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RECEITA CONSENTIMENTO
Dificultade: media-alta.
Tempo de elaboración: que vos imos contar…

Presentámosvos unha receita atípica, onde os ingredien-
tes se van ir dando, como notas soltas dunha composición. 
Lédea e descubriredes o segredo dun menú de pratos de 
recendos que espertan os sentidos.

INGREDIENTES
O primeiro e máis importante é atopar o ingrediente prin-
cipal: as melodías. Para isto organízase unha escapada, 
preferiblemente en domingo, xa que é o día no que os pro-
veedores de tal mercadoría agroman polas aldeas. Sen eles, 
nada do que se vai relatar a continuación tería sentido.

Atopado o ingrediente, que vai ser a base do noso menú, 
entran en escena os adubíos que van acompañar, para po-
tenciar o sabor... E fan entrada triunfal na cociña: gaita, 
acordeón, guitarra e contrabaixo orquestrados pola man 
máxica de Xoán Porto, que con cada nota dá o punto per-
fecto, para que se aglutinen as voces e os arranxos. A súa 
sensibilidade, esforzo e bo facer van da man dunha imaxi-
nación creativa e resolutiva, que é quen de encaixar todas 
as pezas do mosaico de forma natural e harmónica!

Baixo a súa tutela tocan, con dedos de alquimista: Xacobe 
Martínez e Vadim Yukhnevich.

Eles espremen notas de ritmo e cor, que invaden os sentidos.
É importante non perder de vista as letras que se están co-

cendo en pota á parte, con moito mimo e a lume lento. As 
encargadas desta parte da receita son Mariña Pérez Rei, 
Ana Romaní, Marilar Aleixandre, Ana Amado, Yolanda 
Castaño, Eva Moreda e Eva Veiga. Todas e cada unha 
delas adornan coas súas letras uns pratos que crean un 
ronsel de notas para os oídos, e que dan un toque contem-
poráneo a un prato de base tradicional. Tamén coidando 
desta parte do prato están Rosario Rodríguez e Felisa Se-
gade, que se esmeraron coa sopa de letras.

MODO DE ELABORACIÓN
Unha vez que xa temos os ingredientes chega a hora de 
mesturar, pero ollo, nada de batedor! Todo á man e moi 
pouco a pouco! Así, imos botando notas, letras, voces 
e pandeiretas. Neste paso é preciso estar moi atentos 
e poñer os cinco sentidos, para detectar o arrecendo da 
mestura, que dependendo das proporcións fará chorar, 
animará ou fará saltar (toque secreto da casa).
Mais aínda falta poñer bonitos os pratos, e para iso está 
a man dos técnicos expertos, que coa súa profesionalidade 
e boa disposición sacan o mellor de cada acorde. Fernan-
do Campos, Guillerme Fernández, Xosé Trincado “Triqui” 
e Ramón Campos, que coas mans non botóns soben ou 
baixan o lume, para acadar o grao de cocción perfecto!

Non nos esquezamos de que hai persoas que comen cos 
ollos, e aí entran as mans de quen adornan as viandas con 
mimo, orixinalidade e risas: Rosa Segade e Inma Segade, 
que con pezas de “de Cotío” fixeron unha composición co-
lorista e moi alegre. Elas son a esencia do menos é máis!

Fany Bello chegou á cociña coa súa maleta chea de espe-
cias, que esparexeu con pinceis de colores para potenciar 
sabores e homoxeneizar texturas. A súa consigna: nin un 
só pelo fóra do sitio, e menos nun prato!

A medida que o menú ía collendo cor, pensamos que 
había que darlle forma, que non valía con botalo ó prato 
sen máis. Tiñamos que buscar a maneira de conservalo, 
nunha latiña bonita, que ó destapala lograra transmitir 

todo o que acontecera na cociña: as risas, as conversas, o 
esforzo, as pensadas, a aprendizaxe, as esencias dun tra-
ballo do que nos sentimos orgullosas! E aí entrou o rei do 
envoltorio, do papel de estraza, da tea de saco, das ideas 
que rompen: Xesús Carballido, que de novo plasma nunha 
imaxe o concepto dunha historia, a nosa historia, a da 
música que quere sobrevivir buscando a luz!

E quen lle deu forma a esta receita? Quen fixo que fora 
tanxible? Quen a fixo sinxela e máis saborosa? Rebeca Ces, 
que cun mimo exquisito lle puxo imaxe e cor ó son e ás me-
lodías que agromaban das potas ó ferveren.

E gustounos tanto o menú, que queriamos ter un recor-
do dos diferentes pratos, e entón ocorréusenos sacarlles 
fotos. E para iso acudimos a quen pulsa o botón con graza, 
a quen permite que o traballo sexa divertido, a quen ve 
máis alá do obxectivo: Karlos Abal!

A nosa cociña é grande e luminosa, desprende calor e é 
tan gustoso pasar tardes nela, que é moi común recibir vi-
sitas. Así viñeron picar allo, botar una area de sal… apor-
tando matices que enriqueceron o resultado: Miguel Flo-
res, Pablo Quintana, Angi e Manuel Segade, Xosé Antonio 
Neira Cruz, Suso Cascallar, Xosé Lois Romero, Guadi Ga-
lego, Roberto Noguerol, Gaitas Seivane, Clave Records, 
Lois Mouriño “A Grileira”, Gonzalo Goás, Manu Conde… 
Todos e cada un deles trouxeron ó noso lar, á nosa mesa 
e ó noso padal sabores e texturas que fan dos pratos deste 
menú unha regalía para a boca e o corazón!

O menú está elaborado, as esencias invaden o ar! Empa-
quetámolo con cariño, para que chegue ós comensais con 
todos os seus matices frescos. Destapádeo, gozádeo, comé-
deo cos dedos, bebédeo co nariz dentro da copa e empapá-
devos de todo o que vos vai envolver os sentidos! Está feito 
para embriagar, para saborear, para mollar as gorxas, a 
cara e a alma… Está feito para vós!
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