
Receitas con legumes



. Os legumes, unha aposta sa e equilibrada . 

Ricos en proteínas, os legumes tamén 
presentan un alto contido en fibra, 
vitaminas do grupo B e ácido fólico. Para 
mellorar a  calidade da nosa dieta, é moi 
recomendable recuperar o  consumo das 
potaxes que combinan legumes, cereais 
e verduras. 

Aos legumes, un dos compoñentes principais 
das potaxes, atribuíronselles moitas 
connotacións negativas: achegan moitas 
calorías, é necesario moito tempo para 
a  súa preparación ou habitualmente son 
rexeitadas polos máis novos. Non obstante, 
os legumes forman parte da nosa dieta dende 
a antigüidade, posiblemente debido aos seus 
sabores e calidades nutricionais.

Os legumes destacan pola súa riqueza en 
proteínas que, nalgúns casos, pode ser ata 
3 veces superior á de cereais como o arroz. De 
todos os xeitos, hai que ter en conta que o seu 
valor nutricional é menor que o das proteínas 
animais. Para mellorar o seu valor nutritivo, 
dispoñemos de varios recursos dende o punto 
de vista culinario, como o tratamento pola 
calor ou a combinación na mesma comida con 
cereais, como o arroz ou a pasta.

Estes alimentos son ricos ademais en fibra 
dietética e en carbohidratos complexos, que 
deben ser responsables de máis da metade da 
achega calórica diaria.

Os legumes conteñen vitaminas do grupo B. 
Aportan unha boa cantidade de ácido fólico, 
que se perde parcialmente no tratamento 

térmico, pasando directamente á auga de 
cocción.  As necesidades diarias desta vitamina, 
relacionada coa prevención de defectos no 
desenvolvemento fetal do sistema nervioso 
ou na saúde cardiovascular do adulto, poden 
cubrirse ben co consumo habitual de legumes 
e verduras. Conclusión: é moi recomendable 
aumentar o  consumo dos pratos de potaxe, 
combinando legumes, cereais e verduras.

Os legumes son ricos en minerais como 
ferro e calcio. Non obstante, e debido 
a  outros compoñentes como o ácido fítico, 
poden formar complexos que limitan a súa 
dispoñibilidade. Polo tanto, coidado co mito 
do alto contido en ferro das lentellas. Para 
“aproveitalo” mellor, podemos incluír na 
mesma comida alimentos ricos en vitamina C 
como as laranxas, os kiwis, as mandarinas ou 
os pementos. Pola contra, o ferro procedente 
dos alimentos de orixe animal se “aproveita” 
moi ben e, ademais, favorece a  captación do 
ferro “vexetal” das lentellas.

Por iso, para mellorar a absorción do ferro 
procedente dun prato de legumes, podemos 
engadir ao menú alimentos ricos en 
vitamina C, como os pementos, ou pequenos 
anaquiños de carne ou xamón (en moi pouca 
cantidade para non elevar excesivamente 
o  contido proteico). Tamén podemos 
completar o menú con laranxas, kiwis ou 
mandarinas de sobremesa.

As  receitas que vos propoñemos a continuación 
son exemplos de platos de legumes, realizados 
cos criterios anteriores. 
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200 g de fabas
300 g de tomate natural
120 g de pemento verde
160 g de arroz
160 g de cenoria
Aceite de oliva
Cebola

Fabas con arroz

Preparación: 
Cocemos as fabas (previamente remolladas) en auga con 
sal, loureiro e unha cabeza de allos. Á parte, pochamos 
as verduras nunha tixola, engadimos o tomate relado 
e refogamos. Vertemos na pota e cando as fabas 
estean case listas, engadimos o arroz. Deixamos cociñar 
e servimos.

Lentellas guisadas
160 g de lentellas
160 g de cenorias

80 g de xamón
200 g de patacas 
40 g de chourizo

Allo, cebola e aceite de oliva

Preparación: 
Cocer todos os 

ingredientes nunha 
pota durante 

60 minutos ou ata 
que estean listas 

as lentellas.
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400 g de feixóns verdes
200 g de chícharos
2 alcachofas
2 espárragos brancos naturais
1 cenoria
100 g de xamón
2 ovos
1 vaso de viño branco
Aceite de oliva, sal e romeu

Preparación: 
Fervemos as verduras limpas 
e cortadas en anacos durante 
10 minutos. Escorremos 
e refogámolas nunha tixola con 
aceite de oliva. Engadimos o viño, 
o sal, o xamón en tacos e deixamos 
cociñar. Para servir adornamos 
cos ovos cocidos.

Minestra campestre

100 g de garavanzos
100 g de fabas brancas
300 g de acelgas
1 porro grande
1 pemento verde
2 cenorias
1 pataca
2 tomates maduros
Sal, pementa e comiño moído

Legumes da avoa

Preparación: 
Poñemos en cru todos os 
ingredientes nunha pota 
rápida con auga e sal. 
Cocemos ata que estean 
tenros. Rectificamos 
de sal e servimos. 
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Ensalada de lentellas con langostinos

Preparación: 
Nunha fonte, prepara 
unha cama con follas de 
leituga e vai engadindo os 
ingredientes da ensalada 
ata rematar co aliño. 
Se a preparas para unha 
friameira, alíñaa no 
momento de comela.

200 g de lentellas cocidas
8 colas de lagostinos cocidos
2 ceboliñas
1 tomate
150 g de feixóns verdes cocidos
1 leituga
Aceite, vinagre e sal

Preparación: 
Cocer as fabas (previamente remolladas) a lume medio 
durante 2 horas (30 minutos en pota rápida). Cocer as 
gambas en auga con sal e as verduras. Escorrer e pelar as 
gambas. Reservar as verduras e o caldo da cocción. Cando 
as fabas estean cocidas, deixamos arrefriar e engadímoslles 
o caldo das gambas. Rectificamos de sal. Dispoñemos 
as fabas escorridas coas gambas e as verduras 
nunha fonte. Aliñamos.

Fabas brancas con gambas

350 g de fabas brancas
300 g de gambas
1 cebola mediana
1/2 vaso de viño branco
100 g de porro
Perexil
Aceite, vinagre e sal
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Feixóns verdes con froitos secos

Preparación: 
Ferve os feixóns limpos e cortados 
durante 3 minutos. Nunha 
cazola, sofrixe a cebola, engade os 
piñóns e cando estean dourados, 
as uvas pasas. Engade os feixóns 
escorridos, o viño branco, o caldo 
e salpimenta. Deixa cocer 
10 minutos. Antes de rematar, 
engade a salsa de tomate.

600 g de feixóns verdes
2 culleradas de salsa de tomate
2 culleradas de uvas pasas
2 culleradas de piñóns
1 vaso de viño branco
1 vaso de caldo vexetal
Aceite de oliva
Cebola
1 rama de menta
Sal e pementa

Preparación: 
Cocemos os garavanzos, 
previamente remollados, 
xunto coas verduras, durante 
2 horas a lume medio 
(30 minutos en pota rápida). 
Cando estean listos, engadimos 
os piñóns e deixamos cocer 
10 minutos máis a pouco lume.

Garavanzos con piñóns

250 g de garavanzos
1 porro
2 cenorias
40 g de piñóns
Aceite e sal
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Preparación: 
Botamos na pota as fabas 
(previamente remolladas) 
en auga fría con sal, xunto 
coas verduras picadas 
e dúas culleres de aceite. 
Deixamos cocer durante 
1 hora, engadimos a cabaza 
sen pel e cociñamos outros 
15 minutos. Engadimos un 
refrito de allo e servimos.

350 gr de fabas negras
2 ceboliñas
1 porro
1 cenoria
3 dentes de allo
200 g de cabaza

Fabas con cabaza

Lentellas salteadas con sésamo

Preparación: 
Saltea a mazá nun pouco 
de aceite ata que se 
abrande, engade as pasas 
e, cando estean brandas, 
as lentellas ben escorridas. 
Condimenta con sal, 
a menta, o comiño 
e o sésamo. Saltea todo uns 
minutos e serve deseguida.

200 g de lentellas cocidas
50 g de uvas pasas
1 mazá cortada en láminas
2 culleradas de sésamo
Comiño en po
Folla de menta (opcional)
Aceite e sal
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Preparación: 
Coce os garavanzos 
(previamente remollados) 
en auga fría con sal. 
Escórreos e sírveos cos 
demais ingredientes e o aliño.

Ensalada de garavanzos e ovo duro

200 g de garavanzos
4 ovos cocidos
2 ceboliñas
Aceite de oliva, vinagre e herbas 
aromáticas ao gusto

Preparación: 
Cocemos as fabas (previamente remolladas) en auga fría 
con sal. Cando comece a ferver engadimos cortados en 
láminas a cebola, o porro e a cenoria. Cando falte media 
hora para rematar a cocción, engadimos o brócoli en 
ramalletes e rectificamos de sal. Rematamos cun refrito de 
allos e pemento doce.

Cocido de fabas brancas con brócoli

250 g de fabas brancas
100 g de brócoli
2 porros
1/2 cebola
2 cenorias
2 dentes de allo
Pemento
Aceite e sal
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Ensalada de lentellas e tomates

Preparación: 
Nunha ensaladeira coloca 
o atún esmiuzado e o ovo 
duro, a cebola e o pemento 
picado. Incorpora o tomate 
en dados e aliña. Escorre as 
lentellas e engádeas 
á ensaladeira. Se a preparas 
para unha friameira, alíñaa 
no momento de comela.

200 g lentellas cocidas
150 g de atún natural en lata
2 ovos cocidos
1 cebola
1 pemento vermello
1 tomate verde
Aceite, vinagre e sal




