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Que é? 
O pexego ou melocotón (Prunus persica) é o froito do melo-
cotoeiro ou pexegueiro. É unha drupa típica, de polpa carno-
sa cunha croia dura no centro. Normalmente, é amarelo con 
tonalidades avermelladas e está dividido por unha fenda que 
lle dá a súa forma característica. A pesar do seu nome en la-
tín, o pexego non procede de Persia, senón de China seten-
trional. Xa era coñecido no terceiro milenio antes de Cristo 
e considerado símbolo de fecundidade. Chegou a Europa e 
desde aquí estendeuse a América. Foi introducido en Roma 
nos días de Augusto, desde onde se distribuíu por todo oc-
cidente. Estivo nos seus inicios considerada unha froita de 
carácter excepcional, aínda que a súa popularidade decaeu 
durante a Idade Media para ser recuperada pouco despois. 

O pexegueiro 
Árbore da familia das rosáceas. É unha árbore pequena que 
parece un arbusto. De tronco liso, ten follas lisas e verdes e 
non é moi frondosa. 

Variedades
O pexego pode ser de  

 –de polpa dura ou semidura adherida á semente–. Re-
úne máis de dúas mil variedades, incluíndo as que foron me-
lloradas por enxerto. A nectarina e a paraguaia son varieda-
des do pexego moi cultivadas en España. A nectarina é unha 
variedade con pel non peluda. En moitas ocasións nace da 
propia árbore do pexego como un brote mudado que se adoi-
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ta enxertar para crear unha nova especie. É corrente que as 
árbores pexegueiras produzan de cando en vez unhas can-
tas nectarinas. Estas, ao igual ca os pexegos, poden ser de 
carne branca ou amarela e adherida ao óso ou solta. A 

 é unha variedade que procede dunha mu-
tación do pexegueiro. Ten forma esmagada e pel aveludada. 
A súa polpa pode ser branca, con ou sen vetas, con estrías 
verdosas e/ou avermelladas, amarela, e total ou parcialmen-
te desprendida da croia, segundo a variedade.  

Estacionalidade
A súa tempada de recolección e mellor época de consumo 
prodúcese de maio a setembro. Hai variedades temperás e 
tardías que se recollen nos meses de abril e outubro. 

Propiedades nutricionais 
•  Achega calorífica moi baixa.

•  Elevada cantidade de auga.

•  Alto contido en fibra.

•  Contén niacina e vitamina A.

•  Minerais: potasio, magnesio, calcio e iodo. 

Produción en España 
España ocupa o terceiro posto en canto á produción de 
pexego e nectarina no mundo, con aproximadamente 
1.250.000 toneladas ao ano*. As comunidades autóno-
mas que máis producen estas froitas son Cataluña, Mur-
cia, Aragón e Andalucía. Ademais, España conta cunha 
denominación de calidade: a DOP Melocotón de Calanda.
* Datos de 2008.
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Como preparalo e 
degustalo? 
O pexego e as súas variedades pódense comer de moitas 
formas: sós, pelados ou con pel, en ensalada, macedonia, 
cócteles, marmeladas, repostería, sorbetes e xeados etc. 
Tamén como aperitivo, en sobremesas, ensaladas etc. A 
súa excelente calidade, aroma e sabor refrescante alivia a 
sede de forma natural, nutritiva e saudable. En cociña, para 
mondar os pexegos máis doadamente e evitar as marcas de 
coitelo, somérxense durante medio minuto en auga ferven-
do e arrefríanse baixo a auga da billa. A nectarina ao natu-
ral non precisa ser pelada, xa que a súa pel é moi fina e lisa. 
Pódese comprar lixeiramente verde, xa que madura a tem-
peratura ambiente e pode utilizarse da mesma forma ca os 
pexegos. O pexego tamén é consumido como froito seco. Son 
os chamados orellóns de pexego. Para a súa obtención, os 
pexegos frescos son somerxidos alternativamente en auga 
fría e quente, co fin de facilitar a separación da pel. Despois 
pártense pola metade, quitáselles a croia e, posteriormente, 
desécanse. 

Como elixilo e 
conservalo? 
Os pexegos e as súas variedades deben elixirse enteiros, 
sans e limpos. Ademais, o seu olor ten que ser suave, aromá-
tico e afroitado. Os froitos que non estean maduros de todo 
deben manterse a temperatura ambiente ata que maduren. 
Se se gardan na neveira, xa maduros, débense conservar se-
parados doutras froitas. Pola súa cor, pódese saber se está 
maduro ou non: se a última mancha verde toma un ton ama-
relo é o sinal de que xa está listo para ser consumido.
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Sabías que...? 
• Todas as froitas doces con croia (melocotón, nectarina, pa-
raguaia, albaricoque, ameixa e cereixa) pertencen á familia 
das rosáceas e ao xénero Prunus. O que varía é a especie.

•  Nun principio, os botánicos creron que os pexegos proce-
dían de Persia, onde eran coñecidos non só como unha froita 
habitual senón tamén polas moitas lendas e tradicións popu-
lares asociadas a eles. É por este motivo polo que o nome en 
latín desta froita é persica (que significa ‘persa’).

•  O pexego ten un importante papel na tradición chinesa e é 
o símbolo da longa vida. Dicíase que o pexego era consumido 
polos inmortais debido ás súas místicas virtudes de conferir 
lonxevidade a todos os que o comesen.

•  Debido ao seu delicioso sabor e á súa textura suave e deli-
cada ao tacto, a palabra melocotón fai referencia en moitas 
culturas ao belo e delicado.

• No mundo cultívanse máis de 2000 variedades de pexego. 
Este feito colócao nun segundo lugar de importancia tras a 
mazá. 


