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Poucas noticias acaparan máis 
atención nos últimos tempos 
nos medios informativos que as 
relacionadas co medio ambiente. 
Os signos de que “algo” está a 
ocorrer co clima do noso planeta 
como consecuencia da acción do 
home son constantes. O desxeo de 
grandes áreas nos polos, a subida 
imparable da temperatura na Terra, 
a aparición de especies mariñas en 
latitudes moi afastadas dos seus 
hábitats naturais, fenómenos at-
mosféricos cada vez máis virulentos 
completan un lenzo que ten como 
trasfondo un apaixonado debate 

entre quen ten claro que hai que 
actuar xa e aqueles que non ven 
máis que alarmismo nestes avisos.

Mexillón de Galicia atópase entre 
os primeiros, entre os que cer-
tamente cren que non hai un 
minuto máis que perder na tarefa 
de preservar o noso planeta. E na 
parte que nos ocupa, no coidado 
dos nosos mares. Os océanos son 
a principal fonte de vida e riqueza 
da que dispón a Humanidade. 
Representa non só a súa maior 
despensa de alimentos, senón que 
da súa boa “saúde” depende en 
gran medida o equilibrio do noso 
planeta. O seu papel, por tanto, 
resulta capital. 

Como xa se deixou constancia nun 
editorial anterior, a DOP decidiu 

pasar á acción dando exemplo 
cunha guía destinada a promover 
as boas prácticas entre os produto-
res de mexillón para reducir os lixos 
mariños. Trátase, como dixo o pre-
sidente da DOP no acto de presen-
tación da publicación, “de dispoñer 
de augas de calidade, limpas e 
da máxima pureza, o ideal ao que 
debemos aspirar como sociedade”. 
Pero esa tarefa debe ser necesaria-
mente colectiva para ter éxito. Así 
o expresaron tamén o investigador 
Jesús Gago, quen ademais desta-
cou o carácter pioneiro da guía, 
como a conselleira do Mar, Rosa 
Quintana. Ambos coincidiron na 
ineludible implicación da sociedade 
no seu conxunto, porque a todos 
nos concirne contribuír para conse-
guir ese ideal de augas limpas e da 
máxima pureza. 

A DOP tamén tomou a iniciativa 
nese labor de facer chegar á socie-
dade un problema que é de todos. 
E fíxoo deseñando un cartel que re-
sume os contidos da guía que será 
distribuído entre os sectores do mar, 
así como tamén en todos aqueles 

lugares que contribúan a visibilizar 
a mensaxe. Para os que queiran 
unirse a esta causa necesaria, opor-
tuna e pertinente, poden baixarse 
o cartel na nosa páxina web (www.
mexillondegalicia.org).

Unha tarefa colectiva     
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NON HAI UN MINUTO 
MÁIS QUE PERDER NA 
TAREFA DE PRESERVAR O 
NOSO PLANETA

DISPOÑER DE AUGAS DE 
CALIDADE, LIMPAS E DA 
MÁXIMA PUREZA, O IDEAL 
AO QUE DEBEMOS ASPIRAR 
COMO SOCIEDADE
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Pode a humanidade permanecer 
pasiva cando cada ano acaban no 
mar 8.000.000 de toneladas de 
plásticos? Sabemos que case un 
millón de aves e 100.000 mamí-
feros morren ao ano por causa do 
plástico? 
Estas son algunhas das preguntas 
que levaron a Mexillón de Galicia 
a poñer en marcha unha iniciativa 
de gran relevancia que se materia-
lizou na “Guía de boas prácticas do 
cultivo de mexillón en Galicia para 
a redución de lixos mariños”. A 
publicación, elaborada polo depar-
tamento de I+D+i da DOP, é unha 
chamada de atención para abando-
nar esa actitude indiferente que está 
a converter a océanos, mares e rías 
en grandes depósitos de desperdi-
cios e pasar á acción dunha forma 
decidida se queremos cambiar esa 
realidade que está a poñer en perigo 
a enorme riqueza e diversidade que 
gardan.
Dirixida aos produtores, inclúe unha 
serie de consellos fáciles e precisos 
para conseguir que o seu traballo 
na batea estea guiado polo princi-
pio das boas prácticas. Pero a súa 

destinataria é tamén a sociedade 
no seu conxunto, chamada a xogar 
un papel crucial na redución do 
lixo nos mares. Para conseguir ese 
obxectivo, a DOP deseñou un cartel 
que resume os contidos da Guía e 
ilustra cunha gráfica o tempo que 
tardan en desaparecer os distintos 
tipos de lixos que acaban na auga. 
Ese cartel será distribuído polas 
confrarías e entre os colectivos que 
teñan que ver co mar, pero tamén se 
buscará que estea visible en centros 
educativos, centros comerciais, 
mercados e calquera outro 
emprazamento que permita 
difundir a mensaxe.
A presentación da Guía levouse 
a cabo nun acto no que partici-
pou a conselleira do Mar, Rosa 
Quintana, Jesús Gago, inves-
tigador do Instituto Español 
de Oceanografía de Vigo e 
coordinador nacional dos tra-
ballos en lixos mariños dentro 
da estratexia mariña do IEO, 
Francisco Alcalde, presidente 
do Consello Regulador da DOP 
Mexillón de Galicia, e Ángeles 
Longa, responsable de I+D+i 
da DOP. 
Alcalde lembrou a relevancia 
do sector mexilloeiro en Galicia, 
que require unhas augas limpas 
para garantir o seu futuro e o 
de miles de familias que viven 

del. “Lograr que isto siga sendo así 
pasa por dispoñer dunhas augas de 
calidade, limpas e de máxima pure-
za, que é o ideal ao que xustamente 
debemos aspirar como sociedade. 
Nesa tarefa, os mexilloeiros debe-
mos dar exemplo cunha conduta 
esixente e fundamentada nunhas 
prácticas que contribúan a ese fin”.
Jesús Gago felicitou á DOP por esta 
guía, destacando o seu carácter pio-
neiro en Galicia, España e Europa. 
“Os consellos que aparecen nesta 
guía poderían estenderse a outros 
sectores”, indicou este investigador, 
para quen o coidado das nosas au-
gas é unha tarefa que nos concirne 
a todos. 
Pola súa banda, a conselleira do 
Mar mostrou o seu agradecemento 
ao sector polo compromiso demos-
trado con esta guía. “É un paso 
adiante que demostra que quen vive 
do mexillón son os primeiros en dicir 
que é no que temos que mellorar 
para manter as nosas augas en boas 
condicións e contribuír a que a pro-
dución vaia en aumento. Todo iso 
debe trasladarse tamén á sociedade. 
O impacto desta guía non debe que-
dar entre o sector, senón que debe 
chegar a toda a poboación”.

A DOP pasa á acción 
EDITA UNHA GUÍA PARA 
REDUCIR OS LIXOS NO 
MAR Foto: Xurxo Lobato

DO CULTIVO DE MEXILLÓN 
EN GALICIA PARA A 

REDUCIÓN DOS LIXOS 
MARIÑOS

GUÍA DE BOAS 
PRÁCTICAS

3 meses
Caixas de 

Cartón

5 anos
Cabichas, 

Chicles

30 anos
Unha chapa, 
envases de 
Tetra Brik

50 anos
Vasos de 
Plástico, 
Chatarra

55 anos
Bolsas

100 anos
Chisqueiros, 

Tapóns plásticos 
de botella

200 anos
Latas de 

Refrescos

500 anos
Botellas de 
PVC, Rodas

650 anos
Redes e 

cordas de 
nailon

1.000 anos
Redes, cordas de 

PET e Pilas

SEMPRE
O vidro dura 

indefinidamente

CANTO DURAN OS LIXOS 
NO MAR?

OS LIXOS MARIÑOS TARDAN EN DESAPARECER 
MOITO MÁIS DO QUE IMAXINAMOS. 
VELAQUÍ UNS PEQUENOS EXEMPLOS

Descarga o teu exemplar en www.mexillondegalicia.org

PASEMOS Á ACCIÓN,
COIDEMOS O MAR

Foto: Óscar Vífer



www.mexillondegalicia.org

MEXILLÓN DE GALICIA
DECEMBRO 20184

SECTOR

A Denominación de Orixe Protexida 
Mexillón de Galicia solicitou en 
Bruxelas a inclusión no informe 
sobre o Fondo Europeo Marítimo de 
Pesca (FEMP) 2021-2027, que se 
está a negociar na actualidade, dun 
apartado no que se recoñeza explici-
tamente o apoio aos produtos de ca-
lidade vinculada á orixe acollidos ao 
Regulamento 1151/2012.  Esa ma-
nifestación de respaldo non aparece 
recollida nas propostas lexislativas da 
Comisión Europea relativas á política 
pesqueira e Mexillón de Galicia con-
sidera da máxima importancia que si 
se inclúa. 
Así o indicou Alfonso Alcaide, en 
representación da DOP Mexillón de 
Galicia, durante a visita de traballo 
que realizou á capital comunitaria 
xunto a outros representantes do 
sector do mar de Galicia, convidados 

pola eurodeputada do BNG Ana 
Miranda.
Alcaide trasladou a Gabriel Mato, 
membro da Comisión de Pesca do 
Parlamento Europeo e relator encar-
gado de elaborar o informe sobre os 
fondos FEMP 2021-2027, que o Re-
gulamento 1151/2012 sobre réximes 
de calidade dos produtos agrícolas e 
alimenticios ten, entre os seus obxec-
tivos, asegurar unha remuneración 
xusta e a defensa das súas denomi-
nacións, así como proporcionar aos 
consumidores produtos de calidade 
diferenciada e información veraz 
sobre os mesmos.
De aí a relevancia de incorporar no 
informe dos fondos FEMP un aparta-
do no que se plasme claramente ese 
apoio a través dunha serie de accións 
como o apoio ás entidades de xestión 
das DOP, como o Consello Regulador 
de Mexillón de Ga-
licia, nas tarefas de 
promoción e difusión 
de información 
ao mercado dos 
produtos de calidade 
que amparan e a 
investigación que 
realicen esas entida-
des destinada a un 
mellor coñecemento 
do medio de produ-
ción específico, dos 
procesos e dos pro-

dutos para trasladar as súas melloras 
a cidadáns e consumidores.

AXUDAS
Unha segunda reivindicación de 
Mexillón de Galicia centrouse no 
apartado de investimentos produtivos 
para acuicultura, transformación e 
elaboración. A proposta do docu-
mento FEMP 2021-2027 establece 
que as axudas só se poderán recibir 
a través de instrumentos financei-
ros. Fronte a isto, o representante 
do Consello Regulador solicitou que 
ademais as subvencións sigan sendo 
consideradas como unha forma de 
axuda preferentemente para peque-
nas e medianas empresas.
Gabriel Mato comprometeuse a 
estudar a proposta porque, na súa 
opinión, “ten todas as condicións 
para mellorar o documento final”.

A DOP PEDIU QUE SE 
INCLÚA ESTA DEMANDA 
NO FEMP 2021/2027

APOIO AOS 
PRODUTOS 
DE CALIDADE

A feira Conxemar al-
canzou en 2018 a súa 
vixésima edición con cifras 
históricas en canto a 
empresas participantes e 
superficie expositiva. E alí 
estivo un ano máis a DOP 
Mexillón de Galicia. Foron 
740 empresas pertencen-
tes a 48 países as que se 
deron cita no recinto feiral 
de Vigo, que aumentou 
a súa superficie expositi-

va nun 20% respecto de 
2017. Conxemar conver-
teuse por tanto nunha cita 
moi relevante para Mexi-
llón de Galicia, que refor-
zou a súa sólida imaxe de 
marca e o seu recoñecido 
prestixio no ámbito da 
industria do mar.
Os visitantes que pasa-
ron polo seu expositor 
coñeceron as particu-
laridades que fan de 

Mexillón de Galicia un 
alimento único. Igualmen-
te recibiron información 
das súas extraordinarias 
cualidades nutricionais e 
de como identificalo sen 
posibilidade de erro entre 
as diferentes ofertas do 
mercado, grazas ao seu 
inconfundible distintivo. 
Tamén estiveron a dispo-
sición dos profesionais 
os diferentes formatos 
comerciais dos mexillóns 
amparados polo noso selo 
de calidade. 
Participar en Conxemar é 

unha gran oportunidade 
para captar novas compa-
ñías que queiran acredi-
tarse para comercializar 
Mexillón de Galicia. 

Mexillón de Galicia reforzou 
en Conxemar o seu prestixio
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Paula Sánchez Sobrino, Endocrinóloga   ENTREVISTA

-Somos conscientes da 
importancia da alimen-
tación para manter unha 
boa saúde?
É difícil sabelo. Por unha 
banda, no mercado 
alimentario hai un auxe 
de alimentos conside-
rados “saudables” pero 
doutra banda nunca 
tivemos tanta proporción 
de obesidade. Probable-
mente a poboación estea 
informada, polo menos 
en parte, pero non segue 
uns hábitos alimenticios 
saudables.

-En xeral, sabemos ali-
mentarnos ben?
As enquisas din que cada 
vez comemos peor. Con 

todo, nunca tivemos 
tanta información ao noso 
alcance. Habería que 
discernir se o problema 
radica en falta de coñe-
cementos ou de concien-
ciación.

-Galicia dispón dunha 
despensa privilexiada. A 
maioría dos seus produtos 
integran a denominada 
“dieta atlántica”, consi-
derada como un modelo 
de dieta saudable. Son 
suficientemente coñecidos 
os valores desa dieta?
Non o bastante. Os 
medios de comunicación 
non fan referencia a ela 
como si ocorre coa dieta 
mediterránea, moito máis 

coñecida. 

-O mexillón forma parte 
desa dieta atlántica. Que 
valores nutricionais desta-
caría deste alimento?
A súa gran achega 
proteica (máis do 70%). 
Ademais, non contén 
carbohidratos o que o fai 
moi recomendable para 
persoas con diabetes. 
Ten ácidos graxos omega 
3. Tamén achega ácido 
fólico, ferro e calcio.

-A pesar de ser un produto 
moi habitual na nosa 
mesa, cre que os consu-
midores son conscientes 
dos beneficios que reporta 
o seu consumo? 
Non. A publicidade ali-
mentaria está orientada 
para convencer á xente 
de que compren alimen-
tos procesados. Non se 
promociona o suficiente 
o consumo de alimentos 
naturais.

-Resulta saudable a 
calquera idade ou existe 
algunha limitación para 
gozar do mexillón? 
Nos nenos pequenos 
adóitase introducir a 
partir do ano de idade. 
Recoméndase limitalo en 
persoas con niveis moi 
altos de ácido úrico.

-Consómese o suficiente 
ou cre que hai marxe 
para incentivar máis a súa 
inxesta?
Segundo as últimas 
enquisas o consumo de 
peixe fresco e mariscos 
diminuíu en España. 
Con todo, Galicia é das 
comunidades con maior 
inxesta destes alimentos. 
Hai sectores concretos da 
poboación, por exemplo, 
os mozos, que si comen 

menos peixe e marisco do 
recomendado.

-Diabetes, elevados niveis 
de colesterol, obesida-
de…Todas estas doen-
zas están ligadas, polo 
menos nalgúns casos, aos 
nosos hábitos alimenticios. 
Como se inculca nunha 
sociedade a cultura dunha 
alimentación sauda-
ble? Quizá a pedagoxía 
debería iniciarse xa desde 
idades temperás nos 
colexios? 
Os hábitos alimenta-
rios incúlcanse desde a 
infancia, na familia. Os 
colexios fan moitísimas 
campañas para promocio-
nar bos hábitos alimenta-
rios, pero se a familia non 
comparte eses patróns de 
alimentación é difícil que 
sexan efectivas.

-Non resulta unha aparen-
te contradición a prevalen-
cia destas enfermidades 
nunha sociedade preocu-
pada pola súa alimenta-
ción, tal e como o demos-
tra a crecente demanda 
de produtos ecolóxicos 
ou de consumidores que 
demandan información 
sobre a composición de 
determinados alimentos?
Non. Vivimos nunha 
sociedade de consumo. 
Moita xente cre que 
os efectos nocivos de 
alimentos pouco sauda-
bles poden compensarse 
tomando outros que os 
medios de comunicación 
publicitan como bene-
ficiosos. Os produtos 
ecolóxicos inflúen pouco 
en patoloxías como a 
obesidade. Que parte da 
poboación demostre inte-
rese en coñecer que está 
a comer realmente é un 
avance moi importante.

“OS CONSUMIDORES NON 
SON CONSCIENTES DO VALOR 
NUTRICIONAL DO MEXILLÓN”
PAULA SÁNCHEZ SOBRINO É ENDOCRINÓLOGA 
DO COMPLEXO HOSPITALARIO DE PONTEVEDRA. 
NA SEGUINTE ENTREVISTA SINALA QUE QUEDA 
CAMIÑO PARA CONSIDERARNOS UNHA SOCIEDADE 
QUE SABE ALIMENTARSE BEN. DESTACA OS 
BENEFICIOS DA INXESTA DE MEXILLÓN, AÍNDA QUE 
OS CONSUMIDORES NON SEXAN CONSCIENTES DOS 
SEUS VALORES NUTRICIONAIS.
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PROMOCIÓN

Dúas xornadas dedicadas a show-
cooking e outra na que se serviu un 
menú realizado a base de Mexillón 
de Galicia conformaron o programa 
de actividades desenvolvido conxun-
tamente pola Denominación de 
Orixe Protexida Mexillón de Galicia e 
a Escola de Hostalería Carlos Oroza 
de Pontevedra durante os meses de 
novembro e decembro. 
A iniciativa, denominada “Mexillón 
de Galicia, un mar de posibilidades”, 
pretendeu achegar información de 
primeira man aos futuros profesionais 
da hostalería sobre as cualidades 
nutricionais dun alimento extraordi-

nario como é Mexillón de Galicia, así 
como descubrir a enorme versatilida-
de culinaria que ofrece en calquera 
das distintas modalidades presentes 
no mercado do que, sen dúbida, é 
o representante máis significado da 
despensa mariña de Galicia. Pero ha-
bía máis, porque á hora de plantexar 
esta colaboración, os docentes do 
Carlos Oroza quixeron que formase 
parte do programa lectivo que deben 
completar os alumnos, de maneira 
que, non só tivesen que documen-
tarse sobre o produto que terían que 
cociñar, senón que deberían deseñar 
un plan para promocionalo.

Por suposto, tamén se quixo incenti-
var o consumo deste bivalvo para o 
Nadal, un período no que Mexillón 
de Galicia se atopa nun momento 
óptimo.
O primeiro “acto” desta iniciativa, 
desenvolvido o 16 de novembro, 
consistiu nun show-cooking integrado 
por tres propostas: “Mexillón de Ga-
licia ao curry” e “Mexillón de Galicia 
con escabeche de cítricos” (utilizando 
como materia prima Mexillón de Ga-
licia fresco). A segunda, que recorreu 
a Mexillón de Galicia en conserva, 
constou de “Fabas con Mexillón 
de Galicia” e “Paté de Mexillón de 
Galicia”. E a terceira, baseada en 
Mexillón de Galicia cocido no seu 

caldo, ofreceu “Croquetas caseiras 
de Mexillón de Galicia” e “Empana-
da de trigo con Mexillón de Galicia”.
O 23 de novembro, os alumnos tive-
ron que superar o reto de elaborar e 
servir un menú completo a base de 

Os alumnos do Carlos Oroza 
descubriron o “mar de 
posibilidades” culinarias que 
ofrece Mexillón de Galicia

OS ALUMNOS TIVERON QUE 
SUPERAR O RETO DE ELABORAR 
E SERVIR UN MENÚ COMPLETO A 
BASE DE MEXILLÓN DE GALICIA
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PROMOCIÓN

Mexillón de Galicia que se degustou 
no restaurante Álvaro Cunqueiro do 
Carlos Oroza. Ese día houbo “Cro-
quetas de Mexillón de Galicia con 
pasta kataifi”, “Ceviche de Mexillón 
de Galicia” e “Mexillón de Galicia 
thai”, de primeiro. Logo, “Crema de 
Mexillón de Galicia con coca crocan-
te” e “Trisotto ría e monte”. Unha 
sobremesa de froitas de inverno e 
xeado puxo fin á comida.
Esta colaboración pechouse o 14 de 

decembro cun novo show-cooking 
que se iniciou con “Mexillón de Gali-
cia tigre ao curry” e “Mexillón de Ga-
licia con vinagreta de cítricos” (am-
bos realizados con mexillón fresco). 
A continuación foi a quenda para 
“Mexillón de Galicia en escabeche 
sobre pataca confeitada” e “Crema 
de Mexillón de Galicia” (para os que 
se recorreu a mexillón en conserva). 
O último bocado estivo integrado por 
“Mexillón de Galicia Bloody Mary” e 

“Empanada de Mexillón de Galicia 
e algas” (elaborados con mexillón 
cocido no seu caldo). 
A DOP considera moi fructífera e en-
riquecedora esta nova colaboración 
co Carlos Oroza e quere felicitar aos 
alumnos participantes nesta activi-
dade, así como aos seus profesores 
polo interese, dedicación e esmero 
demostrado por uns e outros para 
levar a Mexillón de Galicia a un nivel 
gastronómico superior. 

     Os alumnos da escola de hostalería 
Manuel Antonio de Vigo tamén 
tiveron a oportunidade de coñecer 
máis e mellor a Mexillón de Galicia. 
Neste caso foi na charla ofrecida 
pola nosa compañeira Gabriela 
André, responsable de Promoción e 
marketing da DOP, que lles explicou 
como desenvolver un plan de marketing 
destinado á promoción dun produto.
Esta charla celebrouse no marco dun 
proxecto de investigación que está a 
levar a cabo o centro educativo sobre 
o desenvolvemento de novos produtos 
elaborados con Mexillón de Galicia.

Charla na escola 
Manuel Antonio



Co fin de adaptarnos á nova regula-
mentación da Unión Europea sobre 
a protección das Denominacións de 
Orixe publicada no 2012 e da norma-
tiva galega sobre o tema, así como 
á recente modificación do Prego de 
Condicións do 2017, elaborouse un 
novo Regulamento do Consello Regu-
lador, xa que o regulamento vixente 
data de 2000.
O novo Regulamento foi sometido a 
exposición pública pola Consellería 

do Mar, téndose presentado en dito 
periodo un total de 13 escritos de ale-
gacións contra o mesmo. Alegacións 
que están sendo sometidas a análise 
polos servizos xurídicos da Consellería, 
que determinarán se procede modifi-
car o texto do regulamento ou se non 
son conformes dende o punto de vista 
xurídico.
Unha vez a Consellería aprobe e pu-
blique o novo regulamento no Diario 
Oficial de Galicia, procederase á súa 
aplicación, coa regularización da 
situación dos inscritos que cumpran as 
condicións, actualización dos rexistros 
e convocatoria de eleccións ao Pleno 
do Consello Regulador.

Organizado pola Rede Inmunogenom, 
celebrouse en Cambados un encontro 
no que participaron investigadores, 
xornalistas, Administración… no que 
técnicos da DOP Mexillón de Galicia 
e da confraría de Cambados deron 
a coñecer as actividades de cultivo 
de bivalvos que se desenvolven en 
Galicia. No que respecta ao mexillón, 
o Consello Regulador explicou a rele-
vancia deste cultivo en Galicia dende 
o punto de vista socioeconómico e 
gastronómico. Unha tarefa ligada á 
nosa tradición, da que viven miles de 
familias e que foi capaz de situar a 
Galicia como un referente internacio-
nal da acuicultura. 
A xornada finalizou cunha visita ao 

banco marisqueiro do Sarrido e a un 
polígono de bateas onde os participan-
tes, entre os que se incluía a directora 
xeral de Pesca da Xunta, puideron 
coñecer de primeira man como se 
desenvolven estes cultivos, compro-
bando que son actividades totalmente 
naturais, compatibles entre si e que 
teñen impactos positivos sobre o 
medio que deben ser máis estudados e 
recoñecidos.

O Consello Regulador iniciou a fase de 
renovación e ampliación da Unidade 
de Control de Fresco que a DOP Mexi-
llón de Galicia ten no porto do Xufre 
da Illa de Arousa. Este proxecto está 
financiado integramente pola Deputa-
ción de Pontevedra.
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EN GALICIA O MAR 
É FEMININO

O NOVO 
REGULAMENTO SEGUE 
A SÚA TRAMITACIÓN

CARAVANA POLA 
ACUICULTURA

O auditorio municipal de 
Rianxo acolleu unha xornada 
organizada pola Deputación 
da Coruña e a Asociación de 
Mulleres do Mar de Arousa 
(AMMAR), entidade que inte-
gra a máis de 1.000 mulleres 
que desenvolven a súa activi-
dade nos sectores da pesca, o 
marisqueo e a acuicultura.
Rosa Carballo, xerente do 
GALP Ría de Arousa, Sandra 
Amézaga, secretaria de AM-
MAR e Victoria Oubiña, ma-
riscadora xubilada de Camba-
dos, destacaron a contribución 
da muller no sector pesqueiro 
na ría de Arousa. 
A segunda parte contou coa 
participación de cinco mulleres 
investigadoras. A catedrática 
de Microbioloxía da Universi-
dade da Coruña, Ángeles Cid, 
a doutora Manuela Buján, de 
Porto Muiños, S.L, Nadia Moa-
lla, de Cepesca, e a doutora 

Ángeles Longa, responsable 
de I+D+i do Consello Regula-
dor do Mexillón de Galicia. As 
intervintes, que estiveron mo-
deradas pola doutora Maruxa 
Álvarez de Icemar, trataron 
distintos aspectos da contami-
nación e sobre boas prácticas 
medioambientais nas rías.
O acto foi clausurado polo 
presidente da Deputación de 
Coruña, Valentín González 
Formoso, pola presidenta da 
Asociación, Susana Silva, e 
polo alcalde de Rianxo, Adolfo 
Muíños. 

RENOVACIÓN DA
UNIDADE DE CONTROL 
DA ILLA
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A rexión atlántica de Europa 
occidental posúe as costas e 
mares máis produtivos do mundo, 
polo que o sector da pesca e da 
acuicultura constitúen o seu principal 
motor económico. Como mostra, 
Galicia,que contacon 1200 Km de 
costa que a fan a principal rexión 
produtora de moluscos de España e 
Europa,na que se atopan os principais 
portos pesqueiros europeos, e onde 
a taxa de emprego nos sectores da 
pesca artesanal e o marisqueo polo 
tanto, é moi salientable.
A fraude nos produtos da pesca, a 
máis alta entre todos os grupos de 
alimentos, supón un risco para a 
actividade económica das rexións 
da área Atlántica, ademais das 
consecuencias que pode ter na saúde 
dos consumidores e na conservación 
das especies. A repercusión 
desta fraude implica unha perda 
de confianza dos consumidores 
na industria alimentaria e nas 
medidas de control das autoridades 
correspondentes, así coma uns custes 
económicos, sociais e ambientais non 
desexables.
Por isto xurde “SEATRACES, 
ferramentas intelixentes de 
rastrexabilidade e etiquetado para 
unha produción pesqueira sostible”, 
un proxecto de investigación 
científica que pretende poñer a 
disposición das autoridades de 
control as ferramentas precisas para 
acadar unha mellor rastrexabilidade 
eetiquetado dos produtos do mar. 
Despois de “Labelfish”, proxecto 
tamén coordinado polo Instituto 
de Investigacións Mariñas  do CSIC 

(Consello Superior de Investigacións 
Científicas), únense de novo grazas 
ao financiamento do programa da 
Unión Europea “InterregEspacio 
Atlántico”, centros de investigación 
e tecnolóxicos, universidades, 
organismos e laboratorios de control 
oficial, empresas do sector do cultivo 
de bivalvos, así como o propio 
Consello Regulador do Mexillón de 
Galicia, dos países que forman o 
consorcio: Portugal, Francia, Alemaña, 
Irlanda, Reino Unido e España. 
SEATRACES ten coma obxectivo 
amosar a tódalas partes da cadea 
de produción –dende os produtores 
primarios ata o consumidor final–, 
os beneficios, non só económicos, 
que implica a mellora dos sistemas 
de rastrexabilidade e etiquetado, 
esenciais para protexer e valorizar os 
recursos da pesca e da acuicultura da 
Área Atlántica. Mellorar a percepción 
que teñen os consumidores dos 
produtos producidos localmente 
mediante un etiquetado máis 
comprensible que estableza un 
vínculo entre o consumidor e o 
produtor, é unha misión fundamental 
deste proxecto.
As grandes liñas de actuación 
de SEATRACES son o deseño 
de métodos estandarizados de 
identificación de especies pesqueiras, 
validados tanto a nivel interno 
coma externo, que contribúan 
ao control do etiquetado.Estes 
métodos quedarán a disposición dos 
laboratorios de control oficial a través 
dunha Plataforma Virtual Europea 
de autenticación de especies, que 
contribuirá a reforzar as normativas 

e controis europeos ao respecto.
Tamén se deseñarán ferramentasque 
permitan distinguir o método de 
produción do peixe (salvaxe ou 
de acuicultura), a área de captura, 
seo peixe é fresco ou foi conxelado 
edesconxelado para a súa venda, 
etc. No caso concreto dos mexillóns, 
deseñarase unha metodoloxía 
analítica para distinguir e poñer en 
valor a súa orixe xeográfica,de xeito 
que non só se poida distinguir Mytilus 
galloprovincialis–especie característica 
e moi valorada da Área Atlántica– 
doutras especies distintas, senón 
tamén que se poida diferenciar o 
mexillón que proceda doutras áreas 
xeográficas.
Os consumidores son unha parte 
fundamental na cadea de valor dos 
produtos da pesca. No marco de 
SEATRACES,realizaranse estudos de 
consumidores, nos que valéndose 
de enquisas,analizarase se as 
súas preferencias se decantan por 
produtos aos que se lles pode seguir 
o rastro na cadea de produción, ou  
se son outros criterios, coma o prezo, 
os que determinan a elección na 
compra.
Por outra banda, estudaranse casos 
como o etiquetado “PescadeRías”, 
a Denominación de Orixe Protexida 
“Mexillón de Galicia” ou a 
certificación MSC na marca “Anchoas 
del Cantábrico”, co obxectivo de 
avaliar se a identificaciónda orixe 
xeográfica das especies, pode engadir 
valor aos produtos pesqueiros.
A difusión a distintos niveis –
académico, de público xeral ou 
na industria– será moi importante 
durante toda a execución do 
proxecto,  que se estenderá ata o ano 
2020. A organización dun Congreso 
Internacional, xornadas formativas 
nas localidades do consorcio, a 
elaboración de vídeos temáticos, 
a páxina web do proxecto (www.
seatraces.eu) ou as redes sociais (@
seatracesproject en Facebook, e @
SeaTraces en Twitter), permitirán facer 
un seguimento das actividades e dos 
resultados obtidos en SEATRACES.

SEATRACES: TRALO RASTRO DOS 
PRODUTOS DO MAR
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Este ano a DOP quere que 
Mexillón de Galicia sexa a estre-
la protagonista nos menús de 
Nadal. Durante estas datas, son 
varias as citas (Noiteboa, Nadal, 
Fin de Ano, Ano novo, Reis) nas 
que familias e amigos reúnen-
se ao redor dunha mesa para 
gozar da compañía, pero tamén 
das mellores viandas.
Mexillón de Galicia reúne todas 
as condicións para alcanzar a 
notoriedade que lle corresponde 
nunhas datas tan sinaladas: é 
un alimento excepcional, sabo-
roso e nutritivo, admite multitu-

de de preparacións e representa 
como ningún outro a despensa 
mariña de Galicia.
Para conseguir encher as mesas 
de Mexillón de Galicia, organiza-
mos un concurso que se desen-
volve a través do noso facebook 
ata o mes de xaneiro. É moi 
sinxelo e os gañadores levarán 
premios moi especiais. Estade 
atentos á nosa rede social.

Mexillón de 
Galicia, a 
estrela na 
mesa de Nadal 

Goza de Mexillón de Galicia en Nadal.

Felices festas.

Algunha das mellores
tradicións do Nadal
sería imposible sen
unha corda...

Mexillón de Galicia felicita o Nadal
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A COCIÑA DE MEXILLÓN DE GALICIA

A segunda entrega desta nova 
sección que iniciamos no pasado 
boletín ten como protagonista a Ja-
vier Olleros, cociñeiro do restaurante 
“Culler de pau” de O Grove, esta-
blecemento que conta cunha estrela 
da guía Michelín. A súa proposta 
é “Con negro: Mexillón de Galicia 
con fondo das pedras e matices 
vexetais”.
“A cociña de Mexillón de Galicia” 
ten a vocación de establecer unha 
vía de colaboración entre Mexillón 
de Galicia e cociñeiros galegos de 
acreditada solvencia dentro e fóra 
das nosas fronteiras, capaces de 
elevar a niveis descoñecidos a un 

alimento extraordinario. Por iso 
nesta sección a palabra excelencia 
adquire todo o seu sentido, o propio 
dun alimento que é único e a duns 
profesionais que situaron a cociña 
de Galicia entre as máis importantes 
de España. 

CON NEGRO: MEXILLÓN DE GALICIA CON 
FONDO DAS PEDRAS E MATICES VEXETAIS
POR JAVIER OLLEROS

FONDO DAS PEDRAS. 
- 5 quilos de Mexillón de Galicia
- Follas de xelatina
Cocer o mexillón unha vez ben limpo ao vapor. No seu defecto 
cociñar nunha tarteira o tempo xusto para que abran. A temperatura 
ao vapor sería 80ºC ata que abran. Recuperar o caldo que solta o 
mexillón e filtralo por un coador. Mesturar uns 100 g de caldo de 
mexillón morno con 1 folla de xelatina remollada en auga fría pre-
viamente 30 min. Unha vez mesturada a xelatina engadir a un prato 
fondo uns 80 g de caldo xelatinizado, arrefriar e repousar.

PURÉ DE PEREXIL.
Escaldamos en auga fervendo 10 segundos e arrefriamos rápido en 
auga e xeo para que non perda a cor verde intensa. Triturar en ter-
momix con auga do escaldado ata conseguir un rico puré de perexil.

PEL DE LIMÓN EN SALMOIRA.
Conservamos envasado o limón durante 3 meses nunha mestura de 
sal, azucre, auga e limón.

DADOS DE PAN FRITO.
MAIONESA DE LIMÓN.
VERZA DO PAÍS.

Importante o punto de cocción dos moluscos para que manteñan o 
sabor e a textura o máis natural posible.

MODO DE PRESENTACIÓN. 
Dispoñer os diferentes elementos que acompañan ós moluscos dunha 
forma harmónica e equilibrada para potenciar o seu sabor.

A RECEITA 

Foto: Óscar Vífer




