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Editorial

Boa travesía aínda con
ventos en contra
A Comisión Europea, en contra dos desexos
da maioría dos cidadáns, vén de acordar que
non sexa obrigatorio indicar o país de orixe do
mexillón en conserva. A decisión fai caso omiso
do estudo de mercado encargado pola propia
Comisión, no que se afirma que o 75% dos
consumidores consultados valoran este tipo de
información por diversos motivos. Así, un 42.8%
considera que favorece a produción autóctona, un 12.9% confía na calidade do produto,
un 12.8% alega razóns medioambientais e un
10.8% aduce maiores garantías sanitarias.
Aínda que a Comisión pase por alto estas
percepcións, estamos convencidos de que se
equivoca, do mesmo xeito que se equivoca
quen queira quitarlle importancia á información
alimentaria. Ao consumidor impórtalle a orixe, e
aí temos unha das principais razóns que explican
a positiva evolución experimentada pola DOP
Mexillón de Galicia nos últimos anos, tal e como
lles amosamos na última páxina deste boletín.
Do exercicio 2013 ao 2014, duplicouse o volume de mexillón certificado. Cada ano hai máis
empresas certificadas (33 en 2014) e houbo
que crear novos instrumentos para atender a
demanda, como o Directorio de Marcas que lles
permite ás empresas non elaboradoras incluír na
súa oferta produtos de mexillón co selo da DOP.
A pesares das normativas desfavorables da UE,
da falta de control da etiquetaxe e da ausencia
de sancións aos infratores no panorama estatal,
auguramos unha maior notoriedade e prestixio
da DOP Mexillón de Galicia nun futuro próximo.
Os problemas mencionados non contribúen, a
priori, á expansión da DOP. Pero a longo prazo,
van provocar no consumidor a necesidade de
optar por marcas fiables e de prestixio.
A DOP Mexillón de Galicia ten dous grandes
atributos ao seu favor: un produto de alta calidade e un sistema de trazabilidade serio e eficaz,
difícil de atopar nos cultivos de mitílidos doutros
países.
A trazabilidade é o conxunto de medidas que
permiten rexistrar e identificar un produto desde
a súa orixe ata o seu destino final. É dicir, podemos seguir o rastro do mexillón con DOP dende
que sae da batea ata que chega ao consumidor.
E iso, nun mercado como o das conservas mariñas, dominado pola ocultación de información
e a incertidume da procedencia dos produtos
envasados, é unha fortaleza. Deámoslle valor.

facebook.com/mejillondegalicia
youtube.com/mexillondegaliciaDOP
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De promoción

O chef Flavio Morganti preparando unha degustación de
Mexillón de Galicia no Fórum Gastronómico da Coruña 2015

O secretario do Mar, Juan Maneiro, o presidente do Consello,
Francisco Alcalde, e a directora de Produción Agropecuaria,
Patricia Ulloa, no salón Gourmets de Madrid 2015

O Consello Regulador colaborou co CIFP Carlos Oroza e co
Igafa no lanzamento dunha guía didáctica de produtos da
acuicultura
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A Comisión Europea deixa á vontade
das conserveiras a indicación da orixe
A especificación da orixe dos produtos da pesca transformados, como é o caso do mexillón
en conserva, é voluntaria, segundo dictaminou a Comisión Europea nun informe publicado
o pasado 20 de maio. O Consello Regulador do Mexillón de Galicia manifesta o seu de
sacordo coa decisión, que responde ás presións dunha parte da industria conserveira, en
detrimento dos consumidores e do sector galego da pesca e do marisqueo.

O

informe da Comisión Europea
recoñece que ao 75% dos consumidores interésalles a información
sobre o país de orixe e, con todo, o
lexislador desatende esta demanda e
propón unha etiquetaxe voluntaria.
A xuízo do Consello Regulador, esta
decisión favorece os intereses da
industria conserveira que importa
mexillón de terceiros países e que
busca intencionadamente a ambigüidade na información alimentaria. Só
así se comprenden as contradicións
manifestadas no informe europeo.
Así por exemplo, a Comisión xustifica
a súa decisión no incremento dos
custes que suporía para a industria
transformadora. Pero este argumento
é obviado no caso dos produtos da
pesca frescos ou mesmo nos produtos transformados da carne, nos que
si se esixe unha información alimentaria detallada.
Neste senso, hai que recordar que
os produtos de alimentación teñen
exhaustivas obrigas de trazabilidade,
dende a extracción —especie, orixe,
lotes— ata o consumidor. Non obstante, as partidas aduaneiras 1604
e 1605 (conservas e preparados de
peixe e mariscos) están exentas de
obrigas de trazabilidade e de información, poñendo en risco a saúde dos
consumidores, ao non poder garantir
a seguridade alimentaria dos produtos importados.
Esta situación prexudica a todos os
produtos do mar de Galicia, tal e
como manifestou a Federación Galega de Confrarías nun comunicado,
xa que podería favorecer o engano,
nun sector moi castigado pola fraude.
Neste contexto, o Consello Regulador
lémbralles aos consumidores que
ante a incertidume e a ambigüidade
na información das conservas de
mexillón, só teñen unha alternativa
fiable, os produtos con DOP Mexillón
de Galicia, un selo que garante a orixe
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e a calidade mediante sistemas de
control e trazabilidade acreditados.

Accións en Bruxelas

O Consello Regulador tentou que a
Comisión Europea se pronunciara
a favor da etiquetaxe obrigatoria da
orixe do mexillón nas conservas,
para o que presentou en Bruxelas un
informe sobre os graves prexuízos
que está a causar a ocultación da
orixe e a necesidade de modificar a
normativa.
Ademais, o mesmo documento foi
presentado na Consellería do Mar,
que evitou pronunciarse sobre o
asunto, e tamén lle foi entregado aos
representantes galegos no Parlamento Europeo e no Parlamento de
Galicia, algúns dos cales defenderon
a postura do Mexillón de Galicia nas
cámaras de representantes.

Fraudes e infraccións

emprendida polo Consello na denuncia das fraudes e irregularidades.
O mercado de produtos marisqueiros
e da pesca presenta un problema
xeralizado de engano e ocultación
da información alimentaria, segundo
demostran os estudos existentes. No
caso do mexillón, estase a producir
unha substitución de especies sen
que o consumidor sexa consciente,
tal e como vén denunciando reiteradamente o Consello Regulador.
Ademais, o Consello tamén está a
loitar contra o incumprimento sistemático da normativa europea das
Denominacións de Orixe, no relativo á
información alimentaria. A lexislación
reserva o uso exclusivo das mencións
de orixe aos produtos certificados
baixo o amparo da DOP. Non obstante, son moitas as conservas de
mexillón etiquetadas con expresións
do tipo “de las rías gallegas”, sen a
certificación requirida da DOP.

A recente decisión europea de deixar
a información das conservas á vontade das empresas non afectará á liña

Chorito, cholga e perna, en vez
de mexillón

U

nha investigación realizada
polo Instituto Nacional de Consumo (INC) no 2013 revelou que
unha de cada tres conservas de
mexillón ofrece unha información
incorrecta sobre a especie envasada. Estes datos foron facilitados
polo subdirector de Calidade do
Consumo do INC, Carlos Arnáiz,
durante a conferencia Labelfish celebrada en Vigo a finais do pasado
ano.
Segundo amosou, o 31% das
conservas de mexillón analizadas
polo INC resultou “non conforme”

coa especie. Pola denominación
comercial utilizada, todos os produtos analizados deberían conter
Mytilus galloprovincialis ou Mytilus
edulis, pero no seu lugar, en case
unha de cada tres latas, atoparon
Perna caniculus, Mytilus chilensis
(chorito), Mytilus chilensis mesturado con Choromytilus spp e Mytilus
chilensis mesturado con Aulacomya ater (cholga).
Ademais, Arnáiz resaltou que
algúns destes moluscos non están
incluídos na listaxe de especies
comerciais da FAO.
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Os cinco
xigantes
mundiais
da
mitili
cultura
Segundo os datos da
FAO, a produción mundial de mitílidos aproximouse a 1.900.000 toneladas no 2013, e mantén
unha liña ascendente
dende que iniciamos o
século XXI.
Máis da metade da produción mundial de mitílidos é asiática. China lidera o ránking* de países
produtores, seguido de
Chile, cuxo protagonismo
no mercado internacional vai en aumento. Pola
contra, España perde
relevancia, aínda que
mantén a súa posición
entre os cinco xigantes.
A DOP Mexillón de Galicia é a única denominación de orixe existente no
top 5 mundial de cultivadores.

Fonte: www.chinapictorial.com.cn/en/industry/
txt/2010-12/31/content_322276.htm

Fonte: www.amichile.com/medios/galerias/
nggallery/general/galeria

1. China

2. Chile

Volume: 747.077 toneladas (2013),
o 40,3% da produción mundial.

Volume: 251.940 toneladas (2013),
o 13,6% da produción mundial.

Especies: Mytilus spp (M. edulis, M.
coruscus e M. galloprovincialis) e Perna viridis, ademais doutros mitílidos.

Especies: principalmente chorito
(Mytilus chilensis), aínda que tamén
existe Mytilus galloprovincialis, choro
zapato (Choromytilus chorus) e cholga (Aulacomya ater).

Forma de cultivo: as especies
Mytilus spp cultívanse no norte e
centro do país mediante rudimentarios long-lines.Tamén se usan bateas
de bambú ou madeira para a captación de cría. No sur practícase o
cultivo de Perna viridis sobre fondo
ou en estacas.
Selo colectivo: en Zhejiang, unha
das principais áreas de produción, a
Asociación de Comercio do mexillón
cultivado en Shengsi rexistrou no
2010 a marca ‘Shengsi mussel’.
Mercados: a produción destínase
a mercados de fresco, procesado,
elaboración de salsas e alimentación
animal. Nos procesados destacan
os produtos tradicionais ‘Dan-cai’,
vianda cocida e seca, e a chamada
‘carne de bolboreta’, vianda fresca, aberta e seca. Por motivos de
seguridade alimentaria, a UE non
autoriza as importacións de bivalvos
de China.

Forma de cultivo: en long-lines
dobres. Existen unhas 11.600 hectáreas de cultivo que se concentran na
rexión dos Lagos. A semente obtense mediante colectores ‘cuelgas’,
situados en 5 áreas de captación.
Selo colectivo: en 2011, as principais empresas comercializadoras
crearon, con apoio institucional, a
marca ‘Patagonia Mussel’ co obxectivo de posicionar o chorito como
produto de calidade nos mercados
emerxentes.
Mercados: Chile é un dos principais
exportadores mundiais e ten acordos
comerciais con Estados Unidos, a
Unión Europea e China. A súa produción está orientada á exportación
de chorito procesado, principalmente
vianda conxelada.

* Os datos de produción proveñen da
FAO, cuxas estatísticas chegan ata o
2013.
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Fonte: Consello Regulador da DOP Mexillón
de Galicia

Fonte: http://www.oknation.net/blog/paperlife/2010/01/08/entry-3

Fonte: http://www.spatnz.co.nz/#new-page

3. España

4. Tailandia

5. Nova Celanda

Volume: 162.117 toneladas (2013),
o 8% mundial.
Especies: Mytilus galloprovincialis
en toda a península e en Canarias, a
especie tropical Perna perna
Forma de cultivo: maioritariamente
en bateas fondeadas nas rías de Galicia. Ademais, cultívase en emparrillados en Cataluña e en long-lines en
Andalucía.
Selo colectivo: a única denominación de orixe da península é a DOP
Mexillón de Galicia. Os produtores
cataláns e valencianos tamén tratan
de diferenciar o seu mexillón mediante as marcas colectivas ‘Marisc delta
de l’Ebre’ e ‘Clochina de Valencia’,
respectivamente.
Mercados: España é o principal país
produtor da UE e o mexillón cultivado en Galicia supón case o 40% do
mexillón producido no continente. O
mexillón galego consúmese principalmente na UE e destínase maioritariamente aos mercados nacionais.
Ademais, Francia e Italia absorben
anualmente unha parte importante da
produción galega.

Volume: 127.824 toneladas (2013),
o 6,9% mundial.
Especies: mexillón do Pacífico (Perna viridis)
Forma de cultivo: en zonas de
manglar séguese utilizando o sistema
tradicional en estacas de bambú. A
partir do ano 2000 introducíronse
outros sistemas que tiveron grande
desenvolvemento, principalmente
rudimentarios long-lines múltiples e
bateas de bambú.
Selo colectivo: non existe marca
colectiva.
Mercados: a produción tailandesa
reduciuse considerablemente nos
últimos dez anos, de xeito que caeu
dende as máis de 290.000 tn no ano
2002 ata menos da metade en 2013,
debido a factores como a mortandade por parásitos, caídas de salinidade e contaminación das augas.
A UE permite as importacións de
moluscos bivalvos conxelados ou
trasformados procedentes de tres
áreas de produción tailandesas, Ao
Sawi, Surat Thani e Trat.

Volume: 83.762 toneladas (2013), o
4,5% mundial.
Especies: prodúcese a especie
autóctona, Perna canaliculus. Tamén
hai Mytilus galloprovincialis, pero non
é valorado.
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Forma de cultivo: long-lines dobres
situados principalmente na área dos
Marlborough Sounds, no norte da illa
sur. Un 80% da cría apáñase na praia
‘das 90 millas’, situada na illa norte,
onde as mareas a arrastran fixada
sobre as algas.
Selo colectivo: as empresas comercializadoras rexistraron colectivamente nos anos 90 a marca New Zealand
Greenshell™ Mussel, co obxectivo
de diferenciarse e posicionarse como
produto de calidade.
Mercados: o mexillón de Nova Celanda constitúe o maior negocio da
acuicultura do país. A produción está
orientada á exportación, maioritariamente en formato media cuncha. Os
principais destinos son EEUU, Tailandia, Corea do Sur, China e a UE.
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A pegada de carbono do cultivo de mexillón
O cambio climático converteuse nunha das principais preocupacións ambientais do
planeta nos últimos anos. No sector alimentario, un dos indicadores ambientais máis
importantes é a pegada de carbono, cuxos cálculos xa se están aplicando tamén ao
cultivo do mexillón.

Por Gumersindo Feijóo e María Teresa Moreira, profesores da USC

O

termo ‘cambio climático’ foi definido pola Convención Marco
das Nacións Unidas para o Cambio
Climático como “o troco atribuído directa ou indirectamente ás actividades
humanas que alteran a composición
global atmosférica e que se engade á
variabilidade natural observada en períodos comparables de tempo”. Unha
das evidencias máis importantes deste
troco radica no aumento paulatino da
temperatura media do planeta, que se
debe en gran parte á emisión de gases
de efecto invernadoiro (GEI) procedente das actividades antropoxénicas. O
gas máis representativo é o dióxido de
carbono, CO2, cuxo nivel na atmosfera xa atinxe valores por enriba do 400
ppm, cando o valor óptimo debería de
estar polos 350 ppm.
Neste tempo teñen xurdido numerosas
iniciativas, entre as que cómpre destacar o Protocolo de Kyoto, para tratar de minimizar á emisión dos GEI en
sectores clave como son os da enerxía
e o transporte. Asemade, no sector
alimentario cada vez máis estanse a
introducir indicadores ambientais relacionados co cambio climático. O máis
senlleiro é a pegada de carbono, que
se define como a cantidade de dióxido
de carbono equivalente (CO2eq) que
se xera de forma directa ou indirecta
ao longo de todas as etapas do produto. Isto engloba as materias primas,
procesado, transporte, distribución,
consumo e xestión dos residuos, é o
denominado ciclo de vida de produto.
A maior pegada, maiores emisións.
Este indicador estase a converter nun
elemento diferencial no mercado e xa

Investigadores do grupo de Enxeñería Ambiental e Bioprocesos da Universidade de Santiago

existen iniciativas en diversos países
que están a demandar esta información.
O Grupo de Enxeñería Ambiental e
Bioprocesos da USC (www.usc.es/
biogrup) traballa no cálculo deste indicador dos alimentos producidos en
Galicia, sendo o mexillón un dos máis
importantes pola súa importancia na
economía galega. O sistema baixo
estudo abrangue todo o proceso de
acuicultura de mexillón nas rías galegas, dende a obtención da mexilla ata
a descarga en porto do mexillón de talle comercial, isto é, unha perspectiva
dende o berce ata a porta (business to
business, B2B), incluíndo os procesos
de produción da infraestrutura (embarcacións e bateas), combustibles, lubricantes e pinturas.

Como
mostra o gráfico, o cultivo
do mexillón
absorbe máis
dióxido de
carbono do
que xenera.
Fonte:
elaboración
propia
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Os resultados obtidos indican que, por
termo medio, na produción de un quilo de mexillón emítense 53,5 gramos
de CO2 eq, aproximadamente o que
emite un coche ao percorrer medio
quilómetro. No caso do mexillón, o
consumo de diésel e as súas emisións
asociadas son os principais elementos
responsables da pegada de carbono.
Agora ben, a vantaxe máis importante
que ten este cultivo é que o mexillón,
ao igual que os outros moluscos con
cuncha, ten a capacidade de fixar CO2
na súa cuncha. As análises realizadas
permitíronnos determinar un valor de
fixación medio de 150 g e 170 g de
CO2 eq por cada kg de mexillón, nos
talles especial e normal, respectivamente.
Polo tanto, xa que na produción de un
kg de mexillón se fixa mais CO2 eq do
que se emite, a pegada de carbono
neta para o cultivo do mexillón é -0,104
kg de CO2 eq/kg de mexillón, o que
significa que por cada kg de mexillón
producido, retíranse da atmosfera 104
gramos de CO2 eq. Isto permite afirmar que o mexillón é un alimento que
ademais das súas excelentes propiedades nutricionais, ten un efecto positivo na redución de GEI e, polo tanto,
axuda a combater o cambio climático.
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Duplicouse a
certificacioó´n

BALANCE 2014
EVOLUCIÓN INTERANUAL

A certificación de DOP Mexillón de
Galicia duplicouse durante o 2014.
O volume certificado en porto superou os 33,1 millóns de Kg netos
fronte aos 16,7 millóns do 2013. O
incremento producíuse a pesares da
presenza da marea
vermella, que ocasionou tres grandes
peches administrativos dos polígonos de bateas.

Destino do mexilloó´n
certificado
DESTINO DOP

Transformado

O mexillón certificado
nos portos significou en
primeira venda un valor
de 14,7 millóns de euros;
destes, 12,9 corresponderon ao mexillón
con destino
á industria, e
1,8 millóns ao
mexillón con
destino fresco.

O principal destino do mexillón
certificado segue a ser a industria
transformadora, que absorbeu
o 90% do volume total con 29,9
millóns de kg netos. Esta cifra
supón case o dobre do 2013
(15,2 millóns) e revela a crecente importancia da DOP como
elemento diferenciador da
conserva, un mercado no
que a orixe galega constitúe un reclamo de prestixio
para o consumidor.

Top produtos

PRODUTOS DOP
No 2014 comercializáronse
máis de 13 millóns de latas
de conserva de Mexillón de
Galicia, o que supuxo o formato con DOP con maior
porcentaxe no mercado do
transformado. Seguíronlle
en volume
o mexillón
conxelado
en media cuncha, a vianda conxelada, o mexillón
conxelado na súa auga, o produto pasteurizado e
a semiconserva.

Novo directorio de marcas
No 2014 creouse un Directorio de Marcas para
darlles entrada ás empresas que, aínda non
sendo elaboradoras, desexaban comercializar
produtos co selo da DOP, encargando a súa elaboración a empresas certificadas. Na actualidade, o
Consello está a tramitar 7 solicitudes de inscrición.
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Valor

O mexillón con destino ao mercado do fresco tamén se dobrou
ao pasar dos 1,5 millóns de
kg do 2013 aos 3,1 millóns do
2014. O incremento da demanda
coincidíu coa campaña promocional desenvolvida nos puntos
de venda, baixo o lema “Namórate dun galego”,
que supuxo a entrada da DOP en fresco en máis de 1.500
supermercados.

fresco
VOLUME

O ano pasado comercializáronse 1,5
millóns de quilos de
Mexillón de Galicia
con DOP fresco. O
principal mercado
xeográfico foi a
península Ibérica e
a principal canle de
venda, as peixerías
das grandes superficies comerciais.

Controis
Os técnicos do Consello realizaron 11.000
controis nos portos, 2.500 máis ca no
2013. Ademais, Bureau Veritas, que colabora co Consello nas actividades de certificación e inspección, realizou 167 auditorías en bateas e
66 auditorías en empresas comercializadoras certificadas.
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