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EDITORIAL

Informar ben para elixir
mellor
Orientar ao consumidor para que
os alimentos que surtan a súa
despensa resulten o máis saudables
posibles é un obxectivo que non
admite dúbidas. Entre os consumidores é crecente a percepción das
bondades ligadas a unha dieta sa
e equilibrada. Por iso son cada vez
máis os que optan por unha cesta
da compra que cumpra con eses requisitos, porque consideran que vai
redundar nun beneficio para a súa
saúde. O problema xorde cando o
mecanismo que se desenvolve para
axudar nesa tarefa non cumpre
a misión que ten encomendada
dunha maneira eficaz.
Isto é o que ocorre con Nutriscore,
un sistema de etiquetaxe de alimentos que se asemella a un semáforo
e que basicamente trata de ofrecer
unha información simplificada,
clara e precisa para que o consumidor poida coñecer dunha ollada
se o que compra é idóneo nunha
dieta saudable. Este método _ baseado nun algoritmo matemático_
cometeu erros graves ao valorar
algún dos alimentos que integran
a nosa dieta habitual e cuxas
propiedades nutricionais e beneficios para a saúde están fóra de
toda dúbida. O caso do aceite de
oliva, que segundo este algoritmo
estaba ao mesmo nivel de aceites
de moita menor calidade, obrigou
ao Ministerio de Consumo a excluír
aos aceites de oliva de Nutriscore.
E hai máis exemplos, entre eles
algúns queixos galegos, que por iso
xa pediron quedar á marxe deste
procedemento.
Un sistema de información nutricional veraz non pode vivir na excepción. Se as hai, a súa configuración
non é a adecuada porque non se
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pode inducir ao consumidor ao
erro, a ambigüidade ou a confusión. Todo o contrario, a información ha de ser clara, comprensible e
fundamentarse en datos científicos
pertinentes.
Por tanto, cabe preguntarse a
quen beneficia esta metodoloxía. E
igualmente conviría mirar ao noso
entorno, onde países como Italia xa
presentaron un sistema alternativo
máis acorde coa información que
se quere proporcionar aos consumidores. Nutriscore ten aspectos
positivos ao permitir tomar decisións de compra mellor informadas,
pero debe adaptarse aos alimentos
de España. Se non, produtos adecuados e saudables poderían verse
penalizados. Ademais, é fundamental que os operadores dispoñan da
máxima seguridade xurídica.
Hai demasiado en xogo antes de
dar un paso como este, concibido
para poñer coto ás enfermidades
causadas por algúns modelos
actuais de alimentación. Se algo
caracteriza á despensa española en
xeral e a galega en particular, é a
súa oferta xenerosa, diversa, saudable e dunha categoría que traspasou fronteiras. Así o acreditan os
numerosos alimentos distinguidos
con DOP ou IXP, entre eles Mexillón
de Galicia.
Representan o valor do que é único
e excepcional. Alimentos que exemplifican a mellor tradición alimentaria ligada á orixe e que sintetizan
o saber de miles de persoas. Selos
que achegan información veraz e
contrastable sobre a súa orixe e a
súa calidade. Alimentos, en suma,
integrantes dunha dieta sa, variada
e saudable.
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Mexillón de Galicia
pide a suspensión do
sistema Nutriscore
pola súa escasa
fiabilidade
A DOP Mexillón de Galicia pide que a implementación do sistema
de etiquetaxe Nutriscore
quede en suspenso ata
que se corrixan os graves
erros detectados no seu
funcionamento. Únese así
a outras Denominacións
de Orixe e Indicacións
Xeográficas de Galicia
que, en consonancia
con diferentes selos de
calidade de toda España,
manifestaron a súa oposición a este método.
O ano que vén podería
ser obrigatoria a implantación deste sistema, que
visualmente se asemella a
un semáforo que pretende
proporcionar información
sobre o perfil nutricional
dos produtos.
Nutriscore é a resposta

a un síntoma sobre o que
os expertos levan tempo
alertando: os modelos
actuais de alimentación
poden xerar enfermidades
como a hipertensión, a
hipercolesterolemia ou a
obesidade que se estenderon entre a poboación,
coas súas negativas
consecuencias de saúde e
económicas. O devandito
sistema pretende evitar
esa tendencia achegando
información á poboación
para propiciar un consumo máis saudable. Sen
embargo, está a xerar
rexeitamento entre relevantes actores do sector
agroalimentario español,
tamén entre nutricionistas
do noso país e mesmo
noutros países europeos,
xa que se viu que pode

inducir a erros ao consumidor, chegando a clasificar como non saudables
alimentos amplamente
recoñecidos como tales e
que forman parte do noso
patrimonio gastronómico.
Casos como o do aceite

de oliva evidencian as
súas deficiencias á hora
de ofrecer unha información acorde cos atributos de excelencia que
representan os produtos
amparados por selos de
calidade.
Fronte a esta realidade,
os alimentos con DOP e
IXP representan o antídoto a prescribir porque sintetizan a mellor tradición
alimentaria ligada, no
noso caso, a Galicia, cuxa
despensa ten fama e prestixio. Ademais de achegar
información veraz e contrastable sobre a orixe e a
calidade destes produtos.
Esa conxunción de orixe,
calidade e tradición, ten
a súa mellor plasmación
nunha dieta sa, variada
e equilibrada, afastada
das doenzas vinculadas á
“nova alimentación”.

Crece a demanda de produtos
con DOP e IXP
O consumidor, cada vez máis informado, mostra unha
crecente preferencia polas DOP e IXP. Así consta no informe
“Hábitos de alimentación 2019” da Unión de Consumidores de
Galicia, onde se constata un aumento do 12,81% na demanda
de alimentos con insignias de calidade. Estes alimentos forman
parte da Dieta Atlántica, “un modelo de dieta saudable” como
describen os científicos da Fundación Dieta Atlántica da Universidade de Santiago.
Estes distintivos son, por tanto, a mellor solución para os
problemas referidos e que Europa tratou de potenciar como
identificadores de alimentos cunhas bondades intrínsecas e que
aseguran unha remuneración xusta para os produtores. Mentres
que Nutriscore funciona cun algoritmo pensado e aplicable a
outro tipo de alimentos.
Por iso, a Comisión Europea debe apostar por este tipo de
nutrición e apoiar ás DOP e IXP. Unha petición nese sentido foi
trasladada por Mexillón de Galicia para que se incluíse no informe sobre o FEMP 2021-2027 un apartado no que se recoñecese
explicitamente o apoio aos produtos de calidade vinculada á
orixe acollidos ao Regulamento 1151/2012.
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ENTREVISTA
LINA SOLLA, PRESIDENTA DO CONSELLO REGULADOR
para outros casos. Pero máis aló
dese matiz, é sabido que toda a
miña vida profesional estivo vinculada ao sector do mar e ao mexillón
en particular. Esa experiencia e coñecemento convencerían aos meus
compañeiros para pedirme aceptar
a presidencia. Tamén quero dicir que
o sector do mar é maioritariamente
feminino o que non deixa dúbidas
sobre as nosas capacidades, aínda
que esa realidade non se reflicta
de forma equilibrada nos postos de
xestión.

FOTO: José Luiz Oubiña

“A unión debe ser o signo de
identidade deste proxecto”
DESDE O PASADO 27 DE
NOVEMBRO, LINA SOLLA
SANMARTÍN É A PRESIDENTA
DO CONSELLO REGULADOR DA
DOP MEXILLÓN DE GALICIA.
NESTA ENTREVISTA SINALA
OS OBXECTIVOS DA DOP PARA
OS PRÓXIMOS CATRO ANOS
-Na súa toma de posesión fixo fincapé en que aceptou a presidencia
de Mexillón de Galicia polo grao de
consenso que percibiu en favor da
súa persoa. Iso, nun sector como o
do mexillón, hai que tomalo como
un activo a ter moi en conta…
Efectivamente percibín unha vontade do sector para que eu dese
este paso adiante. Esa vontade
plasmouse no apoio que recibín por
parte de produtores, transformadores e depuradores durante o proceso
www.mexillondegalicia.org

electoral para conformar unha candidatura de consenso presidida por
min. Esa actitude foi decisiva para
que aceptase esta responsabilidade.
Ostentar a presidencia do Consello
Regulador é un reto enorme. Os
meus predecesores no cargo fixeron
un traballo moi importante que
quero destacar, pero o mundo non
se detén e temos que dar resposta
aos desafíos que temos por diante.
E para iso necesítase unidade, que
todos entendamos que os obxectivos
que perseguimos son comúns. Por
tanto, un proxecto como Mexillón
de Galicia debe ter na unión a súa
maior fortaleza, o seu signo de
identidade.
-Outórgalle algún valor especial a
ser a primeira muller que preside a
DOP?
É un teito de cristal que se supera e
iso adquire un simbolismo que pode
servir de exemplo ou inspiración

-Que obxectivos se marca para estes
próximos catros anos?
Os retos son numerosos e ambiciosos. Somos unha marca de calidade
que temos un prestixio que é preciso
incrementar e estender entre cada
vez máis consumidores. O mexillón
é o produto máis representativo da
despensa mariña de Galicia, iso
non admite discusión. Tampouco o
feito de que temos o mellor mexillón
do mundo, grazas ao saber facer
dos produtores, ao coñecemento
histórico do noso sector transformador e aos magníficos nutrientes das
nosas rías. Aínda así, habemos de
ser capaces de convencer aos consumidores desas bondades. O noso
selo garante a orixe galega e unha
calidade superior, pero temos que
dar un paso máis que nos permita
alcanzar a excelencia.
- A obtención do selo MSC contribuirá a ese fin…
Atopámonos en pleno proceso
de avaliación para conseguir ese
distintivo que garante a sostibilidade
do noso cultivo. Será un respaldo de
enorme relevancia para que a DOP
alcance un maior peso nun mercado
cuns consumidores cada vez máis
informados e dispostos a pagar máis
por ter na súa despensa alimentos
dunha calidade superior e que, ademais, acrediten que a súa produción
é respectuosa co medio ambiente.
Ese crecemento de notoriedade
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requirirá tamén campañas
de promoción e comunicación dirixidas a captar
e convencer aos posibles
destinatarios finais de
Mexillón de Galicia, xa
sexa a restauración, a hostalería ou o consumidor en
xeral.
- A tarefa de fortalecer a
DOP requirirá a incorporación dos que aínda non
están. Así o subliñou na
súa toma de posesión.
É outro dos obxectivos fundamentais que
me marquei para este
mandato. Esa integración iniciouse hai algún
tempo pero é necesario
seguir ata conseguir
que estean todos os que
teñen que estar, xa sexan
produtores, depuradores
ou transformadores. Dese
modo conseguiremos un
reforzamento da DOP en
orixe. Sendo máis seremos
máis fortes pero, insisto,
debemos estar unidos. De
nada vale ser máis se falta
cohesión. Non podemos
ser egoístas e temos que
pensar de forma colectiva.
Se o facemos ben iranos
ben a todos.
- O acceso á mexilla para
os produtores non está a
ser fácil. Houbo casos de
disputas con outros colectivos e a situación non
parece resolta. E estamos
a falar dunha actividade
clave para a supervivencia
do sector. Como se vai
actuar para garantir esa
provisión de semente?
A recollida de mexilla é
esencial na nosa actividade. Garante a estabilidade
do cultivo e a viabilidade

do sector. Sen semente
non podemos producir,
por iso asegurar o acceso
ás rochas para poder recollela resulta irrenunciable
para a DOP. Non hai que
esquecer que é a lei a que
ampara o dereito histórico
dos produtores de asegurar o aprovisionamento regular e estable de mexilla
sen que se altere o equilibrio ecolóxico da zona
costeira. Neste apartado
é fundamental o papel da
Administración para que
os sectores implicados
poidan seguir traballando
como a fixeron historicamente, sen interferencias
e en harmonía co medio.

SOMOS UNHA MARCA
DE CALIDADE QUE
TEMOS UN PRESTIXIO
QUE É PRECISO
INCREMENTAR E
ESTENDER ENTRE
CADA VEZ MÁIS
CONSUMIDORES
- A vixilancia para garantir
unha correcta etiquetaxe
do mexillón foi unha constante nos últimos anos, vai
seguir sendo así?
A correcta etiquetaxe do
mexillón incumbe á propia
razón de ser de Mexillón
de Galicia e non se está
respectando en moitos
casos. Somos unha marca
de calidade recoñecida
pola Unión Europea e
garantimos calidade e
orixe, uns atributos ligados
a Galicia, un territorio

FOTO: José Luiz Oubiña

sobradamente coñecido
pola excelencia da súa
despensa mariña. Hai
quen se quere aproveitar
da “marca Galicia” sen
estar autorizado legalmente para iso. Para reverter
iso seguiremos traballando
para evitar o uso fraudulento da etiquetaxe. Debémosllo ao consumidor
e, en última instancia,
velamos polo interese das
persoas como consumidoras do noso produto.
-Que importancia terá o
apartado de I+D durante
o seu mandato?
Hoxe en día se non
innovas estás fóra do

mercado. Isto téñoo moi
claro como empresaria.
Por iso nos próximos catro
anos a I+D terá un papel
moi relevante. Mexillón
de Galicia dispón dun
departamento de I+D que
desde hai anos participa
activamente en diversos
proxectos de gran relevancia. A nosa intención é
potencialo para conseguir
unha mellora da calidade
do produto e satisfacer
ao consumidor. Ademais,
necesitamos saber aspectos que teñen que ver con
todos os elos da cadea do
mexillón, desde o cultivo
pasando pola loxística e a
distribución.
www.mexillondegalicia.org
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ARTESANÍA
NATURAL
A INTERACCIÓN ENTRE O HOME E A
NATUREZA É CLAVE NA PRODUCIÓN DE
MEXILLÓN DE GALICIA
Artesanía natural. Así
podería definirse o método de produción que
caracteriza a Mexillón
de Galicia. Un proceso
circular que se inicia co
desove do mexillón nas
bateas; continúa unhas
semanas despois no
litoral rochoso onde esas
pequenas larvas atopan
un ambiente perfecto
para a súa fixación; prosegue pasado un tempo
cando os produtores se
achegan a estas rochas
(ou colocan os colectores)
para recoller a semente e
devolvela ás bateas, onde
ese pequeno mexillón
atopa un lugar ideal para
crecer, madurar e desovar,
garantindo así a continuiwww.mexillondegalicia.org

dade do cultivo, antes de
alcanzar un estado óptimo
para ser desfrutado polos
consumidores en calquera
das súas preparacións.
Ese longo periplo que
finaliza coa degustación
de Mexillón de Galicia,
é un claro exemplo de
como as persoas poden
aliarse coa natureza
de forma harmoniosa,
preservando a esencia do
propio e aproveitando de
forma sostible os recursos
naturais.
Grazas ao coñecemento adquirido ao longo
dos anos, e ao esforzo
conxunto de produtores,
elaboradores e transformadores, Galicia situouse
na elite da acuicultura

europea e mundial, cun
alimento único, recoñecido pola súa excelencia e
tradición.
Pero volvendo ás rochas, en moitas ocasións
non somos de todo conscientes de que ir “ás pedras a por cría”, e ademais
ser pacientes mantendo
ao mexillón nas bateas
o tempo suficiente para
que desove antes da sua
colleita, fortalece o noso
cultivo reforzando o vínculo que mantemos coa
natureza. Garantindo así a
continuidade da mitilicultura galega, nun ciclo sen
fin que se retroalimenta e
no que os mexillóns que
crecen e engordan nas
bateas constitúense como
os pais e nais das próximas colleitas de Mexillón
de Galicia. E no que as
rías actúan como o mellor
dos criadeiros posibles,
cunha produtividade e
eficacia inalcanzable para
ningunha hatchery actual,
nin futura. O cultivo do
Mexillón en Galicia é un
camiño conxunto no que
persoas e natureza se
harmonizan e reforzan. A

mellor garantía de futuro
para a nosa mitilicultura.
Unha senda que nada
ten que ver con outras
alternativas que se están
a estudar coa pretensión
de garantir para o noso
cultivo un suposto aprovisionamento permanente
e estable de semente,
que ata o momento non
se conseguiu para outras
especies e que debilitaría
significativamente o noso
vínculo coa natureza.
Con todo, debemos
ser conscientes de que
depender da natureza
supón axustarse o mellor
posible aos seus ritmos
e fluctuacións. Implica
tamén investir no seu
mellor coñecemento e,
por suposto, obríganos a
manter, coidar e defender
o entorno para que non
se deteriore. Por iso é relevante preservar o noso
ecosistema en xeral e as
nosas rías en particular,
para que sigan xogando
un papel determinante
como o mellor criadeiro
do que aprovisionarse
de semente de mexillón,
agora e no futuro.
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O VALOR DA
DIVERSIDADE
Neste tempo de apañar a cría
nas pedras e entrando na época
de colectores, fálase de procurar
alternativas para o subministro de
semente. Alternativas que pasan
por producir mexilla en terra, en
hatcheries. Alternativas que buscan
desvencellar ao cultivo dos ciclos
naturais, prometéndonos ademais
unha semente seleccionada que
crecerá máis ou que resistirá ás
adversas condicións futuras. Pero
antes de deixarse levar por cantos de
serea habería que analizar que pode
significar este cambio significativo no
cultivo.
Xeralmente faise uso de semente de
hatchery na acuicultura de bivalvos
cando se quere introducir e fomentar
o cultivo dunha especie foránea
(por exemplo a ameixa xaponesa en
Galicia) ou cando non hai garantías
de subministro abundante e regular
de semente natural debido ás
condicións do medio, a problemas no
propio organismo ou ás prácticas de
xestión da especie obxectivo.
Fronte a isto, a realidade do
noso mexillón é ben distinta. As
costas galegas recoñécense pola
abundancia do mexillón que crece
nas rochas. Tanto é así que fai máis
de cen anos apañábase mexilla
galega para engordar nos viveiros
cataláns.
As condicións oceanográficas,
climáticas... fan das rías un
inmellorable criadeiro natural de

mexillón. Se a isto lle sumamos que
a mitilicultura galega está baseada
na semente natural dunha especie
autóctona e que os tempos de cultivo
veñen marcados pola propia bioloxía
do mexillón e polos ciclos naturais,
asegurando que os mexillóns das
bateas se reproducen antes da
súa colleita, contamos coa mellor
garantía de sustentabilidade para a
acuicultura galega de mexillón.
Utilizar exclusivamente semente
natural permítenos manter a
máxima variabilidade xenética na
poboación, o que a súa vez garante
unha importante capacidade de
adaptación para o noso cultivo.
Os mexillóns (nas pedras e nas
bateas) actúan como unha única
poboación que agrupa a individuos
moi diversos, polo que sempre
haberá un número suficiente de
individuos con xenes adecuados
para enfrontarse a calquera cambio
significativo no ambiente. Os
individuos mellor adaptados veranse
favorecidos á hora de reproducirse
e actuarán como proxenitores das
próximas xeracións, asegurando
a continuidade do cultivo. É nesta
variabilidade onde radica unha boa
parte da fortaleza e resiliencia do
noso mexillón. Non hai máis que
botar unha ollada ao pasado recente,
cando tras o Prestige o mexillón foi
o primeiro habitante do intermareal
que logrou recuperarse.
A magnitude desta variabilidade
acaparou titulares recentemente,
cando investigadores da
Universidade de Vigo e do CSIC
informaron da enorme variabilidade
xenética do noso mexillón.
Variabilidade que o fai un animal
único que, en palabras destes

investigadores, “pode resistir a
contaminación, diferentes patóxenos
e a acidificación provocada polo
cambio climático”.
Tras esta realidade están os, tirando
polo baixo, 10.000.000.000 de
mexillóns que nas cordas e nas
rochas se converten, ano tras ano, en
proxenitores das seguintes xeracións.
Fronte a enormidade desta cifra
podemos contrapor o que ocorre
nas hatcheries onde a semente
producida provén do cruce dunhas
poucas decenas de reprodutores,
o que orixina a redución do
patrimonio xenético na poboación
en cultivo, e con elo a diminución
da súa capacidade adaptativa e de
supervivencia no entorno natural.
Fenómenos de deriva xenética,
adaptación do stock ao ambiente
das hatcheries e incluso situacións
de endogamia son frecuentes
nestas instalacións e orixinan
cambios involuntarios no xenoma
e a erosión do patrimonio xenético
das poboacións cultivadas, o que
reduce a eficacia biolóxica destas
poboacións no entorno natural.
Outras problemáticas que sofren
os cultivos que dependen da
semente de hatchery son os paróns
e flutuacións no subministro da cría
causados por problemas patolóxicos
e mortandades recorrentes nos
criadeiros. Ademais existe un maior
risco de introdución de patóxenos
e de especies exóticas asociado a
movementos desta semente. E a
limitación estratéxica que supón
para os produtores a dependencia
dun terceiro.
Depender da natureza no
abastecemento da semente supón
convivir con flutuacións naturais do
recurso e harmonizar os tempos do
cultivo cos ciclos naturais. Mellorar
esta integración pasa por ter maior
coñecemento do entorno e do
organismo cultivado. Buscar unha
maior estabilidade no subministro
de semente sen erosionar o
patrimonio xenético pasa por
mellorar a xestión para maximizar a
captación da semente natural.

Departamento de I+D da DOP
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fresco (por iso os rexistros
da transformación se mantiveron en rangos similares
aos de anteriores exercicios). Esa predilección
cara a alimentos menos
perecedoiros tivo tamén o
seu reflexo no incremento
do consumo de pasta,
arroces ou legumes.
Ademais do ámbito
doméstico, un protagonismo moi relevante no
desempeño comercial
de Mexillón de Galicia
osténtao a canle Horeca.
O peche da hostalería e
restauración supuxo unha
dificultade engadida, así
como o das fronteiras
de países receptores do
produto galego na fase de
confinamento inicial.

FOTO: Óscar Vífer

Mexillón de Galicia
certificou case 50 millóns
de quilos en 2020
A DOP Mexillón de Galicia
certificou en 2020 un total
de 49.554.305 quilos
de mexillón, un 11,33%
menos que no exercicio de
2019. Desa cantidade, a
industria levou 46.100.662
quilos (un 5,01% menos),
mentres que o mexillón
con DOP destinado ao
mercado de fresco alcanzou os 3.453.643 quilos.
Aínda así, o diagnóstico é optimista dadas as
restricións e circunstancias
orixinadas pola pandemia.
En 2020 produciuse unha
caída histórica da economía do 11.6% do PIB e
os díxitos son significativamente maiores se se
www.mexillondegalicia.org

detallan algúns sectores.
Son varias as razóns
que explican este retroceso
nos rexistros. A incidencia
da Covid-19 tivo unha
repercusión especial no
comportamento dos consumidores. Foron moitos
os que reduciron a frecuencia coa que acudían
aos establecementos para
proverse de alimentos. Esa
nova conduta evidenciouse
igualmente nas prioridades
á hora de encher a despensa. No caso concreto
do mexillón, durante o
confinamento, houbo
unha clara preferencia
polo mexillón transformado fronte ao formato

CULTIVO NATURAL
O cultivo de Mexillón
de Galicia realízase sen
modificación do seu ciclo
vital. É un produto de
colleita que depende das
variables ambientais e da
alimentación do medio
natural onde se cría. Esta
singularidade confírelle
un atributo específico: é
un alimento plenamente
natural. As súas características de sabor, cor e
palatabilidade proveñen
da cantidade, calidade e
diversidade de plancto das
rías galegas.
Ese modelo produtivo
prémianos uns anos con
colleitas abundantes en
cantidade e calidade e
outros non. E o exercicio
de 2020 non foi de todo
favorable. Algunhas das
causas que o explican teñen que ver con dous episodios de mareas vermellas inhabituais, unha un
febreiro e outra en abril,
que se prolongou ata finais
de maio. Tamén influíu o

aumento da temperatura
nas augas das rías.
Pero ante estas adversidades emerxe outra fortaleza propia do mexillón
cultivado en Galicia: a súa
diversidade xenética na
gran hatchery (criadeiro)
que son as rías galegas,
unha característica que lle
dá un potencial de adaptación do que carecen outros
cultivos.

As cifras totais
do sector
tamén baixaron
As cifras totais do
sector do mexillón en
Galicia durante 2020
tamén manifestan unha
tendencia á baixa. O
pasado ano producíronse
un total de 220.978.096
quilos de mexillón (datos
provisionais), fronte aos
255.513.997 quilos do
exercicio precedente,
segundo un informe que
a Comisión do Mexillón
remitiu ao Parlamento de
Galicia.
Nese documento
menciónanse os efectos
“moi negativos” que a
pandemia orixinou no
sector, cunha caída nas
vendas superior ao 20%,
debido ao peche da canle
Horeca e das tendas de
venda polo miúdo de
produtos do mar.
Ademais, sinálase
que a inestabilidade e
inseguridade orixinada pola
Covid-19 derivou nunha
“recolección atípica de
mexillón”, trastornando os
seus ciclos habituais. Ao
que hai que sumar que os
días de peche por marea
vermella se incrementaron
un terzo en 2020.
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FONDOS DA UE

A nova política de promoción
da UE: unha oportunidade para
garantir o futuro
Futuro e oportunidade. Estes dous
conceptos han de estar moi presentes nas actuacións máis inmediatas
que a DOP Mexillón de Galicia vai
levar a cabo, en consonancia cos
obxectivos establecidos polo Pleno do
Consello Regulador.
A DOP iniciou fai catro meses
unha etapa ilusionante e con metas
ambiciosas, dirixidas a proporcionar
un impulso renovado ao noso selo
e, dese modo, incrementar o seu
prestixio e notoriedade no mercado.
O futuro escríbese cada día e non
hai tempo que perder en busca das
oportunidades que se nos ofrecen
para gañalo.
Nós xa empezamos a percorrer
ese camiño que nos ha de levar á
excelencia. Como? Incorporándonos
ás estratexias recollidas en “A nova
política de promoción” da Unión
Europea.
Nese documento plásmanse os
retos aos que se enfronta o sector
agrícola da UE. Entre eles, unha
maior competencia de produtos que
proveñen de países que non forman
parte da UE; un aumento de custos
na produción agraria; así como o
descoñecemento das características
dos produtos agrícolas da UE. Só o
14% dos cidadáns europeos recoñecen os símbolos DOP/IXP.
Fronte a eses desafíos, “A nova

política de promoción” oriéntase
a potenciar o valor engadido dos
produtos europeos, cunhas prioridades establecidas anualmente nun
programa de traballo e aumentando
as campañas cara a países terceiros.
Ofrece tamén unha mellor cooperación entre os distintos operadores
a través dos programas conxuntos
como o que Mexillón de Galicia presentou xunto á DO CAVA, e unha
porcentaxe de cofinanciamento da
UE máis atractivo.
Ademais, amplía o seu radio
de acción a novos beneficiarios
permitindo unha lista máis extensa
dos produtos elexibles, incluíndo os
transformados. Igualmente recolle
un aspecto moi relevante para selos
como o de Mexillón de Galicia: o
recoñecemento da importancia
estratéxica das marcas e a orixe.
Búscase, por tanto, unha maior
eficacia simplificando o proceso
de selección de beneficiarios, así
como dos procedementos administrativos dos programas conxuntos,
cuxa xestión a levará directamente
a Comisión Europea a través dunha
Axencia de Execución.
Para implementar esta estratexia
aumentouse o orzamento previsto,
ata alcanzar os 200 millóns de euros.
Lograr o acceso a eses fondos é
a nosa tarefa primordial porque nos

PLAN DE PROMOCIÓN DOP
MEXILLÓN DE GALICIA-CAVA
A DOP Mexillón de Galicia e a
DO Cava decidiron presentar un
proxecto na próxima convocatoria de axudas da Unión Europea
(2021) para a promoción de
produtos agrícolas europeos.

Os obxectivos desta
iniciativa son incrementar o
coñecemento e recoñecemento
dos réximes de calidade da UE,
así como asociar o Mexillón
de Galicia e o Cava cos valores

permitiría desenvolver a estratexia
de crecemento e impulso da DOP
deseñada polo Pleno do Consello
Regulador para os próximos catro
anos. A consecución dese obxectivo
requirirá moito esforzo, tanto dos
que integramos o Consello Regulador como de todos os membros
do noso sector, pero, á súa vez,
debemos ter claro que os fondos que
sexamos capaces de dirixir ao devandito programa serían multiplicados

por tres por Europa. É unha oportunidade que non debemos deixar
escapar.
En consecuencia, ábrese ante nós
un horizonte de novas oportunidades
en mercados ata o de agora inexplorados que posibiliten incrementar
o valor e as vendas de Mexillón de
Galicia. Pero tamén novas fórmulas
que nos axuden a innovar no concepto de produto.
Un escenario cheo de novas
posibilidades para a DOP. A mellor
garantía para gañar o futuro.

intrínsecos dos produtos agroalimentarios europeos: calidade,
trazabilidade, seguridade
alimentaria e sostibilidade
medioambiental.
Igualmente, haberá unha
aposta pola información dos
beneficios e esencia de cada
produto con base aos seus pilares estratéxicos e por comunicar

as características diferenciais
dos produtos e as garantías
aportadas ao consumidor
(selos de calidade). Tamén se
traballará na tarefa de divulgar
a versatilidade e capacidade
de maridaxe dos produtos e de
diversificar os momentos de
consumo, contribuíndo á sua
desestacionalización.
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REGULAMENTO
DESESTIMADO O RECURSO DE ASMECRUZ
E FARN CONTRA O REGULAMENTO DA DOP
O Consello Regulador obtivo unha
nova vitoria legal. Concretamente, o Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia desestimou o recurso
interposto por Asmecruz, Sociedade
Cooperativa Galega, e a Farn, Federación de Asociacións de Mexilloeiros
de Arousa e Norte, contra a Orde da
Consellería do Mar do 20 de marzo
de 2019 pola que se aprobaba o
Regulamento da DOP Mexillón de
Galicia e o seu Consello Regulador. A
sentenza apoia a postura do Consello
Regulador ao considerar que a Orde
foi ditada conforme á habilitación
contida no Prego de Condicións da
DOP e na Lei 2/2005. E mesmo
chega a reprochar aos demandantes
que utilicen o recurso para eludir a
aplicación do Prego de Condicións.
Na sentenza, o tribunal asume
en boa medida a interpretación
normativa do escrito de contestación
de Mexillón de Galicia á demanda,
establecendo que non hai infracción

do procedemento de elaboración do
Regulamento e rexeitando a pretensión de nulidade. Así mesmo, a Sala
apoia as teses do Consello ao afirmar
que as consecuencias económicas
que Asmecruz-Farn achacan á orde
da Consellería non derivan desta
senón do rexistro da propia DOP.
“Os impactos económicos sobre o
sector de produción e comercialización do mexillón non se derivan
da aprobación do Regulamento do
Consello Regulador da DOP, senón
do feito previo da decisión da Comisión Europea de rexistrar esta DOP.
É o recoñecemento desa propiedade
industrial (cos consecuentes dereitos
e obrigacións) o que determina
unhas restricións na comercialización
do mexillón. O Regulamento non fai
máis nada que desenvolver o réxime
desa DOP derivado do seu Prego de
Condicións”.
Respecto ao ámbito de protección,
a resolución sinala que non existe

Mexillón de Galicia poderá utilizar o
seu selo conxuntamente co europeo
nos produtos transformados
A Comisión Europea aceptou
a solicitude do Consello
Regulador para poder incluír
nos produtos transformados de
mexillón unha etiqueta na que
apareza conxuntamente o selo
da DOP Mexillón de Galicia e o
europeo.
Esta autorización permitirá
utilizar o símbolo comunitario
nas etiquetas dos produtos
elaborados con Mexillón de
Galicia, cando fosen sometidos
a un tratamento tecnolóxico ou
de conserva. Refórzase así ante
o mercado a calidade percibida
que xa ten o noso selo ao

www.mexillondegalicia.org

aparecer acompañado doutro
da UE. Ademais, a medida
permite equiparar o mexillón
en fresco (que se presentaba
coa etiqueta da DOP e a
europea) ao transformado ou en
conserva.
Este paso xustifícase pola
vocación da DOP de fortalecer
a súa presenza internacional.
E iso obriga a transportar
o mexillón a destinos moi
afastados de Galicia que
requiren dunha caducidade
máis prolongada do produto
que só pode ofrecer o
transformado.

infracción do Regulamento da UE
1151/2012 por extensión ao mexillón en conserva. “Unha cousa é a
definición do produto amparado na
DOP (o mexillón fresco) e outra é a
extensión do ámbito de protección.
A ese respecto, o artigo 13 do Regu-

lamento 1151/2012 é claro: o nome
rexistrado (aplicable ao produto
amparado) protéxese contra calquera
evocación, mesmo cando o produto
se utilice como ingrediente”.
Así mesmo, a Sala apoia a interpretación da DOP respecto a habilitación que supón a figura “Elaborado
con” prevista no Prego de Condicións
para regular a súa aplicación.

A presenza de ambos os
selos contribuirá a que a
nosa marca se vaia facendo
un oco entre as cadeas de
distribución e consumidores
doutros países ao aparecer a
súa etiqueta acompañada do
logotipo europeo que ampara
ás DOPs. E permitirá incorporar
ao patrimonio comercial
de Mexillón de Galicia o
prestixio do selo europeo
como identificativo dos valores

diferenciais dos produtos con
DOP. Un paso necesario para
facilitar a actuación comercial
das empresas incluídas nos
rexistros de Mexillón de Galicia
e axudar así á consolidación
estrutural da DOP no mercado.
O uso do símbolo europeo
irá sempre acompañado da
mención “elaborado con” e do
selo de Mexillón de Galicia,
formando unha única unidade
gráfica.
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A COCIÑA DE MEXILLÓN DE GALICIA
VERSIÓN RETIRO DA COSTIÑA DE
MEXILLÓN DE GALICIA TIGRE
POR MANUEL COSTIÑA
A nova entrega desta sección ten
como protagonista a Manuel Costiña, cociñeiro e propietario do
restaurante “Retiro da Costiña”
de Santa Comba, establecemento
que conta cunha estrela da guía
Michelín. A proposta que elaborou é “Versión Retiro da Costiña
de Mexillón de Galicia Tigre”.
“A cociña de Mexillón de Galicia”
ten a vocación de establecer
unha vía de colaboración entre

Mexillón de Galicia e cociñeiros
galegos de acreditada solvencia
dentro e fóra das nosas fronteiras, capaces de elevar a niveis
descoñecidos a un alimento
extraordinario. Por iso nesta sección a palabra excelencia adquire
todo o seu sentido, o propio dun
alimento que é único e a duns
profesionais que situaron a cociña
de Galicia entre as máis importantes de España.

A RECEITA
INGREDIENTES

*Mexillón:
Mexillón de Galicia
Xantana
*Concassé de tomate:
4 tomates
½ cebola
1 allo
Tabasco
Pementa negra
Perrins
Sal
ELABORACIÓN
*Mexillón:
Abrir o Mexillón de Galicia ao vapor
(5´aprox.), quitar as cunchas, limpar e
reservar.
Coa auga que solta, coar para eliminar
restos de cunchas e poñer a punto con
xantana para facer un xel.
*Concassé de tomate:
Escaldar os tomates levemente e
metelos en auga con xeo. Pelar e cortar
a brunoise. Reservar.
Picar o allo e a cebola a brunoise.

*Bechamel Codium:
60g fariña
60g manteiga
500ml leite
1 cullerada po codium
Sal

FOTOS: Óscar Vífer

*Faragullas manchegas:
Faragullas de pan
Touciño entre febrado ibérico
Aceite

Sofritir. Engadir o tomate
previamente cortado e deixar ao lume
10´aproximadamente. Apartar e reservar.
En frío aliñar con tabasco, pementa
negra, sal e perrins.
*Bechamel de Codium:
Nun cazo derreter a manteiga,
incorporar a fariña e mesturar. Engadir
o leite e levar a ebulición sen deixar de
remover. Engadir o codium en po e poñer
a punto de sal. Cribar e encher un sifón
(2 cargas /litro).

*Faragullas manchegas:
Cortar o touciño entrefebrado en tiras
finas e refogar lentamente con pouco
aceite, cando estea transparente engadir
o pan partido e seguir sofritindo.
Cando estea crocante, apartamos e
reservamos en papel absorbente.
En frío triturar en thermomix levemente e
reservar en deshidratador.

EMPRATADO
Encher o mexillón co tomate aderezado. Presentar e acompañar coa bechamel, o xel, as faragullas, unha folla de fiúncho mariño e caléndula.
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