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A importancia das forraxes:
III Xornada Técnica
Eficiencia alimentaria
en tenreiras de leite

Las empresas
pueden contar
con nosotros

Si tienes una gran empresa,
en Gas Natural Fenosa ponemos un
gestor personal a tu disposición que te
ayudará en cualquier gestión energética
que necesites. Porque cuando decimos
que las empresas pueden contar con
nosotros, nos referimos a personas
concretas.

Porque lo importante no es
lo que dices, es lo que haces.
Infórmate en:
www.gasnaturalfenosa.es
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Presentación

Saída da crise
primeiro e insustituíble elo. Cando falamos de
integración pensamos en concentración de
volumes, mellores servizos, rendibilidade, terra,
comercialización e mercados.

Foto: Óscar Corral

En todos estes ámbitos, xa se avanzou moitísimo
e hoxe as explotacións están completamente
tecnificadas, pero hai aspectos mellorables dos que
dependen as marxes. Nos prezos non se adiviñan
moitas posibilidades de mellora e, en todo caso,
están moi marcados polo mercado, pero si se
pode mellorar en xestión, polo que resulta moi
importante efectuar un control máis exhaustivo que
permita mellorar os resultados.

José S. Montes Pérez
Presidente de FEIRACO

Hoxe xa non é como antigamente. O agricultor e
gandeiro loita por esixir un salario xusto acorde
coa situación xeral, moito máis aínda cando ten
que depender de man de obra especializada ou
de xornaleiros que lle axuden no manexo das
explotacións.

A nosa historia

O panorama fóra

O lácteo non mellora o mesmo que outras
producións do sector primario e isto é debido
á súa gran debilidade e á súa atomización.
Ambas as dúas son consecuencias dunha
herdanza de pequenas explotacións ao carón
das cales sobrevivían moitas familias nun rural
superpoboado en relación aos seus recursos,
sen moitas aspiracións, que entregaban os
seus produtos a intermediarios ou vendíanos
directamente nas feiras locais, incluso como
obxecto de troco (con marxes pouco calculadas,
nas que a man de obra case non se valoraba).

O sector lácteo é, sen dúbida, o ámbito no que
as cooperativas teñen un maior protagonismo en
todo o mundo, pero a situación é moi diferente en
cada país.

Esta foi a tónica xeral na Galicia da primeira metade
do século XX, para evolucionar lentamente na
segunda, sobre todo da man das cooperativas
e asociacións agrogandeiras que foron as que
comezaron a debuxar outro xeito de ser, como foi
en Barcala o caso de Feiraco.

Integración
A integración é unha das claves para conseguir
unhas rendas equilibradas e xustas dentro dunha
cadea alimentaria da que formamos parte como

A integración é unha das
claves para conseguir unhas
rendas equilibradas e xustas
no noso eido
A Universidade holandesa de Wageningen, experta
en cuestións agrarias, que se dedica a explorar o
potencial da natureza para mellorar o nivel de vida,
emitiu un informe en novembro de 2012 baixo o
título “Apoio ás cooperativas agrarias”. Este estudo
constatou que “cando as cooperativas obteñen
unha cota elevada de mercado nun sector ou país
determinado, pode orixinar que se aumente o
nivel de prezos e se reduza a volatilidade, tal como
sucede xa no sector lácteo”.
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Ámbito europeo
Segundo datos da Confederación Xeral de
Cooperativas Agrarias, a Unión Europea agrupa
unhas 40.000 cooperativas. Se consideramos os
datos de facturación de 2013, as catro cooperativas
lácteas máis relevantes foron:
•
•
•
•

Friesland Campina (Holanda): 11.418.000 €
Arla (Suecia-Dinamarca): 9.887.000 €
Kerry Group (Irlanda): 5.836.000 €
DMK (Alemaña): 5.310.000 €

Estas cooperativas chegaron a estes volumes logo
de sucesivas fusións dentro dos seus países e, unha
delas, Arla, mesmo foi froito da fusión de cooperativas
lácteas de diferentes estados como é o caso de
Dinamarca e Suecia. Esta unión motivou, dalgún
xeito, a fusión de Friesland e Campina en Holanda.

O sector lácteo é o ámbito
no que as cooperativas teñen
un maior protagonismo
en todo o mundo
A día de hoxe, todas son líderes nos seus respectivos
países e mesmo teñen influencia en países veciños
como é o caso de Arla, que posúe fábricas e
gandeiros no Reino Unido. Como logros comúns
de todas elas destacan os da internacionalización,
potenciamento de marca, xeración de valor
engadido, innovación e expansión.
Por estes motivos, non descartaría que
nalgún momento puidesemos contactar para
intercooperar con elas ou para aprender dos pasos
que foron dando.

Os prezos nas cooperativas
Hai outro aspecto moi importante que a todos nos
preocupa moito. Trátase dos prezos do leite, ante
os cales a nosa Cooperativa ten unha sensibilidade
especial porque afecta de forma directa ao benestar
dentro da nosa misión de “creación de valor para
os nosos socios, contribuíndo a que consigan unha
retribución superior á do mercado e unha prestación
de servizos diferenciada”, que quixeramos proxectar

no futuro para “mellorar a calidade de vida dos
socios, dentro do sector agrogandeiro no noso
territorio de actuación, poñendo no mercado
produtos de calidade diferenciada e ofrecendo
servizos e asesoramento técnico para conseguir
melloras continuas e avaliables”. Para conseguir
todo isto, faise imprescindible a fidelización e a
participación activa de todos os socios.

Cómpre acadar volumes
importantes para ter
peso propio no ámbito da
comercialización
Os datos que manexamos procedentes do ámbito
europeo poñen de manifesto que os prezos pagados
aos produtores nos países das grandes cooperativas
non son moi superiores aos pagados en España,
pero esconden un dato importante: os retornos
que aplican as cooperativas aos seus socios polo
resultado empresarial e que completan de forma
significativa as súas liquidacións.
Estas grandes cooperativas europeas teñen como
política que os socios non teñan prezos superiores
aos do mercado e que consideren a necesidade de
non ser só provedores de materia prima que teñen
a recollida do leite asegurada, senón socios dunha
empresa que debe investir permanentemente para
que lle sexa achegado un resultado empresarial,
froito do valor engadido que incorpora no proceso
transformador e comercializador.
Nalgúns países, o 50% do retorno cooperativo como
resultado do exercicio vai aos socios e o restante á
capitalización da propia cooperativa.
Poderiamos, pois,
fundamentais:

concluír

tres

aspectos

• Urxe a integración ou a fusión entre nós e cara a
fóra.
• Cómpre acadar volumes importantes para ter
peso propio no ámbito da comercialización.
• É preciso fomentar a capitalización para potenciar
a Cooperativa.
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A voz do socio

San Cristóbal de Tapia,
as orixes de Feiraco
Maximino Viaño García é unha lenda para a nosa cooperativa e para o sector gandeiro
galego: foi un dos fundadores de Feiraco e de Ternera Gallega. Aínda xestiona a súa
cooperativa de explotación comunitaria, fundada en 1966 por seis socios en Ames e que
celebra 50 anos de vida cunha excelente saúde.

De esquerda a dereita, José Vilacoba, Manuel Neiro, Maximino Viaño (diante), Lino Berdullas, José Porto, José Berdullas e Carmen Vázquez.

O 1 de abril de 1966 seis socios e as súas familias
decidiron esquecer as granxas particulares e montar
unha cooperativa, daquela unha das primeiras
explotacións comunitarias de España: había só unha
en Navarra e outra en San Sadurniño, Ferrol. Esta de
Tapia (en Ames) xerou un movemento importante:
creáronse ata 300 cooperativas de explotación,
se ben case ningunha sobreviviu agás esta, e a
de San Cosme, en Mazaricos. “Foi un movemento
social importantísimo, veu xente dende Portugal
ata o País Vasco para ver a nosa experiencia”
explica Maximino, un home que durante anos
compatibilizou a xestión de San Cristóbal de Tapia
coa secretaría e xerencia de Feiraco.

Viaño non oculta a satisfacción
que dá poder dicir que dende
que comezaron “nunca
se deixou de pagar
ningunha nómina”
Diversificación
O negocio foi ampliándose e os socios pasaron de
traballar as súas terras a traballar as da maior parte
dos veciños da parroquia; fóronllas mercando
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segundo as ían deixando. Agora traballan entre
50-60 hectáreas e sementan prados artificiais e
millo. “Mercar non mercamos máis ca un pequeno
complemento de penso, por iso aguantamos,
porque os que medraron a base de mercar
pensos e forraxes estanas pasando negras. E nós
tampouco estamos boiantes, pero somos quen de
resistir”, sinala.
Tamén contan con outra liña importante de
negocio: unha granxa de polos que cada ano ceba
130.000 animais. “As dúas explotacións témolas
de xeito paralelo”, explica Maximino, “montáronse
ao mesmo tempo”. En canto aos xatos, como son
frisóns e o mercado para esta carne non é dos
mellores, deixáronos de cebar hai tres ou catro
anos.

investimentos” e agora teñen unha produción que é
cinco veces superior a cando comezaron muxindo
a pé de granxa coas vacas amarradas.
Esa estabulación mudou totalmente, os animais
agora están libres. Entre os seus investimentos ao
longo dos anos están unha muxidora mecánica e
unha sala de muxidura que tiveron que cambiar por
outras máis grandes, segundo as necesidades así o
indicaron.
A primeira nave que se fixo nos anos 60 tivo que ser
ampliada a case o dobre; tamén foron engadindo
espazos para acoller as vacas preñadas e os xatos,
mellorando a sala de muxidura para 12 animais,
ademais dos silos onde gardan as forraxes; e
pasaron de ter un tanque de frío de 2.000 litros a
outro de 7.500.

Sen présa e sen pausa
Maximino Viaño García coida que sempre tiraron
cara adiante “traballando e non facendo grandes

Ademais, contratan un servizo externo para
traballar as terras e facer o ensilado. “Fomos

Nesta cooperativa tamén teñen unha granxa de polos, que cada ano ceba 130.000 animais.
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A voz do socio

modernizándonos aos poucos; a maquinaria tamén
é moito máis boa, pero non nos lanzamos a dar
paus de cego. Deixámonos ir ao xeito”, explica.

70, que só hai que ollar os antigos números da nosa
revista. Pero non ten medo ao que virá. “Galicia non
pode fracasar e o leite menos. Teño a completa
seguridade de que sairemos adiante”, indica.

Na explotación están ampliando
e modernizando naves e
mercando terras

Confianza no seu equipo
Dende hai anos os socios xa non traballan no día
a día cos animais, senón que delegan en mans de
catro obreiros contratados, dos cales Lino Berdullas
é o administrador. “Levan moi ben a explotación.
Teño confianza plena neles, aínda que pouco
fan sen consultarme e sen cambiar impresións
comigo. Iso agrádame, pero realmente son eles os
responsables. Os socios, que xa estamos xubilados,
o que levamos é a administración e a supervisión
da empresa e estamos contentos conforme está”.
Viaño García non oculta a satisfacción que dá o
poder dicir que dende que comezaron en 1966
“nunca se deixou de pagar ningunha nómina, nin
cando eramos só os socios nin agora”, afirma.

O futuro
A piques de cumprir 89 anos e con toda a súa
bagaxe, Viaño afirma que situacións duras como
esta viviron moitas no leite galego dende os anos

Non nega que estamos a pasar unha mala situación,
pero asegura que esta realidade vívena todos os
produtores do mundo en maior ou menor medida.
Tamén sabe que posiblemente non aguanten en
pé todas as granxas e que algunhas quedarán polo
camiño, “quizais aquelas que medraron mercando
forraxes e pensos, aínda que tamén podo estar
enganado e ser nós os primeiros que pechemos.
Haberá que axustarse a unha situación nova”.

“Haberá que adaptarse, pero
teño confianza plena no futuro
do sector e en Feiraco”
Pero como? “Pois xa veremos como o tempo indica
o que hai que facer, adaptándose a novos costumes
e técnicas. Pero teño confianza plena no futuro da
explotación agraria galega e en Feiraco”, insiste.
Predica co exemplo, porque na súa explotación
están investindo, ampliando e modernizando naves
e mercando terras. Esta voz da experiencia, socio
fundador de Feiraco e de Ternera Gallega, autor
de varios libros e patrón da Fundación Amigos de
Galicia, olla confiado ao futuro que asoma.
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Agropecuario

Un novo éxito da
xornada sobre forraxes

A división Agropecuaria de Feiraco organizou
o pasado 8 de febreiro a III Xornada Técnica de
Forraxes, un éxito de participación como vén
sendo dende a primeira vez que se organizou, xa
que estiveron canda nós máis de 250 gandeiros, a
maioría deles socios de Feiraco.
O noso presidente José Montes, dixo durante a
apertura en relación ao complicado momento que
vivimos no mercado do leite que “podemos ter a
esperanza de que isto pode cambiar producindo
con baixos custos e máis calidade para equilibrar
o menor prezo. De todos os xeitos”, recoñeceu aos
socios, “trataremos de que os prezos se recuperen
o máis pronto posible, aínda que xa sabemos que
quen decide isto son os mercados”.

Tres ideas clave
Montes lembrou tres puntos nos que se incidiu
despois ao longo da xornada en diferentes
momentos: o valor da terra “porque temos un
déficit no seu coidado, xa que en Galicia case hai

tantas hectáreas produtivas como non produtivas”
–contabilízanse medio millón de hectáreas ociosas
ou de monte baixo que hai que recuperar– “ademais
de que cómpre conseguir terras novas”.

Estiveron canda nós máis de
250 gandeiros, a maioría deles
socios e socias de Feiraco
Despois, o presidente de Feiraco apuntou a
necesidade de conseguir forraxes propias e de
calidade, porque “hai que ser agricultor antes que
gandeiro para termos a máxima rendibilidade
das nosas terras”; e como último punto incidiu
na importancia de traballar por unha maior
integración, “xa que temos exemplos dentro da
nosa cooperativa aos que lles vai ben e, no proceso,
sempre teredes o apoio para que haxa avances, por
exemplo, no traballo da terra en común”.
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A forraxe: a base

A pista do olor

“A forraxe é a base de alimentación das vosas
explotacións cunha influencia directa na produción
e calidade do leite, ademais de que tamén está
relacionada coa produtividade da explotación
leiteira, coa saúde dos animais e mesmo coa dos
consumidores”, explicou no comezo da quenda de
relatorios o enxeñeiro agrónomo e director técnico
de 3F Feed & Food Mario García Jiménez, que falou
sobre a importancia dos conservantes no silo de
herba, sobre a produción de leite e dos diferentes
factores que inflúen na calidade do ensilado.

Mario García continuou explicando aos
cooperativistas as diferentes técnicas de
conservación de forraxes húmidas en ausencia de
osíxeno ademais dos tipos de forraxe e variedades,
da materia seca, dos danos por xeo, da mellor
altura de corte, do grao de picado e da rotura de
grans, xunto coa duración de enchido do silo, o
grao de compactación, o manexo do ensilado e
os conservantes.

Dixestibilidade %

Relación madurez-dixestibilidade
do millo (Struik, 1983)

80 %

O que fagamos mal durante
o ensilado arrastrarémolo
todo o ano, cómpre dedicarlle
un tempo

Gran

70 %

Toda a planta

60 %
Talos e follas
27 %

30 %

“Canto máis tempo estea a forraxe seca cortada
no campo e a PH alta, máis perdas de enerxía e
de materia orgánica e seca imos ter, e non pouca.
Canto antes levemos toda a masa de forraxe a pH 4,
mellor”, sinalou Mario García.

35 %

“Co ensilado conservamos forraxes húmidas e
para iso é fundamental a ausencia de osíxeno, isto
témolo que ter gravado na mente porque é un dos
nosos principais inimigos, temos que facer todo o
posible para que non estea nas nosas forraxes. O
outro aspecto fundamental é ter un pH baixo ou
ácido”, sinalou.
A explicación é que nesta pH ácida a 4 ou menos só
proliferan as bacterias beneficiosas para a forraxe,
mentres que na non ácida proliferan outras que non
son nada boas para a saúde do animal, ademais de
que por riba a forraxe apodrece e prodúcese unha
degradación da proteína.
“Investimos cartos e moito traballo e temos
pouca capacidade de reacción ante un problema,
por iso o que fagamos mal durante o ensilado
arrastrarémolo todo o ano. De aí que sexa moi
importante que o noso traballo estea ben, porque
entre facelo ben ou mal, a diferenza en termos de
custo é moi pequena”, afirmou.

O profesional convidado por Feiraco lembrou
que cunha boa fermentación o olor do silo é
relativamente escaso e agradable e despois de
tocalo e lavar as mans desaparece; “pero se a
fermentación é desaxeitada o cheiro queda ata
varios días, o que significa que se produciron
fermentacións que non queremos”. As présas que
ás veces temos por facer o traballo non axuda a
realizalo o ben que cumpriría.
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Agropecuario

O punto óptimo de corte
Debemos evitar –no caso da herba– que na procura
dun segado longo para que seque o solo se nos
pase ese “mellor momento, que todos sabemos cal
é”, explicou o director técnico de 3F Feed & Food.
Cando o bo tempo chega “todos estamos correndo
e en moitas ocasións pásasenos a calidade: en 15
días a proteína baixa do 17 ao 11% e a fibra sobe do
49 ao 65%. Iso quere dicir que pasamos de ter unha
materia prima de excelente calidade, a outra peor”,
anotou o enxeñeiro agrónomo.
No relativo á altura de corte, dixo que debemos
lembrar que se apuramos excesivamente collemos
a parte máis pobre, que é a baixa da planta, ademais
de ser tamén a máis difícil de compactar.
Ademais, estamos achegando á forraxe esporas
que non nos veñen nada ben nin para a saúde da
forraxe nin para a do animal. Ese apurado de partes
menos nutricionais debe ser evitado.
Tamén é fundamental “a altura da capa nos silos, hai
que buscar que sexa fina para unha compactación
máxima. Cando se está facendo o ensilado sempre
debemos ter en mente que o que fagamos será para
unha boa parte do ano”, insistiu.

O mellor millo: o híbrido
O xefe do proxecto de Nutrición Animal de Limagrain
–grupo cooperativo agrícola internacional
especialista en sementes de cultivos extensivos,
sementes hortícolas e produtos cerealeiros–
Benoist Delord, analizou a dixestibilidade do silo

de millo e a súa valoración económica, concluíndo
que os híbridos de millo de alta calidade son os
máis rendibles para os gandeiros.
Ademais, Benoist Delord asegurou que “haberá que
ter en conta outros factores clave do éxito, como
realizar a colleita no momento correcto, os controis
na recolección ou a calidade do silo”.

Cunha boa fermentación,
o olor do silo é relativamente
escaso e agradable
Por último, a fertilización racional para un mínimo
custo e un máximo beneficio foi o tema abordado
pola xefa de sección de Investigación II do
Departamento de Pastos e Cultivos do Centro de
Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM),
María Isabel García, que dixo aos nosos socios e
socias que “é necesario axustar as doses en función
das necesidades do millo forraxeiro e as análises do
chan; as explotacións galegas poden economizar
en fertilizantes naquelas parcelas con niveis altos
de fósforo e potasio”, recomendou.
García Pomar asegurou tamén que “o esterco é un
recurso das nosas explotacións do que se pode
sacar un gran partido a condición de que se mellore
o aproveitamento de nutrientes e se diminúan os
custos na súa aplicación”. Con el minguaremos a
dependencia de compras de fertilizantes exteriores
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e reciclaremos un produto obtido na explotación,
minimizando ao tempo o impacto ambiental que
provoca a súa xestión.

a demanda láctea mundial continuará medrando
máis do 2% anual e os prezos non o farán da
mesma maneira, polo que haberá que tomar
decisións estruturais”.

O futuro próximo
O director de Recursos Agrogandeiros de Feiraco,
Alfonso Raffin, foi o encargado das conclusións,
mentres que o director xeral da cooperativa, José
Luis Antuña, repasou as claves da situación no
sector e as perspectivas de futuro, sinalando tres
ámbitos de actuación fundamentais:
• Reorientación do modelo produtivo das
explotacións, que deben ser menos dependentes
de insumos externos.
• Mellora da organización da cadea de valor
e das relacións entre gandeiros, industrias e
distribución.
• Reforzamento da industria láctea en xeral.

As explotacións galegas poden
economizar en fertilizantes
nas parcelas con niveis altos
de fósforo e potasio
Neste contexto, as previsións do mercado lácteo
pasan, a xuízo do director xeral de Feiraco, “por
saber que calquera estratexia empresarial deixa
de ser rexional para ser global nun escenario onde

José Luis Antuña tamén lembrou que os prezos
non se recuperarán ata finais do 2016 ou principios
do 2017 cando se dea un equilibrio entre oferta e
demanda, e que a dependencia do leite líquido
destrúe a cadea de valor, dando unha gran fortaleza
negociadora á distribución.
“O fin das cotas é unha oportunidade para aumentar
o tamaño das explotacións e minimizar o impacto
dos gastos fixos, sabendo que o descenso do
consumo de leite líquido envasado esixe reformular
a calidade da materia prima en sólidos lácteos”,
finalizou Antuña.
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Eficiencia alimentaria
en tenreiras de leite

O potencial da tenreira hai que aproveitalo desde o principio da súa crianza.

A recría supón un dos principais custos nunha
explotación leiteira (alimentación, instalacións, man
de obra, etc.); con todo, o retorno económico non
sucede ata o seu parto ou a súa venda.
O custo da recría supón entre un 15% e un 20%
dos custos de produción. O obxectivo xeral na
cría de tenreiras debe ser minimizar o custo ao
mesmo tempo que se maximizan os rendementos
obtidos. As prácticas de manexo deben estar
orientadas para producir tenreiras de alta calidade,
cun alto potencial para ser produtivas e rendibles,
minimizando o custo da granxa, sen prexudicar nin
o medio ambiente nin o benestar animal.
A alimentación representa o maior custo na
produción de tenreiras e nunha proporción tan
grande, que é o aspecto máis importante para o
control do devandito custo. Supón máis do 60% do
custo total da tenreira e un 12% dos custos totais
da granxa.
É frecuente falar de eficiencia alimentaria en vaca
lactante (kg de leite producidos/kg de materia

seca inxeridos), aspecto clave nos beneficios da
explotación; con todo, este concepto de cando en
cando menciónase para tenreiras de recría.
É necesario lembrar que as vacas pasan case a
metade da súa vida como animais de substitución,
o que significa que a súa eficiencia alimentaria é
fundamental na rendibilidade global da explotación.
A eficiencia nas tenreiras medímola como a
ganancia de peso en kg por kg de alimento inxerido.

As vacas pasan case a
metade da súa vida como
animais de substitución
Neste artigo mencionaremos algúns dos moitos
factores que poden afectar á eficiencia alimentaria
das tenreiras de substitución incluíndo: a xenética,
a calidade das forraxes, nivel de inxesta, a taxa de
crecemento ou a etapa de crecemento, condición
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corporal ou cambio na composición corporal,
xestación, tensión por calor ou frío e o nivel de
exercicio.

Holstein), a taxa de crecemento non afecta o
desenvolvemento mamario, e o seguinte punto
crítico é o peso ao parto.

A importancia da xenética

Unha vez máis, sabemos pola investigación que
o peso ao parto das tenreiras debe ser o 85% do
peso adulto das vacas desa explotación leiteira. Se
non é así, as tenreiras de primeiro parto gastarán
un exceso de enerxía durante a primeira lactación
para recuperar o perdido, e isto irá en detrimento da
produción de leite.

A xenética xoga un papel importante na eficiencia
en dous aspectos:
• En primeiro lugar, hai unha compoñente xenética
de eficiencia, polo que algúns animais son máis
eficaces na conversión de enerxía do alimento
en enerxía produtiva, xa sexa no crecemento de
músculos e ósos ou leite producido.
• Ademais, o tamaño do animal ten un compoñente
xenético importante e é un aspecto clave a ter en
conta, xa que un aumento no tamaño corporal
aumentará os custos de mantemento de enerxía,
proteína e a maioría do resto de nutrientes.
Canto menor é o peso corporal dunha tenreira,
a unha determinada idade, menores son os
requisitos de mantemento dese animal. Dito isto,
a tenreira debe estar suficientemente desenvolvida
cando entra na fase reprodutiva para que desta
maneira poida chegar ao parto, co peso, o
tamaño, a condición corporal e a idade axeitada
para maximizar a súa rendibilidade dentro da
explotación.
Polo tanto, o crecemento a unha determinada
idade non pode estar comprometido por mellorar
a eficiencia alimentaria. A habilidade das tenreiras
na eficiencia alimentaria diminúe coa idade. Antes
da puberdade medran principalmente en óso e
músculo e despois da puberdade gañan máis graxa
con respecto ao óso e ao músculo; son, por tanto,
menos eficientes.

As tenreiras pequenas, en relación ao seu tamaño
maduro (vacas adultas), terán unha dramática
caída na eficiencia e non producirán leite, seguirán
crecendo. Este fenómeno é unha resposta biolóxica
ao atraso no crecemento antes do parto.

Algúns animais son máis
eficaces na conversión
de enerxía do alimento en
enerxía produtiva
Ademais, as tenreiras que se atopan no último terzo
da xestación teñen menos eficiencia, xa que o feto,
a placenta e os tecidos relacionados necesitan
altas cantidades de enerxía e proteína para o seu
crecemento neste período. As tenreiras que non
alcanzaron un tamaño adecuado no momento do
parto presentarán un alto risco de parto distócico
coas graves consecuencias que isto leva para a vaca
e a súa cría.

Debemos diferenciar dúas etapas:
1.- Do nacemento ata a puberdade.
2.- Da puberdade ao parto.

A puberdade
A investigación demostrou que antes da puberdade
as tenreiras deben medrar arredor de 0,8 kg por día
para maximizar a produción de leite na primeira
lactación. Unha vez que unha tenreira chegou
á puberdade (de 9 a 10 meses de idade para as

Cando facemos ben as cousas, conséguense os
obxectivos marcados en crecemento e idade.
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Ambiente e exercicio
A tensión ambiental e o exercicio son factores
adicionais que afectan aos requisitos de
mantemento e, por tanto, teñen efectos directos
sobre a eficiencia alimentaria das tenreiras. Os
sistemas de estabulación (mantemento e estado
de camas, patios, etc.), cando son axeitados,
melloran a eficiencia porque supoñen menores
custos de mantemento.
Aqueles aloxamentos (camas, cortellos) que
favorezan a sucidade e a humidade das tenreiras e/
ou lles fagan pasar frío ou calor, supoñerán un estrés
que fai que diminúa a eficiencia alimentaria debido
ao aumento da enerxía de mantemento requirida
para manter a temperatura corporal normal.

Tenreiras alimentadas con TMR.

principalmente forraxeiras, polo que a calidade e a
cantidade de fibra dixestiva das mesmas é crucial
para conseguir os obxectivos de eficiencia.
Un aspecto que pode parecer controvertible,
pero que convén analizar desde o punto de vista
económico e técnico á hora de racionar para
tenreiras, e que vai depender de cada caso en
particular (prezo de materias primas, necesidade de
compra de forraxes, problemas medioambientais co
esterco, etc.), é o seguinte: ”A substitución de forraxe
por concentrado mellora a eficiencia polo seu
maior poder dixestivo, isto supón unha ración máis
concentrada e unha menor inxesta de materia seca,
o que resulta de menos enerxía de mantemento
dos procesos dixestivos”. Isto sería para dietas
restrinxidas e controladas, non ad libitum (non a
vontade, nin libremente).
Cando os animais son alimentados con dietas de
maior densidade, hai menor inxesta e isto supón
unha menor taxa de paso de alimentos para fóra do
rume, permitindo ás bacterias e protozoos un maior
tempo para degradar a fibra e a materia orgánica,
facendo máis dixestos os alimentos e as forraxes.
O aumento da dixestibilidade dos nutrientes e a
menor inxesta van supoñer unha menor produción
de esterco, o que supón un beneficio en tempo e
diñeiro cun menor custo ambiental.

Valores típicos de eficiencia
alimentaria en tenreiras
(Cantidade de alimento para ganancia de peso; DMI/ADG)

Tenreiras lactantes
Forraxe de alta calidade.

O exercicio tamén ten efectos, que a miúdo son
pequenos, pero poden ser grandes se as tenreiras
teñen que facer grandes desprazamentos debido á
enerxía requirida. Todos estes factores ambientais,
moitas veces esquecidos, deben terse en conta na
formulación de racións para maximizar a eficiencia
nas tenreiras.

Tenreiras destetadas
(25% forraxe)

Tenreiras novas
(50% forraxe alta calidade)

Tenreiras en unifeed

Dietas típicas

Tenreiras maiores

Canto máis dixestiva sexa a ración, maior será
a eficiencia. As dietas típicas de tenreiras son

(forraxes de pouca calidade)

2:1 a 2,5:1

3:1 a 4:1

4:1

6:1 a 7:1
8:1 ou máis, en
casos extremos
pódese chegar a 15:1
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Resumo
En resumo, a mellora da eficiencia alimentaria en
tenreiras pódese lograr mediante:
• O aumento da dixestibilidade da ración, o
aumento da fibra (FDN dixestible), estimulando
así a dixestión microbiana ruminal e non
maximizando o consumo.
• Mantendo ao animal nun ambiente adecuado
(hixiene, ventilación, etc.) e nunhas condicións
óptimas de saúde.

As inclemencias meteorolóxicas e ambientais
hai que telas en conta á hora de racionar.

• Controlando as taxas de crecemento para lograr
os obxectivos de peso e tamaño óptimos segundo
a idade (idade á primeira inseminación e a idade
ao parto).
• A xenética, a cal xoga un papel clave.
A idade ao parto e as taxas de substitución e de
eliminación son os factores principais que afectan
aos custos da recría, xa que afectan ao número de
tenreiras que deben criarse para manter o tamaño
do rabaño. O seguinte cadro resume o número de
tenreiras que deben de manterse con varios niveis
de rotación e as diferentes idades do primeiro parto.
Estes dous factores, por si sós, poden ter un impacto
importante nos custos xerais debido ao número de
animais que deben criarse para manter o tamaño
dun rabaño constante.

Cadro 1
Tamaño do rabaño de tenreiras para unha
explotación de 100 vacas e unha eliminación do
10% de tenreiras antes do parto:
% Rotación

Idade ao primeiro parto (meses)
22

24

26

28

30

26%

53

58

63

67

72

30%

61

76

72

78

83

34%

69

76

82

88

94

38%

77

84

92

99

106

42%

86

93

101

109

117

As tenreiras secas e limpas melloran as súas eficiencias.

Cando a idade ao parto aumenta, increméntase a
necesidade do aloxamento das tenreiras (en tempo
e tamaño), a súa alimentación, man de obra e
manexo. Este incremento en custos variables pode
ser tan grande como un 50% ou máis en situacións
extremas.
Un exemplo desta magnitude de incremento sería a
comparación dunha corte cun 26% de eliminación
e unha idade ao parto de 22 meses con outra que
ten 38% de eliminación e unha idade ao parto de
30 meses. A primeira explotación necesitaría 53
tenreiras de substitución; a segunda 106, é dicir,
o dobre só para manter un tamaño de rabaño
constante de 100 vacas.
Os custos para a cría destas tenreiras extra son
enormes e representan unha diferenza importante
no potencial de ganancias da explotación. É
fundamental que os gandeiros coñezan os custos de
produción das súas tenreiras. Este ano, os servizos
técnicos da Cooperativa incorporarán esta análise,
dunha maneira específica, dentro do asesoramento
que estamos a realizar ás granxas que forman parte
do grupo de custos.
Alfonso Goris
Veterinario de Feiraco
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Reportaxe

Fitó lanza para Galicia as
variedades de millo Assit e Format

Nos últimos anos, Sementes Fitó e a compañía
suíza de sementes Delley Semences et Plantes SA
(DSP) están a desenvolver a través da empresa DEFI,
creada conxuntamente, un programa de mellora de
millo para obter variedades para ciclos curtos que xa
está a dar bos resultados en variedades comerciais
para Galicia.

O programa de mellora xa
está a dar bos resultados
Así, esta campaña 2016 Fitó lanza novas variedades
para a zona de Galicia como é Assist, un millo con
gran tipo Flint, de ciclo 240. Destaca pola súa alta
dixestibilidade, excelente vigor de nacemento e
ofrece unha moi boa tolerancia ao frío. Assist ten
unha dobre aptitude gran-ensilado e asegura unhas
boas producións de forraxe.
Outra novidade para Galicia froito deste programa é
Format, un millo con gran tipo Flint, de ciclo 260. As

súas características principais son o gran potencial
produtivo de ensilado, a alta tolerancia ao frío e
unha excepcional sanidade de planta. Ademais,
destaca pola súa resistencia á caída e por un bo
stay-green final.

Esta campaña tamén seguirá
potenciando as novas fórmulas
de forraxe
Doutra banda, nesta campaña seguirán
potenciándose as novas fórmulas de forraxe
leguminosas e gramíneas adecuadas ás necesidades
do agricultor e gandeiro.
As vantaxes que achegan estas solucións son unha
maior produtividade, unha mellora da estrutura e
fertilidade do chan e unha elevada flexibilidade de
produción e aproveitamento.
Máis información: www.semillasfito.com
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Entrevista

Alfonso
Raffin
Director de Recursos
Agrogandeiros de Feiraco

“O meu obxectivo: manter a cooperativa forte para
que poida medrar cando remate a crise do leite”
Como valora o seu recente nomeamento? Dunha
forma positiva. É a primeira vez que traballo para
unha cooperativa e vexo moitos problemas, pero
tamén moitas oportunidades.
E segundo a súa traxectoria, que considera que
pode achegar a Feiraco? Estou afeito a traballar
en multinacionais por resultados, onde o dono é
un accionista que, se non obtén rendibilidade nun
período curto, vende as súas accións. A min non
me gusta traballar no curto prazo, pero si facelo
por resultados, atopar oportunidades e ir por elas.
Nas multinacionais, a quen non quere cambiar
expúlsano ou acantóase. Adaptarse aos cambios,
innovar, é a base do crecemento. Quen non medra
acaba morrendo. Por iso nas multinacionais
cámbianse os directores dun lugar para outro, para
que leven novas ideas. Presuponse que unha de
cada tres ou catro veces o cambio non é positivo,
pero para volver ao coñecido sempre hai tempo.

“A calidade de forraxe marca a
diferenza entre un gandeiro con
custos altos e outros baixos”

Para innovar, cambiar o que está mal, non é posible
pensalo moito nin explicalo. A multinacional confía
na xente intrépida. E nas cooperativas valórase
máis a continuidade e poñer de acordo a todos.
Critícanse moito os erros sen reparar nos acertos,
pero valórase ás persoas –principalmente polo
seu pasado– e non se lles tenta espremer de máis.
A min gústame a continuidade, o longo prazo, o
agradecemento continuo e o acordo global; por iso
estou aquí. Pero recoñezo que no escenario actual
non hai máis remedio que botar man da forma de
actuar das multinacionais.
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Cales son os principais retos que afronta o
departamento de Recursos Agrogandeiros? Neste
momento eu só vexo un: saír desta crise co menor
impacto, co menor número posible de gandeiros
pechando a granxa e coa menor perda económica
para os que a manteñan. E todo isto mantendo á
cooperativa forte para que poida medrar unha vez
que remate a crise.
E dos servizos que ofrece Feiraco, cales son os
máis demandados polos asociados? O socio quere
un penso máis barato que o do seu veciño, un
plástico para tapar o seu silo de forma inmediata,
unha semente que viu anunciada, un abono
que poña o seu ray-grass máis verde, un aditivo
que faga subir os litros no tanque. Todo isto é
importante, pero non debe ser o obxectivo. A
cooperativa non debe ser un “Corte Inglés” que se
abre no medio da selva co lema: “pida o que lle
guste e levámosllo a casa”, debe ser a procura da
mellor solución para competir. Solucións ás veces
comúns, outras adaptadas a cada necesidade,
pero non a cada capricho ou idea publicitaria, ou
copiando da competencia. A dispersión fai perder
forza. O servizo de xestión técnico-financeira estase
a iniciar, estamos ampliándoo e mellorándoo. En
cinco anos coido que ningún socio vai saber nin
poder producir leite sen este servizo, e convido a
todos a sumarse.

“Estamos a preparar xornadas
sobre o período de vaca seca, o
máis importante e o de menos
coidado”

Que obxectivos fixa este departamento de cara
ao presente exercicio e a medio-longo prazo? A
medio prazo baixar os nosos custos de produción
para recuperar marxe. Basicamente abaratando o
custo de penso por litro (con calidade e prezo) e
facilitando unha produción de forraxe excelente ao
mínimo custo. A longo prazo, buscar oportunidades
de diferenciación para obter un mellor prezo de leite.

As xornadas formativas, como a de forraxes, son
moi importantes para mellorar a calidade final
e a profesionalización do proceso. Que outras
actividades están a organizar neste 2016? A
calidade de forraxe é hoxe o factor máis importante
que marca a diferenza entre un gandeiro con custos
altos e outros baixos. Hai moitos outros: benestar
animal, reprodución, produtividade da man de obra
e adecuación dos investimentos. Pero unha forraxe
mala baixa a produción, aumenta o consumo de
penso e as patoloxías. Curiosamente, quen produce
forraxe boa tamén adoita ser o que a produce a
menor custo. Os nosos socios teñen dous negocios:
o leite e a forraxe. O primeiro vive malos momentos
para todos, o segundo é unha oportunidade de gañar
vantaxe sobre os competidores. Tamén pretendemos
impulsar formación administrativa e financeira: como
anticiparse á declaración da Renda e como sacarlle
o mellor partido aos seguros. E estamos a preparar
xornadas sobre o período de vaca seca, o momento
máis importante da vaca e o de menos coidado.
Para causar impacto e facer pensar chamarémoslles
“Xornadas da vaca Premamá”. Porque ás mulleres
embarazadas ninguén dubida en cederlles o asento,
pero ás vacas secas non se lles fai caso.

“Na cooperativa compítese en
equipo, solidariamente”
Finalmente, cales son para ti os principais valores
da cooperativa? Son moitos; sería unha longa
lista que daría lugar a un debate por colocar uns
diante doutros, así que permítome cambiar a
pregunta a ¿que é cooperar? E diría que cooperar
é achegar todos algo para chegar xuntos máis
lonxe, para protexérmonos, para construír, para
ser máis libres. É unha palabra bonita, de feito;
aos que realizan axuda humanitaria voluntaria
chámaselles “cooperantes”. A cooperación debe ser
voluntaria e é voluntario quen ten vontade. Pero,
coidado, os valores da cooperativa non poden ser
os mesmos que os dunha ONG. Se houbese que
colocar un único valor sería: vontade de mellorar
–ou de sobrevivir– en grupo. Cooperar é o oposto a
competir, pero a vida é competición. Na cooperativa
compítese en equipo, solidariamente.
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Seguros

Liña 315 Agroseguro:
seguro de cultivos forraxeiros

Durante o ciclo produtivo do millo é moi importante
contar cun seguro que cubra os danos que sufra
a produción esperada en cada parcela. Para iso
contamos coa Liña 315 de Agroseguro, que se trata
dun seguro subvencionado que tería un custo
aproximado por hectárea de 10 €, aínda que dita
prima pode variar en función da zona.
As coberturas asegurables son:
• O pedrazo
• O incendio
• Riscos excepcionais, englóbanse dentro desta
cobertura:
– Fauna silvestre. Os gandeiros temen cada vez
máis pola colleita do millo ante o aumento de
xabarís. A valoración dos danos provocados
por estes animais son moi elevados, tanto para
as grandes explotacións como para aqueles
veciños que teñen plantacións pequenas
dedicadas ao autoconsumo.
– Dentro desta modalidade tamén se cubrirían os
danos que poden ocasionar os paxaros.
– Inundación–choiva torrencial
– Choiva persistente
– Vento afuracanado
– Non nacenza
– Resto de adversidades climáticas, onde se
inclúe a SECA.

As garantías inícianse coa entrada en vigor da
declaración de seguro, nunca antes da nacenza
normal do cultivo e finaliza o 31/10/2016.
Garántese neste tipo de seguro o 70% da
produción da explotación; o rendemento máximo
asegurable por hectárea na zona occidental
da Coruña é de 41.000kg/ha, podendo variar
dependendo da zona.
No ano 2015, en UCOGA, do total de pólizas
aseguradas nesta Liña 315 de Agroseguro, un 69%
tivo sinistralidade, das cales un 37% foi por seca,
un 21% por fauna salvaxe, un 9% por vento e un 2%
por choiva.

Período de contratación
O período de contratación deste seguro finaliza o
15/04/2016. A partir desta data e ata o 15/07/2016
teriamos a posibilidade de contratar un seguro
complementario (MÓDULO P) que cubriría
unicamente os riscos de pedrazo, incendio e os
riscos excepcionais.
Para calquera información deste ou doutro seguro,
non dubiden en contactar coa Sección de Seguros
de Feiraco, nas nosas oficinas ou chamando ao
teléfono 981 818 248.

Estoy mas que seguro

¡Estoy agroseguro!
Las enfermedades, los accidentes... Son muchos
los riesgos a los que está expuesta una explotación
ganadera. Riesgos que pueden arruinar tu negocio
de la noche a la mañana. Por eso cuando me
preguntan si estoy seguro, yo siempre respondo...
¡Estoy AGROSEGURO!

Incluye como garantía adicional
el saneamiento ganadero
Consulte con su mediador de seguros

El seguro de los que están más seguros
PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: MAPFRE ESPAÑA, CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS
S.A. • SEGUROS GENERALES RURAL • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • PLUS ULTRA SEGUROS • ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS
• UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS • MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES
• HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS• BBVASEGUROS, S.A., DE SEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • CAJAMAR SEGUROS
GENERALES S.A. • AXA SEGUROS GENERALES • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE • ASEFA, S.A. SEGUROS • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y
REASEGUROS • REALE SEGUROS GENERALES • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • AGROMUTUA-MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG.
• MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA • SANTA LUCÍA, S.A. CÍA DE SEGUROS
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Noticias

Feiraco recibe o premio
RSE Galicia no ámbito social
Feiraco acaba de recibir o Premio Responsabilidade
Social Empresarial (RSE) da Xunta de Galicia na
modalidade de ámbito social. O galardón recoñece
o proxecto Responsabilidade Social en Movemento,
deseñado por e para o persoal da cooperativa láctea,
que busca afianzar prácticas responsables en todas
as áreas, niveis de xestión e relacións coa contorna
a través do diálogo e da interacción continua entre
os traballadores.

200 traballadores compoñen o cadro de persoal
de Feiraco (o 96% indefinido), dos cales, o 28%
son mulleres, e o 3% corresponde a persoas con
necesidades especiais.
A actividade de Feiraco, directa e indirecta, serve
para xerar máis de 1.000 postos de traballo no
campo, permitindo fixar poboación no rural e
contribuíndo a crear un maior benestar social na
súa zona de influencia.
No capítulo de formación, en 2014 realizáronse
accións formativas por máis de 2.867 horas (un 129%
máis que no 2013) e colaborouse con universidades
e centros de FP para fomentar o emprego dos seus
alumnos a través de prácticas na cooperativa.
Conta, ademais, cun Plan de Igualdade desde
2009 e é merecedora do distintivo de Igualdade na
Empresa, do Ministerio de Sanidade, Política Social
e Igualdade: o 27% do Consello Reitor, o 14% da alta
dirección e o 25% do equipo directivo son mulleres.

O galardón recoñece o proxecto
Responsabilidade Social en
Movemento, valora a creación
de emprego de calidade e o
compromiso coa comunidade
Cos Premios RSE Galicia, a Xunta de Galicia
pretende recoñecer as diferentes prácticas de
responsabilidade social corporativa de empresas
ou centros de traballo galegos. O xurado valorou a
creación do emprego de calidade, a diversidade, a
integración social, a formación, a acción social e o
compromiso coa comunidade local que promove
Feiraco nas súas diferentes actuacións.

Números responsables
Na actualidade, a cooperativa conta con máis
de 2.100 socios (a metade mulleres) e máis de
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Na cooperativa, que conta cun
Plan de Igualdade, o 25% do
equipo directivo son mulleres

Grazas ao diálogo aberto e á busca de opinións
entre os grupos de interese sobre a percepción da
responsabilidade social de Feiraco, a cooperativa
conseguiu optimizar a xestión de persoas, procesos,
procedementos e servizos e trasladar o seu modelo
responsable ao conxunto da sociedade.

En materia de seguridade alimentaria, ten a
máxima certificación a nivel internacional –a ISO
22000:2005–, e en I+D+i desenvolve proxectos de
investigación por un valor de máis de 1,4 millóns de
euros, un 42% dos cales son investimentos propios.

Calidade, innovación e responsabilidade
O proxecto reflicte o compromiso histórico de Feiraco
coas persoas (cos socios, consumidores, equipo
humano, provedores e demais colaboradores); coa
contorna natural, minimizando o impacto ambiental;
coa contorna social, apoiando proxectos para
mellorar a nosa comunidade; e coa nosa identidade,
fomentando a lingua e cultura propias.

Responsabilidade Social en
Movemento é un programa que
Feiraco iniciou en xaneiro de
2014 e que mantén activo co
obxectivo de afianzar a xestión
responsable na cooperativa

Compromiso como modelo de negocio
Responsabilidade Social en Movemento é un
programa que Feiraco iniciou en xaneiro de 2014 e
que mantén activo co obxectivo de afianzar a xestión
responsable na cooperativa, divulgar o concepto
de responsabilidade social, introducilo nas diversas
áreas de traballo e estendelo a todos e cada un dos
niveis de xestión e de relación coa contorna.
A finalidade era fixar o concepto no seo da
cooperativa, implementalo de cheo e xerar marca,
tanto interna como externa, de acordo cos valores
cooperativos, de identidade e de sustentabilidade
social e ambiental.

O compromiso enmárcase na filosofía ‘Alimentando
unha maneira de ser’, que define a Feiraco, reflicte
os seus valores constitucionais e fundaméntase
en tres factores: a calidade, entendida como
excelencia do produto e satisfacción do cliente e
do consumidor; a innovación, como resultado do
coñecemento aplicado á mellora dos produtos,
servizos e procesos; e a responsabilidade social con
todos os grupos de interese.
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Feiraco asina un
convenio con SabadellGallego
SabadellGallego (Grupo Banco Sabadell) asinou
recentemente un convenio de colaboración coa
cooperativa, segundo o cal a entidade financeira pon a
disposición dos cooperativistas integrados en Feiraco
un conxunto de produtos e servizos co obxectivo
de facilitarlles o acceso ás novas tecnoloxías, ao
financiamento de circulante en cualquera das súas
modalidades, así como ao financiamento a mediolargo prazo de novos investimentos en activos fixos
mediante préstamos e leasing.

O convenio foi asinado polo director xeral de
Feiraco, José Luis Antuña, e por Pablo Junceda,
director xeral de SabadellGallego, estando presentes
tamén na sinatura Jesús García, director financeiro
de Feiraco; Carlos López, director de negocio
agrario de SabadellGallego; e Manuel Prol, director
institucional de SabadellGallego. Coa firma deste
acordo, SabadellGallego reafírmase no apoio aos
colectivos profesionais.

Pola súa banda, con este acordo a cooperativa
aumenta a súa oferta de servizos para que os
seus asociados poidan acceder a unha ampla
variedade de servizos financeiros moi competitivos
e a un asesoramento personalizado en liñas
subvencionadas, factoring, confirming, tpv, comercio
electrónico, negocio internacional, etc. En resumo,
trátase dunha oferta global, con produtos de aforroinvestimento, de financiamento e de servizos.
De esquerda a dereita, Carlos López, Jesús García,
Pablo Junceda, José Luis Antuña e Manuel Prol.

Feiraco receita calidade
Na súa aposta por achegarse aos consumidores e
recompensar aos seus clientes, Feiraco organizou o
pasado decembro un concurso en Facebook baixo o
lema: “Receitas de Nadal con Feiraco”. Os participantes
debían compartir en Internet un prato (sobremesa
doce ou prato salgado) con produtos da cooperativa.

O concurso de Nadal celebrouse entre o 22 de
decembro de 2015 e o 10 de xaneiro de 2016,
ambos os dous inclusive, e entre os participantes
sorteáronse tres premios consistentes cada un nun
lote de produtos Feiraco ou Feiraco Únicla valorado
en 90 euros.
Beatriz Pena Alonso, e a súa receita “Espaguetis
carbonara”; Mery Popins María, con “Bizcoito de
laranxa ecoloxica”; e Sergio Maside, con “Lasaña
de carne con bechamel”, foron os afortunados
gañadores do concurso de Feiraco, que, unha vez
máis, tivo unha gran aceptación nas redes sociais.
“Receitas de Nadal con Feiraco” forma parte das
campañas e iniciativas similares postas en marcha
por Feiraco en datas sinaladas para todos os
galegos, como o Entroido ou San Xoán.
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Entroido mollado
(con chocolate)
Tocounos este ano un Entroido pasado por auga, así
que, o que mellor acaía á climatoloxía era unha boa
chocolatada. A Dirección de Recursos Humanos e
Responsabilidade Social organizou na sede central
da Cooperativa en Ponte Maceira un chocolate con
churros, que valeu para celebrar a ocasión festeira
entre todos os compañeiros. Ao pé do Tambre
desbordado, correron o luns de Entroido regueiros
de bo cacao preparado no noso mellor leite.
Repartiuse tamén un lote entroideiro, que incluía unha
camiseta, un cesto de costura, un pin e un mandil.
Aínda que a prenda ben valeu a modo de disfrace
improvisado para a ocasión, o xesto tiña a intención
de ser un aceno desenfadado no compromiso da
cooperativa coa conciliación e a igualdade.

Acordo co Banco Pastor
para financiar explotacións
Feiraco e o Banco Pastor asinaron o pasado 19 de
febreiro un acordo co obxectivo de que os máis
de 2.000 socios da cooperativa poidan acceder a
condicións de financiamento especiais. A entidade
bancaria proporcionará produtos e servizos
deseñados a medida e en función das necesidades
dos asociados de Feiraco.
Conta de crédito, agrocrédito, leasing, préstamo e
campaña agrícola son algúns dos produtos incluídos
no acordo, que foi asinado na sede polo director xeral
de Feiraco, José Luis Antuña, e polo director xeral do
Banco Pastor, José Manuel Hevia.
Para Feiraco, o acordo forma parte da súa aposta por
impulsar o sector lácteo galego. En Galicia, o Grupo
Banco Popular, onde está integrado o Banco Pastor,
dispón de 261 oficinas e dunha cota de crédito do
22,3%.

De esquerda a dereita, o director xeral de Feiraco, José Luis
Antuña, e o director xeral do Banco Pastor, José Manuel Hevia.

A entidade proporcionará
produtos vantaxosos
á cooperativa
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Feiraco viste de entroido
os seus leites clásicos
Co gallo da celebración do Entroido, Feiraco
contaxiouse do seu espírito e ‘disfrazou’ as súas
caixas agrupadoras de leites clásicos coa imaxe
do peliqueiro de Laza, vila do triángulo máxico do
entroido de Ourense.

O peliqueiro de Laza foi
a imaxe elixida para disfrazar
as caixas

Tres receitas

A máscara, símbolo dun dos entroidos máis antigos
da nosa comunidade, responde á filosofía de
Feiraco de poñer en valor a cultura e os costumes
de Galicia con este tipo de iniciativas.
A cooperativa buscou a complicidade dos
consumidores no seu Facebook cun concurso de
receitas, elaboradas con produtos Feiraco, no que
tamén se compartiron fotografías.

A cooperativa buscou a
complicidade dos consumidores
cun concurso de receitas en
Facebook

O xurado elixiu as tres mellores receitas recibidas
ata o 10 de febreiro (puntuando a orixinalidade
e presentación) e as gañadoras foron: Elena
López García, Marta Carreira García e Rocío Seco
Maizoso. As tres recibiron un lote de produtos
Feiraco e Únicla e un conxunto de mandil e
manopla personalizados. Adicionalmente,
sorteáronse dez manoplas máis entre o resto de
participantes no concurso.
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Ensilado da herba:
manexo de conservantes
A produción de ensilado consiste en conservar
forraxes húmidas e, para poder acadar o máximo
da súa calidade nutricional e reducir ao mínimo
as perdas de materia seca introducida, é preciso
conseguir a ausencia de osíxeno (anaerobiose)
durante o máximo tempo e a maior cantidade de
masa forraxeira posible. En ausencia de osíxeno as
bacterias lácticas fermentan os azucres e o amidón
acidificando e evitando a podremia.

Un traballo complexo
A pesar de que o proceso en teoría é sinxelo
(cultivar, picar, compactar e pechar), a súa
realización correcta ten certa complexidade. Nas
últimas tempadas estívose traballando con Feiraco
para maximizar a calidade nutricional dos ensilados
e son tres os aspectos a cambiar:
• Momento de corte: hai que mirar máis a forraxe.
En poucos días (10-20) a calidade da herba,
se superamos o seu punto de corte óptimo,
redúcese. Como único límite á hora de cortar, as
máquinas teñen que poder entrar na leira e, sobre
todo, poder saír.
• Presecado. Como norma, o máximo presecado
recomendado sería picar ao día seguinte de
cortar. Ademais de ter materia prima excelente,
conseguiremos que a demanda de maquinaria se
racionalice.

Os conservantes químicos
reducen ao mínimo o risco
de podremia do ensilado

• Aplicación de conservantes. É fundamental aplicar
conservantes químicos no momento do picado
ou da compactación, baseados en ácido fórmico.
Existen formulacións que permiten engadir á
forraxe produtos de alta concentración, e sempre
son máis eficaces as líquidas que as sólidas.

As conclusións
O proceso de ensilado divídese en catro fases:
1) Fase aerobia, dende a colleita ata conseguir a
anaerobiose; debe ser o máis curta posible (máximo
24 h). 2) Fase anaerobia, dende que se consegue a
anaerobiose, ata estabilizar o silo (uns 14 días). É
clave conseguir que o pH da masa forraxeira baixe
ata o pH de conservación nas primeiras 48 horas
despois de pechar o silo. 3) Fase de estabilización, a
forraxe atópase a pH de conservación; recoméndase
que non dure menos de 14 días. 4) Fase de apertura;
a masa forraxeira exponse novamente ao osíxeno,
sendo a proliferación de fermentos e fungos o
maior risco. Canto mellor fosen as tres primeiras
fases, mellor estabilidade aerobia terá o ensilado.

• Se se desexa un ensilado de alta calidade é
fundamental cortar a herba no seu punto óptimo
e facer un presecado curto.
• Os conservantes químicos son imprescindibles
no caso do ensilado. Axudan a conseguir o pH
de conservación reducindo ao mínimo o risco de
podremia.
• A correcta aplicación de inoculantes e
conservantes reduce o custo da alimentación ao
mellorar a calidade nutricional da forraxe.
Mario García Jiménez
Enxeñeiro Agrónomo en 3F Feed & Food
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Novolo
e
mod

Michelin CrossClimate
O mellor dun pneumático de verán
coas vantaxes dun de inverno

O mellor
agarre

Dimensión e modelo

Gran freada

Prezo (€)

Excelente
tracción

Dimensión e modelo

Prezo (€)

185/60R15 88V CROSSCLIMATE XL

86,25

205/60R16 96V CROSSCLIMATE XL

124,21

185/65R15 92T CROSSCLIMATE XL

73,33

215/50R17 95W CROSSCLIMATE XL

160,72

185/65R15 92V CROSSCLIMATE XL

87,48

215/55R16 97V CROSSCLIMATE XL

137,46

195/55R15 89V CROSSCLIMATE XL

102,86

215/55R17 98W CROSSCLIMATE XL

166,68

195/55R16 91H CROSSCLIMATE XL

109,20

215/60R16 99V CROSSCLIMATE XL

139,11

195/55R16 91V CROSSCLIMATE XL

121,24

215/60R17 100V CROSSCLIMATE XL

145,47

195/60R15 92V CROSSCLIMATE XL

86,72

215/65R16 102V CROSSCLIMATE XL

114,11

195/65R15 95V CROSSCLIMATE XL

73,08

225/45R17 94W CROSSCLIMATE XL

120,05

205/50R17 93W CROSSCLIMATE XL

146,78

225/50R17 98V CROSSCLIMATE XL

163,36

205/55R16 94V CROSSCLIMATE XL

90,16

225/55R16 99W CROSSCLIMATE XL

145,43

205/60R16 96H CROSSCLIMATE XL

112,02

225/55R17 101W CROSSCLIMATE XL

166,55

Campaña válida do 01/03/2016 ata o 30/04/2016 ou fin de existencias.
Montaxe, equilibrado e IVE incluídos.

Sempre estarás
preparado, faga o
tempo que faga
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Usar mellor os antibióticos garante a
loita contra as resistencias bacterianas
Sabemos que os procesos respiratorios (tenreiros de
cebo), as mastites e os procesos dixestivos (diarreas
neonatais de tenreiros) son os que con maior
frecuencia requiren o uso de antibióticos en gando
vacún. Non todas as bacterias xogan o mesmo
papel en cada unha destas enfermidades: unhas
actúan como axentes primarios (p. e., estafilococos
en mastites) e outras como secundarios. Con todo,
é necesario destacar a singularidade da relación
bacteria-antibiótico e as consecuencias do uso de
antibióticos para combatelas.

Singularidade dos
antibióticos e gasto na súa futura eficacia
Nas enfermidades producidas por bacterias, os
medicamentos específicos (antibióticos) actúan
sobre elas e non sobre os tecidos do hospedador
afectado, de maneira que os elementos involucrados
son, neste caso, tres, coa peculiaridade de que o
terceiro elemento que intervén non é unicamente
unha bacteria implicada na enfermidade, senón
todas as bacterias presentes no hospedador
enfermo e que puideron ter contacto co antibiótico,
e todas as bacterias que posteriormente teñan
contacto cos residuos activos do antibiótico
eliminados ao medio ambiente.

estas bacterias resistentes poden tanto infectar
a outros individuos coma transferir os xenes de
resistencia a outras bacterias.

Singularidade
Os animais ou as persoas que posteriormente
sexan infectados por estas bacterias non poderán
ser tratados co devandito antibiótico. En resumo,
cada emprego dun antibiótico gasta parte da
súa utilidade futura para tratar novas infeccións
bacterianas, non só nos individuos tratados, senón
en todos os demais que se vexan expostos a estas
bacterias, aínda que eles mesmos nunca fosen
tratados co devandito antibiótico.

As bacterias son capaces de adaptarse aos
cambios desfavorables no seu medio ambiente
(neste caso, un animal que está a ser tratado
cun antibiótico) e que estes cambios favorecen
a supervivencia, primeiro, e a proliferación,
despois, das células bacterianas que expresen
algún mecanismo de resistencia que lles permita
sobrevivir neste ambiente.

Estes dous feitos fan que os antibióticos
se diferencien moi claramente do resto de
medicamentos utilizados para combater as
enfermidades das persoas e dos animais, o que
levou a algunhas organizacións internacionais
a solicitar que a sociedade e as autoridades
responsables da autorización do seu uso recoñezan
esta singularidade e actúen en consecuencia,
establecendo un status especial para os antibióticos,
como xa ocorre, por exemplo, cos medicamentos
estupefacientes e psicótropos.

O contacto cun antibiótico desencadea un
proceso de selección de bacterias resistentes
que é imposible deter. Desde o punto de vista
clínico, o veterinario pode ver que os animais
tratados cun antibiótico curan da enfermidade
que lles afectaba, pero o que non pode percibir
tan facilmente é que as bacterias puxeron en
marcha este mecanismo de defensa descrito
anteriormente e que ten unha grave consecuencia:

De feito, só o “efecto rabaño”, propio das vacinas,
é equiparable a esta “actuación a distancia sobre
individuos sen contacto directo co medicamento”,
aínda que o efecto rabaño é beneficioso, xa que
conduce á protección fronte a unha infección de
individuos que non reciben ningunha actuación
medicamentosa. Esta campaña está patrocinada por
Ubrolexin, tratamento desenvolto polo laboratorio
Boehringer Ingelheim.
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O leite de améndoas Almond Breeze
chega a España da man de Feiraco

Blue Diamond Growers, líder mundial en produción
e comercialización de leite de améndoas, lanza
Almond Breeze en España e Portugal. A cooperativa
láctea galega Feiraco estará á fronte da súa
produción e distribución na Península. Feiraco será
a encargada de producir e xestionar a distribución
da marca no mercado ibérico, a preferida dos
consumidores no test de cata de leites de améndoa,
con dúas variedades: Zero, a única sen azucre
comercializado en España, e Orixinal, máis doce.

Produtos saudables
Almond Breeze Zero e Orixinal elabóranse con
améndoas de California e son unha excelente
alternativa ás bebidas de soia. A primeira elabórase
sen azucre engadido e conta con só 14 calorías por
cada 100 ml. Pola súa banda, a variedade Orixinal
adózase con azucre de cana natural e contén 24
calorías por cada 100 ml.
Ambas as dúas variedades, Zero e Orixinal, están
libres de soia, ovo, lactosa, glute e cacahuetes.
Apta para veganos e vexetarianos, carecen de

graxas saturadas e colesterol, constituíndo unha
alta fonte de calcio para os consumidores que
desexan un estilo de vida saudable sen renunciar
ao sabor.

O leite de améndoas con ‘mellor sabor’
Nunha cata a cegas, os consumidores distinguiron
o sabor do leite de améndoas Blue Diamond como
o mellor entre as principais marcas presentes no
mercado español. Ademais, a súa presentación foi
tamén a preferida, polo seu deseño e o seu atractivo
no punto de venda.

Blue Diamond,
modelo global de innovación
Con sede central en Sacramento (California), a
cooperativa Blue Diamond foi fundada en 1910 e é
considerada un modelo de innovación, exportando
a máis de 100 países. Blue Diamond Growers é unha
cooperativa formada por máis de 3.000 produtores
de améndoas en toda California, que se encargan
de obter os froitos secos de alta calidade cos que se
elabora Almond Breeze.
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A alianza Feiraco-Blue Diamond prodúcese en
pleno auxe do mercado de leites vexetais, no
que a soia está a deixar paso a améndoas e
outros produtos como avea, arroz ou abelás.
A colaboración dá resposta á demanda do
consumidor actual, que busca produtos saudables
e baixos en calorías. Unha oportunidade para
Feiraco de ampliar o seu modelo de negocio,
aliñado sempre coa misión de ofrecer produtos
de alta calidade, saudables e sustentables que
satisfagan as necesidades de benestar dos
consumidores.

A bebida de améndoa agora representa
o 62% da categoría (vs. 16% en 2010)
Outros 2%
Coco 7%
Arroz 4%
Soia 24%
Améndoa 62%

Caso en España

Grazas á alianza con Blue
Diamond, líder mundial en
produtos de améndoa, a
cooperativa convértese en
fabricante e distribuidor único
da marca na Península

Envasado seguro e práctico
As variedades de Almond Breeze preséntanse no
envase Tetra Brik Aseptic1L Slim, que protexe os
alimentos da luz e o aire grazas á súa composición
e ao seu sistema de envasado aséptico, facéndoo
ideal para toda clase de experiencias de consumo
ao conservar os alimentos a temperatura
ambiente. Ademais, ambas as dúas variedades
lanzáronse co sistema de apertura HeliCap 27,
un tapón de rosca dun só paso que achega
comodidade e confianza aos consumidores
mediante a combinación dun sistema de fácil
apertura cunha excelente seguridade.

Leite de améndoas, mercado á alza
A alianza Feiraco-Blue Diamond enmárcase
nun contexto internacional no que se vén
experimentando un notable crecemento do
consumo de bebidas vexetais. No caso dos EE.UU.
o consumo da bebida de soia sofre unha acentuada
caída a favor doutros leites vexetais, especialmente
o de améndoa, que representa na actualidade o
62% do mercado global de bebidas vexetais.

En España, o terceiro país en consumo de améndoa
despois de Estados Unidos e de Alemaña, o leite
de améndoas ten unha boa posición no mercado.
Ademais de incrementar a súa penetración
nos fogares, vai acompañado dun aumento na
frecuencia de compra e do volume de litros
adquiridos en cada compra, sinais que amosan un
segmento en continuo crecemento.
As cifras demóstrano: no mercado nacional de
bebidas vexetais, o leite de améndoas é o que
reporta un maior crecemento porcentual (+ 40%) e o
segundo maior crecemento absoluto (+ 4,9 millóns
de euros). É unha realidade que Feiraco quere
aproveitar para ampliar o seu modelo de negocio
e ofrecer maior variedade de produtos, saudables
e sustentables, que respondan ás demandas dos
novos consumidores de hoxe en día.

Os tres principais países
en consumo de améndoa (t)
Estados Unidos
Alemaña
España

77.800
57.100

32.200

Consumo alto per cápita
Insubstituíble en pratos
e sobremesas típicas
Vinculación tradicional
e emocional co consumidor
O consumidor sabe o que é a améndoa,
pero non sabe o que é a soia
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Xema Galicia
Negreira
(A Coruña)

Actividade: Como novidade, este 2016 impartimos
cursos de aplicador de produtos fitosanitarios (básico e cualificado).
Persoa de contacto:
Jesús González

Servizos á cooperativa

Zoonort
Mosteiro - Pol
(Lugo)

Actividade: Distribución e venda de produtos
zoosanitarios, fitosanitarios, sementes de pradeira
e millo, fertilizantes, alimentación para leitóns e
correctores e núcleos para a fabricación de pensos.
Persoa de contacto:
Jesús Trigo

Teléfono: 981 881 769
info@xemagalicia.com · www.xemagalicia.com

Teléfono: 982 345 901
info@zoonort.com · www.zoonort.com

Doval Maquinaria
Castro Riberas de Lea
(Lugo)

Actividade: Distribuidor oficial de “WEIDEMANN”
(telescópicas, cargadoras e C. telescópicas) e
“ROTOMIX” (unifeed autopropulsado) para Galicia.
Persoa de contacto:
Departamento comercial

FRIOR
Coirós e Ordes
(A Coruña)

Actividade: Venda, instalación, mantemento e reparación de todo tipo de instalacións de muxidura e tanques
de frío, así como ferraxes, bebedoiros, chans de goma,
‘arrobaderas’ e todo tipo de accesorios para a corte.
Persoa de contacto:
José Luis Sánchez Panete

Teléfono: 660 417 676 / 982 310 026
comercial@dovalmaquinaria.com
www.dovalmaquinaria.com

Recambeos
San Martiño
Sarria (Lugo)

Actividade: Compra-venda de maquinaria agrícola
e repostos. Importadores de TECHNIK-PLUS (sementadoras neumáticas) para a Península. Concesionario oficial de LEMKEN (laboreo, sementeira e
pulverización) para Galicia e Asturias.

Teléfono: 981 774 500 / 981 682 195 / 606 943 447
frior@frior.com · www.frior.es

Restaurante
Pontemaceira
Ponte Maceira-Agrón
(Ames)
Actividade: Dous ambientes, restaurante á carta
e mesón con racións e menú. Menús para grupos,
banquetes e celebracións. Salóns con diferentes
capacidades. Terrazas con vistas ao río.
Persoa de contacto: José Mª. Gaspar

Persoa de contacto: Roi Rodríguez Castro
Teléfono: 982 532 355
correo@recambeos.com · www.recambeos.com

Teléfono: 981 881 680
info@restaurantepontemaceira.com
www.restaurantepontemaceira.com
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O compromiso activo entre os
socios e a cooperativa: a formación

Continuamos coa nosa formación, baixo a temática
de “Obradoiros para o empoderamento da muller
no rural”, e remarcando a importancia da nosa
participación no eido da cooperativa, para favorecer
e ser referentes en integración e igualdade.
Todos os programas de actuación centrados na
formación das mulleres rurais son un impulso
constante e necesario para favorecer a súa presenza
nas cooperativas e, polo tanto, facer valiosos e
notorios os seus feitos.

Os programas centrados nas
mulleres favorecen a súa
presenza nas cooperativas
Consideramos que é esencial o manexo das
novas tecnoloxías, a xestión de redes, para ter
unha perspectiva de visión global e, deste xeito,
desenvolver a nosa capacidade crítica.

Na línea de favorecer esta aprendizaxe, tivemos
duas xornadas os pasados 26 e 28 de xaneiro:
unha, a nivel básico e outra a nivel máis avanzado,
onde nos ensinaron como conectarse a unha rede
wifi, enviar mensaxes, engadir contactos, formar e
crear grupos, listaxes de difusión, configuración e
outras accións.

Enviar mensaxes, formar
grupos ou como conectarse a
unha rede wifi foron algúns dos
temas tratados
Xornadas
Esta inquietude pola formación en coñecementos
das TIC e novas tecnoloxías quedou moi presente
nas xornadas que tivemos na cooperativa:
“Atrévete contigo mesma” e nos encontros
coas socias. Son cursos de formación abertos a
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novas convocatorias todo o ano. Ruth, axente de
Igualdade e Técnico en Agaca, foi a encargada de
impartir a formación.

manipulación correcta do instrumental preciso,
xunto coas indicacións para a conservación e
desconxelación do seme.

Ademais, no mes de febreiro (os días 24 e 25)
celebrouse un curso de inseminación impartido
polo noso técnico e veterinario Rubén Laria,
onde, grazas á súa profesionalidade, todo semella
máis doado.

Ademais, ofreceuse unha breve explicación sobre
os distintos produtos que existen no mercado
xenético (touros xenómicos, seme sexado ou
fecundación in vitro).

Tamén se explicou cal é a técnica de inseminación
artificial a través da manipulación do útero da
vaca vía rectal e os pasos a seguir para unha

Oferta especial
Cuberta Vredestein

Modelo: Traxion plus
420/70 R24 130 A-8
Só 2 unidades.
Montaxe nas nosas instalacións.

Foto: Luis Cobas

O 24 tivo lugar a parte teórica nas instalacións
da cooperativa e o 25, a práctica. Os socios
recibiron coñecementos sobre a anatomía do
aparato reproductor da vaca, así como nocións de
fisioloxía e do sistema hormonal que regula o ciclo
reprodutivo do animal.
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Día Internacional da Muller
O Día Internacional da Muller, celebrado o 8 de
marzo, é o resultado dunha longa e moi dura
historia que xa comezou no século XIX. Un día
como ese, en 1857 un grupo de mulleres obreiras
da industria téxtil saíu á rúa pasando polos barrios
máis adiñeirados de Nova York para protestar
polas miserables e infrahumanas condicións nas
que traballaban.

produciuse de novo un incendio nunha fábrica de
camisas Triangle Shirtwaist con centos de mulleres
no seu interior. O resultado deste tráxico suceso foi
a morte de 146 mulleres. Esta traxedia provocou
que a lexislatura estadounidense recollera melloras
na seguridade do sector industrial.
En 1975, coincidindo co Ano Internacional da
Muller, a Organización das Nacións Unidas celebrou
o Día Internacional da Muller o 8 de marzo. Este
ano incidiuse no lema “Por un planeta 50-50 en
2030: demos o paso para a igualdade de xénero”.
Con el pídese aos gobernos que sexan quen de
realizar compromisos para abordar as dificultades
que impiden o noso progreso e empoderamento
e poder rematar coas diferenzas existentes entre
homes e mulleres. A ONU elaborou unha axenda de
cinco obxectivos con vistas a cumprir co horizonte
posto no 2030:
• Vixiar para que todos os nenos e nenas teñan
acceso a servizos de atención e desenvolvemento.
• Loitar por unha ensinanza gratuíta, equitativa e
de calidade.
• Derrubar as barreiras de discriminación coas
mulleres e nenas.

A loita das mulleres polos seus dereitos continuou
o 5 de marzo de 1908 de novo en Nova York, onde
se produciu unha folga na que 40.000 costureiras
de grandes fábricas reivindicaban a igualdade
salarial, a diminución da xornada laboral a 10 horas,
tempo para poder aleitar aos fillos, o rexeitamento
á escravitude infantil ou o dereito a unirse a
sindicatos. O resultado desta folga foi a aparición
de máis de 100 mulleres queimadas nunha fábrica
téxtil por un incendio.
Anos máis tarde, durante a Segunda Conferencia
Internacional de Mulleres Traballadoras celebrada
en Dinamarca, aprobouse a proposta de Clara Zetkin
de declarar o día 8 de marzo como Día Internacional
da Muller Traballadora. A primeira vez en celebrarse
foi o 19 de marzo de 1911, pero o 25 do mesmo mes

• Eliminar todas as formas de violencia públicas e
privadas, incluídas a trata, a explotación sexual ou
laboral...
• Erradicar o matrimonio infantil forzado, así como
a mutilación xenital feminina.
Dende Feiraco queremos felicitar a todas e cada
unha de vós: nais, fillas, irmás, amigas, socias,
traballadoras, por seguir loitando por lograr a
igualdade, xa que só é un día de celebración, pero
son 365 días de loita para conseguir este obxectivo,
que, en definitiva, todo se logra co apoio de homes
e mulleres.

Carmen Rodríguez Rodríguez
Vicepresidenta de Feiraco
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Receita

Rosquillas caseiras

Ingredientes:
• 6 ovos caseiros
• 6 culleradas de azucre
• 500 g de nata líquida FEIRACO
• 1 kg de fariña
• 1 iogur natural CLESA
• 1 culleradiña de sal
• 1 sobre e medio de fermento en po

Preparación:
Mesturamos os ovos, o iogur, a nata, o azucre,
a cullerada de anís e as reladas de limón nun
bol. Batemos todo e engadímoslle o sal e máis o
fermento. Volvemos a bater todo ben e comezamos
a incorporar a fariña sen deixar de remover ata
conseguir que a masa estea branda, pero ao
mesmo tempo que non se nos pegue. Unha vez que
cheguemos a este punto, podemos ila cortando sen
esperar a que levede. Esparexemos fariña nunha
superficie plana e collemos anacos da masa para
darlle a forma dunha rosquilla.

• 1 cullerada de anís
• Reladas dun limón grande ou de dous pequenos

Debemos ter preparada unha tixola con aceite de
xirasol en abundancia para cubrilas, así, ao mesmo
tempo que se friten, adquiren unha cor dourada a
fogo medio. Unha vez feitas, podemos decoralas
botándolle azucre moído por riba.

María Pérez
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