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Adaptar: “Acomodarse ás condi-
cións da súa contorna”. Esta é unha 
das acepcións recollidas no diciona-
rio da Real Academia Española. 
Ao longo dos últimos meses, este 
verbo seguramente fose un dos 
máis utilizados independentemente 
do marco ou contexto elixido: eco-
nómico, social, cultural, sanitario…
Ningún quedaba á marxe do seu 
radio de acción. Adaptarse conver-
teuse nunha condición inescusable 
para seguir adiante nun mundo que 
trata de superar as feridas dunha 
pandemia que aínda nos aflixe.

É precisamente ese acontecemen-
to global o que trouxo consigo un 
reposicionamento de case todo. A 
nosa forma de vida, ou polo menos 
o modo en que a desenvolviamos, 
cambiou na maioría dos casos. E 
non parece que haxa volta atrás 
nese camiño polo que xa transi-
tamos obrigados por esta nova 
realidade. Por iso, adaptarse non é 
unha simple opción.

Nas páxinas deste boletín tentamos 
achegar luz sobre as claves nas que 
se debe sustentar a acción de acto-
res como a DOP Mexillón de Galicia 
para dar resposta ás demandas 
dun escenario que se transformou 
rapidamente.

Os testemuños que aparecen 
recollidos a continuación aluden ao 
xurdimento de novas formas para 
comer que se plasman, por exem-
plo, nunha demanda crecente de 
produtos listos para consumir, sen 
que nin sequera haxa que cociña-
los. De igual modo, o recurso ás 
posibilidades que ofrece o comercio 
electrónico está xeneralizado. O uso 
do móbil, tablet e dunha xenerosa 
variedade de aplicacións de todo 
tipo á hora de ir ao “mercado” sen 

que teñamos que saír de casa é xa 
moeda común.

Que consecuencias trae consigo 
este escenario? Varias e de diversa 
natureza pero que redundan no 
concepto inicial: adaptarse.
Adaptarse para ser capaces de ofre-
cer novos formatos de alimentos, 
sen esquecer que nos diriximos a un 
consumidor preocupado polo que 
adquire e que, en consecuencia, 
cada vez máis demanda informa-
ción sobre a orixe, a trazabilidade 
ou a sustentabilidade do produto 
que compra. E ao que, ademais, hai 
que ofrecerlle calidade. 

Adaptarse ao mundo virtual a 
través de mensaxes e campañas de 
comunicación atractivas capaces de 
manter e reforzar a fidelización do 
cliente.

Adaptarse para fortalecer o con-
cepto de marca en toda a cadea de 
valor. 

Todo ese proceso, para “acomodar-
se ás circunstancias da contorna”, 
debe ser aproveitado, no caso 
de Mexillón de Galicia, para dar 
un novo impulso ao noso selo a 
través dunha decidida aposta pola 
promoción. Reforzar a nosa marca 
e os atributos que a distinguen é 
un obxectivo central do Pleno do 
Consello Regulador que demanda 
necesariamente un incremento dos 
recursos dedicados á promoción. 
E por iso estamos a traballar para 
acceder aos programas europeos 
que nos proporcionarán o soporte 
económico necesario para ese fin. 
Vainos moito niso. Adaptarse non é 
unha opción.

Adaptarse
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O impulso do noso 
selo, o incremento do seu 
prestixio e notoriedade no 
mercado adquiren un pro-
tagonismo esencial nas 
prioridades establecidas 
polo Pleno do Consello 
Regulador para os próxi-
mos anos.

Por tanto, a promoción 
do distintivo de Mexillón 
de Galicia terá un papel 
moi relevante. Esa tarefa 
desenvolverase mediante 
unha estratexia orienta-
da cara ao consumidor 
final, buscando dirixir a 
súa atención cara a nosa 
etiqueta e establecendo 
unha relación directa con 
el, en lugar de realizalo a 
través de terceiros actores 
para evitar as ineficiencias 
que iso pode representar.

Convén ter claro que 
lograr unha consolidación 
de prezos conséguese 
efectuando accións de re-
forzo sobre o cliente final.

É dicir, proporcionán-
dolle estímulos claros 
para que demande o 
noso produto e non outro 
similar. De non facelo, 
quedaremos relegados 
nunha especie de “terra 
de ninguén” e expostos 
aos cambios propios 
do mercado (exceso de 
oferta e caída de prezos e 
exceso de demanda con 
subida dos prezos, pero 
nunca en igual medida 
que as caídas).

DIFERENCIACIÓN
De aí a enorme relevan-
cia que ten a diferencia-
ción nun mercado como 
o actual, no que abundan 
produtos que parecen 
iguais, pero que non o 
son. É unha realidade que 
os diferentes produtos 
primarios existentes en 
Europa orientan os seus 
esforzos nesa liña: desta-
car as virtudes que os fan 

únicos, singulares, fronte 
a produtos semellantes 
para, dese modo, gañar a 
fidelidade dos consumido-
res. Ademais, teñen claro 
que é a estratexia máis 
adecuada para garantir a 
longo prazo unha remu-
neración xusta en orixe e, 
en consecuencia, a súa 
propia supervivencia.

Hai que ser consciente 
de que o esforzo requirido 
para lograr a adhesión do 
público a unha marca é 
de longo percorrido. Por 
iso as accións de promo-
ción deben ser sostidas 
no tempo, o que sexa 
necesario para que o 
consumidor final interio-
rice pautas de consumo 
favorables, neste caso á 
DOP Mexillón de Galicia.

Igualmente, debemos 
esforzarnos por facer 
viable unha actividade 
como a nosa, para que 
teña continuidade entre 
os nosos fillos e xeracións 
vindeiras. Se a dinámica 
actual se mantén, os 
prezos non serán inte-
resantes para manter a 
actividade. 

PROMOCIÓN, UNHA TAREFA 
CONSTANTE E DE LONGO ALENTO

A PROMOCIÓN 
DO DISTINTIVO DE 
MEXILLÓN DE GALICIA 
TERÁ UN PAPEL MOI 
RELEVANTE

    Ese traballo de promoción necesita un importante soporte 
económico. A DOP xa deu un paso inicial incorporándonos a 
“A nova política de promoción” da UE, un documento no que 
se recollen os retos aos que se enfronta o sector agrícola, 
orientados a potenciar o valor engadido dos produtos europeos.
Ese plan dispón dunha dotación de 200 millóns de euros. 
Acceder a eses fondos resulta fundamental para a DOP. Hai 
que ter en conta, ademais, que esa partida económica, que 
financia entre o 70 e o 85% da campaña promocional, ten un 
efecto multiplicador porque están deseñados desde o primeiro 
momento tendo presente o obxectivo de lograr unha mellor 
remuneración dos produtos de orixe.

Programas europeos de axuda
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-A pandemia supuxo un 
cambio no noso estilo de 
vida, con implicacións 
tamén na nosa forma de 
consumo no ámbito da 
alimentación. Cales son 
as súas principais ensi-
nanzas?

Que a incerteza forma 
parte do xogo e que a ven-
ta online é posible para os 
produtos da pesca tamén. 
Esta pandemia veu para 
acelerar determinados pro-
cesos e tamén nas formas 
de comer e de comprar. 

-Se falamos dos produtos 
do mar, os datos indican 
o incremento do consumo 
nos fogares, sobre todo 
na etapa do confinamento 
e polo peche da hostalería 
e da canle Horeca. Esta 
tendencia mantívose ou 
xa está máis suavizada a 
medida que a situación foi 
a mellor?
Creo que durante a pan-
demia pasou algo impor-
tante: a xente acostumou 
a facer na casa produtos 
que antes non se atrevía. 
Mariscos, cefalópodos, 
rodaballo, palometa, 
etc. Este é un hábito que 
vai a continuar. A xente 

estaba necesitando saír 
a comer en restaurantes, 
bares, pero tamén se deu 
conta de que é importante 
consumir determinados 
produtos nas casas. 

-Hai unha cifra moi 
relevante que indica que 
o comercio electrónico su-
biu un 94% en 2020 .Que 
parte desa porcentaxe lle 
corresponde aos produtos 
do mar?
É normal que o incremen-
to fose moi elevado en 
termos porcentuais por-
que era moi baixo. Des-
coñezo ese dato concreto 
pero é verdade que o 
incremento foi importan-
te. Non só se comezou a 
comprar produtos do mar 
por internet senón por 
whatsapp nas peixerías 
tradicionais. O consumo 
doméstico creceu nun 
10,5% en quilos e nun 
13,8 % en valor. 

-No que vai de 2021 
mantense esa liña?
Sen dúbida isto veu para 
quedarse. As persoas 
fixéronse a determinadas 
formas de compra e xa 
non as van abandonar.

-Está claro que non hai 
volta atrás e que o comer-
cio a través de internet é 
xa unha realidade asen-
tada tamén no sector do 
mar. É así?
Si, por suposto. As novas 
xeracións non van deixar 
de comprar a través dun-
ha app, do seu móbil ou 
dunha tablet. 

-Isto trae consigo algo 
moi importante, que ten 
que ver coa forma de 

“Co consumidor hai que ser serio: 
ofrecerlle calidade, continuidade 
no produto e orixe”

EDUARDO MÍGUEZ, DIRECTOR XERAL ADXUNTO DO PORTO DE CELEIRO

EDUARDO MÍGUEZ É DIRECTOR XERAL ADXUNTO 
DO PORTO DE CELEIRO E PRESIDENTE DO COMITÉ 
DE PRODUTOS DO MAR DE AECOC (ASOCIACIÓN 
DE FABRICANTES E DISTRIBUIDORES). NA 
SEGUINTE ENTREVISTA FALA DA IMPLANTACIÓN 
DE NOVOS HÁBITOS DE CONSUMO QUE, EN 
MOITOS CASOS, A PANDEMIA POLA COVID-19 
ACELEROU.
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comunicarse cos consumi-
dores. O cara a cara deixa 
paso a unha relación 
virtual na que entran en 
xogo outros factores. Está 
o sector preparado para 
esta transformación na 
comunicación, e se é así, 
como se debe comunicar?
O sector é remiso a 
cambios. Creo que hai 
que levar a cabo unha 
revolución importante 
nese senso. Redes sociais, 
información dirixida en 
Spotify, aumentar o prota-
gonismo como marca en 
todas as fases da cadea 
de valor, facer catas en 
mercados, en colexios 
ou en centros universita-
rios... O sector nunca está 
preparado de todo pero 
as circunstancias vante 
levando cara a algo inevi-
table. Ou es consciente de 
que o mundo e as formas 
de comunicación e de 
compra cambiaron ou 
estás morto. 

-En que hai que incidir 
nesa nova relación non 
presencial, nas cualidades 
do produto, nas carac-
terísticas da pesquería 
na que se obtén, na súa 
pegada medioambiental?  
Hai que ser serio, ofrecer 
calidade estable, continui-

dade de produto, orixe. 
A percepción que se ten 
desde o resto de España 
é que Galicia significa 
calidade, por tanto é 
importante seguir traba-
llando na especialización 
e na diferenciación. Que 
o mexillón poña que é 
galego supón algo posi-
tivo. Algo que suma na 
comunicación co cliente. 
Os novos consumidores 
xa non pasan determi-
nadas cousas. Son máis 
respectuosos co medio 
ambiente, son máis eco, 
miran máis o produto, de 
onde sae e que percorrido 
tivo. 

-Outra consecuencia des-
ta nova realidade é a seg-
mentación do mercado. 
Xorden novos formatos 
comerciais adaptados ás 
novas demandas, moitos 
dos cales non precisan 
ningún tipo de tratamento 
na cociña. Só abrilos e 
comelos. O futuro seguirá 
por ese camiño? 
Nun primeiro momento 
estase dando un cambio 
de peixe enteiro a filetea-
do, toros, colas, bandexas 
etc... pero pouco a pouco 
o consumidor español vai-
se ir facendo moito máis 
de consumir produtos 
listos para xantar. Moito 
máis de “ready to eat”.

-Nese escenario, queda 
marxe suficiente para os 
produtos frescos?
Sen dúbida, hai moito por 
facer. Hai que adaptar 
os produtos frescos aos 
hábitos das novas xera-
cións. Temos que facer 
o produto moito máis 
sinxelo de preparar, o 

“listo xa”. Temos que dar 
información da lectura de 
punto de venta (QR). O 
consumidor do presente/
futuro inmediato quere 
ter toda a información do 
día de desembarco ou, no 
caso do mexillón, do día 
de recollida, certificados 
de sustentabilidade ou 
calidade...
 
-Os datos do Ministerio 
de Agricultura, Pesca e 
Alimentación din que 
son os xubilados os que 
consumen máis peixe. 
Pola contra, os que menos 
son as parellas con fillos 
pequenos. Queda traballo 
por facer se pensamos 
que eses pequenos serán 
os consumidores do 
futuro...
Nas escolas, nas familias 
e por parte das institu-
cións hai que incidir na 

necesidade de que os 
pequenos coman produtos 
do mar. E que se acostu-
men non só a comelo po-
las súas virtudes de saúde, 
alimentarias etc, senón 
tamén a saber comelo. 
Todos temos unha respon-
sabilidade no achegamen-
to dos produtos do mar 
aos colexios, ás familias. 
Os pediatras tamén deben 
de incidir na necesidade 
destes produtos en nenos 
e nos prexuízos que supón 
ter carencias alimenticias.

“AS NOVAS 
XERACIÓNS NON VAN 
DEIXAR DE COMPRAR 
A TRAVÉS DUNHA APP, 
DO SEU MÓBIL OU 
DUNHA TABLET”

“QUE O MEXILLÓN 
POÑA QUE É GALEGO 
É POSITIVO. SUMA NA 
COMUNICACIÓN CO 
CLIENTE”
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    Que importancia adquire a     Que importancia adquire a 
comunicación á hora de promo-comunicación á hora de promo-
cionar unha marca, un produto cionar unha marca, un produto 
ou unha empresa? ou unha empresa? 
Como hai moita confusión Como hai moita confusión 
sobre este tema, explico a que sobre este tema, explico a que 
nos referimos cando falamos nos referimos cando falamos 
de comunicación de marca. de comunicación de marca. 

Falamos de Branding, que é Falamos de Branding, que é 
unha disciplina relacionada unha disciplina relacionada 
principalmente co identificador principalmente co identificador 
e a mensaxe da marca xa sexa e a mensaxe da marca xa sexa 
dunha empresa ou produto. dunha empresa ou produto. 
Que significa isto? Non nos re-Que significa isto? Non nos re-
ferimos soamente ao imagotipo ferimos soamente ao imagotipo 
da marca, senón á “voz” da da marca, senón á “voz” da 

marca nos diferentes soportes marca nos diferentes soportes 
ou medios de comunicación xa ou medios de comunicación xa 
sexan dixitais ou analóxicos. sexan dixitais ou analóxicos. 
Se o público non coñece esa Se o público non coñece esa 
marca, produto ou empresa difi-marca, produto ou empresa difi-
cilmente terá presenza na súa cilmente terá presenza na súa 
mente ou a lembrará, (o que mente ou a lembrará, (o que 
chamamos os publicistas estar chamamos os publicistas estar 
no “top of mind”) por tanto, no “top of mind”) por tanto, 
senón as temos presentes na senón as temos presentes na 
nosa cabeza, esquecerémonos nosa cabeza, esquecerémonos 
desas marcas, produtos ou desas marcas, produtos ou 
empresas. É necesario manter empresas. É necesario manter 
esa presenza constantemente e esa presenza constantemente e 
establecer vínculos co público/ establecer vínculos co público/ 
cliente. Por tanto, é moi im-cliente. Por tanto, é moi im-
portante que te coñezan e que portante que te coñezan e que 
ocupes un lugar na súa mente, ocupes un lugar na súa mente, 
e iso conséguese comunicando e iso conséguese comunicando 
e conectando.e conectando.

        O concepto de “marca”         O concepto de “marca” 
cambiou e úsase para referirse cambiou e úsase para referirse 
a unha corporación ou a unha a unha corporación ou a unha 
pequena empresa, pero tamén pequena empresa, pero tamén 
a un individuo que quere ven-a un individuo que quere ven-
der un ben ou servizo. Percibe der un ben ou servizo. Percibe 
que está a crecer o interese que está a crecer o interese 
entre as empresas galegas, entre as empresas galegas, 
grandes, medianas ou peque-grandes, medianas ou peque-
nas, por facerse máis visibles nas, por facerse máis visibles 
ante os consumidores?ante os consumidores?
Neste último ano de pandemia Neste último ano de pandemia 
incrementouse a demanda por incrementouse a demanda por 
parte de empresas de todos os parte de empresas de todos os 
tamaños, e tamén autónomos, tamaños, e tamén autónomos, 
para situar as súas marcas para situar as súas marcas 
e obter máis visibilidade, ou e obter máis visibilidade, ou 
simplemente para re-orientalas simplemente para re-orientalas 
e adaptalas aos novos retos e adaptalas aos novos retos 
internacionais aos que se internacionais aos que se 
enfrontan. Nós conseguimos enfrontan. Nós conseguimos 
darlles máis visibilidade a darlles máis visibilidade a 
través de accións de branding través de accións de branding 
na contorna dixital e analóxica, na contorna dixital e analóxica, 
que lles axudan a ser máis que lles axudan a ser máis 
competitivas e a destacar competitivas e a destacar 
máis nos mercados nos que máis nos mercados nos que 
desenvolven a súa actividade desenvolven a súa actividade 
económica.económica.

        Existe unha cultura de         Existe unha cultura de 
marca en Galicia ou hai traballo marca en Galicia ou hai traballo 
por facer?por facer?
En Galicia hai algunhas empre-En Galicia hai algunhas empre-
sas visionarias que apostaron sas visionarias que apostaron 
desde hai moito tempo por desde hai moito tempo por 
construír unha cultura de marca construír unha cultura de marca 
ao redor do universo dos seus ao redor do universo dos seus 
produtos ou servizos, pero a produtos ou servizos, pero a 
gran maioría ten este reto por gran maioría ten este reto por 
diante. Percibo que moitas diante. Percibo que moitas 
delas recentemente se deron delas recentemente se deron 
conta de que a súa marca, sexa conta de que a súa marca, sexa 
pequena ou grande, compite pequena ou grande, compite 
nun mercado onde todo entra nun mercado onde todo entra 
polo ollo, e non só hai que polo ollo, e non só hai que 
ser o mellor senón que tamén ser o mellor senón que tamén 
hai que parecelo. Por tanto, hai que parecelo. Por tanto, 
queda moito traballo por facer, queda moito traballo por facer, 
basicamente de mentalización basicamente de mentalización 
empresarial de entender que empresarial de entender que 
o que se inviste en imaxe de o que se inviste en imaxe de 
marca non é un gasto, senón marca non é un gasto, senón 
que é un investimento que si se que é un investimento que si se 
fai ben dará os seus froitos a fai ben dará os seus froitos a 
medio prazo, ou como se adoita medio prazo, ou como se adoita 
dicir “traerá retorno”.dicir “traerá retorno”.

       Hoxe, ademais de ofrecer        Hoxe, ademais de ofrecer 
experiencias tanxibles, pre-experiencias tanxibles, pre-
téndese “espertar emocións”, téndese “espertar emocións”, 
“vivir experiencias”... Que difi-“vivir experiencias”... Que difi-
cultades entraña adaptarse a cultades entraña adaptarse a 
esta nova forma de comunicar?esta nova forma de comunicar?
Ao crecer as comunicacións na Ao crecer as comunicacións na 
contorna dixital, é moito máis contorna dixital, é moito máis 
difícil “espertar emocións” e difícil “espertar emocións” e 
“transmitir experiencias” a “transmitir experiencias” a 
través del, xa que é un medio través del, xa que é un medio 
que está moi saturado. Sumado que está moi saturado. Sumado 
a todo isto, está a pandemia a todo isto, está a pandemia 
que provocou un distanciamen-que provocou un distanciamen-
to entre persoas, un retroceso to entre persoas, un retroceso 
no número de eventos, menos no número de eventos, menos 
reunións presenciais…por iso, reunións presenciais…por iso, 
o medio audiovisual agora xoga o medio audiovisual agora xoga 
un gran papel nesta nova etapa. un gran papel nesta nova etapa. 
Era un medio en crecemento e Era un medio en crecemento e 
agora serao máis, xa que é a agora serao máis, xa que é a 
única forma de poder espertar única forma de poder espertar 

“Galicia ten o mellor 
mexillón do mundo e iso 
hai que transmitilo como 
o gran valor diferencial”

UNHA MARCA OU PRODUTO QUE DESEXE GAÑAR 
NOTORIEDADE NO MERCADO ACTUAL DEBERÁ 
ADAPTAR A SÚA ESTRATEXIA COMUNICATIVA 
ÁS DISTINTAS CANLES POLAS QUE FLÚE A 
INFORMACIÓN. XOSÉ TEIGA, DIRECTOR CREATIVO DE 
“TEIGA STUDIO”, EXPLICA ALGUNHAS DAS CLAVES 
PARA LOGRALO.

Xosé Teiga, director creativo e estrátexico de “teiga, studio”
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DOP

A presidenta do 
Consello Regula-
dor do Mexillón de 
Galicia, Lina Solla, 
mantivo unha reu-
nión coa presiden-
ta da Deputación 
de Pontevedra 
Carmela Silva.

O encontro, celebrado en Pontevedra, 
serviu para estudar vías de colaboración 
coa institución provincial que axuden 
a impulsar e modernizar o sector. Nese 
sentido, Solla lembrou que a DOP ten en 
marcha diversas iniciativas que van desde 
a mellora na trazabilidade ata a redución 
da pegada de carbono. Igualmente subli-
ñou a forte aposta pola calidade, porque 
“temos o mellor mexillón do mundo”.

Mexillón de Galicia deu un paso máis 
no seu compromiso coa protección do 
medio ambiente e a sustentabilidade. 
Agora, a través das 36 placas fotovoltai-
cas instaladas na súa sede de Vilagarcía 
pola empresa Elesma.

A potencia total é de 13,20 Kwp que 
proporcionarán anualmente 20,23 MWh, 
un 23% do consumo anual de enerxía. 
Ademais, evitarase a emisión á atmosfera 
de 6,29 toneladas de CO2.

A operación realizouse no marco da 
“Convocatoria de subvencións do Instituto 
Enerxético de Galicia a proxectos de 
enerxía fotovoltaica, ano 2020-2021” 
e está cofinanciada pola UE. Programa 
Operativo Feder Galicia 2014-2020.

COLABORACIÓN 
COA DEPUTACIÓN

unha emoción e achegarse máis unha emoción e achegarse máis 
ao que é vivir unha experiencia en ao que é vivir unha experiencia en 
directo.directo.

       Como axudan os novos soportes a        Como axudan os novos soportes a 
trasladar esas novas mensaxes?trasladar esas novas mensaxes?
Estes novos soportes dixitais son Estes novos soportes dixitais son 
principalmente os medios sociais, as principalmente os medios sociais, as 
webs (non tan novas pero si impor-webs (non tan novas pero si impor-
tantes neste momento), o mail mer-tantes neste momento), o mail mer-
cadotecnia, as plataformas dixitais cadotecnia, as plataformas dixitais 
publicitarias (FB Ads, Google Ads…). publicitarias (FB Ads, Google Ads…). 
E cambiaron a forma de comunicarse, E cambiaron a forma de comunicarse, 
por tanto requiren adaptar as men-por tanto requiren adaptar as men-
saxes das marcas a cada soporte. saxes das marcas a cada soporte. 
Principalmente son unha gran axuda Principalmente son unha gran axuda 
para as empresas máis pequenas, para as empresas máis pequenas, 
que ata que apareceron estes medios que ata que apareceron estes medios 
estaban obrigadas a investir grandes estaban obrigadas a investir grandes 
sumas de diñeiro. Grazas a estes sumas de diñeiro. Grazas a estes 
novos medios, os investimentos son novos medios, os investimentos son 
moito máis asumibles. Cunha boa moito máis asumibles. Cunha boa 
estratexia encima da mesa a medio estratexia encima da mesa a medio 
prazo, permítelles chegar a clientes prazo, permítelles chegar a clientes 
aos que antes non lles era posible.aos que antes non lles era posible.

       Algúns dos seus traballos foron        Algúns dos seus traballos foron 
para o sector do mexillón, unha para o sector do mexillón, unha 
industria de enorme relevancia en industria de enorme relevancia en 
Galicia. Cal foi a súa experiencia? Que Galicia. Cal foi a súa experiencia? Que 
potencial lle atopa? Cara a onde debe potencial lle atopa? Cara a onde debe 
dirixir a súa estratexia comunicativa?dirixir a súa estratexia comunicativa?
A miña experiencia é moi positiva A miña experiencia é moi positiva 
e aprendín nestes anos traballando e aprendín nestes anos traballando 
para o Grupo JJ Chicolino (grazas á para o Grupo JJ Chicolino (grazas á 
confianza que depositaron na miña confianza que depositaron na miña 
axencia Juan José Fajardo e Jorge axencia Juan José Fajardo e Jorge 
Fajardo) que por pequena que sexa a Fajardo) que por pequena que sexa a 
empresa unha boa imaxe de marca empresa unha boa imaxe de marca 
sempre axudará a destacar neste sempre axudará a destacar neste 
mundo tan competitivo. Todos os mundo tan competitivo. Todos os 
sectores teñen un gran potencial, e sectores teñen un gran potencial, e 
este aínda máis, porque se enfronta este aínda máis, porque se enfronta 
ao reto de competir contra outros ao reto de competir contra outros 
países que están a crecer moito na países que están a crecer moito na 
produción e cultivo de mexillón. Ga-produción e cultivo de mexillón. Ga-
licia ten o mellor mexillón do mundo licia ten o mellor mexillón do mundo 
grazas á contorna onde se cultiva. Isto grazas á contorna onde se cultiva. Isto 
hai que transmitilo como o gran valor hai que transmitilo como o gran valor 
diferencial, hai que insistir, comunicar diferencial, hai que insistir, comunicar 
e transmitir a nivel internacional onde e transmitir a nivel internacional onde 
e como se cultiva, que o fai diferente, e como se cultiva, que o fai diferente, 
quen o cultiva, como é o proceso quen o cultiva, como é o proceso 
produtivo… O que non se ve, é o que produtivo… O que non se ve, é o que 

o converte no mellor produto. Creo o converte no mellor produto. Creo 
que, ademais, habería que dar un que, ademais, habería que dar un 
paso máis na construción de marca paso máis na construción de marca 
Mexillón de Galicia, dado que se Mexillón de Galicia, dado que se 
enfronta como dixen a un gran reto enfronta como dixen a un gran reto 
de futuro.de futuro.

         Pode falarse duha creatividade          Pode falarse duha creatividade 
galega ou sería máis acertado falar galega ou sería máis acertado falar 
de creatividade feita en Galicia para de creatividade feita en Galicia para 
o mundo?o mundo?

Penso que podemos falar das dúas Penso que podemos falar das dúas 
cousas. Hai unha creatividade cousas. Hai unha creatividade 
galega influenciada pola contorna galega influenciada pola contorna 
onde vivimos, pero algúns como eu onde vivimos, pero algúns como eu 
formámonos e traballamos a nivel formámonos e traballamos a nivel 
internacional e temos unha visión internacional e temos unha visión 
global dos mercados, non só local. global dos mercados, non só local. 
Isto permítenos lanzar as mensaxes Isto permítenos lanzar as mensaxes 
pensando no mercado exterior aos pensando no mercado exterior aos 
que van dirixidas.que van dirixidas.

        O seu recoñecemento nacional e         O seu recoñecemento nacional e 
internacional suponlle unha presión internacional suponlle unha presión 
engadida ou, pola contra, achégalle engadida ou, pola contra, achégalle 
unha maior seguridade no que fai?unha maior seguridade no que fai?
Á marxe de que esteamos recoñeci-Á marxe de que esteamos recoñeci-
dos internacionalmente, codeándonos dos internacionalmente, codeándonos 
coas grandes axencias de Branding e coas grandes axencias de Branding e 
mesmo obtendo mellores resultados mesmo obtendo mellores resultados 
nos festivais, a presión sempre é nos festivais, a presión sempre é 
a mesma: facelo mellor cada vez a mesma: facelo mellor cada vez 
que iniciamos un proxecto. É o gran que iniciamos un proxecto. É o gran 
reto de cada día e adoita ser difícil. reto de cada día e adoita ser difícil. 
Gañamos máis de 240 premios, máis Gañamos máis de 240 premios, máis 
da metade internacionais, pero non da metade internacionais, pero non 
traballamos con ese fin, senón para traballamos con ese fin, senón para 
conseguir o obxectivo que nos marcou conseguir o obxectivo que nos marcou 
o noso cliente. Esforzámonos en que o noso cliente. Esforzámonos en que 
o traballo final sexa o máis creativo o traballo final sexa o máis creativo 
posible para que achegue notoriedade posible para que achegue notoriedade 
á marca. E se conseguimos un resul-á marca. E se conseguimos un resul-
tado máis creativo, ás veces obtemos tado máis creativo, ás veces obtemos 
esa recompensa a través dos premios. esa recompensa a través dos premios. 
Os recoñecementos achégannos Os recoñecementos achégannos 
máis seguridade, xa que te xulgaron máis seguridade, xa que te xulgaron 
profesionais de prestixio que tiveron profesionais de prestixio que tiveron 
en conta os encargos, a solución en conta os encargos, a solución 
achegada e o resultado. Sabendo que achegada e o resultado. Sabendo que 
o noso traballo foi premiado é un aval o noso traballo foi premiado é un aval 
para nós e tamén nos xera a presión para nós e tamén nos xera a presión 
de facelo mellor e seguir conseguindo de facelo mellor e seguir conseguindo 
ese recoñecemento.ese recoñecemento.

Un paso máis cara á 
sustentabilidade
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A DOP Mexillón de 
Galicia reiniciou o 26 
de xullo a certificación 
en porto para o mexillón 
fresco. 

Con este paso pechá-
base un proceso de pro-
dución totalmente natural, 
alleo a calquera achega 
externa e ligado exclusi-
vamente a uns ciclos que 
ano tras ano se repiten 
nas augas das nosas rías 
e que resultan funda-
mentais para a obtención 
do mellor mexillón do 
mundo, o Mexillón de 
Galicia.

O bivalvo alcanzou a 
calidade esixible para ser 
certificado co noso selo e 
garantir así que está nun 
momento óptimo para o 
seu consumo. Mexillón 
de Galicia é un alimento 
único, dunha calidade 
superior avalada polos 
rigorosos controis que 

se realizan ao longo do 
seu período de cría. E a 
etiqueta que porta é o 
distintivo que certifica ese 
rango e esa autenticidade. 

O selo de Mexillón de 
Galicia avala un alimento 
cento por cento galego, 
de extraordinario sabor 

e cunhas cualidades 
nutritivas que o converten 
en imprescindible nunha 
dieta sa. Ademais, é acon-
sellable para calquera 
idade e ofrece unha gran 
versatilidade na cociña. 

Portar esa etiqueta é 
o último elo dun proceso 
rigoroso de control que 
se inicia coa obtención 
da semente nas rochas 
do litoral, continúa na 
propia batea e segue no 
momento da súa descarga 
en porto. Esa supervisión 
tamén se leva a cabo nos 
centros de depuración, 
transformación así como 
nos puntos de venta. Por 
iso, o Consello Regulador 
considera esta tarefa de 
especial relevancia de 
entre todas as funcións 
desempeñadas porque 
proporciona fiabilidade 
ante os consumidores, 
que teñen así a certeza de 
adquirir o mexillón coas 
características distintivas 
de calidade e orixe que só 
achega a nosa marca.

CONTROIS EN 2020
Ao longo de 2020 
realizáronse un total de 
10.867 controis, dos que 
4.765 foron de calidade 
DOP. Estas cifras equivalen 
á realización dunha media 

de 30 ao día durante 
todo o ano, dos cales 13 
corresponden a controis 
nos que se verifica o cum-
primento dos requisitos da 
DOP. 

Xunto aos seus propios 
medios, o Consello conta 
cos servizos de Bureau 
Veritas, que outorga ao 
control da DOP un maior 
grado de independencia, 
imparcialidade e confian-
za no proceso de certifi-
cación. O pasado ano, 
Bureau Veritas realizou 
109 inspeccións, 34 en 
centros de depuración/ex-
pedición e 75 en centros 
de transformación. 

En xullo reiniciouse a 
certificación en fresco

PORTAR A NOSA 
ETIQUETA É O ÚLTIMO 
ELO DUN PROCESO 
RIGOROSO DE 
CONTROL

      53 empresas 
certificadas e 66 
referencias no directorio 
de marcas. Son os 
rexistros contabilizados 
ata a metade do mes de 
setembro e que demostran 
a solidez de Mexillón 
de Galicia. No apartado 
das bateas certificadas, 
constan 2.104, que 
representan o 62% do 
total.
O continuo crecemento 
experimentado nos 
últimos anos ten que ver 
co prestixio que outorga 
a nosa marca a quen a 
porta. E, no marco dun 
mercado moi competitivo, 
as empresas non están 
dispostas a renunciar a 
un reclamo sólido, como o 
que representa a etiqueta 
de Mexillón de Galicia, 
que engada valor aos seus 
produtos. 

Os rexistros 
de empresas e 
marcas seguen 
medrando 

FOTO: Óscar Vífer



www.mexillondegalicia.org
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Segundo contabiliza 
Nacións Unidas a 
poboación mundial en 
2021 suma 7.900 millóns 
de persoas. Espérase que 
en 30 anos chegaremos 
aos 9.700 millóns e en 
2100 incluso poderiamos 
superar os 10.000 millóns. 
Este importante incremento 
poboacional levará 
asociado un aumento na 
demanda de alimentos 
ao que se terá que dar 
resposta.

A mediados do ano pasado 
nun estudo publicado 
na prestixiosa revista 
Nature, 22 científicos 
preguntáronse se era 
posible incrementar a 
produción mundial de 
alimentos sen exacerbar 
o cambio climático e a 
perda de biodiversidade. 

A súa resposta foi clara, 
nun planeta con recursos 
limitados a solución 
hai que buscala nos 
océanos. Segundo as súas 
predicións, nos próximos 
trinta anos será posible 
aumentar a produción 
de alimentos mariños 
entre un 36% e un 74%. 
Como se conseguirá isto 
respectando os límites do 
planeta? A solución que 
propoñen parece sinxela. 
Para pescar máis haberá 
que acabar coa sobre-
pesca e para incrementar 
a acuicultura haberá que 
promover cultivos sostibles 
(principalmente de 
moluscos e algas) e aplicar 
innovacións tecnolóxicas 
que desvinculen a 
peixicultura da explotación 
pesqueira. En setembro 
un novo estudo publicado 

en Nature, volve a poñer 
o foco de atención nos 
alimentos azuis. Esta vez 
máis de 100 científicos 
de 25 institucións 
internacionais realizaron 
unha amplísima 
comparativa entre os 
distintos sistemas de 

produción alimentaria, 
constatando unha vez 
máis que a acuicultura de 
bivalvos é con diferencia un 
dos sistemas de producir 
alimentos saudables máis 
respectuosos co planeta. 
Os cultivos de bivalvos 

teñen a menor pegada 
de carbono de entre as 
producións de proteína 
animal, ademais de extraer 
nitróxeno e fósforo do 
ambiente axudando na 
loita contra a eutrofización 
das augas. Os bivalvos 
destacan igualmente polo 
seu alto valor nutricional, 
sendo fonte importante de 
micronutrientes (vitamina 
B12, ferro, zinc...). Outras 
actividades resaltadas na 
procura da sostibilidade 
alimentaria son as 
pesqueiras artesanais ou de 
pequena escala.

En Galicia temos a sorte 
de que  a explotación 
do mar se realiza 
maioritariamente mediante 
técnicas tradicionais 
de pesca artesanal, 
marisqueo, e cultivo de 
bivalvos. Así pese ao que 
algúns pregoan sobre as 
bondades dunha suposta 
modernidade, os sectores 
tradicionais do mar galego, 
co cultivo do mexillón á 
cabeza son exemplo de 
sustentabilidade e por tanto 
de futuro. Falta que este 
recoñecemento se dea aquí, 
como se pregoa nos máis 
altos foros internacionais. 

Con todo sempre podemos 
e debemos mellorar na 
xestión que facemos dos 
recursos, afondar nas boas 
prácticas para acadar un 
mellor comportamento 
ambiental, e desenvolver 
novas tecnoloxías que nos 
permitan facer un uso máis 
eficiente dos recursos. Todo 
isto sen perder a esencia 
do noso saber facer, que 
dende a tradición respecta 
os ciclos naturais dos 
recursos que producimos 
en harmonía co medio.

Departamento de 
I+D da DOP

MIRANDO CARA O FUTURO: 
ALIMENTOS AZUIS

“OS SECTORES 
TRADICIONAIS DO 
MAR GALEGO, CO 
CULTIVO DO 
MEXILLÓN Á CABEZA 
SON EXEMPLO DE 
SUSTENTABILIDADE”

www.mexillondegalicia.org
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Vilanova de Arousa acolleu o 27, 
28 e 29 de agosto a II Feira da Con-
serva, na que estivo a DOP Mexillón 
de Galicia.

Nesas tres xornadas desen-
volveuse un amplo programa de 
actividades, entre as que destacaron 
as degustacións de produtos: “Cono 
de humus de Mexillón de Galicia”, 
Mexillón de Galicia tigre”, ou “Vina-
greta cítrica de Mexillón de Galicia” 
foron algunhas das propostas 
elaboradas polo cociñeiro Miguel 

Mosteiro e servidas 
polos alumnos do 
obradoiro Mar de 
Santiago.    

Ademais, no es-
pazo expositivo que 
ocupou a DOP no 
recinto feiral houbo 
unha completa 
mostra de con-
servas elaboradas 
con Mexillón de 
Galicia. 

Os visitantes do noso stand pui-
deron tamén participar no concurso 
“Escanea tantos códigos como 
queiras” e ter a posibilidade de ga-
ñar un lote de produtos entre os que 

estaban 5 conservas en escabeche 
da exclusiva degustación de Mexillón 
de Galicia DOP, unha marmita para 
cociñar mexillóns, útiles de cociña e 
receitarios.
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PROMOCIÓN

Outra das citas promocionais na 
que tomou parte Mexillón de Gali-
cia foi Salimat, o Salón da alimen-
tación do Atlántico, celebrado en 
Silleda entre o 3 e o 5 de setembro.

Nese marco, a DOP protagoni-
zou o showcooking “Galicia sabe 
amar: Mexillón de Galicia”, no que 
a cociñeira Maica Couto preparou 
dúas receitas ben suxerentes: “Ce-
viche de Mexillón de Galicia con 
pemento do Couto sobre filloas” e 
“Mexillón de Galicia con Fabas de 
Lourenzá”.  

A escola de hostalería Mar de Santiago de 
Vilanova de Arousa recibiu a visita da nosa 
compañeira Gabriela André. A responsable 
de promoción e márketing da DOP Mexillón 
de Galicia ofreceu unha charla aos alumnos 
sobre os atributos que fan de Mexillón de 
Galicia un alimento excepcional, tanto polo 

seu sabor como polas súas numerosas cualidades nutritivas.
“Mexillon de Galicia tigre”, “Mexillón de Galicia en escabeche en 

tartaleta” e “Pan baleiro con Mexillón de Galicia ao curry con arroz” 
foron algunhas das elaboracións que se degustaron tras a charla e 
que demostraron o nivel xa alcanzado por estes alumnos, aínda en 
formación.

SALIMAT

CHARLA NA ESCOLA MAR 
DE SANTIAGO

PROTAGONISMO NA 
FEIRA DA CONSERVA 
DE VILANOVA

O Consello Regulador da DOP Mexillón de 
Galicia chegou a un acordo coa Fundación 
Monte Castrove, que xestiona o campo de 
golf de Meis, que incrementará a visibilidade 
do noso selo. Para iso instalouse unha batea 
co distintivo de Mexillón de Galicia nun dos 
lagos do campo. 
A Fundación Monte Castrove é unha entida-
de sen ánimo de lucro que ten entre os seus 
obxectivos de carácter social achegar o golf 
ao maior número de persoas.
A batea será vista polos miles de afeccio-
nados que gozan do recinto durante o ano. 
Pero tamén polos participantes e seguidores 
dos torneos do Circuito Atlántico que se 
disputan en Meis e que atraen a xente de 
Portugal e doutras partes de Galicia.

UNHA BATEA DA DOP NO 
CAMPO DE GOLF DE MEIS
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A COCIÑA DE MEXILLÓN DE GALICIA

A nova entrega desta sección 
ten como protagonista a Miguel 
González, cociñeiro e propietario 
do restaurante “Miguel González” 
de O Pereiro de Aguiar, Ourense, 
establecemento que conta cunha 
estrela da guía Michelín. A pro-
posta que elaborou é “Mexillón de 
Galicia no seu hábitat”.

“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.

MEXILLÓN DE GALICIA NO SEU HÁBITAT
POR MIGUEL GONZÁLEZ

PARA O MEXILLÓN: XEL DE CODIUM:

EMPRATADO:

PARA A CREMA DE MEXILLÓN:

FRITIDO DE MEXILLÓN EN COSTRA DE CHOCO

Pochamos todos os ingredientes e engadimos unicamente a carne alaranxada do 
mexillón. Cocemos todo xunto por espazo de 3 minutos e trituramos ata conseguir 
unha crema moi suave que remataremos coando por fino e dándolle untuosidade e 
brillo coa noz de manteiga empomada.

Fritimos no aceite de oliva a 190º C o mexillón unha vez pasado pola fécula e 
despois pola tempura. Sazonamos e reservamos sobre papel absorbente.

- 1 quilo de Mexillón de Galicia en formato fresco.
- Auga.
- Loureiro.
- Cantidade suficiente de viño branco D.O. Ribeiro.

Nun cazo abrimos os mexillóns en auga fervendo xunto co resto dos ingredientes. 
Reservamos o caldo de cocción e abrimos os mexillóns.

- 200 g de alga codium.
- 20 g de amidón.
- 1 dl de caldo de abrir os mexillóns.

Trituramos a alga e o caldo ata obter unha sopa lixeira. 
Coamos tres veces e damos textura co amidón.

Dispoñemos da crema do mexillón no fondo e sobre 
esta imos colocando ó gusto o resto dos ingredientes.

Resto de ingredientes: Salicornia e prantas do litoral, 
flor de cabaza, ramallo de mar, perlas de arbequina,…

“A nosa intención é plasmar o mexillón entre algas, e 
elementos mariños cos que habita e se relaciona”.

- 500 g de carne de mexillón.
- 2 dl de aceite de oliva arbequina.
- 50 g de cebola en brunoisse.
- 20 g de pataca escachada.
- Cantidade suficiente de viño
branco D.O. Ribeiro.

- 1 dente de allo esmagullado.
- 1 tomate relado.
- 6 costróns de pan xa fritidos.
- 10 g de manteiga.
- 2 dl de caldo de abrir o mexillón.
- Cantidade suficiente de sal.

- Mexillóns abertos e enteiros.
- 200 g de fécula de millo.
- 3 dl de tempura de tinta de choco.
- Sal.
- Cantidade suficiente de aceite de oliva suave para fritir. 
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