
  

 
 
 
 
 

Xarda

Tamaño mínimo: 20 cm 

Forma de medición: O tamaño 
mídese desde a punta da cabeza 
ata o extremo da aleta caudal 

Código FAO: MAC 

Nome científico 
Scomber scombrus 

Nome galego 
Xarda 

Nome castelán 
Caballa 

Minerais:  
Selenio, 

Fósforo, Ferro, 
Potasio e 
Magnesio 

potasio  

Aporte de   
proteínas  

de alto valor 
biolóxico 

Alto contido en 
ácidos graxos 

omega 3 

Axuda a 
diminuír o 

colesterol e 
triglicéridos 
en sangue 

Rico en 
vitaminas B12 
e D. Aporta B3, 

B6, B2 e 
vitamina E 

XAN  FEB   MAR  ABR 
MAI   XUN   XUL   AGO
SET  OUT   NOV   DEC 

Tipo de produto: 
Peixe 

Hábitat: 
Especie peláxica. Atópase desde 
augas superficiais ata 1000 m de 
profundidade. En inverno sitúase a 
maior profundidade que no verán. A 
finais da primavera, achégase a capas 
máis superficiais, nadando en grandes 
bancos, cando se captura. 

Arte de pesca: 
Cerco 
Enmalle 
Liña 

Comercialización: 
Fresca 
En conserva  
Conxelada 

Sabías que...? 

A xarda é un peixe azul, de corpo alongado e cilíndrico. É un peixe 
gregario, rápido nadador, con fouciño apuntado e boca ancha e 
mandíbula potente. Os ollos son grandes, con borde anterior e 
posterior cubertos por unha membrana ou pálpebra adiposa. 
O seu corpo está totalmente cuberto por escamas pequenas. Ten o 
lombo de cor azul verdosa con liñas transversais sinuosas de cor 
negra e os flancos son prateados e o vente branco, sen manchas.
Presenta unha especie de aletiñas (pínnulas) próximas á cola, tanto 
no dorso como no ventre.  
Aliméntase de pequenos peixes, cefalópodos e crustáceos. 
Acada a madurez sexual aos 2 ou 3 anos de vida, cando ten unha 
lonxitude duns 30 cm. Pode chegar aos 70 cm de lonxitude e, polo 
xeral, o tamaño que acadan as femias é superior ao dos machos. 
É unha especie lonxeva, pode vivir moitos anos. A idade máxima 
coñecida é de 17 anos.  

Mellor época de consumo: 

 

Como cociñala: 

Con intenso sabor, a xarda pódese consumir fritida, á grella,
marinada, en escabeche ou ao forno. Tamén en patés,
hamburguesas, albóndegas, tostas, revoltos, ensaladas. 
Máis suave é á prancha con allo, perexil e limón. No forno ten o 
equilibrio dun prato rotundo cunha gornición adecuada: sobre unha 
base de cebola e patacas, todo moi fino, póñense os filetes 
adobados, cóbrese con papel de aluminio e dáselle un asado curto.

 

 


