
Artesanía no prato



JORGE GAGO

VENRES 7 DE XULLO
SESIÓN MEDIODÍA

A MACETA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Dende a súa apertura, en xuño de 2016, Jorge Gago é o xefe 

de cociña do Restaurante A Maceta ubicado na 

compostelana rúa de San Pedro. Nos seus pratos fusiónanse 

os produtos galegos coas influencias internacionais. Ten 28 

anos e xa recibiu o �tulo de Cociñeiro Novo 2017 no Fórum 

Gastronómico de A Coruña e gañou o premio do xurado á 

mellor tapa do IX Concurso de Tapas de San�ago de 

Compostela co "Xurelo San Simón".

Despois de estudar e traballar noutros campos que nada 

�ñan que ver cos fogóns, decidiu probar sorte no mundo da 

cociña. A súa curiosidade levouno a estudar no CIFP 

Compostela, onde o azar quixo que se cruzara con Beatriz 

Sotelo, quen lle deu a receita máxica da felicidade laboral. A 

pesar da súa xuventude, Jorge Gago pasou xa polas cociñas 

de A Estación de Cambre, A Cur�doira e O Manso.  

PASE ÚNICO / 14:00 h

Paté de sardiña, eneldo e castaña 

asada.

Bocado de Sardiña Afumada

Ostra! Ourizos!

Caballa afumada, Peixe espada e 

xugo de or�gas e perexil.

Lamprea ao Ratatouille.

Mexillóns con emulsión de 
pementos.

*Produtos cortesía de conservas 
LOU e Obrador de Lamprea.

COCIÑEIRO INVITADO:

“Unha cociña xove, directa e honesta”.



LUCÍA FREITAS

VENRES 7 DE XULLO
SESIÓN TARDE

A TAFONA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

PASE ÚNICO / 20:30 h

Kumquat, vermú oliva verde e 
anchoa.

Empanada líquida de bacallao con 
figos.

Pan de castañas, pementos de 
Herbón e sardiña Pesca de Rías.

Canelón de galo celta, manteiga 
noice�e e cacao.

Amorodos con Nata

COCIÑEIRA INVITADA:

Lucía Freitas, chef integrante do Grupo Nove e segunda 

mellor cociñeira de España no ano 2016.

Formouse como cociñeira no País Vasco e Cataluña e aos 

27 anos retornou ao seu San�ago natal onde abriu A 

Tafona.

A súa cociña, en constante evolución, baséase na 

estacionalidade da materia prima, na proximidade da  

praza de abastos e nos produtos que diariamente colleita 

da súa horta.

“Cociña minimalista e en constante 
evolución, baseada na estacionalidade 
do produto da praza de abastos e dos 
vexetais que a diario colleita da súa 
propia horta”.



“A continuidade dun proxecto de máis
de 100 anos de historia a través da reinvención 
do amor á gastronomía galega”

Lomo de sardiña, ensalada de 

algas e emulsión de escabeche.

Steak tar-tar de boi de Finca 

Recelle con herbas do litoral.

"Revolto” de boletus e queixo San 

Simón.

Costela de boi Finca Recelle con 

cremoso de fabas de Lourenzá.

Tarta de queixo do país, escuma 
de tofe e xugo de amorodo. 

Héctor López é un cociñeiro vocacional, de marcadas raíces 

galegas e ligado ao restaurante familiar con máis de 100 anos 

de traxectoria. Comeza a súa andaina da man de Tomás 

Urrialde, cociñeiro do Mesón de Cándido de Segovia e tras 

esa experiencia cursa os seus estudos de cociña no Centro 

Superior de Hostelería de Galicia.

Tras varios anos percorrendo e aprendendo por restaurantes 

de todo o país, colle as rendas do restaurante familiar da man 

do seu irmán Paco, e xuntos traballan día a día por 

rexuvenecer a cociña galega sen perder a esencia que os 

define. Durante estes anos par�cipa en xornadas 

gastronómicas. Forma parte do Grupo Nove e par�cipa 

constantemente en eventos gastronómicos. O Restaurante 

España conta coa Q de calidade e co recoñemento dun Sol 

Repsol. Nel podemos atopar unha cociña de proximidade, de 

calidade e con toques crea�vos pero sen deixar de lado esa 

iden�dade pola que foi e segue sendo o restaurante de 

referencia da capital lucense. 

SÁBADO 8 DE XULLO
SESIÓN MEDIODÍA



COCIÑEIRO INVITADO:

SÁBADO 8 DE XULLO
SESIÓN TARDE

DIEGO LÓPEZ “MOLI”
LA MOLINERA
LALÍN (PONTEVEDRA)

Diego Alfonso López Portas cursou estudos de cociña e 

pastelería no CIFP Compostela. Nesa etapa foi seleccionado 

como representante de Galicia no  Spainskills 2007. 

Combinou os estudos con traballos en restaurantes de 

San�ago de Compostela, entre os que destacan o Hotel 

Monumento San Mar�ño Pinario, Casa Felisa ou a Vinoteca 

LaViura. 

Con�nuou o seu período de formación en restaurantes de 

pres�gio como a Terraza del Casino de Madrid (Madrid, 2 

estrelas Michelín), Restaurante Dos Cielos (Barcelona, 1 

estrela Michelín) ou Casa Solla (Poio, 1 estrella Michelín). 

Actualmente rexenta xunto á súa irmá Ana o Restaurante La 

Molinera (Lalín) no que están poñendo en marcha un  

persoal proxecto gastronómico. 

Recibe o premio Cociñeiro do Ano no Forúm Gastronómico 

'14 na Coruña.

Bonito de Burela, sopa fresca de 
herbas e cítricos e plantas do 
litoral.
� 
Sardiña , cebolas e millo.� 

Pementos de Herbón, xema e 
touciño afumado My�lus. 

Galo de raza Mos, colinabo e 
queixo Arzúa- Ulloa. 

Lombo de vaca madurado e ravioli 
de tendóns.

“A nosa tradición hoxe, produtos e elaboracións” 



DOMINGO 9 DE XULLO
SESIÓN MEDIODÍA

Ceviche acidulce de vieiras Pesca 

de Rías e mandarina.

Bonito en aceite, verduras 

encur�das, tomate seco e herbas 

do litoral.

Arroz meloso de setas silvestres, 

costela e queixo de leite cru de 

cabra.

Sorbete de mazá verde, escumoso 

rosado e xalea de sauco.

Amorodos, licor de herbas,  

pementa negra e cardamomo.

Chocolate negro, licor café, 

cereixas e framboesas.

Taky inicia a súa andaina no mundo da cociña no Centro 

Superior de Hostelería de Galicia no que se formou. 

Realizou prác�cas de aprendizaxe nos mellores 

restaurantes: Casa Pardo (Roses), Akelarre e Arzak (San 

Sebas�án), Hotel Savoy (Londres) e sobre todo Zuberoa 

(Oiartzun), que Taky sinala sempre como a experiencia que 

máis o marcou.

Foi xefe de cociña no Restaurante Praia Club (A Coruña), 

Execu�ve Sous Chef na Taberna del Alabardero en 

Washington DC e actualmente exerce de xefe de cociña no 

Catering Boketé na Coruña. Tres veces Campión de Galicia 

de Cociñeiros (1996, 1998 e 2000) alzouse co Campionato 

de España de Cociñeiros no ano 2000 e par�cipou no 

Campionato Mundial de Cociña Bocuse D' or en 2001.

É membro fundador do Grupo Nove e par�cipa 

asiduamente en feiras, eventos e ac�vidades para 

promover os produtos galegos.



DOMINGO 9 DE XULLO
SESIÓN TARDE

ALFARERÍA O RULO / Buño - Malpica de 

Bergan�ños (A Coruña)

ANTONIO SUÁREZ / Vigo (Pontevedra)

ARMAIOR / Quiroga (Lugo)

ATALANTA / Berres (Pontevedra)

CERÁMICA SUVE / Cangas (Pontevedra)

CONCHA CANOURA / Culleredo (A Coruña)

COITELOS FONSAGRADA / A Fonsagrada (Lugo)

CUNQUEIRO / Palas de Rei (Lugo)

EFERRO / Merza-Vila de Cruces (Pontevedra)

LAURA DELGADO CERÁMICA / Cambre (A Coruña)

MANUEL FIGUEIRAS / Muros (A Coruña)

OBRADOIRO CAMBÓN / Buño –Malpica de 

Bergan�ños (A Coruña)

OJEA STUDIO /Vigo (Pontevedra)

VICTOR ARES / A Coruña
 

CATA E DEGUSTACIÓN DE 
TISANAS GALEGAS
A cargo de ORBALLO

PASE ÚNICO / 18:00 h



Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

Dirección Xeral de Comercio e Consumo.

Fundación Centro Galego da Artesanía e do 

Deseño.

info@comunic-artecomunicacion.com  ´

Teléfono: 692843313

As prazas dispoñibles serán asignadas por orde de 

recepción de reservas.

ADEGAS CASTROBREY / Vila de Cruces (Pontevedra)  

ALOUMIÑA/ Lugo  
ANACO SOC. COOP. GALEGA/ San�ago de Compostela (A 

Coruña)   

CAMPO CAPELA/ A Capela (A Coruña)  

CANNALIZA/ A Coruña  

CARABUÑAS/ Vilar de Santos (Ourense)  

CASTAÑAS PETELO/ Allariz (Ourense) 

CASTELO DO SOBROSO/ Vilasobroso (Pontevedra)  

CONSERVAS LOU/ Ribeira (A Coruña)  

CURRIMAR CONSERVAS TRADICIONALES/ Xove (Lugo)  

DOSOUTO/ Paradela (Lugo)    
GALO CELTA/ Vila de Cruces (Pontevedra) 

GALEGA 100% 

LICOR GURES/ A Coruña  

LICORES OS MAIOS/ Leiro (Ourense)  

MAR DE ARDORA/ Or�gueira (A Coruña)  

MELIDE TERRA DOCE/ Melide (A Coruña)  

OBRADOR DE LAMPREA/ Porriño (Pontevedra)  

ORBALLO/ Paderne (A Coruña)  

OVILAGA/ Lalín (Pontevedra)  

PANADERÍA DO GAITEIRO/ Lalín (Pontevedra)  

PESCA DE RÍAS 

QUEIXERÍA DON GABINO/ Vilalba (Lugo)  

QUEIXERÍA BREXEO/ Sobrado (A Coruña)  

REQUEIXO E MEL DE AS NEVES/ As Neves (Pontevedra)  

SOTAVENTO/ Porto do Son (A Coruña)  

SOUTO DA TRABE/ Vilardevós (Ourense) 

TORTA DE SARRIA/ Sarria (Lugo)  

TOUZA VELLA/ Castro Caldelas (Ourense) 

VIDE VIDE/ San�ago de Compostela (A Coruña) 

VIÑO CELEIRÓS/ Tomiño (Pontevedra)  
XEARTE BRIGITTE/ San�ago de Compostela (A Coruña) 

XIANAS GALLETAS ARTESÁS/ Taboada (Lugo)  

RESERVAS:

mailto:info@comunic-artecomunicacion.com
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