
Boletín do CONSELLO REGULADOR DA DENOMINACIÓN DE ORIXE PROTEXIDA 
MEXILLÓN DE GALICIA. Número 38. Xuño de 2022.

Mexillón 
de Galicia

O sector precisa 
solucións satisfactorias 
para o acceso á mexilla

FOTO: Xurxo Lobato

04/05 Entrevista
MANÉ CALVO, PRESIDENTE 
DO CONSELLO REGULADOR 
DA DOP

06/07 Promoción
INTENSA ACTIVIDADE DE 
MEXILLÓN DE GALICIA EN 
DISTINTOS FOROS

09 I Salón Mexillón 
        de Galicia 

IMPULSO ÁS EMPRESAS 
CERTIFICADAS POLA DOP



Un sector estratéxico é aquel que 
resulta de vital importancia para a 
economía ou para un país e os seus 
cidadáns. A súa relevancia é de tal 
magnitude que calquera continxen-
cia negativa que lle afecte tería 
reflexo nas condicións de vida das 
persoas. 

Galicia ten no mar un sector estra-
téxico. As súas augas son un hábitat 
privilexiado e fecundo, un auténtico 
surtidor de peixes e mariscos cuxa 
fama trascende fronteiras ata o pun-
to de facer da “marca Galicia” unha 
aposta dificilmente igualable na 
clasificación da calidade alimentaria.

Tampouco está suxeito a debate 
cal é o mascarón de proa no noso 
armazón mar-industria: o mexillón, 
cuxa importancia socioeconómica, 
cultural, histórica e identitaria resulta 
incuestionable, cunha capacidade 
para xerar unha cadea de valor da-
bondo coñecida pola súa extensión 
e relevancia. Unha serie de decisións 
desafortunadas sementaron de in-
certeza o futuro máis inmediato dese 
elemento tractor clave para Galicia. 
A imposibilidade para os produtores 
de acceder a algunhas das zonas 
de recolección de mexilla, onde 
historicamente puideron desenvol-
ver esta tarefa vital para manter o 
pulso desta industria, repercutirá na 
próxima colleita. Canto e como o 
dirá o tempo.

Dúas manifestacións, unha na Illa 
e outra en Santiago, puxeron voz 
e cara ao descontento dunha das 
partes afectadas. Miles de persoas 
que secundaron esas concentracións 
para defender o seu modo de vida 
e que non atoparon a resposta que 
buscaban. Unha historia que viviu 
episodios lamentables protagoniza-
dos por incontrolados que agrediron 

e asañáronse cos vehículos dalgúns 
bateeiros que trataban de recoller 
mexilla en zonas perfectamente 
autorizadas. E outros de amedrenta-
mento igualmente rexeitables.

Entre tanto, as reunións das partes 
asemellábanse a un diálogo de xor-
dos pola imposibilidade de alcanzar 
acordo algún. A última proposta de 
Mar foi ampliar o prazo de capta-
ción de semente ata o 15 de xullo. 
Chama a atención esa prórroga 
cando o sector leva advertindo que 
as zonas ás que pode acceder están 
esgotadas. Tamén que o anuncio de 
apertura en áreas de Baiona, Punta 
Faxilda e A Covasa quedase niso, 
nunha declaración aderezada con 
chamadas á cautela ata coñecer os 
informes dos técnicos sobre o estado 
das zonas que permanecen vedadas 
aos bateeiros.

A recolección de semente nas 
rochas desenvólvese respectando 
a lexislación, convén lembralo. Os 
bateeiros non transgrediron ningun-
ha norma. E aínda así viron limitado 
o acceso a un recurso vital para, 
supostamente, preservar outros inte-
reses. Esa decisión xerou unha gran 
incerteza nun soporte fundamental 
do noso tecido produtivo que é im-
perativo despexar sen máis dilación 
con medidas claras, equilibradas e 
xustas. 
Hai demasiado en xogo.
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GALICIA TEN NO MAR A UN 
SECTOR ESTRATÉXICO. A SÚAS 
AUGAS SON UN AUTÉNTICO 
SURTIDOR DE PEIXES E 
MARISCOS



A campaña de reco-
lección de mexilla foi 
prolongada ata mediados 
de xullo pola Consellería 
do Mar, unha medida 
que tampouco permite 
albergar unha solución 
satisfactoria para o sector 
mexilloeiro. 

Dúas manifestacións, 
unha na Illa en decembro 
do pasado ano e outra 
en Santiago en abril, 
evidenciaron o malestar 
dun sector estratéxico na 
socioeconomía de Galicia 
ante a prohibición para 
acceder a parte das zonas 
de recolección nas que 
historicamente se puido 
extraer esa semente que 
resulta imprescindible 
para o funcionamento 
de toda a cadea de valor 
ligada ao mexillón.

Mexillón de Galicia 
apoiou e asistiu a ambas 

manifestacións, pero ao 
mesmo tempo realizou de 
maneira pública diversas 
chamadas ao diálogo e 

entendemento entre a 
Administración e o sector 
nos órganos de interlocu-
ción correspondentes sen 
que, desafortunadamente, 
se producise avance al-
gún. As súas consecuen-
cias veranse co tempo.

A DOP considera que 
a recollida da mexilla 

resulta imprescindible 
e insubstituíble para a 
obtención do mexillón 
adulto. O futuro do sector 

mexilloeiro e de todas as 
empresas relacionadas 
dependen de que a nosa 
actividade siga sendo 
viable. Por iso, a norma-
tiva que impide acudir ás 
pedras provoca graves 
prexuízos aos produtores 
e a todo o entramado do 
que forman parte depu-
radoras, conserveiras, 
transportistas, asteleiros 
de barcos e bateas...

www.mexillondegalicia.org
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Un problema que 
segue sen solución

A DOP CONSIDERA 
QUE A RECOLLIDA DA 
MEXILLA RESULTA 
IMPRESCINDIBLE E 
INSUBSTITUÍBLE PARA 
A OBTENCIÓN DO 
MEXILLÓN ADULTO

      Esta situación resulta máis incomprensible 
se se repara nos números que move o 
mexillón en comparación a outros ámbitos 
produtivos. Os datos da propia Xunta 
demostran que, entre os produtos do mar 
galego, destaca entre todos o mexillón, tal 
e como o din as cifras. En 2021 das augas 
de Galicia saíron case 400 millóns de quilos 
de peixes e mariscos. Nas nosas lonxas 
comercializáronse cerca de 133.000 toneladas 
de peixes, moluscos e crustáceos... todos 
procedentes da pesca e marisqueo.
Pola súa banda, a acuicultura galega colleitou 
máis de 263.000 toneladas de peixes, algas e 
bivalvos, destacando sobre todos o mexillón, 
que con máis de 250 millóns de quilos 

supón, el só, o 63,4% da produción galega 
de pesca, marisqueo e acuicultura. O sector 
bateeiro é quen de xerar máis da metade 
da produción galega de alimentos mariños, 
por tanto a súa importancia é incontestable. 
E Galicia, que presume de ser a principal 
potencia na pesca e na acuicultura da UE, o é 
en gran medida polo cultivo do mexillón, que 
da sustento a moitas familias e contribúe ao 
desenvolvemento da industria conserveira e 
elaboradora de produtos do mar. 

Cifras que falan por 
si soas
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- Por que decidiu dar o 
paso de asumir a presiden-
cia de Mexillón de Galicia?
-Dei este paso porque mo 
pediron. Para min repre-
senta un orgullo porque 

sempre fun un defensor 
de Mexillón de Galicia e 
estiven moi implicado no 
seu desenvolvemento. A 
empresa á que represento 
sempre enlatou Mexillón 

de Galicia e iso faría 
pensar a quen apoiou a 
miña candidatura que era 
a persoa correcta. É unha 
gran responsabilidade que 
ma tomo como un servizo 
á miña terra. Hai poucas 
cousas máis galegas que 
un mexillón e entre todos 
temos que traballar para 
facer máis forte un ali-
mento que nos representa 
aos galegos como ningún 
outro.

-É a primeira vez que este 
cargo recae nun represen-
tante da transformación...
Efectivamente recollo o 
testigo de Lina Solla, que 

representaba á depuración 
e, previamente, todos os 
nosos predecesores foron 
produtores. Esta alternan-
cia responde á lóxica dun 
sector como o noso que 
está integrado por diversos 
elos. Ten todo o sentido 
por tanto que haxa unha 
repartición de responsabi-
lidades entre os distintos 
integrantes desta cadea de 
valor. Enriquece que todos 
pasemos por esta respon-
sabilidade.

-Facer máis forte a Mexi-
llón de Galicia require de 
varios requisitos, entre eles 
a unión do sector...
A unión do sector é funda-
mental. Non hai ningunha 
dúbida de que xuntos 
somos mellores, por iso 
tratarei de fomentar esa 
unión que nos permita 
chegar a consensos. Pode 
haber diferenzas lóxicas 
pero debemos pensar no 
ben común, que pasa por 
reforzar o coñecemento 
e recoñecemento dunha 
marca de calidade como 
Mexillón de Galicia. Se o 
conseguimos, que estou 
seguro de que así será, 
beneficiarémonos todos.

-Aínda que xa se deron pa-
sos, haberá que seguir coa 
tarefa de incorporar á DOP 
a novos actores, é así?
O camiño para seguir é 
que todo o sector estea 
dentro da DOP. Estar 
fóra non ten sentido. É 
certo que houbo empresas 
reticentes a incorporarse, 
pero temos que ir logrando 
vencer esas resistencias e 
conseguir a súa adhesión. 
O meu soño é que cando 
finalice o meu mandato 

“O meu soño é que ao finalizar o 
meu mandato o sector estea unido 
e dentro da DOP”

MANÉ CALVO GARCÍA-BENAVIDES, PRESIDENTE DO CONSELLO REGULADOR DA DOP MEXILLÓN DE GALICIA

MANÉ CALVO GARCÍA BENAVIDES É O PRESIDENTE DO 
CONSELLO REGULADOR DA DOP MEXILLÓN DE GALICIA 
DESDE O MES DE MARZO. NA SEGUINTE ENTREVISTA 
MANIFESTA O ORGULLO QUE LLE SUPÓN OSTENTAR 
A PRESIDENCIA DUNHA MARCA DE CALIDADE COMO 
MEXILLÓN DE GALICIA, UN SELO QUE SEMPRE APOIOU 
E AO QUE ESPERA INCORPORAR AO MAIOR NÚMERO 
DE ACTORES DO SECTOR DO MEXILLÓN. “O MEU SOÑO 
É QUE CANDO FINALICE O MEU MANDATO POIDA DICIR 
QUE O SECTOR ESTÁ UNIDO AO CENTO POR CENTO E 
DENTRO DA DOP”, ASEGURA.

FOTOS: José Luiz Oubiña
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poida dicir que o sector 
está unido ao cento por 
cento e dentro da DOP.

-Que outras liñas de actua-
ción van implementar?
A liña de traballo a 
seguir será a marca-
da polo actual Pleno. 
Non veño facer grandes 
revolucións. Hai un plan 
trazado sobre o que houbo 
un consenso. Pódese 
facer algún cambio, pero 
sempre para aglutinar e 
reforzar a DOP. Entre os 
obxectivos establecidos 
para este mandato está o 
fortalecemento do noso 
selo para incrementar 
aínda máis o seu prestixio, 
unha tarefa na que serán 
cruciais as campañas de 
promoción. O recente 
convenio coa Consellería 
do Mar destinarase a esta 
tarefa, así como os fondos 
dos programas europeos 
solicitados.

-As condicións de acceso á 
mexilla cambiaron respecto 
doutros anos e os produto-
res están a ter moitas difi-
cultades para conseguila, 
co risco que iso representa 
para o futuro do sector. 
Como se vai garantir esa 
recolección?

Resulta imprescindible 
que os produtores poidan 
colleitar a semente, por-
que é insubstituíble para a 
obtención do mexillón. Do 
contrario poderiase com-
prometer o futuro de toda 
a cadea de valor ligada ao 
mexillón, un sector estra-
téxico en Galicia, convén 
non esquecelo. A postura 
de Mexillón de Galicia é 
ben coñecida: de total 
respaldo ás demandas 
do sector. Recentemente 
reiterámolo nun artigo do 
noso secretario xeral publi-
cado nun xornal onde se 
apelaba ás institucións con 
competencias para ditar 
as normas que regulen 
a extracción da semente 
a que sexan sensibles ás 
demandas do sector. Hai 
moito en xogo.

-Outra das preocupacións 
dos últimos anos foi a da 
correcta etiquetaxe do 
mexillón para evitar frau-
des aos consumidores.
Isto é algo de enorme 
relevancia porque afecta 
á propia razón de ser da 
DOP. Polo tanto temos que 
convencer aos consumido-
res, e tamén aos sectores 
que integran a cadea 
de valor, da vantaxe que 
representa o noso selo 
desde o punto de vista da 
calidade, a seguridade 
e da orixe. Igualmente 
desde unha perspectiva 
medioambiental, pola 
escasa pegada de carbono 
do cultivo e polo favorable 
impacto económico que 
ten para moitas familias e 
empresas ligadas ao noso 
sector. Ademais, as institu-
cións tamén han de xogar 
o seu papel para que se 

cumpra nos seus xustos 
termos a normativa sobre 
a etiquetaxe do mexillón.

Que papel xogará a I+D+i 
nos plans de Mexillón de 
Galicia?
É un apartado substancial. 

Eu como empresario sei 
moi ben a relevancia da 
innovación nun mercado 
amplo e globalizado como 
no que nos movemos, 
no que resulta preciso 
diferenciarse, singulari-
zarse. Necesitamos saber 
máis dos problemas que 
afectan ó mexillón nos 
distintos elos da cadea 
produtiva para mellorar a 
calidade do produto final 
e satisfacer plenamente 
ao consumidor. Por iso, 
potenciarase o traballo 
que xa está a facer o noso 
departamento de I+D+i, 
que participa dende hai 
anos en distintos proxectos 
de gran relevancia.

TEN TODO O SENTIDO 
QUE HAXA UNHA 
REPARTICIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 
ENTRE OS 
INTEGRANTES DESTA 
CADEA DE VALOR

RESULTA 
IMPRESCINDIBLE QUE 
OS PRODUTORES 
POIDAN COLLEITAR A 
SEMENTE, PORQUE É 
INSUBSTITUÍBLE PARA 
A OBTENCIÓN DO 
MEXILLÓN

MANÉ CALVO GARCÍA-BENAVIDES, PRESIDENTE DO CONSELLO REGULADOR DA DOP MEXILLÓN DE GALICIA
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A axencia AGR BLAY S.L. será a encargada de 
desenvolver o plan de promoción da DOP Mexillón de 
Galicia e DOP Cava, logo de gañar o concurso convo-
cado a tal efecto.

O propósito desta iniciativa é o desenvolvemento dun 
plan de comunicación para os exercicios 2023-24-25. É 
a segunda vez que a DOP solicita os fondos europeos, 
uns medios que se destinarán para impulsar ao noso 
selo mediante unha intensa actividade de promoción.

Este proxecto pretende incrementar o coñecemento 
e recoñecemento destas marcas de calidade entre os 
consumidores, así como asociar a Mexillón de Galicia 
e Cava cos valores dos produtos europeos, é dicir, 
calidade, rastrexabilidade, seguridade alimentaria e 
sostibilidade. Haberá tamén una aposta por informar 
dos beneficios de cada produto, das súas caracterís-
ticas e por divulgar a súa versatilidade e capacidade 
de maridaxe e de como diversificar os momentos de 
consumo.

Proxecto DOP Mexillón 
de Galicia/DOP Cava

É a feira de alimentación e de be-
bidas de calidade máis importante de 
Europa e unha das máis relevantes 
do mundo. O Salón Gourmets che-
gou á súa 35 edición e alí estivo un 
ano máis a DOP Mexillón de Galicia, 
nun evento reservado aos produtos 
máis selectos, innovadores e vangar-
distas da gastronomía mundial.

O expositor de Mexillón de Ga-
licia mostrou os distintos formatos 
comerciais utilizados polas marcas 
certificadas co noso selo. Os visitantes 
puideron igualmente coñecer o 
proceso de cría do mexillón e os 
rigorosos controis aos que se somete 
e que lle fan merecedor do distintivo 

de calidade.
Nese labor promocio-

nal, non podían faltar 
as degustacións. Nesta 
edición foron dúas, a 
primeira a cargo de 
Maica Couto e Diego 
Domínguez Couto, que 
elaboraron “Croquetas 
de Mexillón de Galicia” e 
“Mexillón de Galicia con 
Fabas de Lourenzá”.

Ao día seguinte foi o turno de 
Fran Soteliño, que presentou ante 
os asistentes “Mexillón de Galicia 
escabechado con toques cítricos e 
crema de tubérculos”, “Mexillón de 

Galicia, gazpacho verde, aguacate 
e cebola encurtida”, e “Mexillón de 
Galicia sobre pan de leituga de mar 
con requeixo de As Neves e tomate 
confitado.

SALÓN DE GOURMETS

Mexillón de Galicia 
tamén acudiu á feira 
Alimentaria celebrada 
en Barcelona. Nesta cita 
empresarial non houbo 
degustacións, pero no 
noso expositor puxemos 
a disposición dos visi-
tantes información das 
cualidades que fan de 

Mexillón de Galicia un 
alimento excepcional. 
Igualmente, recabamos 
contactos de poten-
ciais compradores de 

Mexillón de Galicia para 
trasladarllos ás empresas 
certificadas.

En Alimentaria parti-
ciparon 3.000 empresas 
de dentro e fóra de 
España e acudiron máis 
de 1.000 comprado-
res, importadores e 
distribuidores de Europa, 
Latinoamérica e América 
do Norte, un escaparate 

privilexiado no que rela-
cionarnos e presentarnos 
no mercado global, 
fortalecendo dese modo 
o noso selo de calidade.

ALIMENTARIA

PLAN DE PROMOCIÓN E COMUNICACIÓN 
DA DOP MEXILLÓN DE GALICIA E A DOP 
CAVA 2023-24-25
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As promesas do 
baloncesto español 
disputaron en Marín o 
Campionato de Espa-
ña Infantil Masculino. 
Unha cita de enorme 
relevancia na que 
Mexillón de Galicia foi 
unha das entidades 
patrocinadoras. A 
ocasión foi propicia xa 
que somos unha mar-
ca que avala a orixe 
cento por cento ga-
lega e unha calidade 
superior do alimento 
que representa como 
ningún outro o mellor 
da nosa despensa 
mariña. Un alimento 
san, nutritivo e idóneo 
para unha dieta rica 
en vitaminas e equilibrada, moi adecuada para sa-
tisfacer as necesidades dos deportistas como os que 
participaron neste campionato. Unha oportunidade 
inmellorable para fomentar entre estes xóvenes 
hábitos saudables de alimentación da man do mellor 
mexillón do mundo, o Mexillón de Galicia. E así 
se fixo nunha degustación que a DOP ofreceu aos 
participantes e na que puideron gozar de “Mexillón 
de Galicia con ñoquis, pisto de verduras e queixo 
relado”, elaborado por Miguel Mosteiro.

A actividade promocional da 
DOP levouna tamén ata Sali-
mat, o Salón de alimentación 
do Atlántico celebrado en Sille-
da, onde os visitantes puideron 
desfrutar ata en tres ocasións 
do sabor único de Mexillón de 
Galicia.

A primeira, da man da 
cociñeira Emma Pinal, que pre-
parou un menú integrado por 
“Mexillón de Galicia con Fabas 
de Lourenzá en ensalada tem-
perada”, e “Mexillón de Galicia 

en croqueta revisada”.
A segunda degustación 

correu a cargo de Maica Couto 
e Diego Domínguez, que elabo-
raron unha proposta integrada 
por “Mexillón de Galicia en 
escabeche” e “Empanada de 
Mexillón de Galicia”.

Por último, de novo Maica 
Couto e Diego Domínguez ofre-
ceron aos afortunados que ocu-
paron as prazas dispoñibles da 
sala de degustacións “Milfollas 
de Mexillón de Galicia e Queixo 
Cebreiro e “Taco de Mexillón de 
Galicia rabioso”.

COAS FUTURAS ESTRELAS DO 
BALONCESTO

SALIMAT

A promoción de 
Mexillón de Galicia estén-
dese a novos territorios. 
O festival PortAmérica 
é un deles. Esta cita, 
que se desenvolve entre 
Caldas de Reis e Portas 
e aúna música e gas-
tronomía, converteuse 
ao longo dos seus dez 
anos de existencia nun 
dos acontecementos do 
verán en Galicia. Este 
ano, a DOP “actuou” por 
primeira vez no apartado 

ShowRocking, un espazo 
gastronómico no que 
están presentes algúns 
dos mellores cociñeiros 
actuais, nacionais e 
estranxeiros. O sábado 4 
de xuño, entre concerto 
e concerto, os asistentes 
puideron saborear “Mexi-
llón de Galicia en salsa 
vermella picante con 
crema de coco e herbas 
frescas”, unha elabora-
ción de Yolanda León e 
Juanjo Pérez.

MÚSICA E MEXILLÓNS EN 
PORTAMERICA
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OS DATOS DE 2021 

A DOP Mexillón 
de Galicia pechou o 
ano 2021 cun total de 
45.328.664 quilos de 
produto certificado, o 
que supón un 8,34% 
menos que en 2020.

O mexillón destinado 
ao mercado de fresco 

alcanzou os 3.549.745 
quilos, o que representa 
un aumento do 2,78% 
respecto ao exercicio pre-
cedente. Pola súa banda, 
o dirixido á industria 
situouse nos 41.778.919 
(un 9,37% menos).

Ademais do incre-

mento experimentado 
no mercado de fresco, 
constátase tamén a me-
llora experimentada polo 
rendemento en carne. En 
2021 o rendemento do 
mexillón destinado a fres-
co alcanzou o 20% (un 
1% máis que en 2020), 

porcentaxe que se elevou 
ata o 22% no da indus-
tria (un 3% máis).

Controis
Durante o ano 2021 
realizáronse un total de 
12.068 controis, dos que 
4.314 foron de calidade 
DOP (3.441 de mexillón 

destinado á industria 
e 873 ao mercado de 
fresco). Estes números 
equivalen á realización 
dunha media de 33 con-
trois ao día durante todo 
o ano, dos que 12 se co-
rresponden con controis 
de calidade nos que se 
verifica o cumprimento 
dos requisitos da DOP.

O respaldo dunha 
entidade de certificación 
como Bureau Veritas con-
fire ao control realizado 
por Mexillón de Galicia 
credibilidade e confianza 
en todo este proceso, 
acreditando a indepen-
dencia e imparcialidade 
da tarefa realizada. 
Durante o pasado ano, 
Bureau Veritas realizou 
112 inspeccións a opera-
dores usuarios de marca 
DOP Mexillón de Galicia: 
25 auditorías en centros 
de depuración/expedición 
e 77 en empresas de 
transformación.

Mexillón de Galicia certificou en 
2021 máis de 45 millóns de quilos

      O ano 2021concluíu cun total de 120 
empresas e marcas autorizadas para 
comercializar os seus produtos ao amparo da 
Denominación de Orixe Protexida, cinco máis 
que no exercicio precedente.
Esa relación está integrada por 17 centros de 
depuración e 35 de transformación. Ademais, 
contabilízanse 68 referencias pertencentes ao 
directorio de marcas. Este rexistro responde 
á demanda daquelas empresas alimentarias 
que non son elaboradoras, pero que queren 
comercializar os seus produtos co selo da 
Denominación de Orixe, de maneira que 

encargan a empresas certificadas polo 
Consello Regulador a súa elaboración. É 
un instrumento de control necesario para 
acreditar a titularidade das marcas e para 
autorizar o seu uso baixo o amparo da DOP.
Outro apartado que tamén crece é o do 
rexistro de bateas certificadas pola DOP, que 
se sitúa nas 2.107, unha cifra que equivale ao 
62,22% do total de bateas de Galicia.

Crecen os rexistros de 
empresas e marcas 

CONSTÁTASE 
A MELLORA 
EXPERIMENTADA POLO 
RENDEMENTO EN 
CARNE DURANTE 2021

FOTOS: Óscar Vífer
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  I+DI SALÓN MEXILLÓN DE GALICIA

Axudar ás empresas para que vendan 
os seus produtos certificados co 
selo de calidade da DOP Mexillón 
de Galicia dentro e fóra das nosas 
fronteiras. Con esa vocación naceu 
o I Salón Mexillón de Galicia que se 
celebrou no Hostal dos Reis Católicos 
de Santiago coa participación de 13 
empresas certificadas pola DOP.
“Non hai nada máis galego que 
un mexillón, un alimento moi 
consumido pero non suficientemente 
recoñecido, por iso desde o Consello 
Regulador estamos a implementar 
unha ambiciosa campaña de 
promoción que permita incrementar 
o coñecemento e recoñecemento que 
xa ten a nosa marca de calidade”, 
sinalou Mané Calvo, presidente do 
Consello Regulador da DOP Mexillón 
de Galicia no acto de apertura.
Esta cita serviu para que as empresas 
presentasen os seus produtos ante un 
público profesional con capacidade 
para converterse en futuros 
prescritores da súa oferta, permitindo 

de paso ir tecendo un armazón cada 
vez máis amplo con capacidade 
para irradiar a imaxe de Mexillón de 
Galicia.
Calvo agradeceu ás empresas 
participantes a súa presenza no 
Salón, ao que seguirán novas accións 

nos próximos meses. Tamén lembrou 
o compromiso do Consello Regulador 
“que sempre actuou, e seguirao 
facendo, como un sólido punto de 
apoio para as empresas certificadas, 
poñendo á súa disposición os nosos 
recursos”.
Pola súa banda, Antonio Basanta 
Fernández, director xeral de Pesca, 
Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, 
destacou os valores intrínsecos do 
mexillón, derivados da súa baixa 
pegada ambiental e da súa enorme 
importancia socioeconómica para 
Galicia. Lembrou que desde a nosa 
comunidade véndense produtos do 
mar a 120 países de todo o mundo. 
“Por iso”, dixo, “o mercado é clave. 
Ademais de saber producir, hai 
que saber vender e citas como esta 
axudan nesa tarefa e reforzan a 
unión que debe haber dos distintos 
elos da cadea que redundará nunha 
maior xeración de valor engadido”.
Angulas Aguinaga, Conservas 
Antonio Alonso, Conservas Areoso, 
Calvo Conservas, Conservas Dardo, 
Conservera Gallega, Conservas 
Portomar, Jelopa (Peperetes), 
Konkuller Fusión, Luis Escurís Batalla, 
Mares de Galicia, Pescadona e 
Real Conservera Española foron as 
empresas participantes no Salón, que 
forma parte da estratexia aprobada 
polo Pleno do Consello Regulador 
para promocionar a nosa marca de 
calidade.

IMPULSO ÁS EMPRESAS CERTIFICADAS 
POLA DOP
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A DOP Mexillón de Galicia pre-
sentou unha alegación ao proxecto 
da Rede entre o sector pesqueiro e 
organismos científicos da Comunida-
de Autónoma de Galicia que pretende 
crear a Consellería do Mar.

O obxectivo desta entidade é fo-
mentar o intercambio de coñecemen-
tos entre a ciencia, o sector pesqueiro 
e a Administración e sinalar liñas de 
investigación para contribuír a unha 
xestión sustentable dos caladoiros ga-
legos. Entre as súas funcións están as 
de promover a participación do sector 
pesqueiro en investigación, mostraxes 
e probas tecnolóxicas; proporcionar o 
seguimento científico para a xestión 
dos recursos mariños; promover 

estudos para unha xestión sustentable 
dos stocks…

A DOP considera que o texto do 
decreto de creación desta rede é 
ambiguo, xa que non se define que se 
debe entender por sector pesqueiro, 
“concepto que pode incluír activida-
des de pesca, de marisqueo e incluso 
da acuicultura (principalmente dos 
cultivos extensivos de moluscos)”.

Para Mexillón de Galicia chama a 
atención que na composición da re-
ferida entidade, ademais da dirección 
xeral de desenvolvemento pesqueiro 
(que presidirá a rede), hai 16 repre-
sentantes do sector pesqueiro e dos 
organismos científicos, pero ningún 
do sector do mexillón.

“Cabe lembrar _sinala a DOP 
na súa alegación_ “que o mexillón 
cultivado en bateas é o principal 
produto do mar galego en volume 
de produción, de emprego, etc. E 
que está recoñecido pola UE como 
produto de calidade asociada á orixe 
a través da DOP Mexillón de Galicia, 
na que están inscritas dous terzos das 
bateas. En 2021, máis do 63% dos 
alimentos do mar galego se corres-
ponde co mexillón (21% en termos de 
facturación). Respecto ao emprego, a 
poboación ocupada nas bateas suma 
4.947, os tripulantes de embarca-
cións de artes menores son 6.914 e o 
número de permisos para marisqueo 
a pé é de 3.777”. 

Estas cifras destacan a relevancia 
da acuicultura de mexillón en Galicia 
e por iso a DOP solicita que se inclúa 
como mínimo un representante do 
sector da produción de mexillón na 
rede.

Participar nos ámbitos de 
coñecemento 



A COCIÑA DE MEXILLÓN DE GALICIA

A nova entrega desta sección ten como 
protagonista a Emma Pinal, cociñeira 
e propietaria do Gastrobar O Birrán de 
Ribadavia, establecemento que conta 
cun Solete da guía Repsol. A proposta 
que elaborou é “Causa de Mexillón de 
Galicia con maionesa do seu escabeche 
cítrico”.
“A cociña de Mexillón de Galicia” ten 
a vocación de establecer unha vía de 

colaboración entre Mexillón de Galicia e 
cociñeiros galegos de acreditada solven-
cia dentro e fóra das nosas fronteiras, 
capaces de elevar a niveis descoñeci-
dos 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 profesio-
nais que situaron a cociña de Galicia 
entre as máis importantes de España.

CAUSA DE MEXILLÓN DE GALICIA CON 
MAIONESA DO SEU ESCABECHE CÍTRICO
POR EMMA PINAL
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PARA O ESCABECHE: PARA A CAUSA:

ELABORACIÓN DO ESCABECHE:

ELABORACIÓN DA CAUSA:

MONTAXE:

Picar todos os ingredientes e o aceite a lume suave e deixar cociñar lentamente 
durante media hora desde que empeza a ferver, transcorrido ese tempo, agregar 
sal e pementos, integrar ben e engadir o vinagre, tapar e deixar repousar un 
mínimo de 12 horas.
Unha vez repousado, coamos, reservamos as verduras, e  vertemos encima dos 
mexillóns. Deixamos repousar.
Coa verdura, refugamos a  citronella e as follas de Lima  keffir,  trituramos ben, ata 
obter unha crema fina, engadímoslle maionesa e reservamos ata o empratado.

- 2 dentes de allo
- 2 allos porros
- 2 cebolas vermellas
- 2 cenorias
- 2 follas de lima  Kaffir
- 1 citronella
- 50 g de xenxibre

- Aceite de oliva suave
- Sal
- Vinagre
- Pemento doce e picante
- Maionesa

- 3 patacas amarelas
- Zume dunha lima
- Ají amarelo
- Sal
- Aceite de oliva suave

Fervemos as patacas con pel, unha vez cocidas pelámolas, pasámolas por un  
pasapurés e incorporámoslle o zume de lima, sal,  ají amarelo e aceite, integran-
do todo ben. Reservamos.

Poñemos a causa como base, cubrimos coa maionesa de escabeche e dispoñe-
mos os mexillóns por encima,  salseando co escabeche. Terminar o prato con 
ceboliño picado e  micromezclum picante.

A RECEITA 

250 g de vianda de Mexillón  de Galicia




