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O noso horto ecolóxico 
 Dividimos o espazo adicado ao horto de xeito que a terra non se 

esgote e recupere minerales para que esté en boas  condicións para 

plantar cada curso. Por iso dividimos o espazo en catro zonas nas que 

irán rotando os cultivos cada ano. 

 

 

 

 

 

 

Consellos que recollemos dos maiores  
Preparamos a terra. Quitamos as herbas malas, sachamos e abonamos. 

Temos en conta a estación, os cultivos que podemos plantar, o espazo que nece-

sitan a luz e a auga.... 

 

Temos en conta a lúa 

Para plantar: 

1.  Facemos regos 

2. Colocamos a planta deixando espazo prudente segundo  o ancho que ocupe 

ao medrar. 

3. Aboamos un puco e apretámoslle terra na raíz. 

4. Cubrimos a raíz con outro rego de terra. 

5. Para facer o seguinte rego tamén é importante ter en conta a distancia entre 

os regos segundo as plantas.... 

6. Despois volvemos colocarlles ben a terra ao redor e apretamos a terra en par 

da pranta. 

7. Logo hai que coidala, sacar herbas e regala para que medre e nos dea froito. 

8. Debemos elixir cultivos adecuados ao clima da nosa zona, ao espazo, á luz e á 

estación do ano. 

 

Plantas de raíz:  

 

 

 

 

Plantas de froito 

 

Plantas de folla 

 

 

 

 

Plantas de semente 
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Ferramentas básicas 
 

ASOCIACIÓNS DE CULTIVOS 
Non todas as plantas teñen as mesmas necesidades. Cando me-

dran compiten pola luz a auga e os nutrientes, por iso deberemos 

ter en conta : 

Combinar plantas de ciclo corto( leitugas, aclega..) con plantas de 

ciclo máis largo 8tomates, zanahorias..) así aproveitamos o espa-

zo das primeiras mentras medran as segundas. 

 

Nas raíces das leguminosas (xudias, guisantes..) viven bacterias 

que enriquecen o chan. Ao ano seguinte e bo plantar no seu lugar 

de colleita hortalizas que precisan nitrógeno ( coles, espinacas…) 

 

Planta especies que se axuden entre sí. Os allos benefician as 

freesas e protexen os tomates do mildiu. As cebolas manteñen 

alexada a mosca da cenoria. 

 

Non se debe cultivar dous anos seguidos os mesmos vexetais na 

mesma zona do horto xa que agotaremos os recursos. Faremos 

que roten... 

Sacho 

Gadaña 

Regadeira 

Tixeiras cortar,   

coitelo 

Tixeiras podar para que a 

planta teña luz.Non  

Guantes para protexer as 

mans 

Pala para remover antes de 

sementar. 

Rastrillo 

Carretilla 

Paos ou estacas e cordón pa-

ra atar. 

Calzado forte que se poida 

manchar 

Roupa cómoda que se poida 

manchar 

Coidado coas ferramentas. 

Poden ser perigosas por iso 

será importante que te acom-

pañe un adulto. 

Cando rematemos no horto 

debemos recoller todo e lavar 

ben as mans con auga e 

xabón. 
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O QUE DEBO SABER…. 

 
1. É importante consumir alimentos da nosa colleita. Da moita 

tranquilidade porque os cuidamos nós e non lle introducimos 

substancias de conservación nin pasan por cámaras. 

2. Ademáis serán productos máis nutritivos e con máis olor e sa-

bor, polo que a nosa alimentación gañará en saudable. 

3. Supón un aforro importante se non temos que mercar na ten-

da. 

4. Horto e cociña: coñecer os produtos naturais, as épocas de 

sembra, e as necesidades de cuidado: poda, rega...para despois 

saber aproveitalos na nosa alimentación con sabrosas receitas  

aportaranos saúde e enerxia. 

5. Podemos facer abono con compostaxe....iso axudaranos a ter 

abono ecolóxico e a reciclar. 

6. É importante coñecer o solo e mantelo rico para que as nosas 

hortalizas medren sás e nos den froitos. 

7. Require paciencia, planificación, coidado e observación... pois 

dende a semente ata a colleita vemos moitos cambios: xermi-

nan, transplantamos, coidamos as plantas, colleitamos e ali-

mentámonos saudablemente. 

8. Consumindo alimentos de tempada garantizamos a boa calida-

de pois tiveron as mellores condicións para medrar e madurar. 

9. Non debemos deixar as hortalizas ou froitas moito tempo cor-

tadas pois oxidarán e perderán parte das vitaminas e dos nu-

trientes. Por iso é importante cortar no momento de consumir. 

10. Non hai que pelar demasiado as froitas. Consumilas prefe-

rentemente coa pel para non perder as vitaminas que hai moi-

tas na pel. 
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Información que recollemos con tico e lola 
 
O horto debe ser sostible. Todo se aproveita unhas plants benefician a 

outras , os animáis que viven de xeito natural tameén teñen fan as súas 

aportacións….. Através das herbas  coñecemos o chan e ademáis fan as 

súas aportacións. Nada sobra, nin nada falta…. 

 

Algúns  exemplos  a ter en conta: 

 

As larvas das xoaniñas (coñecidas como mariquitas)  comen os purgóns. 
 

As lombrices descomponen os seres restos de seres vivios, tanto follas co-

mo restos de animáis mortos creando un estupendo humus. 

 

Os allos preto das fresas favorecénas pois, limpa o chan de fungos que 

lle sentan mal ás fresas. 

 

O dente león (planta silvestre) beneficia o chan do horto pois ten as raí-

ces moi profundas e consigue traer á superficie nutrientes para as plan-
tas que teñen as raíces máis  superficiais. 

 

Se mezclamos polo horto plantas medicinais e aromática aportarémoslle 

unhas estupendas compañeiras  xa que ademáis de crear espazos máis 

acolledores,  e das propiedade medicinais tamén atraen os insectos fa-

vorecendo así a polinización. 

 

O clavel de indias limpia o chan de fungos 

 

A caléndula alexa insectos que non nos gustan. Ademáis se a deixamos 
macerar en aceite será boa para os problemas de pel. 

 

Se cubrimos o chan con palla favorecemos o horto pois  evitará que na-

zan herbas malas e ademáis teremos que regar con menos frecuencia 

piois a terra  conservarase máis tempo fresca. Como é unha planta morta 

tamén aumenta a formación do abono coa súa descomposición. 
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AS FRESAS 
CALENDARIO:  
Seméntase en xullo agosto.  

Plántase por xaneiro e recóllese 

 na primaveira na primaveira verán. 

 

NECESITO: 
Unha pala pequeña, un rastrillo para mezclar ben a materia orgá-

nica donde imos plantar. Guantes e unha regadeira. 

 

PLANTO E COIDO 
Plantamos con distancia duns 50cm entre elas. No cole para evi-

tar que as coman as babosas plantámolas en bloques de hor-

migón. A terra debe ser de boa drenaxe. 

Necesita moito sol. Están moi ben detrás dun muro para que 

ademáis lles dea o abrigo. O chan debe estar sempre fresco. As 

fresas necesitan manter unha humidade constante en especial du-

rante a época do froito. Canto máis maduras estén máis doce co-

llerán e polo tanto máis sabrosas. 

As plantas duran uns tres anos. Logo hai que cambialas por outras 

novas. 

 

PROPIEDADES NUTRITIVAS 
A fresa ben madura resulta un postre refrescante, aromático e sa-

broso. É rica en vitamina C e do grupo B que interveñen na esta-

bilidade das células sanguíneas e contén minerales como potasio, 

magnesio, fósforo, ferro e calcio. 
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A BERENXENA 
 

CALENDARIO 

 

Sémbrase a finais do inverno ou 

principios da primavera. A recolleita 

agosto-setembro. 

 

PLANTO E COIDO 

 

Necesita solos brancos e profundos mezclar a terra co gran can-

tidade de compost ou abono e mantelo sempre hùmido. 

A berenxena precisa espazo cando medra, así que hai que deixar 

uns 50cm entre cada planta. 

Facemos un buraquiño e metemos a planta na terra preparada.. 

Presionamos a terra ao redor para que non quede aire e regamos 

para que se acople ben a terra e teña auga. 

Precisa rego frecuente e moitas horas de sol.  

Cando aparezan as primeiras berenxenas é bo cortar as follas do 

interior para que reciban máis luz e medren axiña. 

Cando a súa cor esté brillante chegou a hora de recollelas. 

É recomendable guantes e tixeiras para cortalas pois no caliz te-

ñan algunha espiña. 

 

 

PROPIEDADES NUTRITIVAS 

 Vitamina A,D,B su,C e B 6 Calcio Ferro e Magnesio. 
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     O PORRO 

    
CALENDARIO 

 

Plantanse en primavera nos meses 

de xaneiro, febreiro e marzo e recóllense en setembro e durante o 

inverno. 

 

              NECESITO 

A terra abonada. Fanse regos, colócanse as plantas e logo faise 

outro rego para tapalas. 

 

            PLANTO E COIDO 
Hai que  apretar ben a terra cando os plantamos aorreodor da 

pranta e colocalos no rego ca raíz ben estiradiña. 

Precisan pouco espazo entre uns e outros pois medra pero o talo é 

delgado que é o que se aproveita para a comida. 

 

Ten que ser regado todos os dias en veran polas altas 

temperaturas. 

 

   PROPIEDADES NUTRITIVAS 
Ten gran cantidade de fibra,vitaminas ,minerais, proteinas, 

enerxia, auga, potasio, calcio, hidratos de carbono, potasio, 

fosforo,magnesio, folatos, vitamina C e vitamina B6. 
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A LEITUGA  
                 

CALENDARIO: 

 
       Sementase en Novembro e 

Febreiro. Pode plantarse en 

invernadoiros, segundo as clases, que 

hai moitas.Cultívase preferentemente 

na primavera. 

 

            NECESITO:     

Guantes, Aixada, Abono, Terra, Sementes 

 

PLANTO E COIDO: 

 

   Hai que preparar ben a terra, esparcir o  abono, facer regos coa 

picaña, e, por  último, sementar. O semilleiro é importante 

colocalo nun lugar abrigoso e con moita luz. Así nacerá antes. A 

distancia  entre as plantas debe ser de un palmo. Débese regar ao 

pé  para non machacar as follas e  con frecuencia. 

 

               PROPIEDADES NUTRITIVAS:          

A  leituga ten moi pouco valor nutritivo, cun alto contido de auga  

(90% - 95%) é rica en antioxidantes, coma as vitamimas  A, C, E, 

B1, B2, B3, B9 e K, minerales, fósforo, ferro, calcio, potasio e 

aminoácidos. As follas exteriores máis verdes son as que 

conteñen máis vitamina C. 
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A  CEBOLA  

                                       
  CALENDARIO 

Seméntanse en febreiro-marzo.  

Plántanse en abril-maio e recóllense 

na primeveira-veran 

 

 PLANTO E COIDO: 
Depositase a semilla en pequenos surcos distanciados a 25 cm 

unhas das outras e a unha profundidade de 8 cm. Cantas máis 

horas de sol teñan máis probabilidade temos de que sexan máis 

grandes. Cando son pequenas precisan máis auga que cando se 

van facendo adultas que precisan pouaca. 

Cando se comproba que medrou o bulbo e sobresae da terra se lle 

doblamos un chisco os talos a cebola engordará máis. 

Para gardalas arríncanse cun orquillo pequeno ou pala con 

coidado de non dañalas, deixanse uns días ao aire libre para que 

sequen antes de almacenalas. 

                              

                         NECESITO: 

Un sacho, guantes, coitelo para cortar un chisco as raíces se son 

moi longas, chan  con esterco ou mantillo moi descomposto. 

 

              PROPIEDADES NUTRITIVAS 

Fosfatas de calcio, potasio, sodio, azufre, flúor, proteínas, ferro e 

vitaminas B1, B2 e C. Posee actividade antibiotica. Recoméndase 

nos gargarismos de zume mezclado con limóm ou mel. Aumenta 

a secreción biliar, é cardiotónica e vaso dilatadora arterial 
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 A  CENORIA 

 
CALENDARIO 

Sembra: febrero a setembro 

Colléitase todo o ano. 

 

    NECESITO                                           

Guantes, sementes de zanahoria, unha aixada pequeña, terra 

aboada, removía e húmida, papeis húmidos 

 

 PLANTO E COIDO 

  Prepárase a terra abonándoa, removéndoa e regándoa para 

que esté húmida. Antes de sementar e bo poñer as semillas a re-

mollo en auga ou entre dous papeis húmidos, pois precisan moita 

humidade para xerminar. Tardan sobre 15 días en nacer polo que 

será importante sacarlle as herbas malas para que non lle acapa-

ren os nutrientes da terra. Tamén pode ser bo retirar as plantas 

máis débiles para que medren máis forte as outras.  

 É importante que a terra esté húmida sempre o lugar onde 

están teá horas de sol. 

 Débese deixar entre unha e outra semente sobre 3cm de se-

paración, con pouca profundidade,  a menos de 1cm. 

 Pódese comer cruda ou cocida. Crúda deberemos lavala moi 

ben pero conservará todas as vitaminas.  

                           

  PROPIEDADES NUTRITIVAS 

Vitaminas, minerais, antioxidantes. É moi rica en vitamina A e 

necesaria para a pel e a vista. 
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O TOMATE 

 

CALENDARIO 

Seméntase en marzo. Necesita luz,  

auga e calor para xerminar.  

Transplántase en abril, maio pero  

é unha planta delicada hai que  

protexelos das xeadas. Recóllese en xullo, agosto, setembro. 

 

NECESITO      

Guantes, terra abonada, aixada para facer regos algo profundos, 

as plantas de tomate, tixeiras para cortar follas, paos para suxei-

tar a planta e cordón para atar. 

 

PLANTO E COIDO. 

Faise un rego profundo. Colócanse as plantas con medio metro 

de distancia polo menos entre elas aos lados e ao ancho pois lo-

go medran e ocupan espazo ademáis debe entrarlles a luz. 

Tápase o rego e aprétase sempre a terra ao redor da pranta. 

Hai que guiar a tomateira, atala para que non rompa co peso 

dos froitos. As ramas que non florecen córtanse para que o froi-

to reciba luz e máis nutrientes. 

É unha planta esixente, precisa auga con frecuencia e moitas 

horas de sol. Cando esén vermellos están maduros, colleremo-

los con cuidado 

 

PROPIEDADES NUTRITIVAS 

Contén antioxidante, é rico en vitamina C e potasio. 
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A  SANDIA 
       

  CALENDARIO 
 

Sembrase polos meses de febreiro a 

xuño e a colleita faise despois de 4/5 

meses. 

 

              PLANTO E COIDO 
Entre sandia e sandia deixase moito espazo, hai que regala 

moito,necesita unha labor profunda do terreo coa anterioridad a 

sembra,hai que plantala nunha esquina para que as raices son 

como hedras pero polo chan e hai que apretar ben o burato. 

 

NECESITO 
unhos guantes,un sacho,facer un burato co sacho e por ultimo hai 

que estar moi pendentes de cando salian para facer a recolleita. 

 

               PROPIEDADES NUTRITIVAS 

 
Posee betacarotenos, acido folico e vitamina B5 e C. Contén 

outras cantidades doutras vitaminas do grupo B.                  

Proporciona tamen calcio, magnesio, fósforo, potasio e sodio... 
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  PLANTAMOS  

 

  COIDAMOS 

 

  RECOLLEMOS 

POIS 

AGORA: 

A MESA!! 

BO PROVEITO.!! 
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BERENXENAS RECHEAS CON QUEIXO 
Tempo de preparacion=35 minutos 

Dificultade=baixa     Para 4 persoas 

                 INGREDENTES 

4 berenxenas, 2 ovos, 200g de queixo tenro, 50g de queixo 

relado, margarina vexetal, tomillo, sal e pimenta. 

                            ELABORACION 

Lavar e cortar ao longo as berenxenas,vacialas intentando 

non romper a corteza. Mezclar a pulpa cos dous queixos os 

ovos e salpimentar. Rechear con esta mezcla as berenxenas, 

rociar con margarina derretida e espolvorear con 

tomillo.Cocer no forno a temperatura media durante uns 15 

minutos. 
                           

                      ENSALADA DE CEBOLA 
 

INGREDIENTES: 

leituga-tomate-cebola-arándanos- piña-queixo (arzúa)-aceite-

vinagre-sal(unha pizcada). 

TEMPO DE PREPARACIÓN: 13 minutos 

 

PREPARACIÓN 

LaVamos a leituga e escorremola moito, picámola e 

pñemolanun vol, labamos o tomate e picámolo no mesmo vol, 

añadimos a cebola tamén picada. Añadimos o aceite, vinagre 

e sal e revolvemos con dous tenedores. 

Pelamos a piña e cortñámola en cuadrados sñí como o queiso 

e añadimolos o vol xunto cos arándanos. 
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   Sopa de porro 

PREPARACIÓN 

Cortamos as raices e a parte mais extrema e dura das follas 

dos porros. Desbotamos a primeira capa e lavámolos ben. 

Troceamos os porros e a cebola, pelamos as patacas e 

cortámolas  en dados. Derretimos a mantequilla e engadimos 

o porro e a cebola, salteamos uns minutos hasta que se 

ablande, incorporamos a pataca e rehogamos un par de 

minutos mais. 

Vertemos a leite e un litro de auga, sazonamos con sal e un 

par de ramiñas de eneldo. 

Cando empeza a ferver, cocemos a fogo lento durante 25 

minutos ata que se fagan as patacas. 

Trituramos todo  numha batidora, sazonamos con sal e para a 

mesa. 

 

Porros con bechamel 
Cócense uns dez minutos  os porros troceados. Envólvense 

nunha loncha de xamón iork. Gratínanse no f orno con 

bechamel  e queixo. 

 

INGREDIENTES: 

4 porros , unha cebola , 2 

patacas ,  

30g de mantequilla , 

250ml de leite , sal e eneldo 

fresco. 
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          LEITUGA RECHEA AO FORNO 

       INGREDIENTES: 

4 cenorias – 1 puerro – 1 chorro de aceite de oliva – 2 dentes 

de allo, 1 puñado de soja -1 chorro de concentrado de tomate 

-8 aceitunas, ½ chorro de vinagre -2 cucharadas de uvas -1 

pizca de sal e pimenta  1 pizca de albahaca seca – 1 leituga 

iceberg 

                                      

      PREPARACIÓN: 

Para empezar co recheo, pica as cenorias e o puerro. 

 A continuación, sofríe lixeiramente esta verdura hasta 

que quede seca  e comece a dorarse. Entón engade allo 

picado e repasa na tixola.. 

 Logo incorpora á tixola o resto de ingredientes cun pouco 

de auga  e     deixao ferver ata que se consuma. 

         Agora é o momento de montar as leitugas recheas. Para 

eso, retita os 

 trozos queimados e os que non esten queimados cortaos 

pola mitade. 

 Entón, coa axuda dun coitelo, separa catro "cuncas de 

leituga" de  cada unha das metades. 

 Coloca unha porción de  recheo nas cuncas. 

 Finalmente, rocía un pouco de aceite de oliva e levao ao 

forno a  190º C, hasta observar que a leituga comece a 

dorarse. 

(Podese acompañar con pan e fruta fresca para unha  ali-

mentación completa) 
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SORBETE DE SANDIA 

                         INGREDENTES 
Para 4 persoas. 

750g de pulpa de sandia, 8 culleres de azucar. 

                               PREPARACION 

 

1-Nun cazo poñer un vaso de auga e de azucar e quentar o 

lume ata que o azucar se derrita,obtendo u almibar. 

2-Quitar a sandia todas as pipas e pasar a pulpa pola 

batidora,añadindolle o almibar.Mezclar todo ben e verter nun 

molde pra metelo no conxelador. Cando este casi solificado 

sacar o molde do conxelador e batir o sorbete cun 

garfo.Volver a metelo no conxelador. 

3-Sacamolo un pouco antes de servilo,repartindo en copas. 

 

XEADO DE FRESA 
 

INGREDIENTES 
200g de fresas, 100g de iogur, 100g de nata para montar, 10g 

de azúcar moreno. 

 

 PREPARACIÓN 
Batimos todos os ingredientes e metémolo no conxelador nun 

recipiente cerrado durante dúas horas. Sacamos removemos e 

volvémolo a meter outras dúas horas.  Sacámolo de novo, 

batémolo a máquina e introducímolo en moldes para polo. 

Gardamos de novo no conxelador ao día seguinte estarán 

listos. 
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CREMA DE CENORIA 
 

INREDIENTES: 
1/2 kg de cenorias, dúas patacas medianas, un puco de apio, 

un porro,aceite, auga , sal, manteia. 

 

PREPARACIÓN 
Lavamos, pelamos e cortamos as cenorias e as patacas en 

rodiñas pequenas. Lavamos o apio e troceamos. 

Lavamos o porro, picamos o fritímolo nunha cazola uns mi-

nutos. Logo engadimos o resto de verduras Engadimos a au-

ga,  a manteiga e sal ao  gusto. 

Deixamos que feva a fogo lento durante media hora.   

Cando as verduras estén tenras, pasamos pola batidora ou 

trituramos ata obter unha crema suave. 

Podemos adornar con brotes de alfalfa. 

 

FRITURA DE CENORIA 

 

INGREDIENTES: cenorias, sal, aceite 

PREPARACIÓN:  
Raspamos e lavamos as cenorias. Raiamos en basntons finos 

e engadimos sal. Fritímolas en aceite abundante´E listas pa-

ra comer. 

Tamén están boisimas crudas. Lavar ben pelar...e a comer 

sen perder ningunha vitamina nin aportes nutritivos.  
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SOPA DE TOMATE 
INGREDIENTES 
Tomates, cenorias, allo, cebola, pimentáon, aceite, auga, sal, 

azúcar 

 

PREPARACIÓN 
Escaldamos os tomates sumerindos en auga fervendo uns 15 

segundos. Sacámolos, deixámolos enfriar e quitamoslles a 

pel.  Cortámolos en cartos e quitamos as pebides. 

Raspamos as cenorias, lavamolas e cortámolas. 

Poñemos aceita nunha cazola a quentar, bullamos allo e ce-

bola e salteamos a fogo medio. Engadimos o pimentón, as ce-

norias os tomates, e unha culler de azúcar. 

Deixamos que se faga na cazola uns 10 minutos removendo; 

logo engadimos auga. DEixamos cocer uns 20 minutos ata 

que a zanahoria se ablande. 

Pódese tomar fría ou quente. 

 

GAZPACHO 
INGREDIENTES: 1 kg de tomates, pepino, un pimento 

verde e un vermello,unha cebola, un dente de allo, aceite, vi-

nagre, sal agua. 

PREPARACIÓN: 
Batimos as verduras lvadas e peladas xunto co aceite, o vina-

gre e a sal. Engadimos a auga e deixamos repousar e enfriar. 

Está boísimo . 



CEIP DA POBRA DO BROLLÓN  UN HORTO, MIL PRATOS 

 

NON ESQUEZAS  COMER BEN! 
As vitaminas están nos alimentos naturais e son necesarias 

para o crecemento, desenvolvemento e mantemento da saúde.  

Distinguimos dous grupos de vitaminas:  

Vitaminas liposolubles. Disólvense na graxa. Atópanse nos 

ovos, peixes, aceites, espinacas cenorias...son importantes pa-

ra a vista, o sistema inmune, a coalgulación do sangue, a ab-

sorción do calcio.. Se podes toma alimentos naturais que as 

conteñan en lugar de complementos vitamínicos que só se de-

ben tomar en casos especiais cando no lo aconselle o médico. 

Vitaminas hidrosolubles. Disólvense en auga. Non se acu-

mulan no organismo como as anteriores e é preciso tomalas a 

diario. Son as vitaminas B: B1, B2, B6, B12e vitamina C. Ató-

panse en carnes peixes, leite pero tamén en cereais, limón, 

melón e moitas verduras. Preveñen as anemias e axúdannos a 

defendernos das infeccións. 

 

Os minerais son importantes dende o punto de vista nutriti-

vo. Fan falla para que o organismo funcione ben. Atopámolos 

en moitas verduras, froitas e hortalizas.  

 

A fibra atópase nas verduras, legumes e froitas e é moi nece-

saria para o bo funcionamento do aparello dixestivo. 

 

AS VERDURAS HORTALIZAS E FROITAS son moi 

ricas en auga. Moitas vitaminas A e C. Teñen poucas proteí-

nas, poucas calorías e moita fibra. 


