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EDITORIAL

O valor do noso selo
105. Ese é o total de marcas
autorizadas para operar co selo de
Mexillón de Galicia nestes momentos. Un número que seguramente
aumentará o día que este boletín
chegue aos seus destinatarios.
404. Son as referencias de envases
ou etiquetas presentes no mercado
que portan o noso distintivo de
calidade. E tamén serán máis en
próximas datas.
Unha e outra son cifras ás que hai
que outorgarlle unha xusta importancia cuantitativa, que sen dúbida
a teñen, pero tamén concederlle un gran valor simbólico. Son
indicios claros e inequívocos de
que Mexillón de Galicia rompeu un
“teito de cristal”, un máis dos numerosos que tivo que ir superando
nos seus anos de existencia.
Posicionar no mercado unha
marca de calidade resulta unha
tarefa moi esixente que require
de moitas cualidades, entre elas
traballo e perserverancia. E tamén
ser conscientes que o camiño para
percorrer será longo e dificultoso.
Por iso as cifras antes apuntadas
adquiren un gran valor simbólico.
Non son o final de ningún traxecto,
pero si ratifican que unha nova
meta foi alcanzada e superada.
Unha proba máis de que a senda
elixida é correcta.
Eses números recompensan o
esforzo, empeño e firme vontade demostrado por produtores,
depuradores e transformadores, así
como por todas as persoas que no
seu momento decidiron sumarse
ao proxecto de ofrecer aos consumidores un produto único, cento
por cento galego e da máxima calidade. Un alimento que representa
como ningún outro a nosa despensa mariña e que conta ademais
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co respaldo dun selo de calidade
cuxo valor hoxe é xa incalculable.
Unha etiqueta que identifica o
mexillón polo seu nome: Mexillón
de Galicia.

Regulamento
A DOP ten novo regulamento.
Cúmprese así outro dos obxectivos
prioritarios do Pleno para o actual
mandato. A súa importancia resulta capital porque é a norma que
rexe o funcionamento da DOP e
do seu máximo órgano de xestión,
o Consello Regulador.
Foi unha tarefa laboriosa pero
cun resultado final moi satisfactorio para a DOP, porque reforza
os nosos postulados en aspectos
fundamentais como os relativos ao
ámbito de protección de Mexillón
de Galicia ou coa identificación do
produto. No seu articulado exprésase con claridade e sen posibilidade de interpretacións que o mexillón en conserva está suxeito ao
amparo da DOP. E respecto ao uso
de nomes, símbolos e mencións,
sinala que “a denominación rexistrada DOP Mexillón de Galicia e a
mención Elaborado con denominación de orixe protexida Mexillón
de Galicia poderán ser utilizadas
por calquera operador alimentario
que cumpra o establecido neste
regulamento e na normativa aplicable á DOP Mexillón de Galicia,
sempre que os seus produtos sexan
conformes”.
Esta normativa proporciona maior
seguridade xurídica aos inscritos, a
Mexillón de Galicia e aos consumidores. Achega por tanto certeza,
a fórmula adecuada para seguir
nesta senda de crecemento.
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AS CIFRAS DE MEXILLÓN DE GALICIA
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Crecemento
imparable
O NÚMERO DE MARCAS CON DOP SUPERA
XA O CENTENAR
O crecemento experimentado pola DOP Mexillón de
Galicia nos últimos anos
resulta un feito incontestable. Un dos apartados
que mellor reflicten esa
tendencia é o correspondente a empresas e
marcas certificadas. Nestes
momentos constan máis
de cen marcas autorizadas
para operar co selo de
Mexillón de Galicia, 105
concretamente, segundo
os datos máis recentes,
correspondentes ao día
11 de xuño. Pero hai
máis, porque o número
de referencias de envases
ou etiquetas presentes no
mercado nas que aparece

impreso o noso distintivo
situábase, tamén a data do
11 de xuño, en 404. Estes
números, que seguen unha
continua evolución positiva nos últimos anos (ver
gráfico), demostran que o
rumbo fixado polo Pleno
do Consello Regulador é
o acertado para cumprir
cos ambiciosos obxectivos
establecidos.
Esta resposta satisfactoria
fundaméntase en diversas
razóns, pero unha delas
moi principal: o prestixio
logrado polo selo Mexillón de Galicia, un activo
que non deixa de seguir
á alza. Nun mercado moi
saturado por unha oferta
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que en moitas ocasións
resulta confusa, é crecente
o número de consumidores
ben informados que buscan unha diferenciación
clara e veraz, baseada en
criterios ligados á garantía
real de orixe do produto
que adquiren e a unha
calidade superior, os mesmos principios nos que se
fundamenta a propia razón
de ser da DOP, que desde
os seus inicios vén reivindi-

ESTES NÚMEROS
DEMOSTRAN QUE O
RUMBO FIXADO POLO
PLENO DO CONSELLO
REGULADOR É O
ACERTADO

cando a necesidade dunha
etiquetaxe correcta do
mexillón para acabar coas

etiquetas
+ envases

fraudes que se producen
ao querer facer pasar por
Mexillón de Galicia algo
que en realidade non o é.
Ese valor engadido que
leva implícito a etiqueta da
DOP é tido cada vez máis
en conta polas empresas
operadoras porque se
converte nun patrimonio
de gran relevancia ante os
seus clientes ao que non
están dispostos a renunciar
nun escenario caracterizado por unha enorme e
crecente competitividade.
E esa tendencia ten o seu
fiel reflexo nas estatísticas
dos últimos anos.
En 2014 constaban 34 referencias no noso directorio de empresas e marcas,
o mesmo número que o
ano seguinte. É a partir de
2016 cando se aceleran
as incorporacións, que
alcanzaron as 52, un ritmo
que se mantivo constante durante os exercicios
posteriores (73 en 2017 e
89 en 2018), ata chegar
ás 105 actuais.
www.mexillondegalicia.org
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O NOVO REGULAMENTO
REFORZA Á DOP
A DOP Mexillón de
Galicia conta cun novo
Regulamento, tras a
súa aprobación pola
Consellería do Mar e publicación no Diario Oficial
de Galicia do luns, 8 de
abril. Cúmprese así un
dos principais obxectivos
marcados polo Pleno do
Consello Regulador para
este mandato.
O documento, no que se
establecen as normas de
funcionamento da DOP
e do Consello Regulador
que o xestiona, adquire
unha grande transcendencia porque reforza de
maneira moi significativa
a posición de Mexillón
de Galicia xa que, entre
outras cousas, referenda
as teses defendidas pola
DOP en aspectos da máxima relevancia como son
os que afectan ao ámbito
de protección de Mexillón
de Galicia ou á identificación de produto.
Sobre o primeiro, no novo
documento recoñécese
que os produtos transformados tamén poden ser
amparados polo noso selo
de calidade, en consonancia coa normativa europea
e as sentenzas xudiciais
que nos deron a razón a
ese respecto. Trátase dun
apartado moi importante,
na medida que proporciona seguridade xurídica a
todos os inscritos e tamén
á propia DOP.
Ademais, Mexillón de
Galicia estará protexido
contra calquera tipo de
www.mexillondegalicia.org

indicación falsa ou falaz
en canto á procedencia, orixe, natureza ou
características esenciais
dos produtos que se empreguen. Tamén contra
calquera uso indebido,
imitación ou evocación,
mesmo se se indica a
verdadeira orixe dos
produtos ou servizos ou

ao uso do nome e da
área xeográfica de produción, as rías galegas,
así como das comarcas,
concellos e parroquias
que integran a zona de
elaboración.
IDENTIFICACIÓN
Sobre a identificación
de produto, o artigo 24

normativa aplicable á
DOP Mexillón de Galicia,
sempre que os seus produtos sexan conformes”.
Así mesmo, o novo Regulamento recoñece a transcendencia para Mexillón
de Galicia do volume de
operacións realizadas
nos últimos anos polos
operadores e no ámbito
dos produtos transformados, outorgando unha
maior representación a
estas empresas no Pleno,
o órgano máximo de
decisión do Consello Regulador. Na mesma liña,
revalídanse os rexistros de

O Regulamento establece as normas de funcionamento da DOP e do Consello Regulador

se o nome protexido se
acompaña de expresións
como “estilo”, “tipo”, método”, “producido en”, ou
termos similares, mesmo
cando eses produtos se
usen como ingredientes.
O Regulamento vai máis
aló ao sinalar no seu artigo 5 que a protección outorgada á DOP esténdese

di expresamente que “a
denominación rexistrada
DOP Mexillón de Galicia
e a mención Elaborado
con denominación de
orixe protexida Mexillón
de Galicia poderán ser
utilizadas por calquera
operador alimentario que
cumpra o establecido
neste regulamento e na

inscritos e o Directorio de
marcas de comercialización.
O borrador inicial deste
documento foi sometido
a múltiples cambios no
seo do Pleno do Consello,
atendendo ás indicacións
da Consellería do Mar ata
chegar á redacción final e
posterior aprobación.
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Na actualidade existen 2.065 bateas inscritas no Consello Regulador e certificadas para vender con DOP

Condonación de
cotas pendentes
A aprobación do Regulamento levou ao Pleno do
Consello Regulador, na
reunión que celebrou o
23 de abril, a adoptar un
importante acordo referendado por unanimidade.
En virtude desa decisión,
abriuse un proceso interno
no que todos os inscritos
no Consello Regulador
que se atopaban ao día
no pago das súas cotas
desde o 1 de xaneiro de
2016, que tiñan revalidada a vixencia das súas
inscricións mediante a
solicitude dunha auditoría
de calidade, e que participasen na subministración e
comercialización de produto sometidos ao control de
calidade implantada polo

Consello Regulador, fóronlle condonadas as súas
cotas pendentes de pago
con data anterior ao 1 de
xaneiro de 2016. Desta
maneira, teñen restaurados todos os dereitos que
lles corresponden na súa
condición de inscritos no
Consello Regulador.
No momento actual existen 2.065 bateas inscritas
no Consello Regulador e
certificadas para vender
con DOP.
Mediante unha circular
trasladouse aos inscritos
esta decisión, coa que se
pretende ofertar aos operadores unha maior garantía
de suministro para lograr
máis volume de produto
no mercado identificado

coa garantía de orixe e calidade, contrarrestando así
a fraude na etiquetaxe e os
seus efectos na demanda
de Mexillón de Galicia.
De igual modo, quérese
posibilitar que todos os
operadores que teñan

interese no mexillón
producido, transformado
e elaborado en Galicia se
incorporen á DOP para
conseguir un sector máis
forte e extratéxico para
Galicia e cunha maior
proxección de futuro.

Estratexia ambiciosa
A aprobación do novo
regulamento e a condonación
das cotas pendentes
anteriores ao 1 de xaneiro
de 2016 son dúas medidas
de gran transcendencia que
integraban un ambicioso
plan de actuación deseñado
e posto en marcha en 2016
polo Consello Regulador.
Nesa estratexia incluíase
un terceiro obxectivo
igualmente importante que
xa está vixente desde 2017:
a modificación do Prego de
condicións da DOP.

A principal consecuencia
deste cambio foi a ampliación
do número de pezas por
quilo, que pasou a 70
fronte ás 40 que rexían con
anterioridade ao cambio. Con
esta medida deuse resposta
ás peticións dos operadores
para satisfacer as novas
demandas dos consumidores
que, segundo un estudo de
mercado, prefiren un mexillón
de menor talla. Trátase de
ofrecer desde a DOP pezas
máis pequenas pero da
máxima calidade.
www.mexillondegalicia.org

6

MEXILLÓN DE GALICIA
XUÑO 2019

IDENTIFICACIÓN DE PRODUTO

Un novo avance cara a
unha etiquetaxe correcta
O TSXG REXEITA O
RECURSO DE ANFACO PARA
SUSPENDER A INSTRUCIÓN
DA XUNTA QUE INSTA AOS
OPERADORES A CUMPRIR
A LEI
O Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia desestimou o recurso
interposto por Anfaco contra a
instrución conxunta emitida en maio
de 2018 polas consellerías de Mar,
Medio Rural e Economía e Industria
(e trasladada a través do Instituto
Galego de Consumo) pola que se
instaba aos operadores do sector do
mexillón a que retirasen das súas
etiquetas calquera alusión a Galicia
ou que puidese evocar a Mexillón de
Galicia cando o ingrediente non estivese amparado pola DOP. A alternativa que se lle ofrecía a quen non
quixese cambiar esas identificacións
era a de utilizar mexillón certificado
pola DOP. Ademais, establecíase o
www.mexillondegalicia.org

prazo dun ano para que as empresas regularizasen a situación das
etiquetas, conforme á instrución.
Respondíase así ás continuas
demandas de Mexillón de Galicia
para que se cumprise a lei, peticións que foron referendadas pola
resolución da Audiencia de Pontevedra 41/2016 que sinalaba que
a utilización das expresións “Das
rías galegas”, ou “envasado en
Galicia” en mexillóns en conserva
comercializados por empresas que
non pertenzan á DOP supón unha
infracción da normativa de protección das DOPs.
Anfaco presentou o 24 de outubro
de 2018 un recurso ante Consumo
no que solicitaba a revogación da
instrución, así como a suspensión
dos requirimentos realizados ás
empresas para que adaptasen as
súas etiquetas á normativa ou que,
alternativamente, utilizasen produto
amparado pola DOP. Ese recurso
foi rexeitado por Consumo, o que
levou a Anfaco a acudir ao Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia.

O TSXG denegou a petición de
Anfaco de suspensión da instrución.
No auto do TSXG explícase que
o prazo dun ano dado pola Xunta
para modificar a etiquetaxe foi suficiente para evitar un prexuízo ás empresas, tal e como expoñían os recorrentes. E vai máis aló ao considerar
que suspender a instrución podería
causar prexuízos aos consumidores,
xa que se poderían resentir as garantías que aseguran que a etiqueta
dun produto se corresponde coas
características do mesmo. Nese
sentido, considérase que o interese
xeral inherente á protección que
garanten as DOPs prevalece sobre o
interese das empresas para manter
a situación actual na etiquetaxe. É
de esperar que na campaña que se
vai a iniciar, o mexillón transformado
que saia ao mercado o faga etiquetado de forma correcta.

A Xunta oponse
á suspensión
Pola súa banda, a Xunta de Galicia
presentou un escrito ante o TSXG no
que se opoñía á suspensión solicitada
por Anfaco. E fíxoo con argumentos
contundentes: “Quen formula tal
obxección (Anfaco) é unha parte que
demostrou de maneira constante a súa
oposición á DOP Mexillón de Galicia
e á extensión ou ampliación do seu
ámbito de aplicación, polo que non
parece coherente que quen se opón ao
incremento da porcentaxe de produto
certificado pola DOP, alegue agora que
esa porcentaxe é insuficiente para
atender a demanda dos operadores
interesados”.
A Xunta sostén que se todos
os operadores interesados se
incorporasen ao Consello Regulador
desaparecería o problema que
Anfaco alega. E lémbralle que as
consecuencias da decisión “voluntaria
e libre” das empresas de non
incorporarse á DOP, non pode impedir
a aplicación da interpretación da
sentenza da Audiencia de Pontevedra.
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MEXILLÓN DE GALICIA DENUNCIA A
RAMÓN FRANCO POR VULNERAR A
NORMATIVA DA DOP
O Consello Regulador da
DOP Mexillón de Galicia
presentou perante o xulgado Mercantil número 2
da Coruña unha demanda contra a conserveira
Ramón Franco S.A. Esta
acción xudicial, da que
se informou á Conselleira
de Mar, Rosa Quintana,
lévase a cabo ao considerar que concorren dúas
causas claras: infracción
da normativa que ampara
ás DOPs e competencia
desleal.
A mencionada empresa
non forma parte da DOP
Mexillón de Galicia. Con
todo, inclúe nas etiquetas
dos seus produtos de
mexillón a frase “Mejillones de las Rías Gallegas”,
mención que só está
permitida utilizar para
aqueles que conten coa
certificación da DOP. Con
esta forma de proceder
infrínxese o artigo 13
do Regulamento da UE
1151/ 2012 que protexe
os nomes das denominacións de orixe rexistradas,
así como os artigos 4 e
5 do novo Regulamento
de Mexillón de Galicia,
recentemente aprobado
pola Consellería do Mar.
COMPETENCIA
DESLEAL
Estamos ante un novo
caso de competencia desleal que afecta de forma
substancial ás empresas
que si cumpren cos requisitos necesarios para levar
nas súas etiquetas o noso

selo de calidade e que,
por tanto, garanten un
produto galego auténtico.
Pero, ademais, constitúe
unha fraude en toda regra

ao consumidor, que cre
que está a adquirir Mexillón de Galicia cando non
é así. Trátase, en suma,
dunha acción encamiñada a apropiarse para o
seu propio beneficio da
fama e prestixio dos produtos do mar de Galicia
de forma ilícita.
Resulta por tanto
indispensable volver
instar á Administración a

que reforce as accións
encamiñadas a protexer
o prestixio e notoriedade
do mexillón galego, obrigando a que se cumpran

TRATASE DUNHA
ACCIÓN ENCAMIÑADA
A APROPIARSE PARA
O SEU BENEFICIO DA
FAMA DOS PRODUTOS
DO MAR DE GALICIA

as normas que garantan a
súa correcta identificación. Só así se poderán
atallar fraudes e falsificacións que prexudican a
consumidores, produtores
e transformadores, así
como á imaxe de marca
de Galicia como potencia
de primeira orde na produción de mexillón.
Mexillón de Galicia leva
anos advertindo á Con-

sellería do Mar de reiterados incumprimentos na
normativa da etiquetaxe
e, en consecuencia, da
vulneración da normativa
que protexe á DOP. Nese
sentido, vai seguir cumprindo coa súa obrigación
de revisar a correcta
identificación para garantir ao consumidor que
o mexillón que adquire é
galego.
www.mexillondegalicia.org
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NOVAS
XORNADA EN OLITE
“Mexillón de Galicia, ecosistema e vida”
foi o título do relatorio ofrecido en representación da DOP por Alfonso Alcaide
na xornada organizada pola Rede Rural
Nacional, a Conferencia Española de
Consellos Reguladores Vitivinícolas
e Orixe España.
Neste foro, celebrado na localidade navarra de
Olite, analizouse
o impulso que as
Denominacións de
Orixe achegan ás
zonas rurais desde o punto de vista da
sustentabilidade social (fixando poboación), pero tamén desde un enfoque
económico (xerando oportunidades
laborais e atraendo turismo e investimentos), medio ambiental (axudando
a conformar a paisaxe e unha maior
conciencia na loita contra o cambio
climático) e cultural (contribuíndo a
manter uns vínculos de identidade ligadas ao territorio).

Alcaide explicou que todos eses valores atribuíbles a unha DO teñen unha
plasmación real no caso de Mexillón de
Galicia, cuxo proceso de produción definiu como “artesanía natural”, no que se
inclúe a obtención de cría do mexillón e
todas as fases seguintes na batea ata a
súa recolección como exemplar adulto.
Trátase dunha actividade que proporciona ademais servizos ecosistémicos positivos, entre outros, contribuíndo á loita
contra o cambio climático e preservando
e potenciando a biodiversidade.
Outro activo de Mexillón de Galicia que
Alcaide quixo trasladar aos asistentes
ten que ver cos beneficios económicos
e sociais que reporta ás comunidades
nas que se desenvolve a súa actividade.
O sector do mexillón xera alimentos,
emprego en diversos sectores e, por
tanto, rendas.
E desde un punto de vista cultural, o
representante da DOP explicou que o
mexillón está ligado a Galicia, ás súas
xentes, á súa paisaxe e á súa gastronomía, axudando tamén á creación de
emprego a través de actividades relacionadas, por exemplo, co turismo.

SELECCIÓN DE
PERSOAL

DESENVOLVEMENTO
DA ACUICULTURA
SOSTIBLE

FRANCIA DIRIXIRÁ A
AEPM

O Consello Regulador da DOP
Mexillón de Galicia levou a cabo
unha convocatoria pública para
seleccionar persoal técnico destinado ao control de calidade do
Mexillón de Galicia nos portos. A
DOP dá así resposta ás súas novas
necesidades de persoal derivadas
do crecemento que está a experimentar.

XORNADA DE
OPMEGA
“Mexillón de Galicia, un mar de
posibilidades” foi o título do relatorio presentado pola responsable
de Promoción e marketing da
DOP Mexillón de Galicia, Gabriela
André Rivas, no marco dunha
xornada de traballo organizada
por Opmega, dedicada a “Innovación e valorización do Mexillón de
Galicia”.

Novidades en Europa

PRESIDENTE INTERINO
NO CCA
Tras o falecemento do irlandés
Richie Flynn as funcións de presidente do Consello Consultivo da
Acuicultura (CCA) foron asumidas
por Marc-Philip Buckhout, vicepresidente do CCA e membro da ONG
Seas At Risk. Por petición da Comisión, o pasado abril foi nomeado un
presidente interino.
De entre os tres candidatos, dous
británicos e un español, o comité executivo elixiu por maioría,
aínda que non por unanimidade, a
Javier Ojeda, xerente da patronal
de acuicultura mariña española,
APROMAR. Ojeda deberá guiar o
proceso de eleccións, que rematará
en setembro coa elección dun novo
presidente que ocupará o cargo
durante un período de tres anos.
www.mexillondegalicia.org

Os días 5 e 6 de xuño celebráronse en
Bruxelas as xuntanzas dos tres grupos
de traballo do Consello Consultivo da
Acuicultura, onde se seguiu traballando a favor do desenvolvemento sostible da acuicultura en Europa. Nesta
ocasión contamos cunha representante da DG Ambiente que presentou
os primeiros resultados da segunda
avaliación da directiva marco da auga
que serán incluídos no ditame sobre
protección de augas de moluscos que
está previsto se remate a finais deste
ano. Ademais, a DG Mare informounos sobre a situación do estudo de
norovirus de EFSA, e das novidades
previstas para o desenvolvemento
das normas de sanidade animal e de
acuicultura ecolóxica.

Este ano, a Asociación Europea de
Produtores de Moluscos celebra
o seu vixésimo aniversario e, por
segunda vez dende a súa creación, a presidencia recae durante
os próximos tres anos en Francia.
O traspaso de poderes materializouse en Bruxelas o pasado 6 de
xuño cando o italiano Giuseppe
Prioli, en representación da Associazione Mediterranea Acquacoltori, cedeu o testigo a Philippe Le
Gal actual presidente do Comité
National de la Conchyliculture. A
vicepresidencia da AEPM recae en
España no Consello Regulador do
Mexillón de Galicia, quen ademais
representará á asociación no
Consello Consultivo de Mercados
da UE ata 2022.
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NOVAS
I+D
A EXPOSICIÓN “MEXILLÓN DE
GALICIA”, EN MADRID
A exposición fotográfica “Mexillón de Galicia” viaxou a Madrid,
onde estivo entre o 2 e o 30 de abril na Casa de Galicia.
A presentación contou coa presenza do presidente do Consello
Regulador da DOP, Francisco Alcalde, do director xeral de
Ordenación Pesqueira, Ignacio Gandarias, do coordinador de
actividades da Casa de Galicia,
Ramón Jiménez, de Xurxo Lobato, autor das fotografías e do
audiovisual que integran a mostra, de representantes do sector
do mexillón e da industria,
como Alberto Encinas e Aurelio
Barrena, director xeral e director
comercial de conservas Calvo, e
de personalidades da cultura.
Francisco Alcalde mostrou a súa
satisfacción pola presenza en Madrid da exposición, un paso
lóxico e en consonancia co obxectivo que se trazou a DOP con
este proxecto. “Con esta iniciativa quixemos dar a coñecer en
Galicia, España e o mundo a Mexillón de Galicia, o selo que
garante a calidade e a orixe cento por cento galega do que é o
produto máis representativo da nosa despensa mariña”.
Alcalde homenaxeou ás persoas que fixeron de Mexillón de
Galicia un produto merecedor dun selo de calidade. “Ese factor
humano aparece nesta exposición, porque todo o que conseguimos susténtase no esforzo de homes e mulleres capaces de
crear unha actividade sustentable que contribuíu á prosperidade
das comarcas costeiras de Galicia e a conformar unha identidade propia”. O presidente eloxiou o traballo de Xurxo Lobato e
lembrou o apoio fundamental das empresas colaboradoras para
este proxecto. Igualmente, agradeceu á Casa de Galicia a súa
dedicación para que a exposición fose un éxito.

ACCIÓNS DIVULGATIVAS
O interese que suscita
Mexillón de Galicia tradúcese
na nosa constante presenza
en distintos foros, aos que é
convidada a DOP para dar
a coñecer aos asistentes as
características dun alimento
único e por que está respaldado por un selo de calidade.
Da man da nosa compañeira
Gabriela André, responsable
de Promoción e marketing
da DOP, os alumnos do IES
Leliadoura de Ribeira, os do
curso de operacións básicas

de cociña de Moaña, e os
que participaron no obradoiro
Labora Xove 2019 de Vilagarcía, foron partícipes desa
información.

Potenciar a imaxe de marca
A DOP Mexillón de Galicia puxo
en marcha unha nova iniciativa
encamiñada a potenciar a súa imaxe
de marca. Mexillón de Galicia é
un selo que integra a numerosas
empresas do sector do mexillón
que decidiron incluír nos envases
que distribúen no mercado un
distintivo que representa un valor
engadido ante os consumidores: o
de Mexillón de Galicia. Todos os que
formamos parte da DOP debemos
ser conscientes da tarefa colectiva
que afrontamos día a día: facer deste
selo un símbolo de excelencia. Un
símbolo que debemos construír e
fortalecer entre todos.
Con esa intención, Mexillón de
Galicia puxo a disposición das
marcas adscritas á DOP os seus
soportes informativos, a través dos
que comezou a divulgar as accións
promocionais que desenvolven con
produtos que leven o noso selo.
Diversas iniciativas promocionais
foron recollidas nos nosos medios: Dardo, Peperetes,
Calvo, Galica, Conservera Gallega, Yatecomeré o El
Corte Inglés responderon á proposta da DOP.
Lembramos a todas aquelas empresas que queiran
participar nesta iniciativa que poden remitir a súa
información a: comunicacion@mexillondegalicia.org

A DOP, NO SALÓN DE GOURMETS
O Salón de Gourmets é o maior evento europeo
dedicado aos produtos máis selectos, innovadores
e vangardistas da gastronomía mundial. E Mexillón
de Galicia estivo de novo neste escaparate polo que
pasa un público profesional en busca da excelencia.
No expositor da DOP mostráronse os formatos comerciais utilizados polas marcas certificadas co noso
selo, así como documentación sobre o proceso de
cría do mexillón e os controis que se fan para facelo
merecedor do distintivo de calidade.
Esta cita serviu tamén para establecer contactos profesionais dos que se poden beneficiar as empresas
certificadas pola DOP, así como para gozar do sabor
e da versatilidade na cociña que só pode ofrecer
Mexillón de Galicia. Foi na degustación que dirixiu o
cociñeiro Rubén González.
www.mexillondegalicia.org
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A BIODIVERSIDADE, UN BEN DE
VALOR INCALCULABLE
O declive da natureza non ten
precedentes; no mundo hai un millón
de especies de animais e vexetais
ameazadas de extinción. Con esta
alarmante nova presentouse a
principios de maio o Informe da
Avaliación da Biodiversidade Mundial
elaborado por varios centenares de
expertos. En palabras da directora
executiva da UNESCO “a protección
da biodiversidade é tan vital como a
loita contra o cambio climático”.
Pero, que é a biodiversidade? Como
explica a ONU, este concepto fai
referencia á ampla variedade de seres
vivos e os complexos ecolóxicos dos
que forman parte. A especie humana
tamén é parte desta diversidade
biolóxica que constitúe a rede vital
da cal dependemos. A biodiversidade
inclúe diversos niveis que van
dende a variabilidade xenética que
permite aos seres vivos adaptarse
ás cambiantes e diversas condicións
ambientais, ata os innumerables
ecosistemas que conforman a
Biosfera. A biodiversidade é un
ben de valor incalculable para as
xeracións presentes e futuras que se
atopa en risco. Para dar a coñecer
e chamar a atención sobre este
problema dende hai 20 anos todos os
22 de maio celebramos o Día Mundial
da Diversidade Biolóxica.
Se nos fixamos no mexillón, en
artigos anteriores trazamos a relación
positiva que hai entre o cultivo do
www.mexillondegalicia.org

mexillón e o coidado e fomento
da biodiversidade. Producimos
unha especie autóctona das nosas
costas en base a semente natural,
de xeito que se preserva a ampla
base xenética do recurso producido.
O método de cultivo empregado é
natural, singular e perfectamente
adaptado ao entorno, polo que os
polígonos de bateas son hábitats
propios das nosas augas que
enriquecen a biodiversidade e a
produtividade natural a nivel local.
Aínda e con todo, moitas veces a
biodiversidade parece so cousa
de biólogos e naturalistas e non
percibimos a importancia e amplitude
deste concepto. De feito, existe un
aspecto que normalmente non se ten
en tanta consideración e que este ano
resumiuse perfectamente no lema do
día mundial “Nosa biodiversidade,
nosa alimentación, nosa saúde”.
Porque a biodiversidade tamén ten
moito que ver cos alimentos locais,
únicos, de tradición que nos axudan
a enfrontarnos á tendencia mundial
de homoxeneización da dieta global,
de perda de variedades de alimentos,
de desnaturalización dos alimentos...
en resumo, de empobrecemento
da diversidade na alimentación con
consecuencias negativas para a nosa
saúde.
A ONU ilustra este problema

co seguinte exemplo. O arroz é
un dos alimentos básicos máis
importantes a nivel mundial. Das
90.000 variedades almacenadas
nos bancos de xenes, so 40.000 se
cultivan hoxe, e delas atopamos nos
supermercados escasamente unha
ducia. O fortalecemento dos sistemas
agrícolas e gandeiros intensivos que
producen globalmente só unhas
poucas variedades de alimentos
moi homoxéneos e que fan uso
xeneralizado de pesticidas, fármacos,
etc nos levan a un empobrecemento
aínda maior da biodiversidade
natural, agraria e alimentaria. Isto é
preocupante para a sustentabilidade
da nosa especie, para a seguridade
alimentaria e para a nosa saúde,
xa que a perda de dietas variadas
está directamente relacionada con
enfermidades.
Ante isto Marieta Sakalian, experta
en biodiversidade da ONU, afirma
que “a xestión sustentable da
biodiversidade nas paisaxes
agrícolas e mariñas pode apoiar a
transición cara a dietas saudables e
a patróns de produción e consumo
máis sustentables en condicións
climáticas cambiantes”. A diversidade
dos sistemas de produción de
alimentos e a existencia dunha
oferta de alimentos locais variada
xera un modelo alimentario máis
resistente ao cambio climático, máis
saudable e promove un verdadeiro
desenvolvemento sustentable.
Florence Tartanac, da FAO, explica
que os vínculos xenuínos entre os
alimentos amparados por unha
indicación xeográfica e os recursos
naturais e culturais nas áreas locais
preservan un patrimonio alimentario
e contribúen a unha alimentación
saudable.
Volvendo ao mexillón, comprobamos
que o papel positivo que ten
Mexillón de Galicia a todos os
niveis se multiplica, xa que ao dito
anteriormente temos que sumar que
producimos un alimento de calidade
recoñecida vinculada á orixe, único e
que forma parte do noso patrimonio
gastronómico.
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A COCIÑA DE MEXILLÓN DE GALICIA
MEXILLÓN DE GALICIA NUN CALDO DE
ALGAS
POR RAFAEL CENTENO
A nova entrega desta sección
ten como protagonista a
Rafael Centeno, cociñeiro do
restaurante “Maruja Limón” de
Vigo, establecemento que conta
cunha estrela da guía Michelín.
A proposta que elaborou é
“Mexillón de Galicia nun caldo
de algas”.
“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
adquiere 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.

A RECEITA
INGREDIENTES PARA 5 PERSOAS:
1 quilo de Mexillón de Galicia fresco
100 g de ceboliña
100 g de allo porro
200 g de pataca
6 dentes de allo
120 ml. de viño branco
C. s. de algas secas (wakame, leituga de mar)
C. s. de algas frescas, ramallo de mar, leituga de mar, aonori.
C s. de placto
C s. de soia líquida
C s. de pementa de Caiena
C. s. de aceite de oliva virxe extra
C. s. de sal
C.s. de loureiro
C.s. = cantidade suficiente
ELABORACIÓN:
Pochamos a ceboliña, o allo porro e catro dentes de allo con pouco de aceite sen deixar coller cor, engadimos o loureiro e mollamos co viño branco.
Pasados 5 minutos engadimos o fumet coado (no que teremos infusionado
as algas secas) ao sofrito conxuntamente coas patacas peladas e cocemos
por espacio de 30 minutos, incorporamos ramallo fresco e trituramos sen o
laurel, coamos, para engadir o plancto que teremos previamente hidratado
nun pouco de auga, poñemos a punto de sal.
Por outro lado faremos un sofrito con dous dentes de allo e a Caiena, coamos e engadimos soia a gusto para aliñar as algas frescas.
O Mexillón de Galicia abrímolo ao vapor deixándoo zumento.
Colocamos como na foto.

www.mexillondegalicia.org

