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As bondades gastronómicas do Mexillón de 
Galicia son dabondo coñecidas. Os consu-
midores aprecian o intenso sabor a mar do 
molusco, a súa versatilidade culinaria, xa 
que admite moitas e variadas preparacións, 
a facilidade con que se cociña e a disponi-
bilidade para adquirilo. 
Tamén escoitamos falar de vez en can-
do dos beneficios para a saúde que ten 
o mexillón, pero esta é quizais a faceta 
menos divulgada do noso produto. Por iso 
quixemos convidar a falar nestas páxinas 
ao prestixioso cardiólogo galego González 
Juanatey, para que nos confirmase desde 
o coñecemento científico unha idea que xa 
intuíamos: o mexillón é un alimento ideal 
para calquera dieta equilibrada.
As súas propiedades beneficiosas con-
vérteno nun produto moi recomendable 
para as persoas de todas as idades, nenos 
e maiores. Así o quixemos transmitir na 
imaxe de portada deste boletín, na que a 
comida en familia, co mexillón como eixo 
central da mesa, se converte nun momento 
de felicidade e benestar.
A boa fama do Mexillón de Galicia está 
calando xa no outro lado do Atlántico. O 
cociñeiro José Andrés, cuxas relacións 
profesionais chegan ata a mesma Casa 
Branca, está a promover a DOP Mexillón 
de Galicia cunha liña de conservas desti-
nada ao mercado norteamericano. Que un 
cociñeiro da súa relevancia elixise mexillón 
con Denominación de Orixe para poñer o 
seu nome é porque ten claro onde está a 
calidade.
 O bo facer da conserva galega tamén 
ten moito que ver na excelencia final dos 
produtos, por suposto. E neste eido, debe-
mos recoñecer especialmente a labor das 
mulleres da costa,  herdeiras e depositarias 
do saber culinario tradicional. A elas e a to-
das as traballadoras do sector do mexillón 
vai dirixida a nosa homenaxe en forma de 
reportaxe fotográfica. 
Este número complétase con outros conti-
dos de interese, como o artigo dedicado á 
acuicultura multitrófica, un tema que dará 
moito que falar nun futuro inmediato, ou 
a colaboración de Bureau Veritas, entre 
outros.
Esperamos que lles guste e que contri-
búan á difusión deste boletín entre os seus 
achegados.

Para toda a familia 

2   Mexillón de Galicia  nº 5, febreiro 2014

Edita: Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida 
Mexillón de Galicia, con enderezo en Avda. da Mariña, 25 - 1º - 
36600, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) e teléfono 986 507 416.

Depósito legal: PO 23-2013 

Alumnos do obradoiro de axudante de cociña do Val Miñor 
recibiron unha charla sobre o Mexillón de Galicia

Editorial

Na feira Xantar celebrada a comezos de febreiro en Ourense 
tamén se ofreceu unha cata de mexillón con DOP

De promoción

Degustación de varias preparacións de Mexillón de Galicia no 
Fórum Gastronómico da Coruña, en febreiro
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GARANTÍA BUREAU VERITAS

Como se certifica 
o mexillón

É requisito de obrigado 
cumprimento para todos 

os organismos certificadores 
de produto, como o Consello 
Regulador da Denominación 
de Orixe Protexida Mexillón de 
Galicia, a súa acreditación con-
forme manda o ‘Regulamento 
(UE) nº 1151/2012’. 
O Consello Regulador delegou 
as tarefas de certificación de 
produto na entidade Bureau 
Veritas,  que obtivo a acredita-
ción ENAC específica para este 
alcance, demostrando a súa 
competencia técnica.
O proceso de certificación da 
DOP Mexillón de Galicia consis-
te no control da recolección da 
semente, controis no medio de 
cultivo (batea) e na descarga en 
porto, controis nos centros de 
depuración e controis da cadea 
de custodia nos centros de 
transformación, como cocedei-
ros ou conserveiras.  
O persoal do Consello Regula-
dor realiza a diario os controis 
do 100% das descargas de 
Mexillón de Galicia nos portos, 
ao mesmo tempo que Bureau 
Veritas  verifica a correcta reali-
zación dos mesmos.
O emprego dunha entidade de 
certificación outórgalle ao con-
trol da DOP Mexillón de Galicia 
un maior grado de independen-
cia, imparcialidade, credibilida-
de e confianza no proceso de 
certificación. Ademais, manten-
se a confidencialidade de toda 
a información requirida para 
verificar a orixe e a trazabilidade 
do produto certificado. Todo 
isto garántelle ao consumidor 
que está adquirindo o auténtico 
mexillón das Rías Galegas.

por Jacobo 
Nóvoa,
Director 
zona 
Noroeste 
de Bureau 
Veritas

En marzo cúmprese un ano do 
exitoso acordo de co-branding 

entre a conserveira galega Los Pe-
peretes e o famoso cociñeiro José 
Andrés. Froito desta alianza, José 
Andrés está distribuíndo en exclusiva 
en Estados Unidos, Canadá e Puerto 
Rico unha liña de conservas artesa-
nais, que inclúe referencias de ourizo, 
navalla, ameixa, berberecho sardiña, e 
por suposto, Mexillón de Galicia.
De mytilus galloprovincialis, comercialí-
zanse dúas preparacións diferentes: o 
clásico escabeche e en salsa ao estilo 
galego, elaborada con tomate, pemen-
to e cebola. As dúas conservas levan o 
selo da Denominación de Orixe, unha 
etiqueta que está a servir de catapulta 
no mercado norteamericano.
“A DOP dáme seguridade á hora de 
contar a historia sobre o produto, xa 
que a súa procedencia está acre-
ditada polo goberno”, explícanos 
José Andrés desde Estados Unidos. 
“Ademais, a denominación pode ser 
unha ferramenta moi potente na nosa 
labor de educación sobre o marisco 
enlatado, aínda que nos queda moito 
traballo por facer”.  
Certamente, Estados Unidos é un país 
con escasa tradición de consumo de 
conservas mariñas, polo que é nece-
saria unha intensa labor de divulga-
ción. “O que estamos intentando facer 

é cambiar a percepción do produto 
enlatado, que aquí en América aínda 
non se concibe como ‘premium’, di 
José Andrés. “É unha tarefa difícil 
porque o primeiro paso para chegar 
ao consumidor é a educación, e o 
segundo, é explicar a historia do pro-
duto, e que o fai tan bo. Esta tarefa de 
marca España é algo no que debería 
investirse desde a casa, con iniciativas 
sólidas que nos axuden a comunicar 
a nosa tradición gastronómica a nivel 
masivo”.  
Dende Los Peperetes, amósanse 
satisfeitos coa evolución das vendas 
ao outro lado do Atlántico. “Os nosos 
mexillóns acaban de entrar na cadea 
de distribución de alimentos orgánicos 
Whole Foods Market”, explícanos Je-
sús Lorenzo, o director comercial. “E 
a etiqueta da Denominación de Orixe 
tivo moito que ver”, conclúe.
Así as cousas, o Mexillón de Galicia vai 
gañando posicións nun mercado no 
que aínda resulta un produto pouco 
común. Pero detrás desta iniciativa, 
como sinala José Andrés, “ten que 
haber un plan de promoción dos pro-
dutos españois en Estados Unidos, e 
o esforzo do goberno de Galicia e do 
de España, así como o noso, debería 
ir moito máis encamiñado a facer que 
a denominación de orixe sexa un selo 
coñecido en toda América”.

José Andrés está convencido de que, algún día, a conserva espa-
ñola estará presente nos minibares dos hoteles de todo o mundo. 
E dende logo, el está facendo todo o posible para que así sexa. O 
mediático cociñeiro está comercializando en Estados Unidos unha 
liña propia de exquisiteces mariñas en conserva, entre as que se 
inclúen varias referencias de “Galician mussels” con DOP.

José Andrés aposta polo
Mexillón de Galicia no 

mercado de Estados Unidos



• Eleccións ao 
pleno do Consello

Nos vindeiros meses celebraranse 
eleccións ao pleno do Consello 
Regulador da DOP Mexillón de 

Galicia. Os mem-
bros do actual 
pleno tomaron 
posesión dos seus 
cargos o 30 de 
outubro do 2009, 

tras a celebración das corres-
pondentes eleccións. O Decreto 
4/2007 da Xunta de Galicia, que 
regula as Denominacións de Orixe 
Protexidas, establece que o man-
dato do pleno dura 4 anos. Xa que 
logo, o pasado mes de outubro 
do 2013 rematou o mandato dos 

actuais integrantes do pleno, data 
dende a que están en funcións. A 
convocatoria de novas eleccións 
correspóndelle á Consellería do 
Medio Rural e do Mar. 

• Incorporación a 
‘Origen España’

O Consello Regulador da DOP 
Mexillón de Galicia entrou a for-
mar parte da asociación ‘Origen 
España’, un colectivo que aglu-
tina a consellos reguladores de 
toda España. O seu obxectivo é 
demandar ante as administracións 
competentes a protección das 
DOPs, promovendo a loita contra 
os usos ilícitos, en defensa dos 

intereses dos consumidores e 
de toda a industria vinculada ás 
DOPs. Máis información: www.
origenespana.es 

• Arquivo de 
imaxes históricas

O Consello Regulador está a com-
pilar fotos antigas relacionadas 
co mundo do mexillón, para crear 
un arquivo histórico do sector. 
Todas aquelas persoas que quei-
ran contribuír coas súas imaxes, 
poden enviar copias dixitais ao 
correo info@mexillondegalicia.org 
ou levar as fotos en papel á oficina 
do Consello, situada en Vilagarcía,  
para seren escaneadas.
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 A perla negra das nosas rías, ameazada 

Hai poucos alimentos que 
sexan tan completos como 

os “nosos mexillóns”. Enfatizo o 
de “nosos mexillóns” porque as 
augas das rías galegas son das 
máis ricas en plancto do mundo. 
Con esta riqueza en nutrientes, 
é lóxico pensar que os nosos 
mexillóns son mellores e máis 
saborosos que os criados en au-
gas doutros países, onde dubido 
moito que se realice un control tan 
exhaustivo da calidade como o 
que exerce a Xunta de Galicia.
Froito deste control, unha vez que 
se declara unha marea vermella, 
os consumidores non imos atopar 
no mercado mexillóns extraídos 
dos polígonos afectados, para 
garantir en todo momento a nosa 
seguridade alimentaria. 
Precisamente porque a extrac-
ción e posta no mercado só pode 
facerse cando o mexillón non está 

afectado pola marea vermella, as 
vedas administrativas teñen con-
secuencias indesexables que van 
máis alá das perdas económicas 
inmediatas para o sector produti-
vo: a introdución no mercado de 
produtos elaborados con mexillón 
foráneo.
Pero isto que en principio se po-
dería entender, é rexeitable se non 
se advirte ao consumidor da orixe 
do molusco, porque vulnera o seu 
dereito á información e á protec-
ción dos seus intereses econó-
micos. E esta advertencia non 
sempre se dá,  o que non deixa 
de ser un fraude continuado, que 
ademais pode ter consecuencias 
negativas para a primeira industria 
de España, o turismo.
Ata certo punto, é lóxico, porque 
son as regras do mercado, que o 
mexillón foráneo se aproveite des-
te control sobre o noso mexillón 
para introducirse ou para conso-
lidarse. O que xa non resulta tan 

lóxico é que 
esteamos ante unha in-
vasión irregular e non se articulen 
medidas de sobra contempladas 
no noso ordenamento xurídico. 
Non se atopa o que un non está 
disposto a buscar, aínda que 
tropecemos de fronte con el. E 
o mexillón foráneo mal etiqueta-
do non se agocha, circula polas 
nosas estradas, está nos nosos 
mercados, nos nosos conxelados 
e na nosa restauración. 
De seguir mirando para outro lado,  
con esta falta de claridade sobre 
a procedencia do que se nos está 
a vender como mexillón galego e 
co “remate” que supuxo a nova, 
nefasta e anti-galega normativa de 
etiquetado,  as perlas negras das 
nosas rías poderían chegar a des-
aparecer. A pesares de represen-
tar a primeira potencia do mundo 
en cultivo, distribución e venda, o 
Mexillón de Galicia atópase hoxe 
en día en perigo de extinción.

por Juan Carlos Ulla, presidente e fundador da 
Asociación de Consumidores Galegos 



ENTREVISTA

‘O consumo de mexillón 
axuda á saúde das persoas’

—Por que a alimentación é tan im-
portante para a saúde?

A alimentación é un dos pilares bási-
cos para a vida saudable. Ademais, 

non so podemos previr as enfermida-
des do corazón e vasculares senón 
que tamén podemos previr o cancro e 
favorecer o desenvolvemento cerebral 
en nenos de curta idade. Neste senti-
do, existen múltiples estudos que de-
mostran que unha dieta rica en froitas, 
verduras e produtos de orixe mariña 
reducen o risco de sufrir un infarto de 
miocardio así como outras enfermi-
dades cardiovasculares. Por tanto, na 
selección dos compoñentes diarios 
da dieta debémolo ter en conta, así 
como evitar o consumo de alimentos 
cun elevado contido de graxa saturada 
de orixe animal, preferindo a de orixe 
mariña, entre outros. Cando compre-

mos alimentos preparados, debemos 
asegurarnos previamente da súa 
composición optando polos que menos 
graxa saturada e sal conteñan.

—O lugar de nacemento, por exem-
plo un porto de mar, en que medida 
condiciona a saúde?
Máis ca o lugar de nacemento, son os 
hábitos de vida os que condicionan de 
forma moi importante a nosa saúde. 
Non fumar, realizar exercicio regu-
lar, evitar o sobre peso e seleccionar 
unha dieta axeitada son os elementos 
básicos dunha vida saudable. Nacer 
nun medio mariño fai que o acceso aos 
produtos do mar que conteñen unha 
elevada proporción de graxa saudable 
(ácidos graxos omega 3 e 6) estea 
facilitado. Isto fai que, evitando un alto 
contido de sal, vivir preto do mar sexa 
bo para a saúde.

—De que maneira pode contribuír 
o consumo de Mexillón de Galicia a 
unha vida mais san? 
O mexillón é un produto mariño asumi-
ble e exquisito, cun elevado contido de 
ácidos graxos omega 3 e 6, así como 
de proteínas e baixa proporción de 
calorías que o fan ideal para unha dieta 
saudable. Creo que todos deberíamos 
participar na promoción do seu consu-
mo co convencemento de que estaría-
mos axudando á saúde das persoas.

—Que nos falta por saber das bon-
dades do produtos do mar?
Estou convencido de que dos produtos 
do mar virán grandes avances, non só 
na alimentación humana, senón tamén 
na descuberta de novos medicamen-
tos, en especial para previr e tratar 
as enfermidades cardiovasculares e 
o cancro. Sei que un gran número de 
moléculas de orixe mariña están nunha 
fase avanzada de investigación que 
en breve axudarán a que todos nós 
vivamos máis e mellor. En canto ao 
mexillón, estanse illando substancias 
que contribuirán en breve a lograr unha 
vida máis saudable.
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O Mexillón de Galicia é bo para o corazón. Así nolo confirma o 

doutor Juanatey, unha referencia mundial en cardioloxía. 
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Roliño de Mexillón 
de Galicia e lura
INGREDIENTES (4 persoas)
-8/10 unidades de Mexillón de 
Galicia
-1 vaíña de lura fresca (300 gr.)
Para a vinagreta:
-1 cebola tenra
-1/2 porro
-60 gr. de cabaza (pódese subs-
tituír por cenoria)
-1/2 cabaciña (130 gr.)
-1 mazá Granny Smith
-1 laranxa
-Froitos secos
-1 cullerada sopeira de vinagre 
de mazá
-Aceite de oliva e sal

PREPARACIÓN
1- Abrir os mexillóns ao vapor. Abrir 
a vaíña da lura e coa axuda de papel 
film facer un rolete enchéndoa cos 
mexillóns fríos. Pechar e conxelar.
2- Cortar as verduras en dadiños 
pequenos, agás a cabaza, que debe 
cortarse un pouco máis grosa.
3- Ferver a pel de laranxa 4 ou 5 
veces, partindo de auga fría (só a 
parte laranxa, evitar que leve parte 
branca).
4- Pochar nun chisco de aceite, 
por esta orde: a cebola (1 min), a 
cabaza (2 min), a cabaciña (3 min.) 
e finalmente a mazá. Remover un 
pouco para integrar os sabores. En-
gadir o zume da laranxa, un chisco 
de sal, o vinagre e a pel da laranxa 
cortada moi fina. Darlle un fervor.
5- Cortar o rolo en toros duns 0,2 
cm., temperar e cubrir coa vina-
greta. Engadir os froitos secos ao 
gusto e rectificar de sal en escamas 
por riba do mexillón.
 
Receita publicada no libro solidario Sabor a 

vida, editado en colaboración co Consello 

Regulador do Mexillón. www.saboravida.es

          A RECEITA             

FOTO: RAMÓN ESCUREDO

GONZÁLEZ JUANATEY
Nado en Noia en 1955, o doutor José 
Ramón González Juanatey é catedrá-
tico da Universidade de Santiago, xefe 
do servizo de Cardioloxía do Complexo 
Hospitalario Universitario de Santiago e 
presidente da Sociedade Española de 
Cardioloxía.



A AMTI é unha técnica de culti-
vo que consiste basicamente 

en combinar un monocultivo princi-
pal de peixes carnívoros (salmón...) 
con especies secundarias extracto-
ras (mexillóns, algas...) para que es-
tas se alimenten dos excrementos e 
refugallos dos peixes (restos de pen-
sos...). Coa introdución das espe-
cies acompañantes como mexillóns 
e algas búscase reducir os niveis 
de contaminación xerados polas 
gaiolas de peixes e mellorar a imaxe 
pública da piscicultura, que así sería 
percibida como máis sustentable. 
Dende hai anos, a piscicultura in-
tensiva mariña vense enfrontado á 
constante crítica por parte de ONGs 
internacionais que denuncian moi 
activamente os diversos efectos 
negativos desta actividade sobre o 
medio ambiente: contaminación da 
auga e dos sedimentos por restos 
de pensos, feces, fármacos e outras 
sustancias, propagación de enfer-

midades e parasitos, dependen-
cia da pesca, etc. Isto está a xerar 
unha débil aceptación social desta 
actividade, cando non un marcado 
rexeitamento, o que está a crear difi-
cultades para atopar novos espazos 
onde implantar gaiolas de peixes.
Os movementos contrarios á cría in-
tensiva de peixes foron especialmen-
te notables en países como Canadá 
e neste contexto naceu o concepto 
de AMTI, como fórmula para reducir 
o impacto ambiental da piscicultura 
intensiva e para mellorar a súa imaxe 
pública. Dende principios deste sé-
culo, vénse traballando moi intensa-
mente sobre os sistemas AMTI nese 
país, grazas á alianza entre varios 
centros de investigación liderados 
polo científico T. Chopin e a empre-
sa Cooke Aquaculture, especialista 
na produción e comercialización de 
peixes, que ten gaiolas en Canadá, 
Estados Unidos, Chile e España. A 
rede AMTI canadense vén realizan-

do unha importante labor de inves-
tigación e sobre todo de divulgación 
das bondades da AMTI. 
Un tema importante deste tipo de 
sistemas ten que ver co uso que 
os piscicultores AMTI van facer dos 
cultivos secundarios. Tanto mexi-
llóns como algas AMTI poderán 
ser destinados á alimentación dos 
peixes, dándolle así solución a outro 
dos problemas da piscicultura in-
dustrial: a escaseza e elevado prezo 
das materias primas necesarias para 
a elaboración de pensos. Tamén 
poderán ser comercializados para 
consumo humano. En ambos su-
postos a normativa europea actual 
permite que tanto mexillóns como 
algas AMTI poidan comercializarse 
amparados polo selo de Acuicultura 
Ecolóxica.
Non obstante, os resultados das 
investigacións sobre AMTI que se 
están a publicar son en moitos ca-

sos contraditorios. Incluso 
recentemente formuláronse 
dúbidas sobre a sustenta-
bilidade ambiental efectiva 
das granxas AMTI no mar. 
Ademais, hai cuestións im-
portantes que aínda non 
foron resoltas, como a pre-
visible redución da calidade 
hixiénico sanitaria do mexi-
llón AMTI por acumulación 
dos compostos químicos 
empregados no cultivo dos 
peixes, ou os cambios nas 
características organolép-
ticas e nutricionais deste 
mexillón. 
Polo tanto, quedan moitas 
incertezas por resolver an-
tes de valorar que vantaxes 
e riscos poden entrañar para 
o actual cultivo de mexillón 
a implantación deste tipo de 
sistemas nas rías galegas.

I+D
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FONTE: Acuicultura multitrófica integrada. Xunta de Galicia. 2012

A acuicultura multitrófica no mar
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O concepto ‘Acuicultura MultiTrófica Integrada’ (AMTI) ten 

experimentado unha grande difusión a nivel mundial nestes 

últimos anos. Incluso hai quen o presenta como opción 

sustentable de futuro para a acuicultura galega. Por Ángeles Longa, doutora en 

Bioloxía, Departamento I+D do Consello 



8 DE MARZO, DÍA DA 
MULLER TRABALLADORA 

HOMENAXE

• Sen o traballo das mulleres, o sector do mexillón non tería acadado as súas mellores metas. A contribución feminina 
é fundamental en todos os ámbitos, fóra e dentro da cadea do mexillón. Elas participan no traballo tanto a nivel domés-
tico como no cultivo e na comercialización, na preparación do produto, e en labores directivas ou científicas. As mulleres 
tamén exercen de transmisoras de coñecemento, garantindo así que as novas xeracións continúan unha relación co mar 
próxima e respectuosa, herdada dos nosos devanceiros. Non obstante, todo este traballo realízase moitas veces con es-
caso recoñecemento. Con esta reportaxe fotográfica, queremos homenaxear a todas as mulleres galegas que, dun xeito 
ou outro, están vinculadas co mexillón. Grazas a todas por estardes aí!
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