
Sarah, a nai de Natalia, sempre está na cociña con Natalia e Hugo (o 
seu segundo fillo), sobre todo cando toca repostería, e con eles xúntase 
Marcos (o pai), cando o tempo o permite. A familia xunta na cociña é a mellor 
receita! É moi importante que a familia supervise a alimentación cando hai 
algún tipo de intolerancia, alerxia…e a rapazada, desde ben pequena, sexa 
consciente e coñeza os alimentos que lles sentan ben, cales non poden tomar, 
incluso recoñeza as iconas de determinadas marcas…Porén esta información 
ten que ser estendida ao resto do contorno social no que se desenvolven estas 
nenas e estes nenos como a familia, as amizades, a escola, campamentos de 
lecer…TODOS teñen que ser coñecedores da súa casuística concreta, neste 
caso: a alerxia ao ovo. 

Da alerxia ao ovo hai menos información que doutras máis estendidas, 
como poden ser o glute ou a frutosa, pero si hai páxinas na rede acreditadas 
por pediatras que dan moita información con rigor ao respecto. 

Sarah é moi creativa pero moitas veces inspírase en Internet, como é 
a orixe desta receita que a podedes atopar en: 

https://sweetthingsblog.wordpress.com/2013/02/08/muffins-de-
chocolate-con-chocolate/ 

aínda que ela lle dá “o seu toque persoal”, e foi a que seguimos nós. 

- 330 gr. de fariña. 
- 20 gr. de cacao en po (tipo “Valor”). 
- 200 gr. de azucre. 
- ½ culleradiña de bicarbonato (OLLO co fermento tipo “Royal”, algunha 

leva ovo!). 
- 1 culleradiña de sal. 
- 270 ml. de auga. 
- 180 ml. de aceite de oliva (mellor “suave”). 
- 1 chorro de vainilla (ao gusto). 

 



- Prequentamos o forno a 180ºC, xa sabedes que cada forno é un mundo. 
 

- Untamos cun pouquiño de aceite todo o molde para que non se pegue o 
biscoito ao sácalo. Podemos observar a textura do aceite, que pasa cando 
me lavo, que tipo de xabón preciso para desengraxar as mans, o seu olor, 
a cor, o brillo… 
 
Sarah recomenda, antes de xuntar todos os ingredientes nun mesmo 
recipiente, mesturalos polas súas calidades.  
 

- Mesturamos os ingredientes “secos”: a fariña, o cacao, o azucre, o 
bicarbonato e o sal. Remexemos. Podemos aproveitar para espertar o 
sentido do gusto, probando e comparando sabores, e o do olfacto ulindo 
os ingredientes máis/menos aromáticos, agradables. 
 

- Mesturamos os ingredientes “líquidos”: a auga, o aceite e a vainilla. 
Podedes aproveitar para xogar coas disolucións, densidades, que pesa 
máis/menos…Remexemos. 
 

- Xuntamos os ingredientes “secos” e os “líquidos” nun mesmo recipiente 
e, ao non haber ovo, é mellor mesturar de xeito natural co batedor manual 
de cociña ata que desaparezan os grumos. Evitaremos traballar tanto 
coma o resto das masas. 
 

- Vertemos no molde que eliximos. 
 

- Enfornamos uns 45-60 minutos, xa sabedes que dependerá de cada 
forno. Coma sempre, recorremos a, unha vez pasado este tempo, cravar 
no biscoito un pau de espetada, escarvadentes ou cóitelo e se sae limpo 
(sen restos de masa)quere dicir que xa está listo e o podemos sacar do 
forno. Se non é así, deixámolo un pouquiño máis e procedemos igual, ata 
que o pau quede limpo. 
 

- Deixamos arrefriar, e GOZAMOS del só ou acompañado con infusión, 
café, leite, zume… 
 
 
 

         Lucía Lence Expósito 


