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A historia da DOP Mexillón de Gali-
cia é a dunha conquista permanen-
te. A primeira foi conseguir reunir 
ao redor dunha marca de calidade 
a produtores e industria. Tratábase 
de construír desde os cimentos un 
proxecto que fose capaz de reivin-
dicar e diferenciar a calidade e a 
orixe do alimento que representa 
como ningún outro a Galicia.

Para conseguilo contouse de inicio 
con condicións moi favorables, 
como dispoñer dun rico ecosistema 
mariño asentado nunha contorna 
xeográfica privilexiada, así como 
o saber facer de mulleres e homes 
transmitido xeración tras xeración. 
A natureza e o factor humano uní-
ronse ata ser capaces de converter 
a Galicia na principal produtora 
acuícola de Europa. 

Ese empeño colectivo serviu 
ademais para facer do mexillón un 
emblema da nosa gastronomía e, 
o que é máis importante, conseguir 
que se consolidase ante os consu-
midores como un alimento alta-
mente saudable e nutritivo. 

A estes pasos seguíronlle outros 
que integran un percorrido que se 
iniciou no ano 2007 e que afronta 
agora un reto maiúsculo: alcan-
zar a certificación MSC (Marine 
Stewardship Council), un certifica-
do internacional que garante a sos-
tibilidade do produto que acredita.
Non se trata dun terreo descoñe-
cido para a DOP. Todo o contrario. 

A produción de Mexillón de Galicia 
é un proceso totalmente natural, 
sen intervención externa no medio 
no que se desenvolve e que presta 
servizos positivos ao ecosistema no 
que se asenta. Ese forte compro-
miso coa sostibilidade (que quedou 
novamente evidenciado o ano pa-
sado coa edición da “Guía de boas 
prácticas do cultivo do mexillón en 
Galicia para a redución de lixos 
mariños”) é algo consustancial á 
DOP pero, tal e como lembrou o 
presidente do Consello Regulador 
Francisco Alcalde, hai que acre-
ditalo. E para iso someterase ao 
proceso de avaliación do estándar 
de MSC, o único programa de cer-
tificación de pesquerías de captura 
salvaxe que cumpre cos requisitos 
das mellores prácticas establecidas 
pola FAO e a ISEAL, a asociación 
mundial para estándares de sosti-
bilidade.

A DOP garante a calidade e a 
orixe cento por cento galega do 
mexillón. Unha vez superado este 
proceso de avaliación, tamén 
garantirá a sostibilidade do seu cul-
tivo, o que representa un paso de 
xigante na súa traxectoria. Un máis 

nesa historia de conquista perma-
nente que reforzará o compromiso 
de Mexillón de Galicia co medio 
ambiente e a xestión dos recursos 
naturais como modo de preservar 
os ecosistemas e a biodiversidade.

Un paso de xigante
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SOSTIBILIDADE É ALGO 
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O Consello Regulador da 
DOP Mexillón de Galicia 
afronta un dos retos máis 
importantes da súa traxec-
toria que contribuirá de 
forma decisiva a fortalecer 
a súa xa sólida posición 
ante os consumidores: 
demostrar que o cultivo do 
mexillón amparado polo 
noso selo de calidade é 
sostible. “A DOP certifica a 
orixe e a calidade do mexi-
llón. Así mesmo, mante-
mos un forte compromiso 
coa sostibilidade, pero é 
preciso acreditala”, sinalou 
o presidente da DOP, 
Francisco Alcalde, durante 
o acto no que se anunciou 
que o Consello Regulador 
se vai someter de forma 
voluntaria, pública e inde-
pendente a unha avalia-
ción baseada no estándar 
de MSC (Marine Steward-
ship Council), unha orga-
nización internacional que 
avoga por océanos cheos 
de vida e recursos mariños 
protexidos para a nosa 
xeración e as futuras. 
MSC é o único programa 
de certificación de pesque-
rías de captura salvaxe que 
cumpre cos requisitos das 
mellores prácticas esta-
blecidas pola FAO como 
pola ISEAL, a asociación 
mundial para estándares 
de sostibilidade.
O proceso acada a todas 
as bateas das rías galegas 
(Vigo-Baiona, Pontevedra, 
Arousa, Muros-Noia e 
Ares-Betanzos), se ben, 
unha vez finalizada con 
éxito a avaliación, a certi-
ficación para poder facer 
uso do selo MSC acadará 
ás bateas inscritas e certifi-

cadas baixo a DOP. Neste 
senso o Consello Regula-
dor acordou que a certifi-
cación quedará aberta a 
todas ás bateas de Galicia 
que se incorporen á DOP. 
Así mesmo, coa certifica-
ción MSC pretendemos 
mellorar a adaptación do 
Mexillón de Galicia a esa 
demanda do consumidor, 
aos requirimentos da 
distribución, e tamén abrir 
posibilidades de fortalecer 
a posición do mexillón 
producido en Galicia e 
destinado a Europa.

ESTÁNDAR MSC
O estándar MSC ten un 
anexo específico no que 
ademais dos indicadores 
habituais que analizan 
o estado do stock, os 
impactos ambientais e 
as medidas de xestión, 
inclúense indicadores 
específicos para o cultivo 
de bivalvos. Entre estes 
indicadores destacan a 
análise da translocación 
de semente de zonas de 
cría a cordas e os efectos 
que estes movementos 

poidan ter na xenética 
das poboacións; o poten-
cial enriquecemento con 
nutrientes que se produza 
nos fondos mariños e a 
análise da capacidade de 
carga que o ecosistema 
onde se atopan as bateas 
pode soportar.

Os rexistros da  DOP 
inclúen a 55 empresas: 
20 son centros de depura-
ción e expedición e 35 de 
transformación, cun total 
de bateas adscritas que 
ascende a 2.090, e cuxo 
volume de produto con 
denominación de orixe en 
2018 foi de 54 millóns de 
quilos.
A capacidade produtiva de 
mexillón con DOP, cunha 
tendencia á alza nos últi-
mos anos, fai esperar que 
este volume siga crecendo 
en anos próximos. A este 

feito, hai que sumar o 
aumento das empresas 
inscritas na DOP. Por 
tanto, en base á tendencia 
favorable que vén experi-
mentando a DOP e ao ac-
tual número de bateas que 
forman parte da mesma, 
pódese estimar que o po-
tencial volume de mexillón 
certificado sostible baixo o 
selo MSC poida alcanzar 
os 160.000.000 kg de 
mexillón.

Mexillón de Galicia acreditará a súa sostibilidade 
someténdose á avaliación do selo internacional MSC

“É PRECISO ACREDITAR 
A SOSTIBILIDADE”

      A avaliación será 
levada a cabo pola entidade 
independente Bureau 
Veritas. O equipo avaliará 
a pesquería segundo os 
tres principios do estándar 
ambiental do MSC: a saúde 
da poboación do mexillón, 
o impacto da recollida de 
semente e o cultivo en 
bateas no ecosistema mariño 
e a efectividade das medidas 
de xestión. O proceso de 
avaliación está aberto a 
todas as partes interesadas.

O certificador 
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Laura Rodríguez Zugasti, 
a responsable de MSC 
para España e Portugal, 
expresou a súa satisfac-
ción polo paso dado pola 
DOP. “Hoxe é un día 
de alegría para a nosa 
organización. Levamos 
nove anos en España e 
desde o inicio mantivemos 
contactos coa DOP que 
agora frutifican. O mexi-
llón galego é unha especie 
emblemática en España, 
de gran importancia desde 
o punto de vista comercial 
e da produción, por tanto 
é unha gran noticia que 
Mexillón de Galicia queira 
unir á súa certificación 
de calidade e orixe outra 
de sustentabilidade. Nese 

sentido, agradecemos 
a decisión do Consello 
Regulador de apostar 
polo programa MSC para 
demostrar a sustentabili-
dade das súas operacións. 
Desexámoslles moito éxito 
no proceso”.
Rodríguez achegou 
unha serie de datos que 
xustifican o paso dado 
pola DOP. Lembrou que 
algúns recursos atópanse 
nunha situación crítica, 
en concreto un 33% das 
poboacións de peixes 
están sobreexplotadas e 
ameazadas por factores 
como o cambio climático 
e a contaminación, de aí a 
urxencia de comprometer-
se coa sustentabilidade.

Tras explicar a rigorosa 
metodoloxía utilizada por 
MSC durante o proceso 
de avaliación, que inclúe 
entre outros rexistros 
a ánalise do estado do 
stock, o impacto da arte 
de pesca ou o sistema 
de xestión da pesque-
ría, Rodríguez subliñou 
que o selo azul da súa 

organización garante ao 
consumidor que o produ-
to que está a adquirir é 
sustentable.

ORIXE E TRAZABILIDADE 
GARANTIDOS
O selo azul de MSC sig-
nifica que o produto que 
porta ese distintivo pro-
cede de pesquerías que 
foron certificadas en base 
ao estándar de MSC, un 
indicador científico para 
a pesca sostible co medio 
ambiente. Ademais da 
súa sostibilidade, garante 
igualmente a súa trazabi-
lidade.
Na actualidade, máis de 
300 pesquerías de 34 paí-
ses obtiveron o certificado 
de acordo ao estándar 
MSC. De aí extráense ao 
redor de 12 millóns de 
toneladas ao ano, o que 
equivale ao 15% das cap-
turas mundiais no mar. 
Máis de 35.000 produtos 
pesqueiros levan o selo 
azul de MSC. No ámbito 
da produción de mexillón, 
unha vintena de pesque-
rías, a maioría situadas 
no norte de Europa, teñen 
esta certificación.

“É UNHA GRAN NOTICIA QUE 
MEXILLÓN DE GALICIA QUEIRA 
UNIR O SEU SELO AO NOSO”

MEXILLÓN DE GALICIA
DECEMBRO 2019

LAURA RODRÍGUEZ, RESPONSABLE DE MSC 
PARA ESPAÑA, DESTACA A IMPORTANCIA 
DO MEXILLÓN GALEGO, AO QUE CONSIDERA 
“UNHA ESPECIE EMBLEMÁTICA”

      A secretaria xeral técnica 
da Consellería do Mar, Isabel 
Cuncheiro López-Segade, que 
estivo presente no acto en 
representación da conselleira 
Rosa Quintana, quen finalmente 
non puido acudir, puxo en 
valor o papel de Galicia como 
potencia mundial na produción 
de mexillón, un sector que 
cualificou de “estratéxico” para 
a nosa comunidade. E ilustrou 
a súa afirmación coas cifras 
de produción e facturación obtidos durante os últimos anos. 
Cuncheiro felicitou á DOP e a MSC por esta iniciativa.

Sector estratéxico en Galicia 
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Francisco Alcalde, presidente do 
Consello Regulador da DOP Mexi-
llón de Galicia, explicou aos asis-
tentes as razóns que aconsellaban 
afrontar este proceso de avaliación 
que agora se inicia. E fíxoo a través 
dun percorrido no que analizou os 
diferentes factores que fixeron da 
DOP o que é na actualidade, unha 
marca recoñecida que acredita a 
calidade e a orixe cento por cento 
galega do mexillón. 
Dispoñer dun rico ecosistema mari-
ño, asentado nunha contorna xeo-
gráfica privilexiada, permitiu facer 
de Galicia a primeira rexión acuícola 
de Europa, na que destaca a pro-
dución do mexillón, “un proceso 
totalmente natural, arraigado no te-
rritorio, cun forte vínculo ambiental 
e cunha relevancia socioeconómica 
moi importante. Igualmente, trátase 
dun cultivo que presta servizos 
positivos ao ecosistema”, sinalou 
Alcalde.

O mexillón converteuse en parte do 
noso patrimonio colectivo, ligado 
a Galicia e ao seu mar, e nun em-
blema da nosa gastronomía. Pero, 
por encima de todo, o mexillón é 
un alimento altamente saudable. 
Todos eses valores están acreditados 
ante o consumidor co noso selo, o 
distintivo que certifica a calidade 
diferenciada vinculada á orixe. 

Esa garantía fundaméntase no 
rigoroso esquema de control da 
DOP, unha metodoloxía independen-
te e fiable que se desenvolve tanto 
nos portos analizando as partidas 
descargadas como nas empresas, a 
través das auditorías realizadas en 
colaboración con Bureau Veritas.

SEGUIR AVANZANDO
Pero é necesario seguir avanzando 
para manter os valores de Mexillón 
de Galicia. E iso esixe contribuír á 

sostibilidade do planeta. “Unha 
das funcións do Consello Regula-
dor é velar polo desenvolvemento 
sostible das zonas de produción, 
o que significa que debemos ser 
respectuosos co medio ambiente 

e xestionar os recursos naturais pre-
servando os ecosistemas e a biodi-
versidade”, advertiu o presidente da 
DOP, quen lembrou ademais o forte 
compromiso que Mexillón de Galicia 
mantén coa sostibilidade a través 
de accións encamiñadas a mellorar 
a pegada ambiental, promovendo 
entre os produtores boas prácticas 
co medio ambiente, defendendo a 

protección e calidade das augas, así 
como sendo parte activa na denomi-
nada economía circular.
Esta liña de actuación debe ser 
referendada mediante un proceso 
de avaliación independente que 
permita á DOP Mexillón de Galicia 
acreditar a sostibilidade do seu 
cultivo. “Ese é o noso compromiso”, 
subliñou Alcalde, “e a forma de con-
seguilo é a través dun estándar de 
certificación recoñecido internacio-
nalmente polos consumidores, o de 
MSC”.
O presidente da DOP espera que 
o proceso de avaliación que agora 
se pon en marcha finalice con éxito 
para que Mexillón de Galicia poida 

chegar ao mercado tamén acom-
pañado do selo azul de MSC, refor-
zando así a senda da sostibilidade e 
fortalecendo a posición de Mexillón 
de Galicia.

www.mexillondegalicia.orgwww.mexillondegalicia.org
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“Reforzamos o noso 
compromiso coa sostibilidade”

A GARANTÍA DA DOP 
FUNDAMÉNTASE NO SEU 
RIGOROSO ESQUEMA DE CONTROL

MEXILLÓN DE GALICIA
DECEMBRO 2019

FRANCISCO ALCALDE 
SUBLIÑA OS BENEFICIOS 
DO SELO MSC 
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A DOP Mexillón de Galicia levou a 
cabo entre o 5 e o 21 de decem-
bro unha ambiciosa campaña de 
promoción en punto de venda que 
se desenvolveu en distintos centros 
comerciais de Galicia e de diversas 
cidades de España. Esta iniciativa foi 
promovida pola Consellería do Mar 
da Xunta de Galicia e financiada con 
fondos europeos.
A súa principal finalidade foi incre-
mentar as vendas de mexillón con 
distintivo da DOP, tanto o comerciali-
zado en fresco como o transformado, 
nunhas datas como as de nadal e 
conseguir que Mexillón de Galicia ti-
vese protagonismo nos menús destas 
festividades ao tratarse dun alimento 
excepcional desde o punto de vista 
nutricional, saboroso e da máxima 
calidade.
Esta acción axudou igualmente a 
reforzar entre os consumidores a xa 
sólida imaxe de Mexillón de Galicia 
como distintivo que avala a calidade 

e a orixe cento por cento galega 
do mexillón, fronte a outras alter-
nativas existentes no mercado. 
A campaña desenvolveuse ao 
longo de tres fins de semana 
(venres e sábados) do mes de 
decembro. O seu inicio foi entre o 
5 e o 7 de decembro  (o venres 6 
foi festivo nalgunhas cidades). Os 
centros elixidos para esta primeira 
xornada foron Alcampo Vigo II, 
Alcampo de Vilagarcía e Alcampo 
da Área Central de Santiago de 
Compostela. Fóra de Galicia esti-
vemos en Alcampo de Moratalaz 
(Madrid). 
As outras dúas xornadas foron 
o 13 e o 14, e o 20 e o 21 de 
decembro, respectivamente, e 
se desenvolveron en localidades 
como Tui, Culleredo, Oleiros ou 
Arteixo, así como tamén en Irún, 
Granada, Benavente e Ponferrada.
En cada un deses centros instalouse 
un mostrador da DOP, onde os visi-
tantes recibiron información acerca 
das características que fan único 
a Mexillón de Galicia. Así mesmo 
mostróuselles a diferencialo do resto 

mediante a súa etiqueta inconfun-
dible e orientóuselles sobre o mellor 
momento para consumilo. Esa fase 
informativa finalizou cunha degusta-
ción de dúas receitas de Mexillón de 
Galicia. 
Ademais, tanto na zona de peixería, 

onde estivo o mexillón fresco, como 
nos lineais dos transformados 
dispúxose unha elegante cartelería 
en distintos formatos (pvc, vinilos 
de chan) deseñados ao efecto que 
contribuíu a reforzar a calidade do 
produto. 

A DOP PROTAGONIZOU UNHA CAMPAÑA 
DE PROMOCIÓN EN PUNTO DE VENDA 
POR TODA ESPAÑA
INCLUÍU DEGUSTACIÓNS DE 
MEXILLÓN DE GALICIA

O nadal é unha das datas 
máis significadas do ano. 
E a DOP quixo que se 
celebrase ao grande con 
Mexillón de Galicia como 
protagonista dos menús 
que compartimos con 
familiares e amigos.
Para iso organizou o 
concurso “Un nadal de eti-
queta”, que se desenvolveu 
a través da nosa páxina de 
facebook desde o 5 ata o 
26 de decembro.

Os participantes 
tiveron que reali-
zar fotografías de 
pratos do Nadal 
elaborados con 
Mexillón de Gali-
cia e etiquetalas 
co hashtag # Na-
vidadconMexillon-
deGalicia. Haberá 
10 gañadores e a cada un 
deles faráselle entrega dun 
lote composto por cinco 
conservas con mexillón con 

DOP, dous receitarios, un 
libro, unha camiseta e un 
mandil.
Esta iniciativa foi promo-

vida pola Consellería do 
Mar da Xunta de Galicia 
e financiada con fondos 
europeos.

Un nadal de etiqueta con 
Mexillón de Galicia



A DOP Mexillón de Galicia 
volveu a ter presenza na 
feira Conxemar, celebrada 
en outubro en Vigo. A cita 
é moi relevante para a 
DOP, xa que este encontro 

empresarial convocou en 
2019 a máis de 700 com-
pañías e atraeu a 37.000 
visitantes procedentes de 
108 países. 
Foi por tanto un escenario 

idóneo para Mexillón de 
Galicia, unha marca que 
segue gañando adep-
tos, como o demostran 
os crecentes rexistros 
de marcas e empresas. 
Neste contexto, Conxe-
mar contribuiu a reforzar 
aínda máis a nosa sólida 
imaxe de marca e o noso 
recoñecido prestixio no 
ámbito da industria do 
mar. Pero tamén foi unha 
gran oportunidade para 
mostrar ante un público 
profesional e internacional 
os motivos que converte-
ron a Mexillón de Galicia 
nun selo de referencia no 
mercado, que garante a 
orixe galega do mexillón e 
unha calidade superior.
Os visitantes do expositor 
da DOP coñeceron as 
particularidades que fan 
de Mexillón de Galicia un 
alimento único e as súas 
extraordinarias cualidades 
nutricionais. Tamén se 
lles informou sobre como 
identificalo sen posibilida-
de de erro, grazas ao seu 

inconfundible distintivo. 
Na cita deste ano, 
Mexillón de Galicia 
realizou ademais dúas 
degustacións, elabora-
das por Paco Pajares do 
restaurante Mezclum de 
Vilagarcía. As súas pro-
postas foron: “Mexillón de 
Galicia ao natural en sopa 
de mar e alga huakame”; 
“Mexillón de Galicia sobre 
mezclum, cebola frita e 
salsa de yuzu” e “Mexillón 
de Galicia ao natural con 
picada de encurtidos e 
salsa brava”.
Participar en Conxemar 
serviu igualmente para 
captar novas compañías 
que teñan interese en 
acreditarse para comercia-
lizar Mexillón de Galicia e 
para establecer contactos 
coa distribución alimenta-
ria para ofrecerlle o noso 
produto. De aí saíu unha 
relación que se entregou 
ás empresas certificadas 
para que continúen o 
labor comercial de acordo 
coas súas estratexias.
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Amigos da Cociña 
Galega celebrou o 
seu 43 aniversario cun 
evento no Museo Cen-
tro Gaiás. Esta cita, 
denominada Gastrono-
sa, foi concibida para 
converterse na feira 
do produto galego de 
referencia destinada 
aos profesionais da 
hostalería. Mexillón de 
Galicia tivo presenza 
con dúas prepara-
cións: “Mexillón de 
Galicia en vinagreta de 
espárrago e cenoria” e 
“Mexillón de Galicia en 
escabeche caseiro”.

Mexillón de Galicia brillou na feira Eti-
queta Negra celebrada en Pontevedra. 
E fíxoo da man de Mel de Galicia, que 
presentou unha receita moi suxestiva: 
“Velo de Mel de Galicia sobre ensalada 
de Mexillón de Galicia, Cebreiro e Pan 
de Cea”.

ANIVERSARIO DE AMIGOS DA COCIÑA GALEGA

ETIQUETA NEGRA

Unha DOP reforzada 
acudiu a Conxemar

Mexillón de Galicia estivo no expositor do Ministerio de Agricultura
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En outubro a DX Mare en Bruselas 
convocou aos membros do CCA 
para recompilar as nosas primeiras 
impresións sobre o borrador de direc-
trices para o futuro desenvolvemento 
sostible da acuicultura.
Pese a que a UE non ten competen-
cias en acuicultura, dende fai anos a 
Comisión busca promover un des-
envolvemento maior da acuicultura 
europea co obxecto de incrementar a 
soberanía alimentaria da UE e xerar 
actividade económica e emprego. 
Para elo, en 2002 publicou a comu-

nicación “Estratexia para o desen-
volvemento sostible da acuicultura 
europea”, que tivo continuidade en 
2009 con “Construír un futuro sosti-
ble para a acuicultura. Novo impulso 
á Estratexia para o desenvolvemento 
sostible da acuicultura europea”, e en 
2013 coas “Directrices estratéxicas 
para o desenvolvemento sostible da 
acuicultura de la UE”. Este último 
documento, visto o estancamento da 
produción acuícola da UE, identificou 
catro áreas prioritarias que poderían 
desbloquear o potencial da acuicul-

tura. Pasados 6 anos desta última 
comunicación, a Comisión inicia 
unha revisión das directrices. A través 
deste importante documento, que a 
Comisión prevé publicar en setembro 
de 2020, a UE axudará aos estados 
no fomento da súa acuicultura nos 
próximos anos. 
Novamente a Comisión abordará esta 
cuestión mediante o método aberto 
de coordinación, proceso voluntario 
de cooperación entre estados y comi-
sión baseado en directrices e en plans 
estratéxicos nacionais, que os estados 
terán que revisar nos próximos meses. 

En xuño publicouse o estudo da Eu-
ropean Food Safety Autorithy (EFSA) 
sobre norovirus (NoV) en ostras. Trala 
súa presentación na xuntanza do gru-
po de traballo de moluscos do CCA, a 
Dirección Xeral de Salud e Seguridade 
Alimentaria (SANTE) da Comisión Eu-
ropea convidou ao grupo a participar 

en Bruselas na reunión dos estados e 
da Comisión. Este grupo é quen deci-
dirá como se abordará esta cuestión 
nos próximos anos. 
A contaminación dos bivalvos por 
NoV é, para a Comisión, o principal 
risco non resolto para os consumi-
dores. Por iso leva anos intentando 
regular esta cuestión sen conseguilo 
debido, entre outros problemas, a que 
non existe un método de control ade-
cuado para este patóxeno que permita 
determinar con garantía os riscos reais 

para os consumidores, xa que o méto-
do rt-PCR non diferencia entre virus in-
fectivos e non infectivos. Na reunión os 
representantes dos produtores de mo-
luscos europeos, entre eles o Consello 
Regulador, denunciaron as carencias 
do método de detección e salientaron 
que o problema parte dun incorrecto 
funcionamento dos sistemas de depu-
ración de augas residuais urbanas e 
industriais, o que xera a degradación 
das zonas de produción de moluscos e 
a indefensión dos produtores. 

Tralas consultas formuladas pola 
Consellería do Mar para a elabo-
ración da orde de convocatoria de 
eleccións, o Consello Regulador ten 
colaborado revisando e facendo 
achegas para a mellora do proceso 
electoral. Neste intre a orde adminis-
trativa está elaborada, pendente de 
validación polos servizos xurídicos, de 
aprobación pola Consellería e da súa 
publicación no DOG, trala cal en-
trará en vigor ao día seguinte dando 
inicio ao proceso electoral.
O primeiro paso será a apertura do 
prazo para presentar candidatos/as a 
vogais da Xunta Electoral, con sede 
na Consellería do Mar, que ten como 
función o seguimento do proceso 
e velar pola transparencia. Simul-
taneamente, a Comisión Electoral 

do Consello Regulador elaborará e 
aprobará o censo dos inscritos que 
poden participar nas eleccións por 
cumpriren os requisitos establecidos 
no Regulamento da DOP. En aras da 
transparencia, os censos poderan-

se consultar na sede do Consello e 
tamén serán remitidos ás entidades 
organizativas sectoriais e ás xefaturas 
territoriais e comarcais da Conselle-

ría do Mar para que os interesados 
poidan formular reclamacións. 
Unha vez revisadas as reclamacións 
os censos serán definitivos, dando 
inicio ao prazo para a presentación 
de candidaturas ao Pleno do Conse-
llo Regulador. Cada subsector deberá 
presentar as súas candidaturas, que 
estarán formadas por inscritos no 
censo de cada subsector. Nas candi-
daturas do subsector produtor terán 
que figurar 6 vogais e outros tantos 
suplentes. As do subsector depurador 
estarán formadas por 3 inscritos no 
censo e igual número de suplentes. 
Igualmente nas do subsector trans-
formador figurarán 3 empresas e ou-
tras 3 suplentes, todas elas inscritas 
no censo.
Delas sairá un novo Pleno composto 
por 6 vogais do subsector produtor, 
3 do subsector depurador e 3 do 
subsector transformador.

DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DA ACUICULTURA

HIXIENE E CONTROL 
DE ALIMENTOS DE 
ORIXE ANIMAL

PROCESO DE 
ELECCIÓNS
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As predicións máis pesimistas de 
moitos organismos internacionais 
presentan un planeta en 2050 ocupado 
por 10.000 millóns de persoas, 
máis urbano, máis contaminado, 
con maiores taxas de obesidade 
e malnutrición. Unha sociedade 
envellecida e sedentaria, e con maior 
incidencia de patoloxías asociadas 
a unha dieta non saudable (cancro, 
diabetes, colesterol...). Un planeta 
menos biodiverso e ameazado 
por eventos climáticos extremos 
vinculados a un cambio climático sen 
precedentes. Con esta predición na 
cabeza, os irmáns Roca deseñaron 
o menú “A Terra esgótase. Un menú 
para tomar conciencia” que deu inicio 
á 25 edición da Cumio do Clima da 
ONU celebrada en Madrid entre o 2 e 
o 13 de decembro. Ante a certeza do 
cambio climático, é necesario actuar 
reducindo as emisións de gases de 
efecto invernadoiro para limitar o 
aumento da temperatura media do 
planeta en 1,5°C. 

Científicos como os que forman o 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre o Cambio Climático (IPCC), 
entre outros, levan anos alertando 
das consecuencias catastróficas da 
actuación dos humanos sobre o 
planeta: as emisións de gases con 
efecto invernadoiro que provocan o 
cambio climático e a acidificación dos 
océanos, a perda da biodiversidade, 
a contaminación e esgotamento 
dos acuíferos... están orixinadas por 
un modelo económico consumista, 

intensivo e non sostible. Ante esta 
certeza, na despedida da COP25 miles 
de persoas manifestáronse xunto a 
moza sueca Greta Thunberg para esixir 
aos líderes políticos que actúen xa 
contra o quecemento global e reclamar 
un cambio cara unha economía 
sostible respectuosa do medio 
ambiente.
Os sistemas alimentarios son tamén 
responsables das emisións de gases 
de efecto invernadoiro e das presións 
sobre os recursos ambientais. Os 
sistemas alimentarios intensivos, 
apartados do local, homoxeneizadores, 
con protagonismo dos alimentos 
ultraprocesados, son parte principal do 
problema ambiental e social, xa que 
estes sistemas ameazan a estabilidade 
climática, a resiliencia dos ecosistemas 
e son subministradores de dietas non 
saudables. Por tanto, FAO e OMS 
afirman que hai unha necesidade 
urxente de promover dietas saudables 
e de baixo impacto ambiental, que 
tamén deben ser socioculturalmente 
aceptables e economicamente 
accesibles para todos.

Ambos organismos celebraron en 
xullo unha consulta internacional 
de expertos sobre dietas sostibles 
e saudables para determinar os 
principios reitores das Dietas 
saudables sostibles que deberán 
permitir alimentar en 2050 de 
xeito saudable a 10 mil millóns de 
persoas sen aumentar as emisións, 
a deforestación e a presión sobre o 
medio natural.

En xeral, os expertos estannos a dicir 
que os alimentos de orixe animal teñen 
unha maior pegada ambiental que 
os de orixe vexetal. Para producir un 
quilo de tenreira requírese 15.000 litros 
de auga, un quilo de porco uns 6.000 
litros, un de arroz 2.500 litros e un de 
brócoli so 283 litros. Froitas, verduras 
e legumes teñen un comportamento 
ambiental moito mais eficiente ca 
produción de carne, xeran ata 13 veces 
menos toneladas de CO2 equivalentes 
por cada millón de calorías producidas, 
por iso hai que procurar un maior 
consumo destes alimentos.

Unha dieta saudable e equilibrada 
non renuncia aos alimentos de orixe 
animal, xa que aportan nutrientes que 
non atopamos nos de orixe vexetal. 
Con todo, sábese que os sistemas 
alimentarios extensivos son máis 
sostibles que os intensivos, por iso é 
mellor consumir carne de gandería 
extensiva. Neste sentido, cada día 
máis se recoñece que a acuicultura 
extensiva de moluscos ten unha 
pegada ambiental positiva. Aínda máis, 
a OMS dinos que hai que potenciar o 
consumo de produtos do mar e reducir 
carnes e embutidos, xa que os peixes 
e mariscos, como o noso mexillón, 
son fonte de proteínas de grande valor 
nutritivo, de nutrientes, de vitaminas 
B e E, e de ácidos graxos saudables 
omega 3.
En resumo, se queremos estar máis 
sans e coidar o planeta debemos 
favorecer sistemas alimentarios que 
respecten o medio ambiente, a auga, 
os solos, o aire, a biodiversidade, 
a paisaxe, aos produtores e aos 
consumidores. Temos que reducir o 
noso consumo de carnes vermellas, 
de azucre... e hai que comer máis 
verduras e legumes, reducir o 
desperdicio alimentario e fuxir dos 
alimentos ultraprocesados, retornando 
aos produtos frescos ou pouco 
elaborados, locais e de tempada. 
Temos que consumir habitualmente 
peixes e mariscos locais, como o 
Mexillón de Galicia, e seguir receitas 
culinarias pouco elaboradas. Isto é, 
temos que seguir alimentándonos 
seguindo a nosa tradicional dieta 
atlántica, de baixo impacto ambiental e 
de alta calidade nutricional.

Departamento I+D da DOP

NOVOS HÁBITOS PARA PRESERVAR O 
NOSO PLANETA
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A COCIÑA DE MEXILLÓN DE GALICIA

A nova entrega desta sección 
ten como protagonistas a Julio 
Sotomayor e Daniel Guzmán, 
cociñeiros e propietarios do 
restaurante “Nova” de Ourense, 
establecemento que conta 
cunha estrela da guía Michelín. 
A proposta que elaboraron é 
“Mexillón de Galicia ao natural 
con brotes de costa e interior”.
“A cociña de Mexillón de Gali-
cia” ten a vocación de establecer 
unha vía de colaboración entre 

Mexillón de Galicia e cociñeiros 
galegos de acreditada solvencia 
dentro e fóra das nosas frontei-
ras, 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 situa-
ron a cociña de Galicia entre as 
máis importantes de España. 

MEXILLÓN DE GALICIA AO NATURAL CON 
BROTES DE COSTA E INTERIOR
POR JULIO SOTOMAYOR E DANIEL GUZMÁN

MEXILLÓN DE GALICIA AO NATURAL CON BROTES DE COSTA E INTERIOR:

PARA O MEXILLÓN

EMPRATADO

 PARA A EMULSIÓN DE SOIA PARA AS HORTALIZAS  PARA A EMULSIÓN DE PEMENTO

- Poñemos os mexillóns nunha 
ola cunha folla de loureiro, unha 
copiña de viño branco, medio 
limón espremido e levamos ao 
lume.
- Mantemos a lume forte e 
tapado ata que xeren escuma 
(apenas 3 minutos).
-  Retiramos e limpamos. Reser-
vamos na súa auga colada.

Pintamos o prato coa emulsión de pemento, dispoñemos un pouco de fideo de mar e enriba coloca-
mos os mexillóns, dispoñemos a soia en puntos e rematamos coas hortalizas (bimi e romanescu) e as 
herbas de litoral (brote de xudía de praia e acedeira).

-  Poñemos unha ola con 
abundante auga e cocemos 
deixando “ao dente”. O 
tempo variará para cada 
hortaliza.
- Arrefriamos en auga e xeo.
-  Reservamos.

- Poñemos nun robot de 
cociña dúas culleradas de 
pemento doce e un pouco de 
picante.
- Engadimos metade auga e 
metade de aceite virxe.
- Engadimos tamén un allo 
confeitado.
- Procesamos e texturamos 
con goma xantana.
- Salpementamos.
- Temos que conseguir una 
textura que nos permita 
espallar cun pincel.

- Dispoñemos nun recipiente 
un par de culleradas de maio-
nesa caseira e engadimos 
a soia con movementos 
envolventes.
- É necesario engadir pouco a 
pouco para que non se corte.

-Mexillón de Galicia en formato fresco
-1 folla de loureiro e 1 copiña de viño branco
-1/2 limón
-Bimi e romanescu
-2 culleradas de maionesa caseira
-Soia
-2 culleradas de pemento doce e un pouco de picante
-Aceite de oliva virxe
-1 allo confeitado
-Goma xantana
-Sal e pementa
-Fideo de mar
-Herbas de litoral
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