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EDITORIAL

Unha nova DOP
A DOP Mexillón de Galicia comeza a ver os froitos da ambiciosa
estratexia deseñada polo Pleno do
Consello Regulador. En tan só uns
meses, a DOP converteuse nunha
marca máis grande, máis sólida e
con capacidades renovadas para
competir no mercado.
Varios foron os pasos previos que
desembocaron nesta nova realidade. O máis inmediato a recente
regularización de operadores.
As incorporacións realizadas ao
amparo deste proceso permitiron á
DOP gañar musculatura comercial,
e acadar unha maior relevancia no
mercado.
Esa posición privilexiada ten como
primeira lectura o incremento de
produción dun alimento con sinal
de calidade e orixe. A partir de
agora non se poderá poñer como
escusa que as cifras certificadas
pola marca Mexillón de Galicia
non eran suficientes para satisfacer
as necesidades do mercado ou a
industria. Un simple recordatorio
respecto diso para os máis escépticos: a DOP pasa de amparar
o 34% das bateas existentes en
Galicia ao 63%.
Este novo escenario reforza igualmente a nosa determinación para
conseguir que a marca Mexillón de
Galicia sexa utilizada só por aqueles que estean autorizados para facelo e, consecuentemente, poidan
beneficiarse do valor engadido que
reporta o noso selo. Quen pretenda sacar vantaxe dun distintivo
que non lles pertence deberán ser
conscientes que o Consello Regulador redobrará os seus esforzos
poñendo en marcha as medidas
legais necesarias para facer valer
os seus dereitos e, de paso, evitar a
fraude que supón para o consumi-
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dor comercializar un produto que
non é o que pretende ser.
Unha terceira consideración relacionada con este proceso ten que
ver co fortalecemento do sector. As
diverxencias, que as houbo, deberían quedar aparcadas e dar paso
agora a unha unidade de criterio e
de actuación. É de todo necesario
que se acrecente a sensación de
pertenza a un mesmo grupo, a un
colectivo que, na súa diversidade,
ten na unión a mellor ferramenta
para garantir o seu futuro.

02 Editorial

Prego de condicións

03 Consumidores

Nesta senda de cambios, a modificación do Prego de Condicións é a
resposta do Pleno para adaptar a
DOP a un mercado cada vez máis
competitivo, cunha demanda diversa e cambiante á que é preciso
escoitar.
E as preferencias actuais dos consumidores, no que a tamaño se refire, decántanse por mexillóns máis
pequenos. O estudo de mercado
que constata esta realidade reflicte
uns incrementos de ata o 50% da
demanda nos volumes de mexillón
pequeno, unha parte do pastel á
que Mexillón de Galicia tería difícil
acceso cos seus actuais criterios
que establecen 40 pezas por quilo
como máximo.
Co cambio que está en marcha,
Mexillón de Galicia atende as
demandas dos seus inscritos, que
poderán certificar exemplares dunha talla menor. Pero o que é máis
importante, poñerá a disposición
dos consumidores un produto a
medida e, como sempre, da máxima calidade.
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autoridades competentes.
Antes da súa chegada
ao Pleno, o asunto pasou
polas Comisións de Produtores, Transformadores e
Comercializadores.
Esta medida, que afectará
tanto o mexillón fresco
como ao transformado,
está propiciada polo paulatino cambio detectado
nas preferencias dos consumidores, que segundo
un estudo de mercado
parecen preferir un mexillón de menor talla. Trátase
por tanto de ofrecer desde
a DOP exemplares máis
pequenos pero da máxima
calidade.
O estudo mencionado,
que inclúe datos correspondentes ao período
2004-2015, sinala con
claridade a existencia dun

VOLUME DE VENDA POR TIPO DE MEXILLÓN

04
05

O Pleno do Consello
Regulador aprobou a
modificación do Prego
de Condicións da DOP.
Trátase dunha medida
de grande relevancia coa
que se quere dar cumprida resposta ás peticións
realizadas polos operadores para satisfacer de
xeito adecuado as novas
demandas manifestadas
polo mercado.
A consecuencia fundamental desta decisión é
que amplíase o número de
pezas por quilo permitidas
para poder ser produto
certificado, que pasa das
actuais 40 unidades a 70.
Para que este cambio poida aplicarse, agora haberá
que cursar a correspondente solicitude á Comisión Europea a través das

Gráfico 1
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O Pleno da DOP decidiu a
modificación do Prego de
Condicións para dar resposta ás
preferencias dos consumidores

20

Adaptarse ás
necesidades do
mercado

dese mexillón non se pode
certificar cos actuais criterios da DOP porque supera
as 40 pezas por quilo.
Ademais, para ter unha
visión aínda máis clara
do escenario no que nos
movemos, analizáronse
as tallas mínimas vixentes
noutras DOP da Unión
Europea.
O cambio do Prego de
Condicións, solicitado polos operadores pertencentes á DOP, permitirá que
todo ese produto poida ser
identificado como Mexillón
de Galicia, garantía de
orixe e calidade. Con esta
medida, a DOP demostra
a súa capacidade para
adaptarse ás esixencias
dun mercado en continua
transformación, ofrecendo
un produto a medida e da
máxima calidade.

cambio nas preferencias
dos consumidores respecto da talla do mexillón.
E cara a onde apuntan
eses novos gustos? Cara a
tamaños máis reducidos.
É un feito que se está
producindo un cambio
na demanda de mexillón
fresco, desde exemplares grandes cara aos de
menor tamaño (ver gráfico
1 elaborado con datos da
Consellería do Mar).
As cifras non ofrecen dúbidas. Nos once anos rexistrados no estudo obsérvase
que o volume de mexillón
grande pasou de 30 a 19
millóns de quilos, o de
tamaño medio mantense,
mentres que o pequeno
alcanza un incremento
moi relevante, pasando de
50 a 103 millóns de quilos.
E unha parte importante

DOCUMENTO TÉCNICO
O Prego de Condicións é un documento de carácter
técnico que constitúe a base sobre a que se sustenta
a Comisión Europea para aprobar unha DOP. Nel recóllense unhas especificacións moi precisas relativas
á marca a rexistrar, neste caso Mexillón de Galicia,
como DOP. Tamén inclúe a descrición do produto, o
número de pezas ou o vínculo xeográfico. Igualmente
detalla a vinculación existente entre a calidade do
produto e a súa orixe xeográfica, así como as fases de
cultivo, transformación e elaboración na zona xeográfica determinada.

www.mexillondegalicia.org

4

MEXILLÓN DE GALICIA
DECEMBRO 2016

SECTOR

Novo Escenario

A regularización reforza a
imaxe da DOP ante os
consumidores e os operadores
O Consello Regulador porá en marcha as
medidas necesarias nos casos de etiquetaxe
fraudulenta que queiran beneficiarse da marca
Mexillón de Galicia
A DOP Mexillón de Galicia saíu moi
reforzada do proceso de regularización de operadores desenvolvido
recentemente polo Pleno do Consello Regulador. Proba diso é que o
número de bateas amparadas pola
DOP ascende a día 30 de novembro
a 2.091. A esta cifra hai que engadir
48 empresas certificadas e 12 comercializadoras.
O Consello Regulador considera estes números moi satisfactorios e con
eles péchase unha das actuacións
máis ambiciosas desenvolvidas polo
Pleno da DOP durante este mandato, unha medida encamiñada a
conseguir un sector máis unido, forte
e cunha maior proxección de futuro.
Ademais de outras consideracións,
esta regularización ten unha consewww.mexillondegalicia.org

cuencia inmediata de grande importancia, xa que fortalece a imaxe da
DOP ante os consumidores como
marca de calidade pero tamén ante

O NUMERO DE BATEAS
AMPARADAS POLA DOP ASCENDE
A 2.091

os operadores pola súa capacidade
para xerar valor engadido.
Antes de poñer en marcha a regularización, a DOP xa rexistrara a
chegada de diversos operadores.
A suma daqueles e dos que agora
se integrarán permitirá a Mexillón

de Galicia incrementar de forma
notable a representatividade que xa
ostentaba no mercado.
Ese crecemento ao que se aludía
constátase en varios apartados,
como o das bateas. A 31-12-2015,
o número de bateas amparadas pola
DOP equivalía a un 34% do total de
Galicia. Agora, esa porcentaxe situaríase nunha cifra próxima ao 63%.

Redobrar esforzos
en relación coa
etiquetaxe
Desde esa nova posición
que ocupa a DOP logo da
regularización, o Consello
Regulador vai redobrar os seus
esforzos para facer cumprir a
normativa de etiquetaxe, poñendo
en marcha todas as medidas que
estime necesarias en todos os
casos que traten de aproveitarse
dos beneficios que reporta a
mención xeográfica que, por lei,
só poden utilizar os mexillóns
amparados pola marca Mexillón de
Galicia.
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Novo Escenario SECTOR

			

ACTUALIZAR O REGULAMENTO
Ademais da regularización, o
Pleno ten entre os obxectivos
deste mandato a elaboración
dun novo Regulamento,
o documento no que se
establecen as normas de
funcionamento do Consello
que inclúe, entre outros
apartados, indicacións sobre
a DOP, rexistros, dereitos
e deberes, sistemas de
control, órganos de goberno
e composición, réxime de
financiamiento contable,
réxime laboral, electoral,
así como a regularización
de operadores levada a
cabo, que entrará en vigor
cando se publique o novo
Regulamento, tal e como se
establece nunha disposición
transitoria incluída nese
mesmo documento.
A xestión do Consello
depende dun Regulamento
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do ano 2000 e precisa
a súa actualización para
adaptalo á normativa que
nestes momentos rexe para
os consellos reguladores.

Un primeiro borrador deste
documento xa foi debatido
nas comisións de Produción,
Comercialización e
Transformación. Un segundo
borrador será posto a
exposición pública tras o seu
paso polo Pleno.

Unidade de criterio e acción
que fortalece ao sector
Para a DOP, non existen dúbidas acerca do
acertado da regularización. O incremento de
produtores e empresas certificadas reforza a
representatividade de Mexillón de Galicia, pero
ademais, fronte ás diverxencias de opinión,
a integración contribuirá ao establecemento
dunha unidade de criterio e de acción que
fortalecerá ao sector mexilloeiro e dotaralle
dunha maior proxección de futuro. Este paso
axudará tamén a concentrar os esforzos no
realmente relevante, o consumidor e o mercado.
Un recente estudo de mercado sinalaba que o
consumidor español outorga un valor superior
ao mexillón con DOP Mexillón de Galicia
que ao que carece dese selo de calidade.
Fundamentalmente porque lles garante a orixe
e a calidade do mexillón, un referendo do que
se beneficiarán todos aqueles que decidiron
regularizarse, conscientes das vantaxes que
representa a DOP.

MAIOR PRESENZA NO MERCADO
A inscrición na DOP de novos
centros de depuración e de
empresas transformadoras
axudará a potenciar a
presenza no mercado
de produto certificado,
respondendo deste xeito
a unha das demandas
manifestadas polos
consumidores, que desexan
saber a orixe do mexillón
que adquiren. Ademais
permitirá saber quen recorre
ao mexillón foráneo en
detrimento do galego. Todo
iso contribuirá a reforzar a
imaxe da DOP como garante
dun produto único e diferente,
o Mexillón de Galicia.

foto: XURXO LOBATO
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Un uso
axeitado dos
fondos FEMP
Dende o pasado 29 de setembro,
podemos dicir que comezaron as axudas
á acuicultura coa publicación no DOG
da Orde 16 de setembro pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concurrencia
competitiva, de subvencións para inversións produtivas en acuicultura cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e da
Pesca (FEMP).
Os citados fondos entraron en vigor
con moito retraso sobor o previsto.
Agora ben, si esto foi un contratempo,
o verdadeiramente importante vai a ser
o uso que se faga dos FEMP, uso que
preocupa e moito ao sector mexilloeiro,
toda vez que hai indicios, xerados por
declaracións provenientes da Consellería do Mar, de acotar os investimentos
elexibles a aquelas inversións que leven
aparelladas “innovacións” e as que
contemplen I+D+i.
Nunha xuntanza mantida polo Sector
da Acuicultura en Galicia o pasado 8
de setembro con Isabelle Garzón, xefa
da Unidade C-3 sobre accións estruturais (FEMP - Irlanda, España, Portugal,
Francia e Reino Unido) dóuselle traslado
da preocupación existente no sector
mexilloeiro sobre a posibilidade de que
moitas das inversións necesarias para
modernizar o sector non foran contempladas como inversións elexibles
pola interpretación restrictiva do termo
“innovación” que fai a propia Consellería
do Mar, que eliminaba a construcción
das embarcacións, as bateas, motores,
maquinaria , etc, salvo que tivesen evidentes compoñentes innovadores sobre
os actuais.
A señora Isabelle Garzón, a preguntas de
membros do Sector mexilloeiro, deixou
claro que as inversións produtivas son
subvencionables porque así o establece
o Regulamento UE 508/2014 o Regulamento Delegado 2015/531 da Comisión
e o Programa Operativo para España
www.mexillondegalicia.org

2014-2020. Nembargantes, tamén deixou
claro que quen tomaba as decisións e
priorizaba as inversións elexibles eran as
comunidades autónomas, e a Comunidade Europea non entraba nese ámbito
de actuación. Á vista das manifestacións
aludidas e da preocupación do Sector,
hai un compromiso da Consellería de
atender as inversións en modernización
de bateas e de barcos, neste último caso
que leven aparelladas ou supoñan melloras tecnolóxicas ou técnicas.
Resulta sorprendente que os FEMP, en
palabras de Isabelle Garzón, son os mellor dotados economicamente ata a data
(FEP, IFOP, etc), e nembargantes, a priori,

establecidas).
Según datos da propia Consellería, o Sector Bateeiro foi beneficiado cos Fondos
Europeos da Pesca (FEP), último plan
operativo, con 18,7 millóns de euros, cantidade moi baixa ou escasa se atendemos á súa importancia socioeconómica
(10.000 postos de traballo, 3.300 bateas,
1.000 embarcacións). Entendo que parte
da escasa inversión é motivada pola
forte crise económica e financieira, que
levou a unha diminución das inversións.
Chegado a este punto, con un novo plan
operativo mellor dotado economicamente, e un plano económico-financieiro
máis favorable, sería o momento de

abordar e atender as modernizacións
do aparato produtivo, coas repercusións
O USO QUE SE FAGA DOS
sociais e económicas que esto conleva
FONDOS FEMP PREOCUPA AO
no ámbito local.
SECTOR MEXILLOEIRO
Recordemos que os fondos, máis que
axudas directas á inversión, son incentivadores da actividade económica e
os máis restrictivos en canto ás “inverprodutiva, e por outra banda fan que esa
sións produtivas” dende o punto de vista actividade económica transfira recursos
vía impositiva cara ao sector público.
da Comunidade Autónoma de Galicia.
Por último, deixar claro que se debe
Pódese entender que se busque fortaprimar a través dos Fondos FEMP a Delecer as estructuras sectoriais colectivas
xa existentes, mellorar a cooperación
nominación de Orixe Protexida Mexillón
entre empresas, tanto a nivel produtivo,
de Galicia, órgano aglutinador dos intecomercial como promocional, así como
reses e a defensa do sector Mexilloeiro
a colaboración en proxectos I+D+i, pero en Galicia, toda vez que na actualidade a
estas actuacións non se poden antepopercepción paréceme outra, e sin querer
poñer en entredito o Consello Regulañer, senón que deben complementar
aquelas outras que supoñan a modernidor de Agricultura Ecolóxica de Galicia
zación dos elementos produtivos (bateas, (CRAEGA), non cabe discusión de cal
debe ser a prioridade, e todo na defensa
embarcación, maquinaria, etc, xa que
da orixe do mexillón galego.
melloran a rendibilidade, a seguridade
laboral, aforran enerxía, son respetuosas
Jorge Busto.
co medio, e inciden no desenvolvemenDirector Xerente de ASEMAR.
to económico das zonas donde están
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DOP

Medra a audiencia do Facebook

interacción

Ao longo de 2016, o Facebook da DOP experimentou un crecemento do 30% respecto ao ano
anterior en canto a número de seguidores, pasando de 1.959 a 2.596 (cifra rexistrada a 1 de
decembro deste ano).
Ademais da interacción, chama a atención o alcance da páxina, é dicir, o número de usuarios
aos que lle chega o contido publicado por Mexillón de Galicia. En total 572.109 persoas, cun
alcance medio diario de 1.566 persoas.

1.959

111

interacción

media diaria

Suma de todos os usuarios
que fan “like”, clickean,
comparten ou comentan as
nosas publicacións.

2.596

facebook

30%
anual

01/DECEMBRO /2016

01/DECEMBRO/2015

nÚMERO DE seguidores
incremento no último ano

40.606

alcance xeral da
páxina
572.109

1.566

alcance

media diaria

Cantidade de usuarios aos
que está chegando o noso
contido.

FELICITACIÓN DO NADAL

MEXILLÓN DE GALICIA FELICITA O NADAL
Este ano son
os Reis Magos os
encargados de felicitar
as festas de Nadal. Da
man do bo facer de
Luis Davila, os magos
chaman a atención
sobre a importancia do
concepto de autenticidade. Mexillón de
Galicia é un produto da
máxima calidade e, por
iso, hai quen pretende
imitalo, pero a copia
nada ten que ver co
orixinal. Como ben di
o mexillón, con fixarse
na etiqueta é suficiente
para distinguir o orixinal
da imitación.

www.mexillondegalicia.org

810

MEXILLÓN DE GALICIA
JUNIO 2016 2016
DECEMBRO

I+D
ASEMBLEA CONSTITUÍNTE
DO CONSELLO CONSULTIVO DA
ACUICULTURA
Case tres anos despois da
entrada en vigor da nova
reforma da política pesqueira
común (PPC) constituíuse en
París o novo Consello Consultivo da Acuicultura (CCA), coa
misión encomendada pola UE
de contribuír ao logro dunha
acuicultura sustentable en
Europa. Esta organización de
ámbito europeo está composta por representantes da
industria acuícola (produtores,
elaboradores, transformadores...) e por outros grupos de
interese como organizacións
ambientalistas e consumidores. A súa función, tal e como
marca o Regulamento da nova

PPC, é asesorar e realizar
recomendacións aos Estados
membros e á Administración
europea sobre asuntos de
interese para o sector da
acuicultura.
Sabedores da importancia
que vai ter esta entidade nos
próximos anos, o Consello
Regulador da DOP Mexillón
de Galicia, xunto co resto
das entidades nacionais que
formamos parte da Asociación
Europea de Produtores de
Moluscos (AEPM), integrámonos no CCA. E o 8 de decembro asistimos a súa Asemblea
constituínte que se celebrou
en París na sede da AEPM.

MORTANDADES
DE MEXILLÓN EN
FRANCIA
Por terceiro ano consecutivo produtores
de mexillón da costa atlántica francesa
sofren mortandades importantes, tanto
no mexillón que se cría en estacas (bouchots) como en long-lines. Novamente
o departamento de Charente-Maritime
situado na rexión Poitou-Charentes e o de
Vendeé na rexión do País do Loira son as
áreas máis castigadas con mortandades
próximas ao 100%.
Poitou-Charetes é a segunda rexión francesa en produción de mexillón, cunhas
15.000 tn anuais. A finais do inverno de
2014 saltou a alarma cando os mexilloeiros notificaron ás autoridades mortandades anormais nas súas explotacións.
Nese ano perdeuse entre o 80 e o 100%
da produción. Máis de 70 granxas de
mexillón, 300 postos de traballo afectados. Dada a gravidade do asunto, o
Estado encargou ao Instituto Francés de
Investigacións Ifremer o estudo do caso
www.mexillondegalicia.org

Nesta primeira asemblea
aprobáronse os obxectivos, os
estatutos e o orzamento para
o ano 2017. Ademais elixíronse os órganos directivos
(presidente, vicepresidente e
comité executivo) e puxé-

Richie Flynn, membro da AEPM
e novo presidente do CCA

ronse en funcionamento os
tres grupos de traballo que
se encargarán de elaborar os
ditames, recomendacións,
estudos e informes que

trasladarán os requirimentos,
necesidades e propostas dos
sectores da acuicultura aos
estados e a Comisión. Un
dos grupos de traballo tratará
sobre os asuntos xerais que
afectan á acuicultura, outro
centrarase en todo o relativo
á peixicultura e un terceiro
traballará sobre as cuestións
específicas da acuicultura de
moluscos.
Na asemblea tamén se aprobou o programa de traballo
para o 2017. Nel recóllense
moitos temas que nos afectan: toxinas emerxentes (Tetrodotoxina), norovirus, plans
nacionais de acuicultura, normativa de augas, aplicación
dos fondos FEMP, definición
da acuicultura sustentable...
Todos eles temas que van ser
cruciais nos próximos anos
para a acuicultura galega.

e habilitou axudas de 4
millóns de euros para
facer fronte á situación
catalogada como catastrófica.
Os estudos iniciais
indicaban que eran
varios os factores que
orixinaban este fenómeno, tanto climatolóxicos
(fortes chuvias, baixas
de salinidade e elevada
turbidez das augas)
como biolóxicos (unha
bacteria, Vibrio splenCría de mexillón en bouchots (estacas)
didus, que se aproEn 2015 as perdas de produción reducíveita da debilidade do
mexillón). Pero os produtores denuncian
ronse ao 30% pero este ano superaron
ademais a perda de calidade das augas
o 80% e estendéronse a outras rexións
por contaminación por pesticidas, entre
atlánticas. Ifremer ten confirmado que
outros. A principios de 2016 novas inveso programa de investigacións continuatigacións determinaron que os mexillóns
rá ata determinar que está a pasar co
das zonas afectadas presentaban unha
mexillón e o Estado comprometeuse a
porcentaxe inusualmente elevada de
lanzar un novo programa de emerxencia
malformacións xenómicas. A día de hoxe en 2017, que entre outras accións porá a
aínda non hai certeza de cal é a causa
disposición dos afectados entre 6,5 e 8
das mortandades.
millóns de euros en axudas directas.
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I+D
máis extremo que agora, se se
agravan os efectos do quecemento
global. Por iso, a identificación dos
xenes relacionados con esta fortaleza
poden resultar vitais para adaptarse
á adversidade.

O MEXILLÓN GALEGO,
O MYTILUS GALLOPROVINCIALIS,
É UN MARCIANO
Un xenoma é o dicionario da maioría
das cousas que un ser vivo pode
chegar a facer durante a súa vida. De
aí a importancia que ten coñecelo.
O mexillón é capaz de resistilo
practicamente todo e iso impediu que
se deran episodios de mortalidade
masiva, a diferenza dos seus primos
irmáns do Atlántico, Mediterráneo
e doutras latitudes, e permitiulle
soportar situacións de tensións
producidas pola contaminación por
metais pesados e hidrocarburos ou
relacionadas co aumento do nivel
do mar ou a acidificación das augas
derivadas do cambio climático.
A clave está no seu xenoma e isto
é o que constatamos científicos do
Instituto de Investigacións Mariñas
(CSIC) e da Universidade de Vigo
que acabamos de publicar a primeira
versión do xenoma do Mytilus
galloprovincialis, publicada na revista
científica PlosOne. De momento, hai
moi poucos xenomas de moluscos
bivalvos. O máis completo é o
da ostra xaponesa (Crassostrea
gigas). O segundo será o mexillón
na súa versión galega (Mytilus
galloprovincialis, que se estende
ata o País Vasco, Francia e o sur de
Inglaterra e alcanza o Mediterráneo).

Aínda queda por diante un
importante traballo para descifrar por
completo os segredos do ADN dunha
especie que se está caracterizando
como dunha enorme complexidade,
moito máis que a do rodaballo,
cuxo xenoma tamén se realizou
en Galicia en cooperación con
científicos do CNAG de Catalunya.
Identificamos xenes asociados ao seu
potente sistema inmune, que confire
ao mexillón galego unha maior
resistencia a enfermidades fronte
a outros, como o Mytilus edulis do
Atlántico, o máis parecido ao galego,
pero distinto. O xenoma do mexillón
será a base para desentrañar os
misterios dunha especie tan próxima
como alieníxena, resistente ata
o extremo e no que apenas se
desenvolven cancros.
Tamén nos permitiu detectar xenes
asociados á resposta para compostos
tóxicos, tanto á contaminación por
hidrocarburos como por metais
pesados, ou a situacións de tensións
asociadas co cambio climático. O seu
aparello detoxificador é excepcional
e a clave, unha vez máis, está no
seu ADN. Pero pode ocorrer que,
co tempo, esta resistencia chegue
ao seu límite en canto o escenario
ecolóxico ou ambiental sexa moito

Tal e como xa se está empezando a
traballar co rodaballo, o xenoma do
mexillón galego podería servir para
mellorar o cultivo da especie. Por
exemplo, mediante a identificación de
marcadores que permitan seleccionar
aos mellores reprodutores, aos que
teñan un crecemento máis rápido,
aos que ofrezan máis proteínas ou
aos que melloren incluso o seu sabor.
O abanico de posibilidades é moi
amplo. Pero este non é o obxectivo
inmediato da investigación. E non o é
porque implicaría cambiar o sistema
de produción para adaptalo a un
ciclo completo de cautividade, como
na acuicultura máis convencional.
Tampouco tería sentido facelo agora
porque o sistema actual funciona.
Galicia é, despois de China, a
segunda produtora mundial de
mexillón, con 210.000 toneladas
anuais, unha facturación de 150
millóns de euros, 11.500 postos de

O MEXILLÓN É CAPAZ DE
RESISTILO PRACTICAMENTE
TODO

traballo directo e 7.000 indirectos.
Esta produción constitúe o 80%
do total da acuicultura mariña de
España.
A mellora xenética da especie aínda
non é necesaria, pero máis tarde
ou máis cedo poderá ser necesario
“domesticar “ a especie e mellorar
este recurso, de momento unha
especie salvaxe. O xenoma do
mexillón poderá valer, entre outras
cousas citadas anteriormente, para
isto.
Antonio Figueras.
Director do Instituto Investigacións
Mariñas. CSIC.
www.mexillondegalicia.org
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MEXILLÓN DE GALICIA MOSTROU EN CONXEMAR
AS RAZÓNS DO SEU PRESTIXIO
A DOP Mexillón de Galicia
participou na XVIII edición
da feira Conxemar celebrada en Vigo no mes de
outubro.
As cifras que se manexan
nesta cita empresarial de
carácter internacional (583
expositores e 43 países
presentes) fan dela un
escenario axeitado para incrementar o coñecemento
que xa se ten de Mexillón
de Galicia no ámbito
da industria do mar. Ao
mesmo tempo, Conxemar
é unha excelente oportunidade para mostrar ante
un público profesional as
razóns que fan de Mexillón
de Galicia unha marca de
prestixio para os consumidores. Un selo que
garantiza a orixe galega
do mexillón, así como un
produto ben diferenciado
do resto pola súa superior
calidade.
Durante as tres xornadas
da feira, o persoal da DOP
explicou, por unha banda,
que fai do Mexillón de
Galicia un alimento único
(a súa produción totalmente natural, os controis
de calidade ao que está
sometido, as súas cualidades nutricionais…) e, por
outra, como identificalo
sen posibilidade de erro
gracias ao seu distintivo.
Así mesmo, no expositor
da DOP os profesionais
poideron coñecer os diferentes formatos comerciais
dos mexillóns amparados
polo noso selo de calidade.
Paralelamente, outro dos
obxectivos da presenza
en Conxemar foi a captación de novas compañías

interesadas en acreditarse
para comercializar Mexillón
de Galicia. Ademais, establecéronse contactos con
empresas de distribución
alimentaria para ofrecerlle a adquisición do noso
produto. De aí saiu unha
relación que se entregou
ás empresas certificadas
para que continúen o labor
comercial de acordo coas
súas estratexias.
Xunto ao propio Consello
Regulador, varias das empresas que comercializan
Mexillón de Galicia desenvolveron unha intensa actividade comercial neste
foro empresarial.

LINAMAR

MEJILLONES NIDAL

MOLUSCOS RÍAS BAIXAS

AMEGROVE

BATEAMAR

MEJILLONES RÍA DE AROSA

PESCAPUERTA

ISIDRO DE LA CAL

PESCADONA
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Mexillón de Galicia, a
mellor proposta para
os menús de Nadal
Xa non hai escusa para
gozar este Nadal das
cualidades dun produto
superlativo como o que
está avalado pola marca
Mexillón de Galicia.
O cociñeiro Miguel Mosteiro, xunto con Daniel
Portillo, demostraron nos
talleres de cociña celebrados no Centro Comercial
Arousa as posibilidades
que Mexillón de Galicia
ofrece para protagonizar
un menú de luxo. Foron
dúas sesións nas que se
elaboraron seis propostas
co Mexillón de Galicia
como ingrediente principal.
O primeiro día os asistentes tomaron nota, antes
de degustalo, dun menú
integrado por Mexillón de
Galicia con Lacón Galego
e Fabas de Lourenzá, humus de Mexillón de Galicia
con grisinis de sementes,
e wao bao de Mexillón de
Galicia con brotes tenros,
cebola encurtida e salsa
ponzu.

Na segunda xornada,
Mosteiro soprendeu con
Mexillón de Galicia con
salsa diabla, continuou
con Mexillón de Galicia á
mariñeira, e finalizou con
Mexillón de Galicia con
guacamole e tomatiños
encurtidos.

Ademais de tomar nota
das preparacións, os asistentes recibiron información sobre o que representa Mexillón de Galicia da
man de Gabriela André,
responsable de Promoción
e Márketing da DOP.
André destacou os valores
nutritivos do mexillón e os
beneficios do seu consumo, á vez que aclarou aos
presentes que non todos
os mexillóns son iguais,
insistindo en que Mexillón
de Galicia é unha marca
que ampara a un mexillón
producido segundo uns
criterios de calidade que
garanten ao consumidor
a orixe e a excelencia do
produto que adquiren.
Nese sentido, dixo que o
selo da DOP é a garantía
para o consumidor de que
realmente está a adquirir
un produto único.
Nos dous talleres foi mostrado o vídeo “Mexillón de
Galicia”, que mostra que
hai detrás desta marca de
calidade. Pódese ver na
canle de youtube de Mexillón de Galicia.

RECEITA

HUMUS DE MEXILLÓN DE GALICIA CON
GRISINIS DE SEMENTES
Para esta receita precisaredes 1/2
kg de Mexillón de Galicia cocido;1/2 kg
de garavanzos cocidos; aceite de oliva;
1 lata de Mexillón de Galicia en escabeche; sal; pementa branca; grisinis de
sementes; pementón.
Elaboración:
Poñemos nunha túrmix os mexillóns cocidos, os mexillóns en
escabeche, os garavanzos, un bo chorro de aceite de oliva, un
chisco de sal e un pouco de pementa branca, trituramos durante 5 minutos, probamos e rectificamos de sal e pementa.
Pasamos a mestura para unha manga pasteleira e reservamos
en frio ata o momento de servir. Servimos o humus acompañado dos grisinis de sementes e decoramos cun pouco de
pementón doce por riba.

Miguel Mosteiro e
Daniel Portillo

Mexillón de Galicia con
salsa diabla

Mexillón de Galicia, Fabas
de Lourenzá e Lacón Galego

Mexillón de Galicia con
guacamole

Mexillón de Galicia en salsa
mariñeira

Wao Bao de Mexillón de
Galicia

