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Que é? 
O albaricoque (Prunus armeniaca) é unha drupa case re-
donda e cun suco, de cor amarelenta, ás veces con tiras 
vermellas, pel aveludada, de sabor agradable, e con óso 
liso de améndoa xeralmente amarga. Pertence á familia 
das rosáceas e ao xénero Prunus. A súa carne, substan-
ciosa e de sabor doce, presenta unha consistencia fari-
ñeira cando o albaricoque está moi maduro. O albarico-
que foi denominado orixinariamente Prunus armeniaca 
porque os romanos o introduciron en Europa desde o 
afastado Oriente vía Armenia. É orixinario das zonas mor-
nas de Asia, Corea do Norte ou Manchuria; aínda que as 
primeiras referencias sobre o seu cultivo se remontan ao 
ano 3000 a. de C. en China. Actualmente prodúcese en 
países como Turquía, Suíza, Grecia, España, Francia, Es-
tados Unidos, Sudáfrica e Nova Zelandia. España é unha 
importante produtora, e é a cunca mediterránea onde se 
iniciou o seu cultivo. 

O albaricoqueiro 
O albaricoqueiro é unha árbore máis ben pequena, entre 
4 ou 6 metros de altura, moi produtiva, cun cume redon-
deado e unha codia avermellada. A súa flor é precoz. 

Variedades
As variedades de albaricoque son, normalmente, resulta-
do de enxertos. Diferéncianse entre si polo seu tamaño, 
forma e aroma, así como pola súa procedencia. As máis 
coñecidas en España son bulida, canino, nancy, pavito, 
manequín, currot, galta vermella, ginesta e mitger. 
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Estacionalidade
Os albaricoques máis doces e substanciosos poden ato-
parse desde maio ata agosto; ás veces tamén en abril e 
setembro. 

Propiedades nutricionais
•  Achega calorífica moi baixa.

•  Elevada cantidade de auga. 

•  Alto contido en fibra.

•  Fonte de vitamina A, vitamina C ou ácido ascórbico.

•  Rico en minerais como potasio e magnesio.

•  Discretas cantidades de calcio.

Produción en España 
España ocupa a oitava posición en canto á produción de 
albaricoque no mundo, con aproximadamente 157.000 to-
neladas ao ano*. As comunidades autónomas que máis 
producen esta froita son Murcia, Castela - A Mancha, Co-
munidade Valenciana e Aragón.*

* Datos de 2008. 

Como preparalo e 
degustalo? 
O albaricoque pódese degustar a calquera hora do día: 
só, pelado ou con pel, en ensalada, macedonia, cócteles, 
marmeladas, repostería, sorbetes e xeados, como aperi-
tivo, en sobremesas, ensaladas, entre horas etc. A súa ex-
celente calidade, aroma e sabor refrescante alivia a sede 
de forma natural, nutritiva e saudable.  
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Dadas a súa exquisita dozura e a súa perfumada fragran-
cia, os albaricoques consómense principalmente como 
froita fresca ben maduros. Nalgúns lugares adóitanse 
deixar secar sen óso e obtéñense os coñecidos orellóns. 

Como elixilo e 
conservalo? 
É unha froita delicada, polo que ha de tratarse con coi-
dado. Un pequeno golpe coa uña ou unha presión forte 
cos dedos prexudícao, mánchao e dá lugar á súa rápida 
podremia. O albaricoque está no seu punto cando, ao 
premelo suavemente entre dous dedos, se aprecia unha 
consistencia branda. Débense recoller maduros para que 
teñan toda a súa finura e todo o seu aroma. É recomenda-
ble evitar os que están engurrados. Consérvanse ben no 
frigorífico protexidos por unha bolsa de plástico perfora-
da. 

Sabías que...? 
• Os romanos levárono a Europa e chamáronlle a praecox 
(apricot, como se lle chama noutras linguas) porque flore-
cía cedo na primavera. 

• O seu nome en latín é Prunus armeniaca porque os ro-
manos o introduciron en Europa desde o afastado Oriente 
a través de Armenia.

• 120 gramos de albaricoques equivalen a unha porción 
desta froita.
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