - 6 minutos

Cantidade : uns   700 ml

3. Unha vez que teñamos a crema preparada, 
debemos tapala para que non se reseque a 
parte superior. Cubrimos con filme plástico 
transparente, arrimándoo ben á crema e 
sen deixar aire no medio. Hai que ter en 
conta que ó arrefriar a crema, estará un 
pouco máis espesa aínda.

4. Utilización: deixaremos arrefriar un pouco 
antes de utilizala. Se o que queremos é 
gardala, para utilizar máis tarde, 
esperamos ata que baixe a temperatura e 
despois gardarémola así tapada, na neveira. 
Debemos ter en conta que cando arrefría, a 
crema pode callar e tornarse algo máis 
dura. É por iso que cando queremos encher 
tortas ou pasteis, debemos facelo cando 
está un pouco quente. Para utilizala despois 
de estar na neveira, temos que deixala 
temperar a temperatura ambiente unha 
hora e despois remexela cunhas variñas ata 
que torne a unha consistencia suave e 

Ingredientes 

ü 65 g de fariña fina de millo (maicena)
ü 100 g de azucre
ü 2 xemas de ovo tamaño L
ü 400 ml de leite enteiro ou semidesnatado
ü 60 g de manteiga (opcional)

Podemos aromatizar con: canela en po, 
unhas gotas de vainilla ou reladura de limón 
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Bolo de chocolate individual
no microondas

Consellos e trucos

• Ao calcular o tempo de cocción é moi 
importante que todos os ingredientes estean a 
temperatura ambiente. Se o ovo ou o leite 
están fríos, é moi posible que precise de máis 
tempo.

• A cunca que empregamos é mellor que teña 
unha boca ancha e unha capacidade mínima 
duns 350 cc ou máis. Debemos ter en conta 
que o biscoito vai expandirse e que subirá 
moito (o dobre que antes de cocer), aínda que 
despois contrae un pouco ao descansar. Se a 
cunca ten a boca estreita, é máis fácil que o 
bolo desborde.

• A potencia do microondas estará entre os 700 
e os 800 vatios, se o teu micro ten máis 
potencia, regúlao para que estea nestes 
valores. Se despois de dous minutos necesitase 
máis tempo, faino en intervalos curtos de 20 ou 
30 segundos.

• Se fas máis cantidade de cuncas, por exemplo 
para dúas persoas, lembra que necesitarás 
máis tempo.

1.Para facer este bolo usaremos unha cunca 
grande, como as do almorzo. Nela botamos un 
ovo que bateremos coa axuda dun garfo. 
Engadimos 4 culleradas de leite e mesturamos 
ben. Unha vez integrado, engadimos unha culler 
de cacao, tres de fariña peneirada e media 
culleradiña de po de enfornar (medio sobre de 
Royal). Mesturamos de novo ata que teñamos 
todo integrado. Podes personalizar o teu Mug 
Cake con outros ingredientes que engadirán 
textura e sabor. Aquí tes algunhas suxestións: 
chocolate picado, reladura de laranxa, uvas 
pasas, noces, framboesas, galletas, amorodos, 
grosellas, pexegos en xarope… (a froita debe ser 
branda porque cocerá só dous minutos).

2.Poñemos a cunca no microondas a uns 700 –
800 vatios durante 2 minutos. Despois de 2 
minutos prememos cun pincho para ver como 
está por dentro. Se sae mollado dámoslle 30 
segundos máis, se non, retirámolo e a gozar 
deste delicioso bolo de cunca ou “Mug Cake”.

3.Podemos acompañar este bolo con: nata 
montada, salsa de caramelo, doce de leite, 
marmelada, xarope...

Dedicación:               2    minutos

Microondas:           2 minutos

Cantidade : 1 bolo en cunca  =  1   persoa

Ingredientes 

1 ovo medio (a temperatura ambiente)
4 culleres sopeiras de azucre = 70 g
2 culleres sopeiras de aceite = 30 ml (xirasol ou oliva 
suave 0,4º)
4 culleres sopeiras de leite = 60 ml
1 culler sopeira de cacao puro (cacao amargo) = 20 g
3 culleres sopeiras de fariña de repostería = 50 g
Medio sobre de lévedo en po = po de fornear = 8 g 
de Royal vermello
Una cunca de 350 cc ou máis e un microondas
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Consellos e trucos
para cociñar co microondas

A utilización principal do microondas é quentar alimentos e, en moi
poucas ocasións, serve para cociñar alimentos. A auga contida nos 
alimentos ou os líquidos que se lle engaden quéntanse polo efecto 
das ondas que xera o microondas. Outros usos do microondas son:
● Deshidratar as verduras, tostar froitos secos e café, desconxelar

carnes (mais non serve para cociñalas), abrir ostras, preparar 
algunhas tortas ou lambetadas rápidas…

A maneira de cociñar nun microondas é diferente ao forno. No 
microondas xérase calor desde dentro ata fóra, e no forno a calor vai
desde fóra ata o interior. O tipo de calor é tamén diferente e polo 
tanto cada receita sempre terá un tempo de cocción diferente, e non 
todas as receitas de forno pódense facer no microondas, xa que o 
resultado nunca será o mesmo.

Tempo de cocción. O microondas ten un certo ciclo de ondas que se 
moven no seu interior, polo que canta máis cantidade de produto
vaias a quentar, precisarás máis tempo para quentalo. Se quentas
dúas cuncas de leite, tardará máis tempo que se quentas unha soa.
● Ó calcular o tempo de cocción é moi importante que todos os 

ingredientes estean a temperatura ambiente. Se fas un bolo, por 
exemplo, e o ovo ou o leite están fríos, é moi posible que precise 
de máis tempo.

● A potencia do microondas varía dependendo do modelo. Os máis
potentes están nos 1000 vatios e os menos potentes están nuns
650 vatios. Á hora de cociñar, a maioría das receitas están 
calculadas arredor dos 700 – 800 vatios. Se cociñas algo que no 
che indique unha potencia determinada, e tes un micro de 1000 
vatios, aforrarás tempo, xa que se cociñará en menos tempo.
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Envases e utensilios
para utilizar no microondas

A utilización principal do microondas é quentar alimentos e, en 
moi poucas ocasións, serve tamén para cociñar alimentos. A auga
contida nos alimentos ou os líquidos que se lle engaden, 
quéntanse polo efecto das ondas que xera o microondas.

Nunca se deben colocar elementos de metal ou aluminio no 
interior do microondas, xa que reflectiría as ondas que 
circulan dentro do forno, e pode chegar a xerar chispas, risco 
de electrocución e pode chegar incluso a rompelo.

Como recipientes e utensilios seguros para utilizar no 
microondas poderiamos destacar os seguintes como os máis
adecuados:

● Envases de vidro ou cerámica: son os máis usados e os que 
ofrecen mellores resultados. Non obstante, sempre debes 
buscar que teñan unha etiqueta que indique que se poden 
usar no microondas. Adquirir un recipiente de mala calidade
pode provocar a súa rotura despois de varios minutos de 
calor. Merca sempre estes artigos en tendas especializadas. O 
investimento paga a pena.

● Envases de cartón ou papel: mentres se elimine 
completamente a parte da folla de aluminio e non se usen 
recipientes con algún tipo de debuxo, non hai problema. A 
tinta pode acabar fundíndose e mesturándose coa comida. 
Tranquilidade por riba de todo, aínda que o rumor di o 
contrario, estes recipientes non arden se se lles aplica calor.
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Envases e utensilios
para utilizar no microondas

● Envases de silicona: son envases moito máis fáciles de 
limpar e mellores para conseguir cociñar sen risco para a túa
saúde. A silicona alimentaria non é un plástico, é un polímero 
sintético non tóxico, incoloro e inodoro, que se fai
principalmente a base de sílice de area. Aposta sempre por un 
envase de calidade. 

● O filme plástico transparente: aínda que non é un envase, 
úsase moitas veces para cociñar no microondas, NUNCA NO 
FORNO. Este filme está feito con polietileno de baixa
densidade, que é quimicamente estable. O filme transparente 
soporta temperaturas de ata 95ºC durante curtos períodos e 
non contén compoñentes tóxicos. Nas cociñas industriais é un 
material de uso común e desprazou o papel de aluminio para 
a conservación dos alimentos.

● Se queremos usar o filme transparente para quentar os 
alimentos, debemos facelo no microondas xa que se alcanzan 
temperaturas máis baixas que no forno. No microondas, a 
película alimentaria úsase para cocer ao vapor e incluso para 
cociñar ao baleiro.

● Utensilios de cociña específicos para cociñar con 
microondas: pouco a pouco, a industria segue creando 
opcións para poder cociñar empregando este tipo de forno. 
Comproba sempre, se é o caso, o tipo de plástico empregado
e as garantías que ofrece cada elemento. Sorprenderache a 
variedade de formas e as distintas opcións dispoñibles no 
mercado.
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Envases e utensilios
para utilizar no microondas

Recipientes e contedores que non son aptos para microondas. 
Estes son os envases que non son axeitados para o microondas, 
debido aos problemas de saúde que poden causar e aos danos 
que pode sufrir o seu microondas.

● Envases de aluminio: son típicos de sobremesas e tamén de 
comida para levar. O aluminio, tal e comentaba ó principio, 
cando recibe microondas, pode acabar derretendo o forno e 
incluso provocar curtocircuítos no sistema eléctrico da súa
casa.

● Papel marrón: é o clásico que se emprega para envolver os 
alimentos, pero tanto pola tinta que normalmente contén 
como pola súa composición pode acabar queimándose se o 
utilizamos nun microondas.

● Bolsas e envoltorios de papel: adoitan ser moi finos polo 
que o lume está case asegurado. Ademais, poderían conter
restos de tinta que acabarían contaminando os alimentos de 
inmediato.

● Botellas e envases de plástico: o mellor é non usalos. As 
botellas e envases de plástico son unha das grandes 
incógnitas, xa que non sempre está claro se contaminan ou
non os alimentos. O que está demostrado é que o plástico se 
deteriora coa calor e co contacto coa graxa, emitindo
sustancias nocivas para a nosa saúde. É de vital importancia 
ter en conta os seguintes aspectos:
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Envases e utensilios
para utilizar no microondas

• Mira o número que debería estar na parte inferior do 
recipiente. Se é o número 7 contén “bisfenol A” que é 
prexudicial para a saúde. Só debemos empregar os 
colectores marcados cos números 2, 4 e 5.

● Lembra que o plástico se deteriora progresivamente e que 
estes envases teñen que empregarse un máximo de 2 ou 3 
veces. Se non, duplicará a posibilidade de aparición de 
bacterias de todo tipo. 

● Recipientes de plástico de alimentos precociñados: pode 
parecer unha contradición que se utilice para conservalo e 
non sexa recomendado para quentalo, pero iso ten unha
explicación. O plástico empregado no envase deste tipo de 
alimentos adoita ser de mala calidade. Se na súa base teñen
os números 2, 4 ou 5, perfecto, pero é moito mellor se usas un 
prato ou recipiente máis axeitado.

● Envases plásticos de produtos industriais: ás veces 
acabamos un produto industrial (xeados, manteiga ou outras
preparacións) e gardamos o seu envase para empregalo como 
soporte dun xantar. Este uso é adecuado, pero non o é para 
microondas. A razón? Moi sinxela, é un plástico tan fino que 
non ofrece ningún tipo de garantía.

● Utensilios de cociña metálicos ou con pintura metálica:
como xa comentei o principio, o metal é un condutor da 
electricidade e pode acabar causando desgraza. Olas, tixolas, 
cubertos e similares sempre deben manterse afastados do 
microondas.
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Envases e utensilios
para utilizar no microondas

● Utilizar envases de alimentos: ou son de cartón, ou son de 
plástico ou están feitos con materia vexetal, pero 
caracterízanse nos tres casos por estar serigrafados co
logotipo do restaurante ou con algún outro deseño. Unha vez 
máis, é máis seguro e doado sacar do recipiente o que vas 
comer, poñelo nun prato e evitar o problema que xogar coa 
túa saúde ou dicir adeus ao teu forno para sempre.

● Botellas de vidro, copas e vasos: non se recomendan en 
absoluto xa que, en xeral, a densidade do vidro empregado
varía segundo cada modelo. Canto máis fino sexa o vidro, 
máis probable será que rompa. Mellor evitar estes envases e 
non utilizalos baixo ningunha circunstancia.

● Envases de polistireno expandido: adoita empregarse para 
a embalaxe, pero tamén para algúns envases. Atopámolo en 
envases para levar o café, en caixas para transportar o peixe, 
nas bandexas que se usan nas carnicerías e peixerías... Se ben 
é apto para aguantar a calor, non son unha boa opción para 
quentar. Unha vez máis, a lectura da etiqueta do artigo é 
esencial para coñecer a composición exacta do envase. En 
caso de ser o mencionado anteriormente, é mellor non usalo.

Como se demostrou, a enorme variedade de envases empregados
pola industria alimentaria, non sempre é a mellor opción para 
quentar os alimentos de forma sa e segura. Os envases aptos 
para microondas son exclusivamente os mencionados 
anteriormente e todos os que o recoñecen na súa correspondente
etiqueta. O resto só che axudará a queimar o teu aparello.
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