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INTRODUCIÓN 

Comer non é so unha necesidade, ten tamén un significado. A través da 

comida percibimos imaxes, lembranzas, emocións e afectos. 

Reafirmamos os nosos costumes, hábitos e, daquela, a nosa cultura.  

Hábitos e costumes que os nosos devanceiros se encargan de transmitir 

aos nenos e nenas a través da súa cociña. Na mesa emerxen grandes 

mostras da nosa vida social, realízanse os contactos entre as 

civilizacións, arredor dela reunímonos nas pequenas e grandes 

celebracións, e a través dos manteis transmítense tamén normas, 

crenzas, códigos e así a comida se transforma nunha linguaxe que 

permite expresar ás persoas que elaboran os nosos alimentos o coidado, 

o amor e a responsabilidade coa familia. Comer xuntos estreita os lazos 

familiares, é un motivo de encontro, de diálogo e un espazo de 

socialización e aprendizaxe. 

O bombardeo excesivo de publicidade, agresiva e persistente dalgúns 

produtos precisamente non moi saudables, acurrálanos e os nenos son 

os máis vulnerables a estas campañas. O estado da economía tradúcese 

tamén nas decisións domésticas que restrinxen, axustan ou amplían o 

consumo dos alimentos. 

Entre os alimentos que forman parte das “listas negras” dos rapaces 

están as verduras, pero despois, moi preto, quedan as froitas. 

 

QUEN FAI A COMIDA?  

A educación en alimentación e nutrición ten que vir marcada basicamente 

pola rede familiar pero o apoio dende o eido do ensino pode desenvolver 

estratexias de intervención que poderían servir de apoio e favorecer 

mellores hábitos alimenticios infantís. 

A interacción do neno co medio, e en especial co encargado/a do seu 

coidado ten moita importancia nos primeiros anos de vida co que este 
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vencello afectivo pode favorecer ou afectar negativamente á formación 

dos gustos e rexeitamentos dos alimentos. 

 

TODOS NECESITAMOS ALIMENTOS 

As froitas e verduras conteñen vitaminas e minerais e conservan a saúde 

facendo que o noso corpo funcione axeitadamente. Os alimentos 

proporciónanos enerxía e os nutrintes necesarios para medrar sans e 

fortes.  

Consumir poucos ou demasiados alimentos teñen consecuencias graves 

para a nosa saúde. Se comemos cantidades excesivas podemos 

desenvolver OBESIDADE e, ao contrario, se non comemos o suficiente e 

mesturando un pouco de todo, poderíanos afectar á saúde padecendo a 

DESNUTRICIÓN. Por iso falamos da DIETA EQUILIBRADA, é dicir que 

cada comida debe conter cereais, carnes, peixes, verduras e… froita, 

moita froita! 

Aproveitando que o Centro Dramático Galego (Agadic) revisa un texto de 

Carlos Casares, As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, temos 

unha oportunidade de ouro para levar aos centros de ensino o noso 

pequeno gran de area para concienciar aos máis pequenos e ás súas 

familias sobre a importancia dunha dieta san. 

 

HISTORIAS DE LARANXAS 

A laranxeira doce procede das rexións surorientais de Asia: China, 

Malaisia, Vietnam. O seu cultivo realízase dende hai milleiros de anos. 

Estendeuse por todo Oriente a través da Ruta da Seda. 

Os árabes introduciron a laranxeira aceda en Europa a través do sur de 

España no século X, pero a laranxeira doce non empezou a cultivarse ata 

os séculos XV e XVI. 

Existen numerosas variedades de laranxas e diferéncianse entre elas 

sobre todo polo sabor. Pero tamén o aspecto, tamaño e o seu zume 
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poden sorprendernos. Aquí, en España, hai unha variedade que foi 

colleitada de sempre: a “sanguinelli” cun zume vermello, moi doce e na 

súa pel leva uns aceites e esencias que arrecenden nos froiteiros e ata as 

cociñas enteiras. 

Cando pelamos unha laranxa vemos como salfiren, coma se fosen fogos 

artificiais, pequenísimas pingas que saben a maxia; pois ben, é porque a 

súa pel está provista dunhas vesículas (ou graniños) aceitosos. A pel de 

laranxa utilízase en produtos de beleza, perfumes e ata en produtos 

farmacéuticos. 

Unha laranxa foi escollida coma mascota da Copa Mundial de Fútbol de 

1982 que se celebrou en España. O personaxe chamábase “Laranxiño” e 

vestía o uniforme do equipo de fútbol nacional. 

Pero claro…. isto son historias antigas das laranxas, mellor dito… 

curiosidades. 

 

UNHA LARANXA É UNHA BOMBA 

Non, non vos asustedes! Estamos falando das laranxas pero aínda non 

abrimos ningunha. Cóntovos agora. 

A mellor época para comelas é dende o outono ata case principios de 

verán, polo que estamos de sorte, xa que as “nosas laranxiñas” estarán 

en Santiago no mes de decembro no Salón Teatro de Santiago de 

Compostela. 

As laranxas comercialízanse maduras porque xa non poden seguir 

madurando unha vez recolleitadas. 

Se abrimos unha á metade vemos que teñen de 6 a 12 gallos cheos de 

zume cargado de vitamina C. E, ollo ao dato, porque cada 100 g de 

laranxa contén ata un 90% das necesidades diarias que precisa unha 

persoa. 

Ademais, hai outra cousa máxica dentro do seu zume: os flavonoides que 

teñen efectos antioxidantes, antiinflamatorios e antitumorais.  
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A súa pel é rica en elementos aromáticos e serven de condimento para 

sobremesas, comidas, bebidas e marmeladas. Tamén son un bo 

repelente de mosquitos, formigas e outros insectos. 

Uff! Con todo iso teño razón, é unha bomba moi san para o noso corpo, 

por iso imos comezar unha campaña informativa para animar aos vosos 

pais, nais, avós, avoas, tíos, amigos… e veciños de que coman laranxas. 

 

NA COCIÑA NON PODEN FALTAR ESTES INGREDIENTES: 

DIVERSIÓN: Presentar os pratos dun xeito divertido, combinando cores. 

Procuraremos que o tamaño das porcións non sexan moi grandes, así 

poderemos repetir se nos gusta e quen non queira que marche a xogar. 

PARTICIPACIÓN: Involucralos na planificación e elaboración dos vosos 

alimentos. Garantizará moita ilusión á hora de comelo. 

INNOVACIÓN: Hai que inventar, combinar, experimentar, se non 

conseguimos algo realmente bo á primeira, seguiremos intentándoo e 

consultándollo á avoa, á nai, ao pai, aos profes… ou á veciña. Truco: 

tamén podes buscar en internet. 

 

LINGUA PARA FALAR… LINGUA PARA SABOREAR 

Xa sabemos que falamos para entendernos, expresar as nosas ideas e 

sentimentos, pero se entramos nunha cociña imos ter que estar 

preparados porque os cociñeiros e cociñeiras falan con palabras que 

poden levar a confundirnos, a deixarnos freados en seco pensando: ¿que 

quere que faga?, ¿que é iso?, ¿Onde o atopo?... non sei se queredes 

que siga ou mellor aprendemos inglés, alemán ou chinés, pero temos xa 

un pequeno dicionario coa TERMINOLOXIA CULINARIA EN LINGUA 

GALEGA que será a nosa marmita máxica, coma a de Asterix, así 

que…..fóra criptonita! 

No noso dicionario particular temos catro columnas : 
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Na primeira temos Os utensilios ou pezas coas que faremos a comida e 

serán de grande axuda para cociñar, adornar, e facer o noso traballo 

máis cómodo, rápido e… bonitiño. 

Na segunda temos A cociñar… Son palabras que temos que controlar 

ben para saber de qué xeito imos cociñar, son as técnicas. ¡Ollo ao piollo! 

Algunhas levan trampa.  

Na terceira temos os Misterios dos alimentos: produtos que teñen tantas 

formas, cores, sabores e arrecendos, que será moi difícil que á hora de 

comer “vos dean gato por lebre…”. Tamén hai palabras que utilizan os 

expertos e incluso as nosas nais e país … e ata as avoas e os profesores 

e profesoras. Pero agora si que imos a entender do que falan.  

A última, Palabras no seu punto, ¡esa sí que mola! Este Nadal imos 

deixar coa boca aberta ata o Apapalpador!!! Son palabras que soan a 

música, que pican na punta da lingua, que son unha brincadeira, un 

trabalinguas, e algunhas incluso as entenderán nenos doutros países… 

Imaxinádevos? 

Isto é falar galego si, …. pero tamén noutro idioma. 

Utensilios A cociñar Misterios dos alimentos Palabras no seu 
punto 

Araña Ao baño 
María 

Arroz: bomba, á cubana, salvaxe Barman 

Batedor Lume manso Azúcar: moreno, branco, de cana, 
candi, en terróns, granulado 

Banderilla 

Biberón Cocer en 
branco 

Leituga folla de carballo, iceberg, 
rizada, romana 

Chilindrón 

Coadoiro 
chinés 

Levedar Dieta, dieta atlántica, dieta 
mediterránea 

Pil-pil 

Escumadeira Marcar Pemento: chouriceiro, de Arnoia, de 
Padrón, do piquillo, morrón 

Benxamín 

Gardamanteis Maridar Polo: picantón, de corral, tomateiro,  Chimichurri 

Lavamáns Mechar Chocolate: branco, negro, con leite, 
de facer, con froitos secos 

Pionono 

Luva de cociña Napar Pataca: frixida, palla, panadeira, 
engurradas 

Portaescarvadentes 

Manga Rebozar Ovo: ao prato, cocido, duro, 
escalfado, estrelado,frixido, moreno, 
pasado por auga, revolto 

Restauración 

Mesa quente, 
refrixerada 

Redución Pementa: branca, negra,rosa, verde, 
de Caiena, de Xamaica. 

Sobremesa 
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Ola de presión Refrescar Prato: base, cha, de pan, fondo, 
sopeiro, de sobremesa, do día, 
combinado, único 

Tirabeque 

Pa Regar Servizo: á americana, á francesa, á 
inglesa, á rusa, de barra, de 
comedor, de mesa. 

Café capuchino 

Pinzas Salpicón Tortilla: de patacas, francesa, 
paisana 

Carambola 

Prancha Toro Xamón: fresco, asado, cocido, 
curado 

Cococha 

Pucheiro Asustar Alimento: dietético, enriquecido, 
perecedoiro modificado 
xeneticamente, ecolóxico, 
transxénico,  

Estar en comida 

Queimador Peneirar Auga. Con gas, sen gas, de 
manancial, mineral, tónica ,de azar 

Guacamole 

Recolledor de 
faragullas 

Desenmoldar  Xelea real 

Robot de 
cociña 

Rustrir  Polbeira 

Viradeira Á grella  Regalicia 

Sacabolas   Sésamo 

Tixola   Wok 

Tridente   Cabelo de anxo 

Batería de 
cociña 

  Touciño do ceo 

Bol   Mona de Pascua 

Campá   Roliño de 
primavera 

Cullerón   Segredo 

Trinchante   Taco 

Frixideira   Biscoito borracho 

Funil   Bóla de neve 

Tafona, forno   Bolo preñado 

Xiringa   Pluma 

   Burrito 

   Barquillo 

   Cola de peixe 

   Fideo de chocolate 

   Flor de sal 

   Lagarto 

   Navalla 

   Óso de santo 

   Peixe limón 

   Plátano macho 

   Polo picantón 

   Pulga 

   Restra 

   Navalla 

   Orella 
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   Bica 

   Lingua de gato 

   Cuscús 

 

OUTROS MISTERIOS CULINARIOS 

¡Onde imos chegar! Non sei que pasa nos fogóns, nos mercados, nas 

hortas, no mar... pero creo que veñen por nós. 

Son tantas as palabras que se necesitan nas cociñas que ata poñen os 

nosos nomes ás herbas, ás lambetadas, aos peixes, ás salsas… nomes 

de persoas. Hai que enterarse, que eu xa ando mosca…! Por certo… as 

moscas que teñen prohibida a entrada ás cociñas, a por elas! 

Botade unha ollada a estes nomes de nenas: 

Anxélica, Claudia, Clara, Xuliana, Cristina, Carlota, Luísa, Madalena, 

Melisa, Aurora, Rosa e ata a Pimpinela de Castelao aquí non queda a 

salvo ninguén. 

E qué me dicides dos nomes de nenos:  

Pancho, Nacho… e logo unha serie de nenos que deben ser moi bos 

(non sei se estudando, como compañeiros… ou cociñando), pero andan 

por ahí uns San Simón, Sanxacobe, Santiaguiño, San Xoán, 

Sanmartiño… Teremos que consultalo. 

 

ONDE PODO ESTUDIAR HOSTALERÍA? 

Non tes que buscar moito, hoxe a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria oferta numerosos centros públicos nos que 

podes estudar. Existen dous graos: medio e superior.  

 

Hostalaría e turismo: Ciclos formativos autorizados 
 
Grao medio 
Cociña e gastronomía 
Servizos en restauración 



 

 

Centro Dramático Galego: As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, de Carlos Casares 

10 
 

Grao superior 
Animación turística 
Axencias de viaxes e xestión de eventos 
Dirección de cociña 
Dirección de servizos de restauración 
Guía, información e asistencia turísticas 
Xestión de aloxamentos turísticos 

 

Podes estudar en calquera provincia da nosa Comunidade Autónoma. 

Pincha este enlace e atoparás algún centro na túa cidade ou pretiño dela. 

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/4884 

Cando remates estes ciclos a Xunta de Galicia ofrece outra posibilidade: 

o Centro Superior de hostalería de Galicia 

http://www.cshg.es/index.php/es/ 

 

BLA, BLA, BLA… 

A LENDA 

Todas as palabras teñen unha orixe e como non, a palabra LARANXA 

teñen unha lenda sáncrita moi antiga na que conta que os primeiros seres 

humanos viron un laranxal nunha determinada zona. Cando se 

achegaron a ver aquela árbore da que penduraban estas froitas tan 

chamativas comprobaron que había ao seu arredor unha chea de ósos de 

elefantes. Pensaron que aqueles invencibles e enormes animais comeron 

daquel doce, gorentoso e refrescante froito e que morreran de tanto 

comelas, así que a chamaron “narang” que significaba “veleno para 

elefantes”. 

Parece ser que algo de verdade pode haber porque aos paquidermos 

séntanlle moi mal os cítricos. 

 

 

 

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/4884
http://www.cshg.es/index.php/es/
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AS PALABRAS VIAXAN DE BOCA EN BOCA 

Seguindo coas palabras… Non paro de pensar de onde virá a palabra 

LARANXA e como a chamarán noutros lugares do mundo.  

Investigando e investigando atopei unha historia incrible sobre a palabra 

laranxa. Aprendín que así como Anxa sabe contos para abrir fontes e 

abrir ovos, hai persoas que estudan e investigar sobre a orixe das 

palabras. E é toda unha ciencia, chámase ETIMOLOXÍA.  

Pero a historia da palabra laranxa vén de moi, moi, moi lonxe.  

A palabra laranxa provén do sánscrito “narang (     )” pero xa era unha 

palabra prestada doutras linguas: as linguas drávidas, onde chamaban 

“narandam (     )” á laranxa amarga e “nagarukam (      )”, 
á laranxa doce. Logo, collerona prestada os árabes e chamaron “(naranj 
ج) رن جة á árbore, e “naranjah ,”(ن رن  o froito) e de aí ao castelán ,”ن

«naranjo» para a árbore e «naranja» para a froita. 

A palabra xunto coa árbore e a froita foron extendéndose polo mundo e 

mesturándose coas linguas que se falaban polos países.  

Por exemplo, os portugueses cambiaron o ene inicial por un ele 

“(laranja)”, os italianos para que o ele inicial non se confundira co artigo 

«la» eliminou o ele inicial chamándoa “(arancia)” mentres que os 

franceses a relacionaron coa palabra ouro (aurum) que viña do latín, pola 

cor dourada da froita. O resultado foi “(orange)”. Debido a que na Idade 

Media o idioma culto de Inglaterra era o francés, os ingleses copiárona tal 

cal “(orange)”. 

Os mariños portugueses, españois, árabes e holandeses prantaron 

árbores de cítricos ao longo das rutas comerciais para previr o escorbuto. 

Na segunda viaxe de Cristobal Colón foron levadas as sementes das 

laranxas e limóns a Haití e o Caribe e foron cultivadas e coidadas.  

No ano 1820 descubriuse nun mosteiro de Salvador de Bahía (Brasil) 

unha laranxa máis doce, gorentosa, fermosa, sen pebidas e cun embigo 

no extremo oposto do pedúnculo. Levárona a California onde se 

converteu cos anos na raíña das laranxas, hoxe coñecida como Navel 

Washington. Por certo, navel significa embigo. 
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Estendeuse o seu cultivo por Asia, Europa, Estados Unidos, Sudamérica, 

Sudáfrica e nalgunhas partes de Australia. 

Antigamente ás laranxas chamábanlle “laranxas da China” e aínda hoxe 

nalgunhas partes de México, República Dominicana e Porto Rico 

coñécense sinxelamente como “china” ou “laranxa china”. 

Así as cousas imos, repasar como queda a nosa palabra galega 

LARANXA noutras linguas. 

Aquí na Península Ibérica a chamamos en: 

 Bable: naranxa 

 Catalán: taronja 

 Euskera: laranja 

 Portugués: laranja 

e polo resto do mundo? 

 Albanés: portokalli 

 Afrikaans: oranje 

 Alemán: orange 

 Árabe: “قال رت ج ou (bortuqāl)“ ب رن  (naranj) ن

 Azerí: portaqal 

 Bielorruso:оранжево (oranževo)  

 Búlgaro: портокал 

 Danés: appelsin 

 Checo:oranžová 

 Chino: 橙 (chéng) 

http://es.wiktionary.org/wiki/asturiano
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=naranxa&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/catal%C3%A1n
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=taronja&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/euskera
http://es.wiktionary.org/wiki/laranja#Euskera
http://es.wiktionary.org/wiki/portugu%C3%A9s
http://es.wiktionary.org/wiki/laranja#Portugu.C3.A9s
http://es.wiktionary.org/wiki/alban%C3%A9s
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=portokalli&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/alem%C3%A1n
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=Orange&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/azer%C3%AD
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=portaqal&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/bielorruso
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/b%C3%BAlgaro
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/dan%C3%A9s
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=appelsin&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/checo
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=oran%C5%BEov%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://www.hantrainerpro.com/chino/diccionario/chino-espanol/traduccion-cheng_orange.htm
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 Eslovaco: oranžová 

 Esloveno: pomaranča 

 Esperanto: oranĝkolora ou oranĝo 

 Francés: orange 

 Finés: oranssi 

 Galés: oren 

 Grego: πορτοκάλι (portokalos)  

 Hebreo: כתום ou תפוז 

 Húngaro: narancs 

 Indonesio: oranye 

 Inglés: orange 

 Italiano: arancia 

 Indonesio: jeruk 

 Xaponés: オレンジ (orenji) 

 Neerlandés: oranje 

 Noruego bokmål: oransje 

 Polaco: pomarańcza 

 Ruso: апельсин (apělʹsin) 

 Sueco: apelsin 

 Tailandés: ออเรนจ ์ou ส้ม  

http://es.wiktionary.org/wiki/eslovaco
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=oran%C5%BEov%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/esloveno
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=pomaran%C4%8Da&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/esperanto
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=oran%C4%9Dkolora&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=oran%C4%9Do&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/franc%C3%A9s
http://es.wiktionary.org/wiki/orange#Franc.C3.A9s
http://es.wiktionary.org/wiki/fin%C3%A9s
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=oranssi&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/gal%C3%A9s
http://es.wiktionary.org/wiki/oren#Gal.C3.A9s
http://es.wiktionary.org/wiki/hebreo
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%9D&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%96&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/h%C3%BAngaro
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=narancs&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/indonesio
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=oranye&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/ingl%C3%A9s
http://es.wiktionary.org/wiki/orange#Ingl.C3.A9s
http://es.wiktionary.org/wiki/italiano
http://es.wiktionary.org/wiki/arancia#Italiano
http://es.wiktionary.org/wiki/indonesio
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=jeruk&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/japon%C3%A9s
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/neerland%C3%A9s
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=oranje&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/noruego_bokm%C3%A5l
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=oransje&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/polaco
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=pomara%C5%84cza&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/ruso
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/sueco
http://es.wiktionary.org/wiki/apelsin#Sueco
http://es.wiktionary.org/wiki/tailand%C3%A9s
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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 Turco: turuncu ou portakal 

 Vietnamita: màu ou cam 

 Lituano: apelsinas 

 Zulú: iliwolintshi 

O que chama a atención destas laranxas ditas ou escritas noutras linguas 

é que se repite moito tres formas: 

 1.- oran….aran… oren… 

 2.- portok….portak… 

 3.- Apel…appel 

Que está pasando? Que segredos gardan? Pois fácil. 

A primeira (oran... aran… oren…) xa o sabemos, pero a segunda 

(portok... portak…) vén de “portugueses” xa que foron eles os que levaron 

esa froita a esas terras e a terceira (apel… appel…) vén da palabra que 

significa “mazá da China”. 

 

OS CONTOS DE ANXA 

Como sabedes a palabra laranxa tamén contén o nome dunha das 

protagonistas do noso espectáculo: ANXA. Ela é a que sempre está 

falando de lexema, morfema, raíz, sufixo, prefixo, palabras compostas… 

e é que no para! ¡Xa estamos un pouquiños raiados, a verdade! Pero ela 

coa súa agarimosa voz cóntanos contos e historias curiosas sobre elas. 

- Sobre os alimentos: Ela di que é unha cor crocante e deliciosa que 

existe en moitos alimentos. Xogamos a descubrir alimentos desta cor que 

estean na súa pel ou no interior (cenorias, cabazas, melocotóns, melóns, 

papaias… Ela di que é unha cor que abre o apetito e que nos incita a 

http://es.wiktionary.org/wiki/turco
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=turuncu&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=portakal&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/vietnamita
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=m%C3%A0u&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=cam&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/lituano
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=apelsinas&action=edit&redlink=1
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comer. Xa sabedes quen gaña sempre este xogo...? pois si, o 

Toneladitas. 

- Sobre a cor: Cóntanos que uns dos primeiros pigmentos laranxas que 

foron utilizados polos artistas era o “realgar”, unha sustancia natural pero 

moi tóxica que contén arsénico. Utilizouse durante moito tempo en Exipto 

e Mesopotamia. Unha das obras que contén máis cantidade deste 

pigmento son os debuxos dun libro litúrxico bizantino onde se inclúen as 

lecturas da misa. 

Outro pigmento laranxa foi o “laranxa de cromo” descuberto en 1800 por 

Louis Nicolas Vauquelin. Este foi o primeiro pigmento natural que non era 

tóxico. Con este mineral descubriuse que tamén podía conseguirse un 

amarelo rechamante como o limón e que xunto con outros podían 

formarse verdes vibrantes coma a lima. Os artistas impresionistas 

marabilláronse con este pigmento e utilizárono nos seus traballos. Mirade 

os cadros de Van Gogh que lle encantaba combinar a cor azul da nosa 

galiña co amarelo e o laranxa do noso espectáculo. Este é o conto 

preferido de Elías, que di que a cor da cara de Anxa é da cor das 

laranxas. 

- Sobre a súa enerxía: Anxa conta que as cores xogan coas nosas 

mentes e a laranxa é a cor da enerxía e o entusiasmo. Di que ten algo de 

vermello pero… menos violento e que ten a vitalidade e enerxía do 

amarelo. Xunto co vermello utilízase para sinalar o perigo nas máquinas e 

construcións. É utilizado moito no Hinduísmo e o Budismo como unha cor 

sagrada e en México é a cor representante do loito e do Día de Todos os 

Santos ou como din eles, o “día de Mortos”, para eles representa a luz e 

alegría de reunirse cos seus seres queridos que xa non están con eles. 

¡Pobre Vella Desdentada! Sempre chora nesta parte do conto. 

- Xogo de palabras: Cando Anxa nos fai o xogo de mesturar palabras 

sempre gaña a Veciña Sabida. Anxa quere que atopemos “palabras 

combinadas”, xa sabedes cando se xuntan dúas palabras e rematan por 

significar o que menos esperas… é imposible gañar! Que se a “pel de 

laranxa”, a “media laranxa”, a “alerta laranxa”, o “Axente laranxa”... 

Intentádeo a ver se podedes! 
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- Os heroes laranxas: Aquí, nesta parte do conto, só fala o Escopeta. 

Sempre coas súas “batallitas”…, falando dos heroes e superheroes do 

cine e do cómic de cor laranxa, … que se os “Digimóns”, os 

“Transformers”, a “Formiga Atómica”, as “Super Nenas”, todos con 

poderes e armas incríbles e logo dálle por falar dos que o fan rir…, que si 

“Nemo”, “Garfield”, “O gato Isidoro”, “Pluto”, a “Abella Maya”, e a galiña 

“Caponata”… a verdade é que aquí é Anxa a que queda calada e o deixa 

falar e falar. Seguro que vós coñecedes tamén aos superheroes laranxas 

máis famosos. 

 

VARIEDADES COMESTIBLES 

Están divididas en tres grupos: 

 

==== Grupo Navel ==== 

Variedades 

 Bahianinha Baianina piracicaba. Árbore pequeno, probablemente por 

mutación espontánea de navel Bahía. Variedad Brasileira.  

 Fishe 

 Gillemberg.  

 Lane Late. Detectada en 1950 por mutación espontánea de navel 

Washington na propiedade de L. Lane. en Australia.  

 Leng 

 Navelate 

 Navelina 

 Newhall 

 Palmer 

 Skaggs Bonanza 

 Thomson 

 Bahia o Washington 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Mutaci%C3%B3n
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==== Grupo Brancas ==== 

Variedades 

 Ambersweet 

 Belladonna 

 Verna 

 Cadenera 

 Castellana 

 Delta Seedless 

 Hamlin 

 Marrs 

 Midknight 

 Natal 

 Ovale 

 Parson Brown 

 Pera 

 Pineapple 

 Salustiana 

 Shamouti 

 Trovita 

 Valencia 

 Westin 

 

====Grupo Sangue==== 

Variedades 

 Dobre fina 

 Maltaise sanguine 

 Moro 

 Sanguinelli 

 Sanguinello 

 Torocco 
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 Tomango 

 Washington sanguina 

 

====Grupo Sucreñas==== 

Variedades 

 Succari 

 Sucreña 

 Lima 

 Mosambi 

 

ALGO PARA VER E INVESTIGAR 

http://www.unaracnidounacamiseta.com/2012/05/19/etimologia-de-

naranja-fue-primero-la-fruta-o-el-color/ 

https://www.youtube.com/watch?v=X_a0aCuoPAo  

http://www.antena3.com/programas/el-hormiguero/secciones/ciencia-

marron/explotamos-globos-piel-naranja_2012061200208.html 

Selección de termos nutricionais e culinarios (en liña): 

http:www.edu.xunta.es/ftserver/portal/menú/pdf/20_selec_termos_nutricio

nais.pdf 

 

http://www.unaracnidounacamiseta.com/2012/05/19/etimologia-de-naranja-fue-primero-la-fruta-o-el-color/
http://www.unaracnidounacamiseta.com/2012/05/19/etimologia-de-naranja-fue-primero-la-fruta-o-el-color/
https://www.youtube.com/watch?v=X_a0aCuoPAo
http://www.antena3.com/programas/el-hormiguero/secciones/ciencia-marron/explotamos-globos-piel-naranja_2012061200208.html
http://www.antena3.com/programas/el-hormiguero/secciones/ciencia-marron/explotamos-globos-piel-naranja_2012061200208.html
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- A arte Mukimono 

  

- “Batalla de laranxas” en Ivrea (Italia) 

 

- “Fête des Citrons” de Menton (Francia) 
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- A mel de Azahar 

 

- A auga de Azahar 

 

- Marmelada de laranxa amarga 
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- Aceite de laranxa 

 

- Os maios en Galicia 
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- Identidade Holandesa 

 

 

 

- OUTROS CÍTRICOS  

*LIMA 

*LIMÓN 

*POMELO TORONJA 

*MANDARINA 

*CLEMENTINA 

*CLEMENVILLA 


