
  

 
 
 
 
 

Ourizo  

Tamaño mínimo: 5,5 cm 

Forma de medición: nos 
equinodermos o tamaño mídese 
ao longo do diámetro do seu 
dermatoesqueleto (casca) (DD) 

 

Código FAO: URM 

Nome científico 
Paracentrotus lividus 

Nome galego 
Ourizo 

Nome castelán 

Erizo de mar 

Aporta 
minerais:  

Iodo, Ferro, 
Fósforo e 
Potasio 
potasio  

fósforo e zinc  
 

Aporta  
proteínas  

de alto valor 
biolóxico 

Rico en 
aminoácidos 

esenciais 

Escaso  
contido  

calórico 

Rico en 
vitamina A 
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Tipo de produto: 

Equinodermo 
Hábitat: 
Fondos rochosos cubertos de algas. 
Tamén en fondos areosos con algas 
coralinas.  
Atópase desde augas superficiais ata 
80 m de profundidade, sendo máis 
abundante por encima dos 20 m, 

sobre todo en zonas de rompente. 

Arte de pesca: 
Extracción a pé 
A mergullo en 
apnea ou con aire 

desde superficie 

Comercialización: 
Fresco 
En conserva  

Conxelado 

Sabías que...? 

Ten un caparazón con forma globosa de cor vermella, violácea, parda 
ou verdosa, provisto de púas de lonxitude variable. O corpo do ourizo 
non é totalmente esférico, senón que está algo achatado polas zonas 
da boca e do ano. 
É un animal esencialmente herbívoro. Aliméntase de algas e 
fanerógamas aínda que poden inxerir pequenos animais como 
moluscos ou esponxas. Para iso utilizan 5 potentes dentes que están 
situados nun curioso sistema chamado lanterna de Aristóteles. 
Emprega os pés ambulacrais para fixarse ao substrato e realizar 
desprazamentos lentos. 
Fuxe da luz. Para protexerse, cubre o seu corpo con pedras, cunchas, 
algas, etc. 
A reprodución ten lugar desde finais de primavera ata principios de 
outono. As gónadas femininas son de cor amarela forte ou 
alaranxadas; as masculinas, amarela clara ou parda. 

Mellor época de consumo: 
Como cociñalo: 

Do ourizo só se consume a gónada ou glándula reprodutora que 
está no seu interior. Na Costa da Morte din: "cando o cuco cuca, o 
ourizo está cucado" porque na primavera xa non está no seu mellor 
momento. 
Con intenso sabor a mar, tradicionalmente o ourizo consúmense 
crú. Pódense cociñar tamén recheos, ao forno e gratinados. 

Pódese consumir tamén en patés, revoltos, ensaladas, 
maionesas ou en mollos para acompañar a pratos con peixes, 
ovos, arroz ou pasta, aos que potencia os recendos a mar.  

Tamén pódese incorporar a elaboracións como carpaccios, 
sashimi, nigiris ou para enriquecer un tartar. 

 

 


