
  

 
 
 
 

 

Agulla

Tamaño mínimo: 25 cm 

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

Código FAO: GAR 

Nome científico 
Belone belone 

Nome galego 
Agulla 

Nome castelán 
Aguja 

Minerais:  
destaca a 

presenza de 
Fósforo e 
Magnesio 

potasio  

Aporte de   
proteínas  

de alto valor 
biolóxico 

Alto contido en 
ácidos graxos 

omega 3 

Inclúe todos os 
aminoácidos 

esenciais 

Rico en 
vitaminas do 
grupo B, B3, 
B6, B9 e B12 
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Tipo de produto: 
Peixe 

Hábitat: 
Especie peláxica. Vive cerca da 
superficie a uns 100 m de 
profundidade. A agulla gústanlle as 
augas abertas e batidas. É un peixe que 
nada moi rápido. Achégase á costa no 
verán formando pequenos bancos. 

Arte de pesca: 
Enmalle 
Liña e cordel 

Comercialización: 
Fresca 
En conserva  
 

Sabías que...? 

A agulla é un peixe azul, de corpo alongado e estreito, de cor verdosa
con brillos prateados na zona do lombo. As súas mandíbulas son 
longas e rematan en punta. A súa lonxitude é case o dobre que a da 
cabeza e están armadas con dentes afiados. Os ollos teñen as 
córneas de cor amarelo. 
A espiña e as escamas teñen tonalidades azuis verdosas moi 
características. 
É un gran depredador, alimentándose maioritariamente de pequenos 
peixes.  
Cando se sinte ameazada, son característicos os seus saltos fora da 
auga.  
Acada a madurez sexual aos 2 anos de vida.  O tamaño común vai de 
30 a 60 cm, pero pode chegar aos 75 cm de lonxitude. No  Atlántico 
reprodúcese desde finais de febreiro ata finais de xuño. 

Mellor época de consumo:  

Como cociñala: 

A agulla posúe unha carne compacta moi saborosa que pode 
acoller diferentes preparacións na cociña. Pódese consumir fritida,
afumada, guisada con patacas ou pasta, en empanada, tostas ou 
ensaladas.  
Tamén elabórase en escabeche e á prancha. 

Na costa da Morte é moi frecuente preparala en caldeirada xunto 
con outros peixes azuis. 
  
 

 


