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A fronteira que separa un produto gourmet 
doutro convencional é subxectiva, e depende  
máis dos sentimentos que esperta ese ingre
diente no cociñeiro que das estritas propieda
des que posúe o alimento en si. A calidade é 
unha condición indispensable, pero unha vez 
que se cumpre este requisito, cales son os 
factores que elevan un alimento á clase gour
met? Pode ser o prezo, as súas características 
nutricionais, a dispoñibilidade no mercado, as 
tendencias gastronómicas do momento?

O Mexillón de Galicia é, sen dúbida, un dos 
tesouros gastronómicos das rías galegas. Sen 
embargo, ao igual que acontece con moitos 
produtos primarios,  en moitas ocasións non 
se aprecia todo o seu valor. Con este número, 
queremos reivindicar o mexillón como ingre
diente fundamental da alta cociña, por iso invi
tamos aos lectores a despoxarse de prexuízos 
e a colocar o mexillón como un dos mellores 
manxares das festas do Nadal.

Como ben nos din os gastrónomos nestas 
páxinas, co sabor e a textura do Mexillón de 
Galicia conseguimos xerar unha explosión de 
sensacións e evocar a intensidade do mar. 
E dende o punto de vista nutricional, sabe
mos que o mexillón está considerado polas 
axencias de alimentación internacionais un 
ingrediente indiscutible dunha dieta saudable e 
equilibrada.

Por que non existe, entón, un maior recoñece
mento do Mexillón de Galicia na gastronomía 
de luxo? Probablemente unha das razóns 
sexa o baixo prezo ao que se vende, xa que 
a cantidade que se paga por un produto ou 
servizo inflúe na percepción de calidade do 
consumidor. Outro motivo podería ter que ver 
co non suficiente coñecemento das virtudes da 
Denominación de Orixe Protexida, un selo que 
garante a calidade e a orixe do auténtico mexi
llón das rías galegas, e cuxas posibilidades 
aínda están por explotar nos restaurantes.

Neste contexto, o flamante novo pleno do 
Consello Regulador ten por diante a ardua 
tarefa de situar a DOP Mexillón de Galicia no 
lugar que se merece, potenciando o seu pres
tixio e valor. En realidade, non se trata dunha 
nova misión, pois o Consello Regulador xa leva 
tempo traballando nesta dirección. Pero non 
por coñecido, o traballo resulta máis doado. 

Boas festas!

Un luxo de mexillón
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Bertín Osborne, entroutras ‘celebrities’, coñeceu en outubro a 
batea grazas a un evento promocional de Land Rover

Editorial

Xutanza no Consello Regulador do proxecto Mytiga, que 
estuda o impacto do cambio climático sobre o mexillón

De promoción

A ministra de Agricultura e Alimentación, Isabel García        
Tejerina, degustou Mexillón de Galicia  en Conxemar, en Vigo



DISTRIBUCIÓN

As seguintes imaxes foron obtidas de fotografías de produtos reais existentes no mercado. As marcas e algunhas cores foron modificadas co propósito 

de promocionar a DOP Mexillón de Galicia

Descubre todas as posibilidades que che ofrece 
a DOP Mexillón de Galicia. Amosámosche unha 
selección de produtos e onde atopalos.

MEXILLÓN DE GALICIA
SHOPPING

O mexillón fresco con 
DOP está dispoñible 
envasado en mallas ou 
en caixas de madeira. 
Búscao nas peixerías.

Recén saído do mar

A conserva, un clásico da lista da compra dispoñible en formatos e 

preparacións diversas: escabeche, salsa de vieira, ao natural... Está 

no liñal de conserva dos supermercados e nas tendas gourmet.

 Un clásico

 Fresco máis tempo

A atmósfera protectora alonga 

a vida útil do mexillón respecto 

doutros envases de fresco. 

Búscao na sección de 

refrixerados.

Mexillón pasteurizado en 
dúas cunchas, listo para 
quentar no microondas 
e degustar. Búscao na 
neveira de refrixerados.

Un básico para ter no conxelador 
da casa, mexillón en vianda ou 
con media cuncha. Atópalo na 
sección de conxelados, en bolsas, 
caixas ou terrinas.

O último formato en aparecer no 
mercado son as bolsas de mexillón 
conxelado, en dúas cunchas, listo 
para introducir no microondas. 
Dispoñible na sección de conxelados.

Mexillón de Galicia cocido e conservado na 
auga da cocción, en vianda ou con media 
cuncha. Dispoñible tamén con salsa vinagreta 
e escabeche. Atópalo nos refrixerados.

 Co seu caldiño

  O último

 Para o microondas

 Conxelado
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Asociacións de mexilloeiros, confrarías e diversas enti
dades sociais están a promover máis dunha trintena 

de mocións nos plenos municipais para reclamar o apoio 
á proposta do Consello Regulador do Mexillón de Galicia 
de solicitar en Europa unha etiquetaxe do mexillón clara 
e veraz. Ao peche desta edición, posicionáronse a favor 
os Concellos de Rianxo, A Illa de Arousa, Poio, A Pobra 
e Vilanova de Arousa, e estaba pendente o debate nos 
plenos de Vilagarcía, Carnota, Muros, Noia, Outes, Boiro, 
Ribeira, Cambados, O Grove, Meaño, Bueu, Pontevedra, 
Sanxenxo, Marín, Cangas, Moaña e Vilaboa, entroutros.
No Parlamento, o Consello Regulador emprendeu xes
tións co obxectivo de que a cámara galega chegara a 

un acordo unánime sobre a modificación da normativa. 
Como resultado,  debateuse sobre a etiquetaxe do mexi
llón na Comisión de Pesca o 14 de outubro, a iniciativa de 
AGE; na Comisión de Asuntos Europeos do 21 do mesmo 
mes, a iniciativa do BNG. E na Comisión de Pesca do 28 
de novembro, a iniciativa do PSdeG-PSOE. A oposición 
do Partido Popular dificultou ata o momento que se aca
dase un acordo. 
A etiquetaxe das conservas ten un impacto directo na in
dustria do mexillón cultivado e transformado en Galicia, xa 
que son habituais os usos irregulares e fraudulentos da 
mención da orixe galega.

• O debate da etiquetaxe chega ao Parlamento e aos Concellos

O traballo do pleno na nova lexislatura  concentrarase 
en catro obxectivos principais:

—A elaboración dun novo regulamento, xa que o que 
existente é do ano 2000, e necesita un articulado adap
tado ás condicións actuais.
—A consolidación da DOP, que necesita un novo im
pulso tanto a nivel de mercado, con promoción e incre
mento do prestixio, como a nivel sectorial, coa integra
ción de máis axentes inscritos no Consello Regulador, 
para facer máis forte o conxunto do sector.
—A potenciación da investigación dende o propio de
partamento do Consello Regulador. A I+D+i vai ter un 
peso relevante, xa que se considera necesario investigar 
que está a pasar co mexillón en todos os elos da cadea, 
de cara a afrontar o futuro e manter a calidade.
—A loita contra a fraude, a incorrecta etiquetaxe e 
as infraccións contra a DOP nos produtos do mexillón, 
mantendo a liña trazada até o de agora. 

Candidaturas
As eleccións ao Consello Regulador rexistraron a presen
tación dunha única candidatura por cada un dos censos 
existentes (transformadores, depuradores e produtores). 
Segundo establece a normativa, como houbo unha soa 
candidatura por censo, ésta foi proclamada electa sen 
que fose necesario organizar as votacións. Así,  a xunta 
electoral deu por finalizado o proceso coa proclamación 
dos candidatos como vogais electos do pleno.

Presidente: Francisco Alcalde 
Representantes da transformación: Cocedero Suárez, S.L., 
Luís Escurís Batalla, S.L.
Representantes da depuración: Remagro S.A., Pescadona 
S.A., Aurelio Silva Abalo S.A., Linamar S.L.
Representantes da produción: Jesús Castiñeira Martinez, Eva 
Mª Mondragón Viñas , Ricardo Herbón González, Alfredo Otero 
Lojo, Saturnino Cores Rial, Julio Villanueva González

O pleno que rexerá o Consello Regulador da DOP 
Mexillón de Galicia nos vindeiros anos quedou 
constituído o pasado 27 de novembro, tras con-
cluír o proceso electoral. Seis produtores, catro 

depuradores e dous transformadores compoñen 
o novo pleno, que incorpora a industria da trans-
formación e da conserva. Á fronte está Francisco 
Alcalde, reelixido presidente.

A situación da etiquetaxe dos produtos do mexi-
llón foi obxecto de debate nos últimos meses nos 
plenos de diversos Concellos costeiros e no Par-
lamento de Galicia. A entrada en vigor o vindeiro 

13 de decembro dunha nova normativa de etique-
taxe que exime ás conservas mariñas de informar 
sobre a especie e a orixe dos ingredientes, está 
mobilizando o tecido socioeconómico da costa.

• Constituído o novo pleno do Consello

Emilio Moldes
 COMPOSICIÓN  DO PLENO



C ando en pleno Século de 
Ouro o cociñeiro maior do 

rei Felipe III, Francisco Martínez Mo
tiño, suxería preparar os “mexillo
nes” fritos con laranxa e pementa na 
súa  obra Arte de cocina, pastelería, 
bizcochería y conservería, nada se 
coñecía sobre as súas calidades nu
tricionais, nin sobre os efectos be
neficiosos para á saúde que pode 
aportar o seu consumo regular.
Hoxe, catrocentos anos despois, 
sabemos que o Mexillón de Galicia 
é un alimento baixo en graxas, fon
te de enerxía e de proteínas de alto 
valor biolóxico facilmente dixeribles 
e asimilables. Que aporta aminoá
cidos esenciais que o noso orga
nismo necesita pero que non pode 
sintetizar, polo que só os podemos 
adquirir a través dunha correcta ali
mentación. 
Inda mais, o Mexillón de Galicia ten 
un alto contido de ácidos graxos 
omega 3, cuxo consumo regular en 
adultos reduce o risco de padecer 
enfermidades coronarias e mellora 
a saúde cardiovascular, pois axu
da a reducir os niveis de colesterol 
“malo” e triglicéridos en sangue. Así 
mesmo, os omega 3 xogan un papel 
importante no crecemento e no de
senvolvemento do cerebro, polo que 
se aconsella que, tanto as mulleres 
embarazadas ou en período de lac
tancia como os cativos, consuman 
con frecuencia alimentos ricos neste 
nutriente, xa que isto axuda ao óp
timo desenvolvemento neurolóxico 
dos pequenos.
O Mexillón de Galicia proporciona 
ademais outros moitos beneficios 
para a saúde asociados á súa rica 
composición en vitaminas (sobre 
todo do grupo B) e en minerais e 
oligoelementos como ferro, zinc e 
fósforo, entre outros.

Así, o innegable valor nutritivo do 
mexillón, e dos moluscos en xeral, 
sitúaos como alimentos clave na 
evolución humana. De feito, diver
sos investigadores vinculan o incre
mento das capacidades cognitivas 
dos humanos ocorrido nos albores 
da humanidade co consumo regular 
destes mariscos.
Volvendo ao presente, estudos 
recentes demostran que os orga
nismos mariños, como o mexillón, 
conteñen outras moitas substancias 

naturais con capacidade anticance
ríxena e antioxidante, que producen 
beneficios para a saúde humana, in
cluídos a prevención e o tratamento 
de enfermidades. Neste sentido, o 
Mexillón de Galicia atesoura valio
sos compostos bioactivos como por 
exemplo a Myticina C, un auténtico 
antibiótico natural que recentemente 
foi descuberto por investigadores do 
CSIC de Vigo.

Pero mais alá da súa excelencia nu
tricional e do seu valor como com
poñente de patróns dietéticos sau
dables, o Mexillón de Galicia é un 
elemento indiscutible da nosa iden
tidade e tradición gastronómica. O 
forte vínculo que se mantén dende 
as épocas máis remotas entre as 
rías, os galegos e o mexillón fai do 
Mexillón de Galicia un valioso ingre
diente do rico patrimonio gastronó
mico e cultural da nosa terra, que 
debemos coidar e promover.

O mexillón, un alimento de reis
Actualmente as máis importantes axencias de alimentación 

internacionais coinciden en destacar o perfil nutricional de peixes 
e mariscos como o Mexillón de Galicia. Clasifícanos como 

ingredientes indiscutibles dunha dieta saudable e equilibrada 

e aconsellan o seu consumo tres ou catro veces á semana. Por Ángeles Longa, doutora en Bioloxía, 

Departamento I+D do Consello

I+DI+D

O Mexillón de Galicia é  

unha fonte de enerxía 

baixa en graxas e moi 

saudable

STUDIO a4

5   Mexillón de Galicia  nº 8, novembro 2014



‘Un mexillón ben preparado é 
unha explosión de sensacións’

— Cal é a súa experiencia na 
preparación de Mexillón de 
Galicia? 

M oi ampla. Dende o meu 
traballo para diversas 

empresas do sector mexilloeiro, 
colaborei no desenvolvemento de 
novas receitas e aplicacións do 
mexillón (recheos, preparacións 

para conserva...). E na restauración, levo 
moitos anos cociñando no meu restauran
te con Mexillón de Galicia.

— Cal é a fronteira que separa un pro-
duto gourmet dun convencional?
A posta en valor e o recoñecemento dos 
matices gastronómicos dun produto son 
os que fan a diferenza entre a excelencia e 
a normalidade. O Mexillón de Galicia é un 
produto de primeira clase, ben preparado 
é unha explosión de sensacións que pode
ría estar na carta dos mellores restauran
tes. O que ocorre é que é moi abondoso e 
ten un prezo asequible, por iso non se lle 
dá o valor que merece.

— Que características converten o 

Mexillón de Galicia con DOP nun ali-
mento idóneo para a alta cociña?
A potencia do seu sabor, o aroma e as 
características estéticas do seu corpo. O 
Mexillón de Galicia destaca sobre os mo
luscos foráneos porque ten unha textura 
e sabor moi particulares. Eu persoalmen
te, adoro o mexillón. É un produto moi 
versátil, que pode servirse frío ou quente, 
en ensaladas ou en sopas, con pasta ou 
con arroz. É verdadeiramente único. Se 
custase a 50 euros o quilo, sería habitual 
na alta cociña.

— Como poderíamos aumentar a con-
sideración da DOP?
Hai que facer unha labor de divulgación da 
DOP e protección do produto. Trátase de 
facerlles ver aos profesionais e consumido
res cal é a diferenza entre os distintos mo
luscos. Se non se entende a diferenza, non 
se pode apreciar. O problema é que se 
está vendendo mexillón estranxeiro como 
galego e confundindo á xente. Chegará un 
momento en que o consumidor non saiba 
recoñecer o bo do malo.

A liña que divide un produto gourmet doutro convencional está 
na consideración subxectiva do cociñeiro. Flavio Morganti conví-
danos a valorar o Mexillón de Galicia como un produto de primei-
ra, merecedor de figurar nas cartas dos mellores restaurantes.

O italiano Flavio Morganti 
rexenta en Pereiro de Aguiar 
(Ourense) o restaurante 
Galileo, recoñecido con dous 
‘soles’ da guía Repsol. 
Formouse como cociñeiro en 
Italia e Suíza e posteriormente 
asentouse en Galiza nos anos 
oitenta. A súa traxectoria pro
fesional levouno a ser un gran 
coñecedor da gastronomía 
tradicional galega. Algúns dos 
seus saberes están recollidos 
nos libros ‘Vacas, su dignifica
ción sexual y gastronómica’ e 
‘Castañas, el árbol del pan’. 

Un produto gourmet, por que non?

Recordo como se fose onte a 
primeira vez que probei un 

mexillón. Aínda era moi cativa pero 
aquel sabor tan intenso cativoume, 
sentín como se estivera a comer 
un anaco do noso mar e namo
roume… Por iso non é de estrañar 
que cando me adentrei no mundo 
da cociña quixese telo moi presen
te; pode que a moitos lles resulte 
estraño, dado que é un produto ao 
que estamos moi acostumados nas 

nosas casas, pero por que non? 
O feito de que sexa un produto co
mún non lle resta protagonismo… 
para nós, os cociñeiros, o mexillón 
ten unha grande versatilidade que 
nos permite crear grandes pratos 
con el ou a partir del; para min den
de logo é un produto gourmet que 
conxuga dous requisitos imprescin
dibles na cociña: grandes propieda
des saudables e un sabor e textura 
incribles, fórmula de éxito garantida 

que intentamos reflectir cos nosos 

pratos.

No noso restaurante pretendemos 

facer viaxar aos clientes ata as frías 

augas das rías onde se atopan as 

bateas, tratando de reproducir un 

fondo mariño no que o protagonista 

indiscutible e absoluto é o mexillón. 

E este mexillón ten, como non, 

nome propio… Mexillón de Galicia.

por Inés Abril, chef do restaurante vigués Maruja Limón, galardoado 
cunha Estrela Michelín, e concursante da última edición do programa 
televisivo Top Chef

FLAVIO MORGANTI 

OPINIÓN

ENTREVISTA
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RECEITAS

Batea de Mexillón de 
Galicia en escabeche

Mexillón de Galicia entre 
culturas: homenaxe a Perú

PREPARACIÓN
1 Para preparar o escabeche, pon nunha pota ao lume o 
aceite co allo, o loureiro, a pementa e o cravo. 

2  Cando empece a dourarse o allo, retiráo do lume e 
engádelle dúas culleradas sopeiras de pementón doce e 
unha de picante, remove e bótalle o vinagre.

3 Deixa repousar e cola a mestura aínda morna. Engádelle 
a cebola e a cenoria cortadas en xuliana e os mexillóns 
cocidos.

 4 Deixa repousar dun día para o outro. Servir frío. 

PRESENTACIÓN
5  Ferve en auga un pouco zume de limón e follas de 
loureiro para crear unha infusión. Introdúcea nun vaso baixo 
(a súa función é aromatizante, non é para consumir).

6  Crea con palillos chineses unha montaxe similar á 
dunha batea e colócaa sobre o vaso coa infusión. Podes 
utilizar adhesivo para fixar os palillos.

7  Por riba da batea, dispón a cenoria e logo os mexillóns. 
Decora cunha folliña de canónigo.

PREPARACIÓN
1  Abre a lume vivo os mexillóns, sen cocelos demasiado. 
Reserva a auga de cocción, porque a precisarás para 
preparar a escuma de pataca e a salsa para condimentar. 

2 Para facer a escuma, coce as patacas en caldo de ave e 
fondo de mexillón. Unha vez listas, tritura a mestura e 
gárdaa quente.

3  Para elaborar a salsa de condimento, mestura todos os 
ingredientes e engádelles un pouco de escuma de pataca 
para que espese. Tritura a mestura e gárdaa quente.

PRESENTACIÓN
4  Sobre un fondo de escuma de pataca, coloca os 
mexillóns, tal e como se aprecia na foto. Por enriba, dispón 
a cebola finamente cortada en aros e pasada por auga fría. 
Salsea os mexillóns co condimento.

5 Finaliza o prato botando un pouco de lima relada e 
cilantro para decorar. Servir quente.

INGREDIENTES 
100 gr de Mexillón de Galicia cocido 
500 ml de aceite de oliva
3 unidades de cravo
-2 follas de loureiro
2 dentes de allo
10 grans de pementa negra
1 cebola
2 cenorias
200 ml de vinagre de viño
pementón doce e picante
-Infusión de limón e loureiro (para a decoración)

INGREDIENTES 
1 kg. de Mexillón de Galicia
1 cebola vermella
Para a escuma de pataca:
250 gr. de patacas
-100 ml. de fondo de mexillón (auga de cocción colada)
150 ml. caldo de ave natural 
-Chorriño de nata (opcional)
Para a salsa de condimentar:
-100 ml. fondo de mexillón
Cilantro picado a gusto
-Zume dunha lima
-Escuma de pataca

Proposta 
de Flavio Morganti, 
chef do restaurante 
Galileo, de Pereiro 

de  Aguiar 
(Ourense)

Proposta 
de Manel Oliveira, 

chef do restaurante 
Castelao, de 
Santiago de 
Compostela
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