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O peixe é amigo
da nosa saúde

O peixe é un
alimento moi bo
para a nosa saúde.
Ademais, está moi
rico! Debemos de
comelo unhas 3
veces á semana,
cocido, á prancha,
guisado e de
moitas outras
maneiras.

Fortalece
o corazón

Fai que funcione
mellor o sangue

Non
engorda

Fortalece
o cerebro
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O peixe tamén é bo
para cando estamos
na barriga de mamá,
antes de nacer. Porque
nos axuda a medrar
fortes e sans.
Na barriga de

mamá aínda non
podemos comer peixe
claro!, pero
chégannos as
vitaminas do peixe
que come ela.



Carlos está con mamá Bolechas na
consulta da médica. Vai facer unha
revisión. As nenas e os nenos
fan revisións de vez en
cando.
–Os pulmóns e o

corazón telos moi
ben, Carlos.
E medraches
moito –dille a
médica.
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Carlos sobe á báscula, para revisar
o peso.
–Pesas máis da conta, Carliños.

Seguro que comiches moitas
lambonadas –dille a médica.
–Si, é un lambón –di mamá

Bolechas.
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A consulta rematou. Carlos está
moi ben, pero ten que
comer menos
lambonadas.
–Debes de comer

froita, ensalada,
legumes, lácteos... e
peixe tres veces á
semana. Xa verás
que forte te pos!
–dille a médica.
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Mamá Bolechas explícalle a
Carlos que o peixe é moi bo
para a saúde, como lle dixo a
médica.
–O peixe é bo para o

corazón, para o
sangue, para o
cerebro, para
estar en forma
e non enfermar.
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Ao chegar á casa, Carlos vai
onda os irmáns co seu boneco
Supermúsculos.
–Supermúsculos e eu imos

comer moito
peixe, gha,
gha... O peixe
é moi bo para
o corazón, para
o sangue, para
o cerebro e para
os músculos!
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–Gha, gha...! Escoita,
Supermúsculos. Ti e mais
eu imos ser os máis fortes
do mundo. Vou facer uns
cantos peixes para a
merenda. Xa verás que
músculos nos saen!
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–Ei! Ollade
cantos peixes fixen
para merendarmos
Supermúsculos e
mais eu, gha, gha...
O peixe é moi bo
para a saúde!
Convídovos a vós
tamén.
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–Ei, Carlos! Pero iso
non é peixe. Son
lambonadas con forma
de peixe! Supermúsculos
e ti ides ser os máis fofos
do mundo –berra Pili.
E ten razón. As

lambonadas son
lambonadas, aínda que
teñan forma de peixe.
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Mamá e papá Bolechas
fixeron peixe para xantar.
Pero peixe de verdade!
–Agora Carlos e

Supermúsculos
si que van ser
os máis fortes
do mundo!
–di papá
Bolechas.
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Os barcos pescan o peixe
no mar e tráeno ao porto

pesqueiro.

No porto descargan o
peixe dos barcos.

Na lonxa acordan a canto
van vender o quilo de

peixe.

Así chega o peixe ás nosas casas



25

Os camións levan o peixe
aos mercados de cerca e

de lonxe.

Na praza, nas peixarías e
nos supermercados venden

o peixe.

O peixe tamén se conxela,
para que dure máis

tempo.
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Peixes máis habituais do porto de Vigo

PEIXE SAPO

PESCADA

RAPANTE

SARDIÑAXURELO

ATÚN POLBO

PEIXE
ESPADA

E tamén...
POTA



Carlos Loli Pili Braulio Sonia Tatá

Chispa Mamá Bolechas Papá Bolechas Avoa materna
Balbina

Avó materno 
Marcelo

Avoa paterna 
Flora

Avó paterno 
Emiliano

Curmá Sarela Curmá Ying Curmán Ko" Tía Camila Tío Lisardo

Lusco Fusco Curmá Saladina Tía Lupa Tío Agostiño



  

Os Bolechas comen peixe, porque é moi bo para o cerebro, 
para o corazón, para non engordar, para o sangue... 

O peixe é amigo da nosa saúde!
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