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 PRESUMIMOS DE RAZAS AUTÓCTONAS 
NA EXPOLUGO 2017

Un ano máis, criadores, animais e técnicos das asociacións de 
Boaga citámonos no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo para 
participar nas diversas actividades programadas na Mostra Gan-

Expolugo

Un desfi le de gando moi concorrido

Polas rúas do centro de Lugo houbo un bonito des� le de gando no 
que participaron as razas autóctonas. Alí estiveron un galo e unha 
galiña de Mos, que transportaron os criadores Javier Álvarez Cela e 
Noel Freire, os cales baixaron diante do concello de Lugo dun au-
tobús dos anos sesenta, como aqueles nos que se viaxaba hai anos 
para asistir ás feiras. 

Ademais, participaron os criadores de Cabra Galega e Ovella Galega 
Alberto Santín e Luis Fernández, que amosaron dous atractivos exem-
plares, un castrón de Cabra Galega e unha femia de Ovella Galega.

PALMARÉS

Categoría de Galiñas
1.º premio Galiña propiedade de José Luis Freire Castedo (Pol)

2.º premio Galiña propiedade de Francisco José Monasterio Solveira (Vilalba)

3.º premio Galiña propiedade de Emiliano Pol Ferreiro (Pedrafita do Cebreiro)

Categoría de Galos
1.º premio Galo propiedade de José Zapata Sánchez (Castro de Rei)

2.º premio Galo propiedade de Javier Álvarez Cela (Becerreá)

3.º premio Galo propiedade José Zapata Sánchez (Castro de Rei)

Unha nova edición do concurso de Galiña Mos
No marco da Expolugo 2017 convocouse a quinta edición do Concurso-Exposición 
Monográ� co Provincial da Galiña de Mos. Estes foron os resultados:

Parabéns a todos os premiados e a todos os criadores que participaron no concurso!

deira Expolugo, que desta volta tivo lugar os días 7 e 8 de outu-
bro ao abeiro do San Froilán, co patrocinio da Fundación Feiras 
e Exposicións de Lugo e da Deputación Provincial de Lugo.
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Mercado alimentario e degustacións das nosas razas

Granxa Chousa do Lea, de José Zapata, que ofreceu empanada de 
carne de Galiña de Mos e tamén peituga de galo de Mos en escabeche. 
Granxa Aves do Concello, de Francisco Monasterio, que ofreceu ca-
pón de Vilalba guisado da raza Galiña de Mos.
Granxa Aeiroá, de Sandra López, quen deu a degustar � lloas re-
cheas de galo de Mos e Cachena con queixo de San Simón e polo de 

En Expolugo tamén se organizaron unha serie de degustacións e presentacións de produtos das nosas razas autóctonas durante 
os dous días que durou a feira. Estiveron presentes 15 marcas de produtores que comercializan baixo o logo 100% Raza Autóctona 
e todas as propostas culinarias foron excelentes: 

Sen dúbida, foi unha ocasión ideal para que os produtores puidesen dar a coñecer as súas marcas e os seus produtos.

Expolugo

raza Galiña de Mos estufado con dátiles.
Ramón Vázquez, que serviu Cachena guisada. 
Cachenas de San Breixo, que deu a probar raviolis recheos de carne 
de Cachena.
Ganado de Lemos, que puxo a súa chacina de boi de raza Vianesa.
Granxa Teixeiro e Pistón, que ofreceu cabrito da raza Cabra Galega.

Exposición de exemplares vivos 

Formaron parte da exposición provincial varios animais das no-
sas razas bovinas Cachena, Caldelá, Frieiresa e Vianesa, así como 
de Ovella Galega, Cabra Galega e de Galiña de Mos.. 


