
Os Grelos 
Os Grelos son un dos alimentos típicos da cociña galega. Son plantas adptadas ao clima oceánico de Galiza 
(temperaturas suaves todo  o  ano, precipitacións regulares…). Empréganse como cultivo de cobertura para as 
terras logo de recoller outras colleitas. Unha vez chegada a primaveira  as prantas son empregadas como 
abono das terras . 

Como alimento importante en Galiza deixaron unha profunda pegada (foodprint) na cultura popular galega.. 

nabiza 
s. f. 
     (bot.) planta herbácea, da fam. das Brassicáceas, parecida ao nabo, do 
que se aproveitan as follas 
     
 SEMENTEIRA 
        As variedades temperás seméntanse en Agosto, mentras que as 
variedades 
seródias sementanse en Setembro. Tardan en nacer uns 6 días en 
precísanse uns 80-100 grs de semente por área (100 m2). A sementeira 
realízase directamente sobre a terra, en mesetas e de forma que haxa, 
entre plantas, uns 20-30 cm. Fondura da sementeira de 2 a 3 cm. 
 
REGAS 
Na Galiza, debido ás épocas de sementeira, non precisa regos máis que 
nas primeiras fases do cultivo. Por seren os meses de Agosto e Setembro* 
dos máis secos do ano. 
 

O grelo é comestíble  mentras está tenro. Cando abrocha a flor, o grelo endurécese e xa non é 
posíble o seu consumo, pois non amolece por moito que se coza. 
Un bo sistema para saber se o grelo é mol ou non consiste en darlle un corte transversal no seu 
extremo. Se o centro está moi branco (branco neve) o grelo xa non é comestíbel a causa da súa 
dureza. 
 

Poucos produtos da horta están tan arraigados na cultura galega coma os grelos. Debido á 
súa adecuación a climas fríos e húmidos, adaptáronse á perfección ás características de 
Galiza e, ao longo dos séculos, as referencias ao seu cultivo e consumo son numerosas. 

Patacas novas, 
lacon con grelos, 
repolo de Betanzos 
e máis xurelos 
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Foodprint na nosa cultura. 
Refraneiro 
 
•As nabizas piden unto; e os grelos, lacón ao punto. 
•As nabizas queren unto, aceite e allos, todo xunto. 
 
 
Cantigueiro 
1. 
Eu de onde estou ben vexo 
as rabizas en Teaio, 
tamén vexo os meus amores 
na arrechán de Araño. [ 

 
2. 
Non chas quero, non chas quero, 
nabizas do teu nabal; 
non chas quero, non chas quero, 
ue me poden facer mal. 

 

Como hortaliza típica de Galicia, é un dos ingredientes básicos para a realización 
dalgúns dos pratos máis representativos da nosa cociña, como o caldo, o pote 
galego, o cocido e o lacón con grelos e constitúe un elemento diferenciador 
respecto da cociña tradicional doutras rexións. 

 
Ademais, os grelos son unha referencia continua na cultura popular, a través de 
cantigas, refráns, frases feitas e adiviñanzas. Tamén conta cunha festa de 
exaltación gastronómica propia, declarada de Interese Turístico. O concello de As 
Pontes (A Coruña) acolle dende 1981 a Festa do Grelo, que se celebra con 
carácter anual o Domingo de Entroido, outras festas populares adicadas aos 
grelos son a Feira do Grelo de Val do Xestoso ou a festa do Grelo de Abadín. 
 

E máis: 
Do nabo sal  a nabiza, 
Da nabiza sal  o grelo, 
son tres persoas distintas 
e un solo Dios verdadeiro. 

 
Ou 
Nabo, 
nabiza e grelo, 
trindade do galego 
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