
 
 

 

 
 
 
 
 

Polbo

Tamaño mínimo: 1000 g  

Forma de medición: o polbo 
medirase polo peso total unitario 

 

Código FAO: OCC 

Nome científico 
Octopus vulgaris 

Nome galego 
Polbo 

Nome castelán 
Pulpo 

Aporta selenio, 
Iodo,   

calcio, sodio  
fósforo, zinc e 

magnesio 
 

Aporta  
proteínas  

de alto valor 
biolóxico 

Baixo aporte 
de colesterol 

Escaso  
contido  

calórico 

Rico en 
vitaminas B, 

A, E, niacina e 
tiamina 
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Como cociñalo: 

A forma máis tradicional de preparar o polbo é á feira con 
cachelos pero admite outras preparacións como encebolado, á 
grella, en caldeirada ou con fabas. Tamén pódese degustar en 
brochetas, con filloas, en salpicón ou á vinagreta. 
 
Está riquísimo en empanada, ou nun guiso con arroz e patacas, 
ou cun rustrido de cebola e pemento á mugardesa.  

Tipo de produto: 
Cefalópodo 

Hábitat: 
Habita principalmente en fondos 
rochosos desde a líña de costa ata 200 
m de profundidade. Especie de hábitos 
nocturnos, polo día ocúltase en covas 
e pola noite sae na busca das súas 
presas. 

Arte de pesca: 
Nasas 

Comercialización: 
Fresco 
Conxelado 
Cocido 
Pasteurizado 

Sabías que...? 

É un cefalópodo de cor grisáceo e marrón vermello no dorso e 
branquecino no ventre. O seu corpo é robusto e musculoso, pequeno 
en relación á cabeza que está ben diferenciada. Dela saen 8 brazos 
situados ao redor da boca localizada no centro. A boca posúe un pico 
de quitina chamado pico de loro co que tritura as súas presas. 
Aliméntase de crustáceos, moluscos e peixe. Ten dúas filas de 
ventosas nos tentáculos pola súa cara interna, a diferenza do polbo 
cabezón (Eledone cirrhosa). Posúe unhas células con pigmentos, 
chamadas cromatóforos que lle permiten alterar a cor, o aspecto e a 
forma do seu corpo nun instante. 
Utiliza o sifón para desprazarse bombeando auga a chorro e para 
expulsar tinta para fuxir dos depredadores. 
En Galicia o ciclo vital do polbo é de aproximadamente dous anos. O 
principal período reprodutivo acontece en primavera. Cada femia pode 
poñer ata 500.000 ovos. Tras a posta, a femia deixa de alimentarse e 
dedícase a limpar, ventilar e protexer aos ovos. Despois deste período, 
morre por inanición.  
A súa explotación regúlase por plans de xestión anuais. 
 

Mellor época de consumo: 


