AS BRAVAS
Un novo concepto de cestas

ferreiro desde 1958
especialistas en produtos galegos

Ferreiro desde 1958 somos un negocio familiar fundado polos
irmáns Ferreiro. Cunha ampla experiencia en produtos do país,
queremos manter a esencia e a alma da “tenda de barrio” onde
medramos.
Partindo da idea do valor do noso, que en si mesmo é un agasallo,
facemos cestas para empresas e particulares. Son 100% Galicia
tanto por dentro como por fóra. Isto levounos a pensar e
reinventar diversos contedores, procurando diferenciármonos do
resto, sumando así un valor á nosa proposta.
Distinto a todo o que tedes visto é o que vos presentamos
deseguido.

Non ides pasar desapercibidos.

Teresa Herrera (A Coruña 1712-1791) foi unha muller
tremendamente valente e peculiar.
Movida por uns férreos valores, empregou a súa
herdanza, tras quedar orfa, como refuxio no que se
volcou para manter e acubillar mulleres e nenos
enfermos sen recursos. Con esta herdanza, achegas
e doazóns, conseguiu facer realidade o seu soño:
crear un hospital de caridade en A Coruña.
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D.O Ribeiro Deseu
Mencía D.O Ribiera Sacra Pazo de Bexán
Vermú blanco ou tinto galego Lodeiros
Zamburiñas ft Fernando Rei Conservas Ar de Arte
Paté de bacallau e mazá confeitada Conservas La Curiosa
Tostas de pan con AOVE Mariñeiras
Queixo de tetilla D.O San Simón da Costa tamaño bufón
Carmen Chao
Chourizos con castañas Casa da Avoa
Aceite de oliva elaborado en Galicia Alma Meiga
Galletas artesás variadas Pitucas

Ángeles Albariño (Ferrol, 1916 - California, 2005)
Licenciada en ciencias naturais, exploradora dos
océanos, converteuse así na primeira muller que
acompañou aos ingleses en calidade de cientíﬁca.
Achou en total 22 novas especies. Desde 2011, un
buque oceanográﬁco leva o seu nome.
“A creatividade e a imaxinación son as calidades
básicas para un cientíﬁco, porque a ciencia, en
realidade, é unha arte”
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D.O Rías Baixas Albariño Carallán
Sardiñas en AOVE Conservas Ar de Arte ft. Fernando Rei
Tarro de lombos de bonito en AOVE conservas La Brújula
Queixo tradicional galego patelo de Carmen Chao
Chouriciños de lata Casa da Avoa
Turrón artesán de chocolate e améndoa Do Noso
Licor Fonte do Frade
Cervexa Artesá Curuxa Miña terra galega
Espumoso de Albariño Marola

Rosalía de Castro (Santiago, 1837-Padrón, 1885) é
o símbolo indiscutible.
Se algunha persoa viva ou morta, real ou ﬁcticia,
simboliza Galicia, é ela. Foi unha das poetas máis
destacadas do século XIX. Entre outras linguas, a
súa obra foi traducida ao ruso e ao xaponés.
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Vermú con base de albariño Botafumeiro
Mencía D.O Ribeira Sacra Heroico Bodegas Regina Viarum
Licor Costa Atlántica
Queixo artesán con paprica da Vera
Pastrami Casa da Avoa
Loncheado de Xamón Gran Reserva
Peza de lombo duroc
Paté de Lacón con grelos Conservas Mareterra
Aceite de oliva virxe extra Galeo

Isabel Zendal (Ordes, 1773) foi a primeira enfermeira
da historia en misión internacional.
Partiu con 37 persoas desde o porto de A Coruña
cunha expedición que levaría a vacina da varíola a
América e da que se beneﬁciaron directamente 250
000 persoas.
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Mencía D. O Ribeira Sacra Barbadelo
Vermú branco ou tinto galego Povarelo
Licor café Paragüero
Paté de mexillóns Conservas La Curiosa
Paté de bacallau Conservas La Curiosa
Cabala estilo canalla Conservas La Curiosa
Queixo bañado cun toque de café e canela
Mouro de Campocapela
Peza de salchichón cular
Bica amanteigada ourensá con froitos
vermellos Burgana

Concepción Arenal (Ferrol,1820 - Vigo,1893) foi unha
das pioneiras do feminismo español.
Nunca deixou que ser muller supuxese unha
desvantaxe. Quixo ser avogada e disfrazouse de
home para poder asistir como oínte á facultade de
dereito. Foi a primeira muller premiada pola academia
de ciencias morais e política, presentándose con
nome de home. Non se cansou de criticar as teorías
que defendían que a muller é inferior e defendeu o
acceso da muller a tódolos niveles educativos.
“Abride escolas e pecharanse cárceres”
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Godello D.O Valdeorras Abrecaminos
Espumoso de Mencia ou Albariño Alma Atlántica
Bodegas Martin Códax
Zamburiñas Camiño de Santiago (Etapa Santiago)
Conservas Ar de Arte
Sardiñas en AOVE Camino de Santiago ( Etapa Sarria)
Conservas Ar de Arte
Navallas en AOVE Conservas Mariscadora
Queixo con leite cru e chourizo de porco celta de
Campocapela
Tableta de chocolate artesán puro Anthony
Mel artesán de mil flores Millares

Sofía casanova (Culleredo 1861 - Poznam 1958)
sendo nena escribiu os seus primeiros textos e
poesías recibindo louvanzas de círculos literarios da
época, converténdose, máis tarde, na primeira
muller xornalista de guerra. Cubriu as dúas Guerras
Mundiais e a persecución dos xudeus por parte dos
nazis, escribiu diversos artigos para xornais que
narraba o sufrimento da poboación civil nos
conﬂitos que ela mesma presenciaba e, ademais,
chegou a traballar en varios hospitais como
enfermeira Durante a Primeira Guerra Mundial.
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Mencía D.O Ribeira Sacra Pepe Porter
Godello D.O Monterrei Pepa Porter
Mexillóns en escabeche Conservas Ar de Arte Ft. Fernando Rea
Lombos de ventresca de atún ao curry Conservas La Curiosa
Paté de Sardiña Conservas La Curiosa
Peza de Lombo de porco duroc criado en Galicia
Queixo Bisqato Xiros
Marmelo Eco A Morena
Panettone artesán galego de Andrade

Se temos que falar dunha muller irreductible, esa é
María Pita (1564-1643). A súa historia enmárcase nesa
enorme batalla que loitaban españois e ingleses en
distintos frontes. Ao chegar a Galicia, o que non
esperaban atoparse os homes de Inglaterra era con
esta muller, unha heroína que, tras rematar coa vida
do alférez inimigo, lanzouse á batalla enarborando a
bandeira que este deixara caer, levantando o ánimo
de toda a cidade para seguir loitando.
“Quen teña honra que me siga”
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D.O Rias Baixas Albariño Casal Caeiro
Vermú galego Petroni
Sardiñas en AOVE Conservas Sotavento
Tarro de lombos de bonito en AOVE Conservas La Brújula
Paté de centola Conservas Submarino
Navallas ao natural Conservas Ar de Arte ft Fernando Rei
Zamburiñas en salsa de Vieira Legado de Lola
Caramelos artesáns de manteiga salgada O Gaiteiro

Coñecéronse estudando na Escola de Mestras de
A Coruña e namoraron.
En 1901, Elisa vestiuse de home, inventou un
pasado (unha infancia en Londres) e converteuse
en Mario. O 8 de xuño dese mesmo ano,
Elisa-Mario e Marcela casaron. Sóubose pronto o
que pasaba en realidade e foron perseguidas,
excomulgadas e escaparon a Arxentina. A acta de
matrimonio, iso si, nunca chegou a ser anulada.
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Variado de galletas personalizadas por Bombonería Praliné
Astro Café Roasters
Infusión Astro Café Roasters
Estoxo de Maruxas de Nata
Bica manteigada ourensá con froitos vermellos Burgana
Chocolate con leite artesán Raposo
Amendoados artesáns ourensáns
Variado de 3uds de licores artesáns (10cl)

Personaliza
A túa cesta, como queiras e a medida

Cervexas

Doces

Viños

Licores

Queixos

Embutidos

Conservas

e moito máis!

ferreiro desde 1958
especialistas en produtos galegos

Rúa San Diego, 1, 15009 A Coruña

678 09 98 35
981 28 36 84

www.ferreirodesde1958.com

“Eu son libre, nada pode conter
a marcha dos meus pensamentos
e eles son a lei que rexe o meu destino”

Rosalia de castro

