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Mexillón de Galicia

 
 
 
 

 
 

En Galicia temos a sorte de contar co mar como 
despensa de grandes manxares. Peixes e mariscos 
que, ademais de ser imprescindibles en calquera dieta 
equilibrada, destacan polo seu sabor e excelencia. Un 
destes embaixadores é o mexillón, protagonista abso-
luto destas páxinas polo seu alto aporte nutricional e a 
versatilidade que ofrece á hora de levalo ao prato. Por 
algo é coñecido como o ouro negro das rías galegas. 
Fresco ou en conserva, este molusco bivalvo conta con 
múltiples posibilidades gastronómicas e boa conta 
diso dan a ducia de reputados chefs que se unen para 
inspirarnos con orixinais receitas do que está consi-
derado como superalimento pola súa baixa pegada 
ambiental e o seu valor proteico. 

Por iso quero agradecerlle ao Consello Regulador da 

Denominación de Orixe Protexida (DOP) Mexillón de 
Galicia a posta en marcha desta iniciativa no seu afán 
por divulgar as bondades deste produto e impulsar 
melloras na súa comercialización. Porque, aínda que o 
prezo medio acadado polo mexillón o pasado ano foi o 
máis alto da serie histórica, desde a Xunta de Galicia 
seguiremos sumando esforzos para que acade o valor 
que realmente merece. 

É un feito que GALICIA SABE AMAR e grazas a produ-
tos de máxima calidade e recoñecido prestixio como o 
Mexillón de Galicia, esa mensaxe medra e expándese 
cada vez máis lonxe das nosas fronteiras. Un selo dis-
tintivo de calidade que supón un aval de autenticidade 
da orixe 100% das rías galegas.

Desde aquí anímovos a seguir facendo gala do gran 
sector acuícola que temos na nosa comunidade, 
con máis de 3.000 bateas de mexillón, e a seguir 
consumindo produtos do mar que benefician a nosa 
saúde e, como demostra este receitario, contentan os 
nosos padais.

O mexillón, unha xoia 
das nosas rías

Rosa Quintana Carballo,
Conselleira do Mar
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En setembro de 2018, Mexillón de Galicia iniciaba 
un proxecto que agora culmina coa publicación deste 
receitario. Nesa data aparecía no noso Boletín infor-
mativo o primeiro capítulo de “A cociña de Mexillón 
de Galicia”. Non era unha sección máis, senón unha 
sólida aposta por valorizar o alimento que mellor 
representa a despensa mariña de Galicia e que ostenta 
unha particularidade que non pode exhibir ningún 
outro: a de ser o primeiro produto do mar en obter o 
distintivo de calidade Denominación de Orixe Protexida 
pola UE. Un valor engadido en si mesmo se reparamos 
na fama que atesouran os produtos das nosas rías.

Un alimento que forma parte da nosa dieta desde 
tempo inmemorial e que é parte consustancial de nosa 
propia identidade. A pesar de todo ese inmenso patri-
monio, era necesario avanzar e abrir novos camiños 
que permitisen mellorar a percepción entre os con-
sumidores dun produto extraordinario como Mexillón 
de Galicia. Foi así como xurdiu esta frutífera liña de 
colaboración cos cociñeiros que ilustran estas páxinas, 
todos eles en posesión da prestixiosa estrela da GUÍA 
MICHELIN. Un grupo de excelentes profesionais que 
foron capaces de elevar a cociña de Galicia a niveis 
ata o de agora descoñecidos.

Por tanto, a publicación que tes nas túas mans é a 
mellor síntese da excelencia, a propia de conxugar un 
alimento excelso e un manexo na cociña que o elevou 
a outra dimensión.

A síntese da excelencia

Mané Calvo García-Benavides, 
Presidente do Consello Regulador da DOP Mexillón de Galicia
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Mexillón de Galicia

Cociñeira do restaurante “A Tafona” de 
Santiago de Compostela, establecemento 
que conta cunha estrela da GUÍA MICHELIN. 

“A cociña pídeche tempo, dedicación e 
paixón. Has de cociñar con e por amor a ela”. 

Lucía Freitas
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Mexillón de Galicia

Mexillón de Galicia, escabeche
cítrico e sopa de lentellas vermellas
Por Lucía Freitas

INGREDIENTES ELABORACIÓN

EMPRATADO

Para a realización do escabeche, confeitamos 
os ingredientes. Unha vez pochados, cortamos a 
cocción co viño e co vinagre e arrincamos o fervor. 
Retiramos e incorporamos o pemento picante. 
Témolo que deixar repousar unha noite e despois 
filtrar por estameña ao día seguinte.
A continuación abrimos os mexillóns ao vapor e in-
troducímolos no escabeche un mínimo de 24 horas.
Cocemos as lentellas co caldo, a cúrcuma e a folla 
de loureiro. Coas especias e as verduras facemos 
un refrito e terminámolo de remover co pemento e 
o garam masala. A continuación, incorporamos as 
lentellas e cocémolo 10 minutos máis. Trituramos, 
coamos e reservamos.
Por outra banda, damos unha breve cocción ás mini 
cenorias e as verduriñas para terminar adere-
zándoas co líquido do escabeche. Coas verduras 
sobrantes de coar o escabeche faremos un puré que 
servirá de base para o noso prato. Adornamos cuns 
anacos de pomelo e laranxa sanguina ao bouqué e 
por último raiar pel de laranxa. Bo proveito!

Mini cenorias, verduriñas e laranxa sanguina para empratar.

* Escabeche cítrico: 
- 2 allos porros
- 3 cenorias
- 3 cebolas
- 1 cabeza de allos ao medio
- 10 grans de pementa
- 4 grans de cardamomo verde
- 1 limón (e o seu zume)
- 2 follas de lima kaffir
- 15 gramos de xenxibre
- 15 gramos de galanga
- 1 pau de citronella
- 1 litro de aceite de oliva
- 250 ml. de vinagre de mazá
- 150 ml. de viño branco
- 25 gramos de pemento picante

* 5 quilos de MEXILLÓN DE GALICIA fresco

* Sopa de lentellas vermellas:
- 1 litro de caldo vexetal
- 300 gramos de lentella vermella
- 1 tomate
- 1 cebola
- 2 dentes de allo
- 35 gramos de xenxibre
- 1 cullerada de comiño en gran
- 1 cullerada de mostaza en gran
- 1 guindilla
- 1 feixe de coandro fresco
- 1 cullerada de salsa JAM (salsa fermentada)
- 1 cullerada de pemento doce
- 1 folla de loureiro
- 2 culleradas de cúrcuma en po
- 1 cullerada de garam masala
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Mexillón de Galicia

Iria Espinosa
Iria é cociñeira do restaurante “Árbore 
da Veira” da Coruña, establecemento que 
conta cunha estrela da GUÍA MICHELIN. 

“Elixir ingredientes tradicionais e de 
calidade é o secreto dos nosos pratos”.
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Mexillón de Galicia

Mexillón de Galicia con ourizos, 
bígaros, pementos de Herbón e 
crema de pemento
Por Iria Espinosa

INGREDIENTES

EMPRATADO

ELABORACIÓN

Montamos o prato cos mexillóns, ourizos e bígaros, os caviares e a crema de pemento 
no centro. Terminamos cunhas follas de escarola e unhas flores.

* Mexillóns: 
Abrimos ao vapor o Mexillón de 
Galicia, sacámolos das cunchas e 
reservamos.

* Bígaros: 
Cocémolos con auga fervendo e abun-
dante sal. Unha vez a auga ferva botá-
molos e sacámolos cando volva ferver. 
Sacamos da cuncha e reservamos.

* Escabeche: 
Poñemos os ingredientes a infusionar, a 
lume baixo. Unha vez estea, coamos e 
reservamos.

* Sopa de pementos de Herbón: 
Fritimos os pementos e tirámoslles as 
pebidas e o rabiño. Triturámolos cun 

pouco de auga, coamos e reservamos.
* Caviares de escabeche e pementos de 
Herbón: 
Para cada 250 g de líquido, 2 g de agar 
agar. Fervémolo e ímolo goteando sobre 
aceite de xirasol moi frío para que se 
vaia formando o caviar.

* Crema de pemento:
Rehogamos 3 dentes de allo con 2 
chourizos ata que estean dourados.
Retirámolos e nese aceite engadimos un 
tomate relado e unha cullerada pequena 
de pemento.
Deixamos que sofría uns intres e engadi-
mos 1,5 l de caldo de polo.
Cocemos durante 20 minutos. Trituramos 
con batedora e coamos ata formar unha 
crema. Reservamos.

* MEXILLÓN DE GALICIA fresco

* Escabeche:
-90 g de aceite de xirasol
-30 g de aceite de allo
- 1 dente de allo
- 1 rama de tomiño
- 1 rama de romeu
- 30 g de vinagre de viño branco
- 20 g de pemento vermello
- 1 folla de loureiro
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Mexillón de Galicia
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Mexillón de Galicia

Fernando Agrasar é o cociñeiro do 
restaurante “As Garzas” de Malpica, 
establecemento que conta cunha estrela 
da GUÍA MICHELIN.

“É importante saber a que teñen que saber 
as cousas”.

Fernando Agrasar
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Mexillón de Galicia

Mexillón de Galicia
en escabeche 
Por Fernando Agrasar

ELABORACIÓN

Limpamos os mexillóns. Cocémolos ao vapor e segundo vaian abrindo retirámolos e sacamos das 
cunchas e escorremos o exceso de auga.
Quentamos o aceite a 175 graos, apagamos e engadimos os mexillóns. Deixamos 30” e retiramos 
escorréndoos ben. Laminamos os allos e fritímolos nese mesmo aceite xunto ao loureiro, a pementa 
e o cravo. Cando os allos empecen a coller cor, apagamos, e ao chegar a 140 graos engadimos dúas 
culleradas de pemento doce.
Deixamos repousar e engadimos vinagre ao gusto. Deixamos decantar, retiramos o aceite (evitando 
coller pouso) e gardamos mesturado xunto aos mexillóns.

INGREDIENTES

* 5 quilos de MEXILLÓN DE GALICIA fresco

* Escabeche: 
- 2 l de aceite de oliva virxe extra
- 1 cabeza de allos
- Loureiro

- Pementa negra en gran
- 4 cravos de olor
- Pemento doce
- Vinagre 
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Mexillón de Galicia

Pepe Solla
Cociñeiro do restaurante “Casa Solla” 
de Poio, establecemento que conta cunha 
estrela da GUÍA MICHELIN. 

“Sentímonos moi apegados á nosa despen-
sa. Ela e a nosa imaxinación é a que define 
os nosos pratos”.
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Mexillón de Galicia

Rabo de vaca e Mexillón de Galicia 
escabechado
Por Pepe Solla

INGREDIENTES

EMPRATADO
Quentar o guiso coa salsa, poñer sobre un prato, sobre este
o mexillón e terminar coas capuchinas.

* Ademais:
- Flores de capuchina encurtidas 
e follas de capuchina.

* MEXILLÓN DE GALICIA fresco

* Rabo guisado:
- 2 rabos de vaca
- 2 cebolas
- 1 allo porro
- 4 dentes de allo
- Uns grans de pementa
- Ramas de tomiño
- Pemento a gusto
- 1 dl de viño tinto
- Caldo de polo
- Aceite
- Sal

* Escabeche:
- 1 dente de allo
- 3 dl de aceite
- ! folla de loureiro
- ! cebola
- ! allo porro
- 1 rama de perexil
- 2 culleradas de Pimentón de la Vera
- 1 dl. de vinagre de mazá

ELABORACIÓN

* Mexillóns: 
Limpar e abrir os mexillóns ao vapor procurando deixalos xustos de 
cocción, arrefriar e sacar da cuncha, repasar o desbarbado se fose 
necesario, meter en bolsas sen carga co escabeche e deixar macerar 
en frío durante 12 horas.

* Rabo guisado: 
Cortar o rabo en anacos, dourar cun pouco de aceite, reservar, limpar 
e cortar as verduras, saltear a lume forte ata dourar. Incorporar o 
pemento, remollar co viño e evaporar, incorporar o rabo dourado, 
engadir o caldo, o tomiño e a sal e pementa, deixar facer 1 hora.  
Parar a cocción e abater, deixar en frío ata o día seguinte, poñer ao 
lume novamente e cociñar unhas 3 horas máis, comprobar de sal, 
retirar o rabo, desmigar, coar o guiso e reducir a salsa ata obter a 
textura desexada, reservar todo.

* Escabeche: 
Poñer ao lume suave o aceite coa cebola e o allo porro cortados en 
tacos, o loureiro, o perexil e o allo machucado. Deixar cocer suave, 
retirar e incorporar o Pimentón de la Vera, deixar baixar a temperatu-
ra e incorporar o vinagre, levar de novo a ebulición. Deixar repousar 
e filtrar deixando un escabeche moi transparente.



38 39

Mexillón de Galicia



40 41

Mexillón de Galicia

Rafael Centeno
Cociñeiro do restaurante “Maruja Limón” 
de Vigo, establecemento que conta cunha 
estrela da GUÍA MICHELIN.

“Sen tradición non hai vangarda. 
Cociñamos recordos”.
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Mexillón de Galicia

Mexillón de Galicia nun caldo 
de algas
Por Rafael Centeno

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Pochamos a ceboliña, o allo porro e catro dentes 
de allo cun pouco de aceite sen deixar coller cor, 
engadimos o loureiro e mollamos co viño branco. 
Pasados 5 minutos engadimos o fumet coado (no 
que teremos infusionado as algas secas) ao sofrito 
conxuntamente coas patacas peladas e cocemos por 
espacio de 30 minutos, incorporamos ramallo fresco 
e trituramos sen o loureiro, coamos, para engadir 

o plancto que teremos previamente hidratado nun 
pouco de auga, poñemos a punto de sal.
Por outro lado faremos un sofrito con dous dentes de 
allo e a Caiena, coamos e engadimos soia a gusto 
para aliñar as algas frescas.
O Mexillón de Galicia abrímolo ao vapor deixándoo 
zumento.
Colocamos como na foto.

Para 5 persoas:
 
* 1 quilo de MEXILLÓN DE GALICIA fresco

- 100 g de ceboliña
- 100 g de allo porro
- 200 g de pataca
- 6 dentes de allo
- 120 ml de viño branco
- Cs. de algas secas (wakame, leituga de mar)
- Cs. de algas frescas, ramallo de mar, 
leituga de mar, aonori.

- Cs. de placto
- Cs. de soia líquida
- Cs. de pementa de Caiena
- Cs. de aceite de oliva virxe extra
- Cs. de sal
- Cs. de loureiro
 Cs. = cantidade suficiente
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Mexillón de Galicia

Miguel González
Cociñeiro do restaurante “Miguel 
González” de O Pereiro de Aguiar, 
Ourense, establecemento que conta 
cunha estrela da GUÍA MICHELIN. 

“A nosa cociña é unha cociña de recordos, 
de sensacións e de técnica”.
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Mexillón de Galicia

Mexillón de Galicia no seu hábitat
Por Miguel González

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

EMPRATADO

* 1 quilo de MEXILLÓN DE GALICIA fresco

- Auga
- Loureiro
- Cantidade suficiente de viño branco D.O. Ribeiro

* Mexillón:
Nun cazo abrimos os mexillóns en auga fervendo 
xunto co resto dos ingredientes. Reservamos o caldo 
de cocción e abrimos os mexillóns.

Dispoñemos da crema do mexillón no fondo e sobre esta imos colocando ó gusto o resto dos ingredientes. Resto de ingredientes: 
Salicornia e prantas do litoral, flor de cabaza, ramallo de mar, perlas de arbequina,… “A nosa intención é plasmar o mexillón entre algas e 
elementos mariños cos que habita e se relaciona.”

* Crema de Mexillón:
- 500 g de carne de mexillón.
- 2 dl de aceite de oliva arbequina.
- 50 g de cebola en brunoisse.
- 20 g de pataca escachada.
- Cantidade suficiente de viño
branco D.O. Ribeiro.
- 1 dente de allo esmagullado.
- 1 tomate relado.
- 6 costróns de pan xa fritidos.
- 10 g de manteiga.
- 2 dl de caldo de abrir o mexillón.
- Cantidade suficiente de sal.

* Fritido de Mexillón en costra de choco:
- Mexillóns abertos e enteiros.
- 200 g de fécula de millo.
- 3 dl de tempura de tinta de choco.
- Sal.
- Cantidade suficiente de aceite de 
oliva suave para fritir. 

* Xel de Codium:
- 200 g de alga codium.
- 20 g de amidón.
- 1 dl de caldo de abrir os mexillóns.
 

* Crema de Mexillón
Pochamos todos os ingredientes e enga-
dimos unicamente a carne alaranxada 
do mexillón. Cocemos todo xunto por 
espazo de 3 minutos e trituramos ata 
conseguir unha crema moi suave que 
remataremos coando por fino e dándolle 
untuosidade e brillo coa noz de mantei-
ga empomada.

* Fritido de Mexillón en costra de choco:
Fritimos no aceite de oliva a 190º C o 
mexillón unha vez pasado pola fécula 
e despois pola tempura. Sazonamos e 
reservamos sobre papel absorbente.

* Xel de Codium:
Trituramos a alga e o caldo ata obter 
unha sopa lixeira. Coamos tres veces e 
damos textura co amidón.
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Mexillón de Galicia

Julio Sotomayor e Daniel Guzmán son 
os cociñeiros do restaurante “Nova” de 
Ourense, establecemento que conta cunha 
estrela da GUÍA MICHELIN.

“Ofrecemos unha cociña que nos gusta 
chamar de raíces, que tenta plasmar unha 
base gastronómica herdada dos nosos 
maiores”.

Julio Sotomayor 
e Daniel Guzmán
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Mexillón de Galicia

Mexillón de 
Galicia ao natural 
con brotes de costa e 
interior

Por Julio Sotomayor 
e Daniel Guzmán

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

EMPRATADO

*Mexillón: 
Poñemos os mexillóns nunha ola cunha folla de loureiro, unha copiña de 
viño branco, medio limón espremido e levamos ao lume. Mantemos a 
lume forte e tapado ata que xeren escuma (apenas 3 minutos). Retiramos 
e limpamos. Reservamos na súa auga coada.

*Hortalizas: 
Poñemos unha ola con abundante auga e cocemos deixando “ao dente”. 
O tempo variará para cada hortaliza. Arrefriamos en auga e xeo.Reser-
vamos.

*Emulsión de soia: 
Dispoñemos nun recipiente un par de culleradas de maionesa caseira 
e engadimos a soia con movementos envolventes. É necesario engadir 
pouco a pouco para que non se corte.

*Emulsión de pemento: 
Poñemos nun robot de cociña dúas culleradas de pemento doce e un 
pouco de picante. Engadimos metade auga e metade de aceite virxe.
Engadimos tamén un allo confeitado. Procesamos e texturamos con 
goma xantana. Salpementamos. Temos que conseguir una textura que 
nos permita espallar cun pincel.

Pintamos o prato coa emulsión de pemento, dispoñemos un pouco de fideo de mar e enriba colocamos os mexillóns, dispoñemos a soia en 
puntos e rematamos coas hortalizas (bimi e romanescu) e as herbas de litoral (brote de xudía de praia e acedeira).

* MEXILLÓN DE GALICIA fresco

-1 folla de loureiro e 1 copiña de viño branco
-1/2 limón
-Bimi e romanescu
-2 culleradas de maionesa caseira
-Soia
-2 culleradas de pemento doce e un pouco de picante
-Aceite de oliva virxe
-1 allo confeitado
-Goma xantana
-Sal e pementa
-Fideo de mar
-Herbas de litoral
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Mexillón de Galicia



58 59

Mexillón de Galicia

Cociñeiro do restaurante “O Eirado da 
Leña” de Pontevedra, establecemento que 
conta cunha estrela da GUÍA MICHELIN.

“Sacar o mellor do produto, baseándose na 
sinxeleza e sen esquecer de onde vimos e 
onde estamos”.

Iñaki Bretal
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Mexillón de Galicia

Mexillón de 
Galicia en caldeirada 
rabiosa
Por Iñaki Bretal

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Facemos un sofrito a lume lento con todas as verduras, unha vez estea 
engadimos o fumet e a auga que soltaron os mexillóns ao abrilos ao 
vapor de albariño.
Trituramos todo, pasamos polo “chino”, poñemos a punto de sal e damos 
textura coa xantana. Isto poñémolo no fondo dun prato sopeiro, coloca-
mos os mexillóns e as algas por encima.

* 1 quilo de MEXILLÓN DE 
GALICIA fresco

- Auga de cocer os mexillóns: 200 ml
- Cebola: 200 g
- Allo: 10 g
- Cenoria: 80 g
- Pemento vermello: 50 g
- Allo porro: 30 g
- Tomate maduro: 80 g

- Chile chipotle: 2 unidades
- Mostaza en gran: 5 g
- Loureiro: 1 folla
- Apio: 20 g
- Fumet: 800 ml
- Viño albariño: 100 ml
- Sal: cantidade suficiente
- Xantana: cantidade suficiente
- Alga Codium
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Mexillón de Galicia

Cociñeiro do restaurante “Pepe Vieira” 
de Raxó (Poio), establecemento que conta 
con dúas estrelas da GUÍA MICHELIN, e 
unha estrela verde MICHELIN.

 “Só pretendo ser o intermediario entre 
unha extraordinaria realidade natural e 
o prato”.

Pepe Vieira
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Mexillón de Galicia

En prato chairo duns 25 cms de diámetro, colocaremos na parte baixa do lado esquerdo 
o mexillón limpo e cubriremos co aliño de sardiña. 
Finalmente colocar o merengue seco de herba luísa cortado en finas láminas 
irregulares. Terminar con po do mesmo merengue.

Mexillón de Galicia, herba luísa, 
sardiña
Por Pepe Vieira

INGREDIENTES E ELABORACIÓN

EMPRATADO

* MEXILLÓN DE GALICIA fresco
- Limpar e abrir e reservar.

*Merengue: 
- 15 g albúmina
- 130 g auga
- 10 g vinagre de mazá
- 50 g azucre
- 50 g isomalt
- 7,5 g herba luísa

Disolver albúmina en 100 g de auga 
e hidratar. Mesturar nun cazo a auga 
restante, vinagre, azucre, isomalt e 
quentar a 121°C. Mentres se quenta o 
caramelo, montar a albúmina a punto de 
merengue. Engadir a herba luísa, bater 
ata que arrefríe o contido do bol.
Secar a 55°C - 12h.

*Mollo de sardiña: 
Asar a sardiña enteira no Joper. Confeitar 4h 
en aceite de xirasol a 60°C. Quitar a espiña e 
reservar carne e aceite.
- Na Thermomix triturar:

- 100 g carne de sardiña asada
- 2 g de sal fina
- 160 g de auga
- 4 g Natur Emul
- 20 g zume de limón
- 0,8 g Xantana
-100 g aceite confeitar sardiña
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Cociñeiro do restaurante “Retiro da 
Costiña” de Santa Comba, establecemento 
que conta cunha estrela da GUÍA MICHELIN. 

“Paixón polo noso traballo, honestidade cos 
produtores e ilusión por mellorar cada día”.

Manuel Costiña
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Versión Retiro da Costiña de Mexillón 
de Galicia tigre 
Por Manuel Costiña

EMPRATADO

*Mexillón:
Abrir o Mexillón de Galicia ao vapor (5´aprox.), quitar as cunchas, limpar e 
reservar. Coa auga que solta, coar para eliminar restos de cunchas e poñer a 
punto con xantana para facer un xel.

*Concassé de tomate:
Escaldar os tomates levemente e metelos en auga con xeo. Pelar e cortar a 
brunoise. Reservar. Picar o allo e a cebola a brunoise. Sofritir. 
Engadir o tomate previamente cortado e deixar ao lume 10´ aproximadamente. 
Apartar e reservar. En frío aliñar con tabasco, pementa negra, sal e perrins.

*Bechamel de Codium:
Nun cazo derreter a manteiga, incorporar a fariña e mesturar. Engadir o leite 
e levar a ebulición sen deixar de remover. Engadir o codium en po e poñer a 
punto de sal. Cribar e encher un sifón (2 cargas /litro).

*Faragullas manchegas:
Cortar o touciño entrefebrado en tiras finas e refogar lentamente con pouco 
aceite, cando estea transparente engadir o pan partido e seguir sofritindo.
Cando estea crocante, apartamos e reservamos en papel absorbente. En frío 
triturar en thermomix levemente e reservar en deshidratador.

Encher o mexillón co tomate aderezado. Presentar e acompañar coa bechamel, 
o xel, as faragullas, unha folla de fiúncho mariño e caléndula.

* MEXILLÓN DE GALICIA fresco

- Xantana

*Concassé de tomate:
- 4 tomates
- ! cebola
- 1 allo
- Tabasco
- Pementa negra
- Perrins
- Sal

*Bechamel Codium:
- 60 g fariña
- 60 g manteiga
- 500 ml leite
- 1 cullerada po codium
- Sal

*Faragullas manchegas:
- Faragullas de pan
- Touciño entrefebrado ibérico
- Aceite

ELABORACIÓNINGREDIENTES
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Mexillón de Galicia

Cociñeiro do restaurante “Yayo Daporta” 
de Cambados, establecemento que conta 
cunha estrela da GUÍA MICHELIN. 

“Baseo a miña cociña no bo gusto e no 
sentido común”.

Yayo Daporta
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Mexillón de Galicia en 
vinagreta con tallaríns 
de mar
Por Yayo Daporta

EMPRATADO

Cocer os mexillóns cun chorro de auga durante 10 
minutos e reservar o caldo. Alargar o caldo con auga 
mineral ata deixalo ao punto de sal. Xelatinizar coa 
xelatina vexetal en quente e o agar-agar, previamente 
disolto en frío ata obter 400 ml de caldo e reservar en 
frío ata que solidifique. Raiar coa mandolina ata obter 
a cantidade desexada.

*Picada de Mexillón de Galicia:
Picar os mexillóns de forma grosa e as verduras en 
pequenos dados (de 2 a 3 mm de lado). Reservar.

*Vinagreta:
Emulsionar e reservar.

No fondo do vaso de presentación poñemos unha 
capa de tallaríns, a continuación a picada de 
mexillóns que teremos previamente mesturada coa 
vinagreta. Rematamos con outra capa de tallaríns. 
Decoramos con mexillóns.

* MEXILLÓN DE GALICIA fresco

*Tallaríns de mar:
- Caldo de Mexillón de Galicia: 300 g
- Xelatina Vexetal SOSA: 25 g
- Agar-Agar SOSA: 5 gOSA: 25 g.
- Ag
*Picada de Mexillón de Galicia:
- Mexillón de Galicia fresco: 300 g
- Cebola morada
- Pemento encarnado
- Pemento verde
- Cenoria
- Menta

*Vinagreta:
-Aceite de oliva virxe extra: 200 ml
-Vinagre de mazá
-Picante
-Sal

ELABORACIÓNINGREDIENTES
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