
Levr savet evit gouel ar Mammoù-Kozh 2021



Farz gant legumaj Bro-Leon

Danvezioù evit 6 :
150g kabelloù-touseg shi-také
2 garotezenn
1 ognon Rosko
3 vi
100 g lard troc’het a-dammoù pe larjezennoù
80 g bleud gwinizh
20 g bleud gwinizh-du
25 cl dienn
25 cl laezh hanter-diennet
1 tamm amann evit ar moul
Pebr hag holen

Rak-tommañ ar forn war 200°C.

Troc’hañ ar c’harotez ha poazhañ anezho en dour sal e-pad 10 mn.

Troc’hañ an ognon hag ar c’habelloù-touseg a-dammoù bihan.

Lakaat an ognon da rouzañ en ur baelon, hep druz hag ouzhpennañ
ar c’habelloù-touseg. Poazhañ e-pad 10 mn.

En ur baelon all lakaat da rouzañ an tammoù lard.

Terriñ ar vioù en ur bezel, ouzhpennañ ar bleud ha meskañ.

Diskenn al laezh hag an dienn ha meskañ c’hoazh.

Ouzhpennañ al legumaj hag al lard yenaet er meskaj. 

Holeniñ ha pebrañ.

Diskenn an toazh en ur moul ha poazhañ 20/25 mn dindan 200°C.
                   



Setu amañ ar rekipe hag ar fotoioù. 

Ur rekipe ‘moa bet tro da dañva e ti ur vignonez 

din. Plijadur o deus bet va merc’hed bihan, 

Lilwenn, Tifenn ha Salomé o troc’hañ, o 

veskañ... hag o tebriñ war-lerc’h ! Ur fars a 

c’hell bezañ debret tomm pe yen gant ur 

saladenn. Hag evidon-me eo bet un digarez 

evit digemer asambles teir dimezell ha kaozeal 

brezhoneg ganto er-maez eus ar skol !



Spoum chokolad

Danvezioù :
200 g chokolad du
100g chokolad pralin
6 vi
3 loiad dour

Terriñ ar vioù.

Lakaat ar melen en ur volenn. Ar gwenn en ur volenn all.

Terriñ ar chokolad bihan bihan.

Lakaat teir loaiad dour teir mun. e Micro-onde da deuziñ.

Dornañ ar gwenn vioù gant ar mekanik electrik.

Kemmeskañ ar chokolad teuzed gant ar melen vioù hag ar gwenn savet e erc’h.

Lakaat e-barzh ar fresk un hanter dervezh a-raok lipad ar mourroù.

Echu. Kaer mat eo. Lipat ar pod hag al loa.

                   



Cela a été pour m
oi , u

n grand plaisir d
e 

fabriquer la
 recette de la mousse au 

chocolat, d
essert p

référé de la famille et 

en partic
ulier du papa de Naig.

Un échange enrichissant en Breton 

avec ma petite
 fille

 de 5 ans ½.



Vi ec’h

  

Aozennoù evit 2 zen
15 cl laezh
1 vi
10 g sukr evit ar gwenn
25 g sukr evit al laezh
1/3 biz vanilha

Amzer klok : 25 mun.

Lakaat al laezh da virvilhat en ur ouzhpennañ ar sukr hag ar vanilha.

Dispartiañ ar gwenn eus ar melenn. 

Meskañ buan ha kreñv ar gwenn betek ma vezañ ec’h, 
hep disoñjal lakaat ar sukr e-barzh (10g).

Lakaat loaioù gwenn e-barzh ur gastelodenn laezh tomm o rollvirviñ. 
Poazañ 2 vunutenn bep tu.

Ur wech poazet ar gwenn, tennañ anezhañ ha lakaat da zizourañ en ur sil.

Evit an dienn-saoz, meskañ al laezh tomm ha melen ar vi.

Rannañ an dienn e-barzh 2 bod ha lakaat warnañ un tammig gwenn.

Mirout er yenerez araok servijout.

Menam, menam !
                   



Setu amañ ur re
kipe kegin 

graet gant M
aël hag e vamm-gozh 

Mamie Jeannine.

Dibabet eo bet an dibenn pred-se 

pezeogwir M
aël a zo sot gant an 

dienn-saoz ha vioù a zo e ti m
amie 

Jeannine.



Skotenn « marbré »

  

Aozennoù
250 g Bleud
250 g Amann blot
200 g Sukr
5 vi
1 sac’had goell
150dr chocolad
1 sac’had sukr vanilhez

Tommañ ar four 200 °C

Meskañ an aman blod gant ar sukr.

Meskañ ar vioù unan-hag-unan.

Lakaat ar bleud hag ar goell.

Disken an 2/3 eus an toaz en ul lestr. Meskañ ur sac’had sukr vanilhez.

Lakaat ar chocolad da deuziñ ha meskañ gant an toaz ha chom.

Lakaat an toazennoù vanilh ha chocolad a bep eil e-barzh ar plad.

                   



Brav ha mat e
o !

Kontant e oa Korentin ha Io
zen da 

implijo
ut a

r m
ekanik tre

dan evit 

meskañ an to
az.

Pep hini en deus graet a
r p

ezh en 

doa da ober g
ant plija

dur.



                   

Trugarez vras da

Anne, Salomé, Lilwenn ha Tifenn

Louise, Naig ha Tonton Vincent

Jeannine ha Maël

Marie-Thé, Korentin ha Iozen

Ha tud ar vugale

Ken ar c’hentañ 
tro evit sevel 
levr sekred kegin 
va zad-kozh.

E miz 
Here!
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