
Caderno de cociña de
Teresa de Villar

Advertencia: Non contén receitas de polbo á feira,
marisco, empanada ou lacón con grelos.



A presente publicación dixital forma parte do proxecto Teresa de Villar para
transmisión de coñecemento culinario, realizado por Enrique Lista (neto de Teresa)
para a exposición colectiva Veraneantes que se exhibe no MARCO de Vigo de
outubro de 2013 a marzo de 2014.

Tanto a introdución na páxina seguinte como as receitas que a seguen foron
extraídas dun mesmo caderno escrito por Teresa á petición de Enrique (José) Lista.



Enrique José, eu digo como sei as cousas que fago eu para nós.

Eu non sei cociñar, o meu oficio foi ir ó monte, á ribeira e á fábrica, dende os 14 anos ata os 24 que casei,
e despois como sabía. Así foi facéndose a nosa vida, que bonita foi.

A abuelo nunca lle importou se estaba ben ou mal, como estivese quente todo lle viña ben, e viña dunha
casa de boas cociñeiras, e parece que a ti tampouco che importa.

Pois si, vouche a escribir como sei cocer o que eu fago.
Rite que é para rirse.

Abuela

(Neste texto optouse por manter as alteracións ortográficas propias co fin de ser fieis á fonte)



Sardiñas guisadas

Ingredientes:
Sardiñas frescas / cebola picada / un vaso de viño branco / pimentón doce / aceite de oliva / 2 ou 3 follas
de loureiro / sal.

Preparación:
Escamar, limpar e salgar levemente as sardiñas.
Misturar o resto de ingredientes nunha tarteira ou pota baixa.
Engadir as sardiñas, levar ó lume e cociñar ata que alcancen o punto de cocción que se desexe.



Carne asada

Ingredientes:
Carne en anacos grandes (tenreira, porco, año, polo ou varias delas) / allo e perexil / aceite de oliva / cebola
/ follas de loureiro / un vaso de viño branco / un limón / pementos vermellos / 2 sobres de azafrán / sal.

Preparación:
Adubar a carne con allo e perexil, machucados con aceite, dous días antes da preparación.
A noite anterior, selar a carne dourándoa nunha tixola.
Poñer a carne nunha cazola (pode ser de barro) e engadir un vaso de viño branco con dous sobres de
azafrán disoltos, o limón en anacos, cebola tamén en anacos, follas de loureiro enteiras e o pemento en
tiras. Engadir aceite ata que cubra a carne e deixar repousar ata o día seguinte.
Poñer a cazola ó lume medio durante unha hora e media. Cando estea terna, escurrir o aceite, que se usará
para as “patacas amarillas”.

Na receita orixinal non se menciona o sal pero pode engadirse o día anterior á cocción.



Patacas “amarillas”

Ingredientes:
Patacas pequenas e redondas (ou anacos de pataca redondeados) / aceite de oliva limpo / aceite sobrante
de guisar ou dourar carne / un vaso de viño branco / dous sobres de azafrán / dúas ou tres follas de loureiro
/ orégano.

Preparación:
Dourar as patacas nunha tixola con aceite limpo. Pasalas a unha tarteira e engadir un vaso de viño branco,
dúas ou tres follas de loureiro, orégano, dous sobres de azafrán e aceite sobrante de guisar ou dourar carne
ata cubrir as patacas (enténdese que este aceite xa ten algo de sal e por iso non se menciona o sal como
ingrediente, pero pode rectificarse se é oportuno).
Guisar a lume medio ata que as patacas estean cocidas.
Ó final da cocción, o viño tivo que evaporarse.
Para servir escúrrese o aceite.



Caldeirada (xenérica)

Ingredientes:
Patacas peladas e cortadas en toros / auga, sal e un anaco de cebola / peixe salpreso* / aceite de oliva / allo ou
cebola para o “rustrido” / pimentón doce / vinagre (segundo o tipo de peixe) / chícharos (opcionais).

Preparación:
Ferver auga nunha tarteira ou pota baixa. Engadir o sal, o anaco de cebola e as patacas.
O momento de engadir o peixe depende da súa dureza: o bacalao ou maruca salgados engádense coas patacas.
O congrio, rape, raia ou melgacho engádese pouco despois e os peixes brancos “brandos” (merluza, abadexo e
similares) engádense case ó final. Os chícharos (opcionais) engádense tamén na cocción.
Aparte, frítese cebola nunha tixola con aceite, a lume non moi alto. Cando estea tenra, retírase do lume, engádese
unha ou varias culleradas de pimentón doce, remóvese, engádese un cucharón da auga da cocción, lévase de
novo a fervor, apágase o lume e pode engadirse un chorro de aceite crú. Este “rustrido” pode engadirse na tarteira
ou na fonte ou prato no que se sirva (en calquera caso, escurrindo antes toda ou parte da auga da cocción).
Para os peixes de coiro (raia ou melgacho) considéranse máis axeitado o “rustrido” de allo: frítense levemente allos
fileteados, retírase a tixola do lume, engádese pimentón e un chorro de vinagre (non se engade auga de cocción).

*Salgado levemente a lo menos media hora antes de cocer. Os peixes de tamaño medio ou grande córtanse en toros grosos antes de salgar
e os pequenos van enteiros ou en metades. O bacalao ou maruca salgados remóllanse 48h con varios cambios de auga. Todos os peixes teñen
que ir limpos de tripa e escamas.



Peixe "en branco" (ou “caldeirada en branco”)

Ingredientes:
Peixe fresco (calquera) / patacas (peladas e cortadas en toros) / chícharos / cebola / aceite de oliva (mellor
virxe) / loureiro (opcional) / sal.

Preparación:
Salgar levemente o peixe, cortado en anacos medianos (ou enteiro, se é pequeno) a lo menos media hora
antes de cocelo. Pode facerse a noite anterior pero con menor cantidade de sal.
Poñer ó lume unha tarteira con auga (non demasiada, uns tres dedos). Cando ferva, salgar a gusto e un par
de follas de loureiro (opcionais). Engadir as patacas e o peixe no mesmo momento ou o peixe máis tarde
segundo o tempo de cocción que precise (por tipo ou tamaño das pezas). Engadir tamén chícharos no
momento oportuno da cocción.
Aparte, picar cebola en medias lunas finas, poñelas nunha cunca cun bo chorro de aceite de oliva.
Cando o peixe e as patacas estean listos, pasar un vaso del caldo fervendo á cunca coas cebolas, de modo
que as escalde levemente. Escurrir o resto da auga da tarteira (ou solo parte).
Remover o contido da cunca e vertelo sobre as patacas e peixe cocidos, distribuíndo a cebola con unha
culler (isto tamén pode facerse sobre o prato). Pode engadirse ó final un chorro de aceite de oliva crú.



Peixe "Jisado"

Ingredientes:
Peixe fresco (sargo, ollomol, dourada, xarda, xurelo... vale calquera, pero son preferibles os brancos e
medianos) / patacas (cortadas en toros finos) / cebola / un vaso de auga e outro de viño branco / un bo
chorro de aceite de oliva / unha folla de loureiro / un ou dous sobres de azafrán / chícharos / sal.

Preparación:
Poñer todos os ingredientes nunha tarteira ou pota baixa, co peixe en toros por riba das patacas. Poñer ó
lume medio, movendo a ola regularmente para evitar que as patacas se peguen ó fondo. Cando as patacas
estean cocidas, tapar e deixar repousar uns minutos.



"Composto" de carne salgada

Ingredientes:
Carne salgada de porco (principalmente panceta e/ou costela, que se desala a remollo en auga a lo menos
dende a noite anterior) / patacas en anacos irregulares / especias para carne (Teresa de Villar usa a mezcla
da marca comercial “Bernardino”) / un bo chorro de aceite de oliva / un vaso de viño branco / un ovo cocido
/ un par de dentes de allo pelados / chícharos (opcionais) / dúas follas de loureiro / azafrán / orégano.

Preparación:
Poñer a cocer a carne, cortada en anacos medianos ou pequenos, en (pouca) auga con dúas follas de
loureiro, un chorro de aceite de oliva e uns dentes de allo pelados.
Cando a carne estea case cocida, engadir o resto dos ingredientes e cociñar ata que as patacas estean
listas. Engadir ó final un ovo cocido moi picado para espesar a salsa.

Na receita orixinal non se engade sal porque se conta coa que aínda ten a carne, pero pode rectificarse se
fose preciso.



Receita na páxina seguinte



Orellas

Ingredientes:
6 ovos / 200g de manteiga / 1 vaso de anís  / fariña / un chisco de sal (non se menciona na receita orixinal
pero acostuma a incluírse) / aceite para fritir.

Preparación:
Déixase abrandar a manteiga e mistúrase con todos os ingredientes excepto a fariña, que se engade máis
tarde, pouco a pouco, ata conseguir un bolo de masa bastante firme (o sal que non se menciona na receita
pode engadirse cos primeiros ingredientes, antes da fariña).
O bolo enfaríñase, mantense nunha bolsa de plástico e déixase repousar unha noite na neveira.
Trabállase un pouco máis a masa e córtase en pequenas porcións que se van estirando cun rolo para obter
tortas bastante finas, que se deixan repousar sobre unha superficie horizontal cuberta con tea (deste modo
perden humidade e a fritura ten mellor resultado). Poden estirarse unha vez máis antes de fritir.
As tortas frítense en aceite ben quente (dobrándoas en forma de riñón e volteando ata que se douren) e
vanse retirando en bandexas, sen apilar demasiadas para evitar deformacións e espolvoreando de azucre
entre capa e capa. Deixar enfriar antes de consumir.



"Filloas" (ou "follados")

Ingredientes:
Fariña de trigo / auga / sal / ovos (a gusto) / un anaco de touciño.

Preparación:
Prepárase un engrudo fino de fariña, auga e sal. Déixase repousar dúas horas.
Retírase e resérvase un vaso do líquido decantado e bátense os ovos co engrudo.
Ponse unha tixola ó lume. Cando está ben quente, úntase cun anaco de touciño ensartado nun garfo.
Vértese un pequeno cazo de engrudo nunha esquina da tixola e móvese para distribuílo de xeito uniforme.
Cando as beiras da “filloa” comecen a levantarse, dáselle a volta e remata de facerse polo outro lado.
Se o engrudo resulta moi sólido, engadir parte do líquido reservado; se está moi solto, engadir algo de fariña.



Follados requentes

Ingredientes:
“Follados” xa fríos (ver receita anterior) / aceite de xirasol ou oliva (non virxe) / azucre (ou mel).

Preparación:
Esparcir algo de azucre pola superficie dos “follados” e enrolalos.
Quentar o aceite nunha tixola (ponse aceite para cubrir o fondo pero non demasiado, como para callar unha
tortilla). Ocupar toda a superficie da tixola cos “follados" enrolados (ó estar moi xuntos non se desenrolarán).
Dourar lentamente, ó lume baixo, dándolle a volta cun prato ou tapa, como se fose unha tortilla.
Acostuma a servirse toda a fritada nun prato redondo.
Debe estar aínda quente pero hai que ter coidado coa temperatura do azucre fundido.
O azucre pode substituírse por mel.



Chulas de pan vello

Ingredientes:
Unha barra de pan vello / leite / 3 ovos / 1 cullerada de manteiga / 1 copa de anís / codia raiada dun limón /
1 cullerada de azucre / aceite para fritir (no seu caso).

Preparación:
Desmenuzar ben o pan e empapalo co leite que admita.
Bater o resto dos ingredientes, engadir ó pan empapado e misturalo todo ben.
Fritir porcións, formadas cunha culler, en aceite ben quente.
A mesma masa pode callarse nunha tixola, como unha tortilla pero a lume máis baixo e durante máis tempo,
ou cocela no forno nunha bandexa untada en aceite. Nestes dous casos, a masa callada córtase en dados
para servir.
Fritidas ou feitas ó forno, as chulas decóranse ó final cun pouco de azucre espolvoreado.



Notas sobre un caderno de cociña
(Comentarios sobre o proxecto Teresa de Villar para transmisión de coñecemento culinario)
Enrique Lista

1

Sen moitas máis opcións que empregar a primeira persoa, comezo transcribindo de memoria unha
cita, tal vez apócrifa:

Esta es el hacha de mi abuelo. Mi padre le cambió el mango y yo le cambié el filo, pero es el
hacha de mi abuelo.

Javier Tudela

Javier Tudela foi un dos meus profesores na Facultade de Belas Artes de Pontevedra (onde continúa
impartindo docencia) pero debo recoñecer que non lembro terlle oído persoalmente esas palabras.
Á marxe da miña memoria (ou falta dela), a certeza doutros ex alumnos e a sensación persoal de
que a cita é coherente co seu estilo didáctico, fanme sospeitar que a atribución pode ser certa. A
pesar de todo, convén ter en conta que o que aquí transcribo é o que lembro do dito por unha
persoa, sobre as palabras de outra que, á súa vez, puido tomalas dunha terceira. Moito se ten
podido perder nesta cadea de transmisión de información pero, sen dúbida, moito se ten construído
tamén nela.

Non é tan relevante que eu non lembre as palabras exactas, que o intermediario non as teña
transmitido correctamente, ou que o primeiro emisor (de ser o que se cita) as teña tomado ou
adaptado doutra fonte, como tampouco son relevantes os cambios físicos no machado do que se
fala. Nin sequera é necesario que existise tal machado, pois o relato fai que para nós sexa máis
real (ou, a lo menos, igual de real) que o machado que alguén está a usar nestes momentos
nalgunha parte do mundo para cortar rachóns (o cal non deixa de ser outro relato).

Un relato sempre é ficción, a memoria sempre falsea, pero ambos fan existir as cousas.

2

O proxecto Teresa de Villar para transmisión de coñecemento culinario é resultado dun proceso
longo que non xurde, nun primeiro momento, cunha finalidade artística definida.

O tema de interese é, dende a orixe, as técnicas e costumes culinarias da miña avoa, así como o
relato que fai das mesmas ou os recursos que emprega para rexistralas. Con este interese inicial,
pedíuselle a Teresa que escribise as receitas dalgunhas das comidas que ten preparado en máis
ocasións ó longo da súa vida. As sucesivas revisións do documento obtido, así como o traballo no
proxecto artístico Seoanes Posibles (exhibido na Fundación Luis Seoane en 2013), no que tamén
se tomaban como referencia algúns dos textos escritos por Teresa, fan que xurda a idea de realizar
un novo proxecto artístico, centrado especificamente nos textos destas receitas. A idea concrétase
coa participación na mostra colectiva Veraneantes, que se exhibe no Museo MARCO de Vigo entre
outubro de 2013 e marzo de 2014.

A formalización concreta deste proxecto ten tres ámbitos de actuación: a exposición, o restaurante
do museo e a súa páxina web. Algunhas das receitas de Teresa de Villar serán incorporadas á
oferta do restaurante do museo e tres delas estarán presentes no espazo expositivo, transcritas
da forma o máis fiel posible á linguaxe gráfica dos vinilos de sala empregados na exposición
(adaptando as tipografías, tamaños, cores, etc). Estas accións irán acompañadas de diverso material
documental complementario, parte do cal estará presente na sala de exposicións, mentres que a
parte restante poderá consultarse online na páxina do propio museo (marcovigo.com).

Os pratos elaborados segundo receita da miña avoa que poderán consumirse no restaurante serán
preparados por cociñeiros profesionais, invertendo o criterio de lexitimidade habitual, a linguaxe
institucional dos vinilos de sala (soporte para o máis ou menos explícito discurso de lexitimación
das exposicións) porá en valor un tipo de coñecemento non formal e o material complementario
abrirá a proposta a outras vías de difusión para a transmisión deste coñecemento culinario.



3

Podería lerse este proxecto como un intento de recuperación ou fixación da memoria, pero preséntase
máis ben como un intento de coñecemento do cotiá, aquilo que vai sucedendo sen que sexa fixado
en imaxes simbólicas (non necesariamente visuais).

Os tópicos non son aquí moi útiles. Ningún caso concreto, analizado cun mínimo detemento, pode
responder a tópicos. A cociña tradicional ou a cociña da avoa só existen como abstraccións. Tanto
a personalización (segundo gustos ou capacidades) como as circunstancias concretas nas que se
cociña, determinan unha dispersión de variantes nas preparacións domésticas de cada receita que
todos temos comprobado nalgunha ocasión con máis ou menos agrado.
Os criterios de valor no ámbito culinario cotiá son tan diverxentes como as aplicacións concretas
das receitas (que na maior parte dos casos nin sequera existen de forma explícita), e o que se
aplica á valoración pode aplicarse tamén ás técnicas e coñecementos culinarios non profesionais.

Ocorre, como con case todo o que ten que ver coa vida cotiá, que a comida do día a día acostuma
a carecer dunha representación que lle faga xustiza, posto que, ou ben non a ten en absoluto, ou
a acaba tendo dentro de modelos estereotipados. As rutinas de representación da vida cotiá (que
non pretenden saír dela para, por exemplo, entrar na arte) responden a deseños procedentes de
ámbitos que non teñen moito que ver co doméstico.

Dar sentido ás cousas é un esforzo e, como tal, por motivos máis ou menos evidentes, sempre
haberá quen estea disposto a facelo por nós.

4

Pode que a televisión sexa o medio dun tempo que xa pasou. As redes virtuais (aparentemente
horizontais), onde os cociñeiros afeccionados comparten receitas, trucos, fotografías, comentarios,
etc., son dunha amplitude difícil de abarcar, pero nos produtos televisivos parecen manterse certas
inercias case institucionais.
Dentro da tipoloxía dos programas de tema culinario, fanse especialmente significativos tres modelos:

- Programas de receitas conducidos por cociñeiros estrela (estrela máis ou menos brillante).
- Talent-shows onde cociñeiros afeccionados se someten ó criterio de cociñeiros profesionais
(sempre dun perfil bastante determinado).
- Reality-shows onde cociñeiros profesionais (dun perfil bastante similar ó anterior), salvan
negocios de hostalería amosando ós seus xerentes e empregados o camiño recto (estes programas
acostuman a ser bastante dramáticos, pero o final sempre é feliz).

O que estes tres modelos teñen en común é que, tanto a cociña que se considera lexítima como
os cociñeiros que se consideran lexitimados pertencen ó ámbito da alta cociña ou téñena como
referencia. O termo alta cociña é un tanto simplificador pero pode situar por extensión un campo
ó que pertencerían tanto a cociña de autor (polo que se refire ós produtores) como a restauración
de luxo (no que se refire ó produto e ós consumidores). Atoparnos neste campo con produtores e
consumidores distinguidos pode permitirnos establecer non xa unha analoxía senón unha homoloxía
entre alta cociña e alta cultura: ambas responden ás mesmas desigualdades sociais e sitúanse
nunha posición hexemónica, amosándose como referencia ou exemplo a seguir. Procúrase (de
xeito máis ou menos violento) que o cociñeiro afeccionado se achegue ós valores culinarios refinados
como se procura que o cidadán medio admire, por exemplo, a arte dos museos.

Ocorre que a homoloxía entre cociña e cultura é, en ocasións, moito máis directa do que parece.
A introdución do concepto de autoría na cociña (cociña de autor) traslada a este campo un modelo
procedente do cine e das artes plásticas, pero non calquera modelo, senón que se entende ó
cociñeiro como artista creador (omitindo o traballo colectivo) e a súa firma como símbolo de valor.

Se este modelo de cociñeiro-artista é aceptado, o paso lóxico será aceptar tamén a cociña como
arte (de museo), e aquí non falamos en sentido figurado: é ben coñecido o caso de Ferran Adrià
como representante español na Documenta de Kassel de 2007. O feito foi certamente polémico,
pero o seu eco mediático puido supoñer un novo avance no prestixio internacional da (alta) cociña
española, identificada como vangarda da (alta) cultura española.
Non é precisamente o orgullo patrio o que está aquí en xogo senón a definición dun sistema
produtivo nacional e a súa localización no contexto global.

Quid prodest?



Algúns obxectos
(a modo de epílogo)



1 2

3

4

5

6

Enxoval

1. Coitelo para comedor escolar con iniciais gravadas / 2. Coitelo de plástico avellentado de forma
natural / 3. Garfo de uso destro / 4. Anaco de moldura con mango (mazo) / 5. Machete con mango parcial
/ 6. Sacarrollas infrautilizado



Cociña de butano



Stock



Bodegóns



Elementos de almacenaxe modular



Empratado



Sagrado Corazón e sobremesas
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