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EDITORIAL

Un estímulo para seguir
superándonos
A historia da DOP Mexillón de Galicia é un relato de superación continua. Botar a vista atrás ata os nosos
inicios ofrécenos unha perspectiva
diáfana do logrado nestes anos. Fixemos realidade un proxecto capaz
de valorizar e diferenciar cun selo de
calidade o alimento máis representativo do mar de Galicia, cuxa
relevancia non queda no aspecto
gastronómico estendendo o seu
alcance moito máis alá ata converterse no que é: un actor de enorme
relevancia socioeconómica que
transcende a outros ámbitos ligados
á nosa cultura e á nosa identidade.
E todo iso foi un logro colectivo forxado polo esforzo desa gran familia
que é Mexillón de Galicia.
Recentemente tivemos que afrontar
unha dura proba co proceso ao que
nos sometemos para obter o selo
MSC. A pesar de superalo, a DOP
decidiu retirarse desa avaliación
ante a actitude obstrucionista de
WWF, unha organización que baixo
a aparencia dunha ONG actúa,
polo menos neste caso concreto,
unicamente en favor de determinados intereses que nada teñen
que ver coa sostibilidade que din
defender.
Como entender se non a súa oposición “con uñas e dentes” a admitir
o innegable: que obtivemos puntuacións por encima da nota esixida,
un notable, tal e como corroborou o
equipo técnico independente encargado da avaliación. Uns resultados
que ratificaban dous aspectos substanciais: que Mexillón de Galicia
superara a avaliación e que o noso
cultivo é sostible.

www.mexillondegalicia.org

Esa realidade non impediu que esta
organización nos levase a unha fase
de alegacións que foi a pinga que
“colmou o vaso” da paciencia da
DOP. Porque en lugar de optar por
unha negociación construtiva, WWF
puxo en práctica unha estratexia
dirixida a propiciar o fracaso dese
diálogo. Referendaba así un cúmulo
de despropósitos que iniciara xa en
maio cun comunicado no que descualificaba á Administración galega,
ao equipo avaliador e ao sector.
WWF entendeu que só a través do
amedrentamento podería lograr o
seu verdadeiro obxectivo: alcanzar
unha posición dominante no sector
do mar de Galicia sen estar lexitimada para desempeñar esa tarefa.
As súas coaccións e artimañas
resultaron tan reprobables como estériles e Mexillón de Galicia non se
someteu á chantaxe desta organización, que chegou a pedir a retirada
de bateas da ría de Arousa polo seu
excesivo número. Unha demanda
baseada nun estudo con graves
erros (como incluír 950 bateas máis
das existentes nesa ría) recoñecidos
pola propia WWF.
Non foi nada fácil tomar esta
decisión, pero era a que o Pleno
do Consello Regulador considerou
máis adecuada dadas as circunstancias. A pesar do que poida
parecer, o enorme traballo realizado polo departamento de I+D
da DOP durante os dous anos que
durou este proceso non resultará en
balde. Todo o contrario, ese valioso
coñecemento obtido permitiu que
xa sexamos mellores do que eramos
antes da avaliación. Un bo estímulo
sen dúbida para seguir superándonos, como sempre fixemos.
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CERTIFICACIÓN MSC
o desgaste do adversario
e non a obter un verdadeiro acordo, obxectivo
último dunha negociación
construtiva considerada
como tal.
Nin sequera na fase de
audiencia que se celebrou
na sede do Consello Regulador, e que era a última
oportunidade para chegar
a un acordo, mostraron
vontade de alcanzalo.
Aínda que estaban previstas ata tres xornadas, no
primeiro día xa quedou
Un momento da audiencia celebrada na sede do Consello Regulador

Mexillón de Galicia puxo
fin á avaliación MSC ante
as coaccións de WWF
O EQUIPO TÉCNICO INDEPENDENTE
ACREDITOU QUE A DOP SUPEROU O PROCESO
A DOP Mexillón de Galicia
decidiu poñer fin á avaliación destinada a obter
a certificación internacional que outorga Marine
Stewardship Council
(MSC), pese a que o equipo técnico independente
encargado de realizala
acreditou que superamos
esa proba e que, por
tanto, o cultivo de mexillón
en Galicia é sostible. Foi
unha decisión drástica
que o Pleno do Consello
Regulador adoptou ante
a forma de proceder da
organización WWF, que
desde o inicio deste camiño empeñouse en sementalo de impedimentos para
entorpecer o logro do noso
obxectivo.
Ese camiño comezou
en novembro de 2019,
cando Mexillón de Galicia

anunciou publicamente
que se ía someter ao
proceso de avaliación do
selo MSC para reforzar a
súa posición como garante
dun mexillón cento por
cento galego e da máxima calidade con outro
selo internacionalmente
recoñecido. Demostraba
así o seu compromiso coa
sostibilidade, inherente á
nosa actividade.
TRÁMITE DE
ALEGACIÓNS
Tras unha esixente
avaliación independente
conseguimos superar o
proceso, incluíndo un
plan de accións para a
mellora. Esta resolución
final conseguiuse a pesar
de WWF, que tratou de
modificar o criterio técnico
independente descualifi-

cando publicamente á Administración galega, aos
avaliadores e ao propio
cultivo do mexillón. Actuando en sentido contrario á filosofía do estándar
cunha clara estratexia de
lobby.
Non conformes co
resultado final favorable a
Mexillón de Galicia, WWF
levounos a un trámite de
alegacións, que desde a
DOP afrontamos dunha maneira dialogante,
aberta e coa intención de
buscar puntos de acordo
para beneficio de todos
os sectores que convivimos nas nosas rías. Nesa
tarefa atopámonos desde
o inicio cunha posición
da multinacional WWF
cada vez máis belixerante,
recorrendo a manobras
encamiñadas a propiciar
un enfrontamento entre
as partes interesadas.
Unha estratexia dirixida
exclusivamente a buscar

WWF TRATOU
DE MODIFICAR O
CRITERIO TÉCNICO
INDEPENDENTE
DESCUALIFICANDO
PUBLICAMENTE Á
ADMINISTRACIÓN
GALEGA, AOS
AVALIADORES E AO
PROPIO CULTIVO DO
MEXILLÓN

ben claro que non había
nada que facer ante a
postura totalmente intransixente plantexada polos
representantes enviados
por WWF, en consonancia
con toda a súa liña de
actuación precedente. A
evidencia definitiva de que
esta organización o único
que buscaba en todo este
proceso era satisfacer os
seus propios intereses.
Para a DOP este tema
está resolto. Agora continuará traballando con
firmeza, como sempre o
fixo, para situar ao Mexillón de Galicia no sitio que
se merece.
www.mexillondegalicia.org
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WWF chegou a pedir a retirada de bateas da ría de Arousa

WWF DEBE DAR MOITAS
EXPLICACIÓNS
Pretendeu converterse en actor
protagonista do sector do mar en Galicia
WWF deberá asumir as
consecuencias que conleva
a decisión adoptada pola
DOP. E reflexionar sobre o
dano que a súa forma de
proceder podería causar ás
miles de familias que viven
do mexillón en Galicia:
produtores, transformadores, depuradores... E igualmente haberá de xustificar
as razóns que lle levaron
en España a manter unha
postura tan belixerante
para co mexillón galego,
mentres que outras filiais
de WWF tiveron unha
actitude máis construtiva
e dialogante con cultivos
similares de mexillón desenvolvidos en países como
Gran Bretaña ou Irlanda,
entre outros.
Para esta organización, que se califica como
“conservacionista que
traballa no uso sostible
dos recursos”, un mexillón
www.mexillondegalicia.org

que se draga en Irlanda e
se leva logo ata Holanda,
onde permanece un
tempo no mar, pode levar
o selo MSC, mentres que o
galego non.
WWF ten que responder sobre as súas prácticas

e obxectivos, así como
sobre os motivos que lle
levaron nestes últimos
meses a opoñerse de
forma tan negativa á nosa
certificación, tras recoñecernos durante o proceso
negociador que o cultivo
suspendido do mexillón en
cordas é unha actividade
sostible. De feito, nas súas

Informar ás asociacións
A DOP Mexillón de Galicia enviou un
comunicado ás asociacións para informarlles da
decisión adoptada, que contaba co referendo do
Pleno de Consello Regulador.
No texto subliñábase a complexidade deste
proceso, que é aberto á participación pública.
E lembrábase que este selo foi creado por
WWF e que esa organización “acompaña” a
moitas das pesqueiras que buscan alcanzar
o estándar. “Contrariamente, no noso caso,
xa todos coñecedes o papel que desempeñou
a organización WWF. Aliñándose de forma
reiterada xunto con determinadas confrarías, en
oposición á nosa certificación”.

distintas guías de consumo
responsable sinala que
o cultivo en cordas está
recoñecido como un dos
métodos máis sostibles e
eficientes. Tamén deberá
dar conta das razóns que
lle levaron a alentar a confrontación entre sectores
para tentar posicionarse
como actor protagonista
da xestión do mar en Galicia, esquecendo de forma
interesada que esa tarefa
xa a exercitan os organismos legalmente habilitados para esa función.

“Neste proceso”, continuaba o comunicado,
“WWF desenmascarouse completamente e
deixounos claro que o obxectivo que perseguía
opoñéndose de forma tan belixerante ao cultivo
do mexillón era situar á organización como peza
clave na xestión do sector (desde a recolección
da semente ata a concesión de bateas)”.
Esta postura levou a que o 15 de novembro
a DOP decidira poñer fin a avaliación. “No
momento en que nos retiramos, eles déronse
conta que a situación que xeraran supoñía unha
perda para ambas partes. E tamén se deron
conta que a súa actitude, condicionada polos
seus fortes vínculos con determinados intereses,
foi a que lles impediu formalizar un acordo prepactado, que sen dúbida sería bo para todos”.

MEXILLÓN DE GALICIA
DECEMBRO 2021
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Nada é casual
A estratexia de WWF
durante toda a avaliación
MSC ten máis consecuencias que a decisión
de Mexillón de Galicia
de dala por concluída. A
principal, e de enorme
alcance para o sector do
mexillón, materializouse
coa limitación das zonas
ás que historicamente os
produtores podían acceder, co amparo da Lei,
para colleitar a mexilla,
cuxa campaña acaba de
comezar.
Nada é casual e na
resolución adoptada pola
Consellería do Mar “para
garantir a explotación
sostible da semente do
mexillón xunto coa do
percebe” quedan referendados os intereses de
colectivos que a suposta
ONG non deixou de reivindicar durante a avaliación.
WWF utilizou o proceso
con, polo menos, unha
dobre finalidade: tratar de
imposibilitar o logro dun
obxectivo que lexitimamente conseguimos e, de
paso, deixar libre o camiño
para que determinados
actores vexan satisfeitos
os seus obxectivos de
controlar áreas da costa ás
que os bateeiros acoden a
buscar cría.
A DOP Mexillón de Galicia non tardou en posicionarse nun comunicado, no
que alertaba sobre o risco
que suporía para o futuro
do noso sector deixar que
unha parte estratéxica da
xestión da mexilla estea
en mans dos mesmos
que non puideron ou
souberon atender as súas
obrigacións de manter e

fortalecer os seus cultivos.
Aludía aos últimos
rexistros que mostran que
Galicia perde folgos como
produtora de moluscos
como o berberecho, a
ameixa ou a navalla. “A
hexemonía galega mantívose entre 2016 e 2019.
Pero en 2020 xa se produciu un transvasamento
nesa clasificación e Galicia, con 6.073 toneladas,
pasou a ocupar o terceiro
posto, tras Portugal
(6.391) e Italia (6.262).
No que vai de 2021 a
tendencia é similar porque
ata o 31 de agosto Italia
fornecera ao mercado nacional 4.290 toneladas de
moluscos, 3.609 Portugal
e 3.183 Galicia”.
“Que significa esta
realidade? Que cedemos
terreo en algo tan sensible
para Galicia como a
produción ligada ao mar,
co risco potencial que
representa para o futuro
dun amplísimo tecido económico e social xurdido e
asentado ao redor deste
sector. A orixe galega de
peixes e mariscos sempre
representou un reclamo
altamente positivo ante
os consumidores, unha
carta de presentación
insuperable para produtos
doutras latitudes, que quedaban relegados fronte ao
valor engadido da “marca
Galicia”.
“De verdade alguén
valorou o que supoñería
deixar en mans de terceiros a xestión da mexilla?
Alguén analizou o que
significaría que sucedese
co mexillón galego o que
está a suceder co resto

dos mariscos de Galicia?”,
subliñaba o comunicado.
No texto lembrábase
a relevancia da industria
do mexillón, que ocupa
desde hai décadas o
“mascarón de proa”
da despensa mariña de
Galicia, proporcionando
“unha subministración
confiable e estable, cunha
relevancia que se mantivo
ao longo de xeracións e
que alcanzou o seu culmen durante a crise pola

asistimos con inquietude
aos cambios que se están
propoñendo na xestión
da mexilla. Cambios
que, de levarse a cabo,
condicionarían seriamente
a viabilidade do sector”,
precisaba.
“O mexillón, as empresas e as familias, non
queren saber nada nin de
ertes, nin de paróns pola
situación sanitaria, nin de
perda de produtividade
dos bancos marisqueiros.

Foto: Xurxo Lobato

Covid-19, cando, a diferenza doutros, foi capaz de
manter a súa actividade e
o emprego asociado, declarado como esencial. Foi
entón cando demostrou a
solidez da súa musculatura, exercendo un papel
de enorme importancia
no mantemento da cadea
de subministración e
garantindo así a soberanía
alimentaria”.
O comunicado
destacaba que somos o
único produto do mar de
Galicia capaz de arraigar á
industria asociada ao noso
territorio. “Por iso hoxe

Somos como un reloxo
da máis alta calidade
que se pon en marcha
en decembro cando os
produtores comezan a
colleitar a semente. Esta
subministración regular de
mexilla é o que mantén
en funcionamento este
sector que suma 20.000
postos de traballo directos
e indirectos. Un conglomerado que traballa con
gran perfección e sólidas
bases desde hai máis de
70 anos. Hoxe decidiron
poñernos en risco, demasiado para permanecer
impasibles.”
www.mexillondegalicia.org
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PROMOCIÓN
A DOP,
EN CONXEMAR
Tras un ano sen poder
celebrarse pola pandemia, Conxemar volveuse
converter en punto de
encontro do sector do mar
de todo o mundo.
E neste escenario
estivo de novo a DOP
Mexillón de Galicia para
mostrar ante un público
profesional e internacional
os valores que converteron a Mexillón de Galicia
nun selo de referencia no
mercado, que garante a
orixe galega do mexillón
e unha calidade superior,
atributos que achegan un
valor engadido ao que o

OBRADOIRO EN
RIBEIRA
A nosa compañeira
Gabriela André impartiu
unha charla en Ribeira
ante alumnos e profesores
do Obradoiro O Pote II.
Tamén asistiron alumnos e
docentes do segundo curso
de FP dual de Industrias

consumidor non quere
renunciar e tampouco
as empresas que comercializan mexillón co noso
distintivo.
Participar en Conxemar
ofrece ademais a oportunidade de captar novas
compañías que teñan interese en acreditarse para
comercializar Mexillón de
Galicia. Igualmente, 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.

Alimentarias do CEIP de
Coroso, así como representantes do Concello e da
lonxa de Ribeira.
Ante esta numerosa audiencia, a responsable de
Promoción e márketing da
DOP explicou a historia e
singularidades dun alimento excepcional como Mexillón de Galicia, así como a

súa enorme versatilidade
como ingrediente na
cociña. Proba diso foron
as receitas elaboradas
polos alumnos: “Pan de
Mexillón de Galicia con
xarda crocante e maionesa de mango” e “Pasta
de Mexillón de Galicia
con escabeche branco e
langostino”.

ÉCOCIÑA

ORIGEN ESPAÑA

Mexillón de Galicia tamén foi invitado
para participar na campaña Écociña
de Turismo de Galicia, coa que se
quere dar a coñecer as iniciativas
sostibles que se realizan nos negocios
de hostalería do Camiño de Santiago. Nesta iniciativa a aposta polo
produto de proximidade, de tempada
e avalado por unha certificación de
calidade, como a que ofrece Mexillón
de Galicia, é de enorme relevancia.
Para explicalo, alí estuvo Gabriela
André, responsable de Promoción e
márketing da DOP.

Origen España desenvolveu en Sierra
Mágina, Xaén, unhas xornadas técnicas ás
que asistiu Joaquín Garrido, secretario xeral da
DOP Mexillón de Galicia.

www.mexillondegalicia.org
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NO SALÓN DE
GOURMETS
Tamén o Salón Gourmets contou
coa presenza de Mexillón de Galicia.
Trátase do principal evento europeo
dedicado aos produtos máis selectos,
innovadores e vangardistas da gastronomía mundial.
Os visitantes coñeceron no expositor
da DOP os distintos formatos comerciais utilizados polas marcas certificadas co noso selo. E dispuxeron tamén
de información sobre o proceso de
cría do mexillón, así como os rigorosos
controis que levan a cabo para facelo
merecedor do distintivo de calidade.
Durante os catro días do salón
tamén houbo tempo para gozar do

sabor que só pode ofrecer Mexillón de
Galicia, coñecer as súas cualidades
nutricionais e descubrir a súa gran
versatilidade na cociña.
Foi a través das dúas degustacións.
Na primeira, a cociñeira Emma Pinal
elaborou un menú integrado por “Mexillón de Galicia en escabeche agridoce”,
“Ravioli de Mexillón de Galicia en caldo
de Lacón Gallego” e “Torta de Santiago con mousse do Cebreiro”. Todo
acompañado de viño da D.O. Ribeira
Sacra. Ao día seguinte Miguel Mosteiro
preparou tres propostas ben suxestivas:
“Mexillón de Galicia en vinagreta
cítrica”, “Empanada aberta de Mexillón
de Galicia e maionesa de Pemento
de Herbón” e “Mexillón de Galicia en
guiso de callos”.

XANTAR
“Mexillón de Galicia estilo
Thai” e “Mexillón de Galicia,
torrada de Pan de Cea e Grelos de Galicia” foi a proposta
de Emma Pinal na degustación
que Mexillón de Galicia protagonizou en Ourense, no salón
de turismo gastronómico Xantar. Gabriela André, responsable de Promoción e marketing
da DOP, complementou as
explicacións de Pinal durante a
elaboración dun menú que fixo
as delicias dos asistentes.

MEXILLÓN DE GALICIA OS 365 DÍAS DO ANO
A axenda para o ano 2022 da DOP
Mexillón de Galicia e moito máis que
un simple dietario.
Trátase dunha publicación moi coidada no seu deseño e magnificamente
ilustrada, concebida para trascender
máis aló do periodo de tempo para o
que foi creada. Inclúe unha presentación do Consello Regulador na que
se detallan as súas funcións como
órgano encargado da xestión da DOP,
así como as rías de Galicia nas que se
cultiva o mexillón certificado pola DOP.
Nas páxinas correspondentes ao
inicio de cada mes incorpora ampla
a valiosa información relacionada co
cultivo do mexillón como a recollida
da mexilla, o encordado, o desdobre... Tamén aparecen os distintos
formatos que utilizan as empresas para
comercializar Mexillón de Galicia, así

como consellos sobre como limpar os
mexillóns, as súas cualidades nutricionais, os seus valores gastronómicos,
receitas, así como mencións relativas á
riqueza en fitoplancto das rías, o principal alimento do Mexillón de Galicia.

NO VOLEIBOL
A DOP deu un paso máis
na tarefa de promoción da súa
marca Mexillón de Galicia. Foi
no curso dun partido que o
Rotogal Boiro disputou pertencente á Superliga de Voleibol.
Os espectadores do pavillón de
Boiro como os que o seguiron
a través da TVG, puideron
ver o distintivo de Mexillón
de Galicia repetidamente nos
paneis electrónicos do recinto
deportivo.
www.mexillondegalicia.org
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DOP
Lina Solla interveu na
conmemoración do Estatuto
de Autonomía
A presidenta do Consello
Regulador da DOP Mexillón de
Galicia, Lina Solla Sanmartín,
interveu na xornada “40 aniversario do Estatuto de Autonomía
de Galicia. Catro
décadas de autogoberno. A igualdade,
un camiño sen
retorno”, celebrada
no Parlamento de
Galicia.
Solla subliñou o
enorme logro colectivo que representa o
Estatuto como norma institucional básica da nosa Comunidade Autónoma,
sobre o que se foi construíndo
o sistema de dereitos, deberes
e liberdades que integran o
noso modelo de convivencia.
Nese contexto, mencionou
os seus inicios como empresaria. “Decidín vincular o meu
futuro ao mexillón. É certo que
coñecía o escenario, pero partía de cero e nun sector eminentemente masculino. Algo
que non me desanimou. Estaba
decidida a conseguir o meu
obxectivo e a base de tesón e
o apoio do magnífico grupo
humano que me acompañou
todos estes anos fun capaz de
sentar as bases do que hoxe é
a miña empresa, Linamar”.
A súa condición de muller
non resultou un inconveniente para desenvolver o seu
proxecto, así como alcanzar
a presidencia do Consello
Regulador da DOP Mexillón de
Galicia. “Esta responsabilidade
non entraba nos meus plans,
pero acepteina polo consenso
alcanzado cara á miña persoa
por produtores, depuradores e
www.mexillondegalicia.org

transformadores”, precisou.
A procura da excelencia foi
o camiño seguido durante estes
anos. “O respecto e a credibilidade gáñanse coa excelencia e

para alcanzala é necesario un
discurso diverso, de mulleres
e homes en igualdade. E por
iso na miña empresa os postos
de responsabilidade ocúpanos
indistintamente mulleres ou
homes”.
Solla sinalou como no
sector do mar, cun marcado
acento de muller, os cargos de
dirección e a toma de decisións seguen maioritariamente
en mans de homes. Por iso
reclamou cambios, algúns dos
cales xa están en marcha. “O
liderado de “ordeno e mando”
perde vixencia. A estrutura
vertical está a deixar paso á
horizontalidade derivada dunha
nova distribución do poder que
se manifesta na creación de
equipos autónomos e transversais onde as mulleres atopan
espazos que antes lles eran
negados. É un novo escenario
que confirma dúas cousas:
que o mundo está a cambiar e
que mellora cando as mulleres teñen a oportunidade de
gobernar nel”.

Unha nova Guía de
Boas Prácticas
Sabendo que o principal factor que
determina a viabilidade e seguridade do
cultivo de mexillón é a calidade do medio,
é claro que temos
que ser os primeiros en dar exemplo
cunha conduta
esixente e fundamentada nunhas
mellores prácticas
para minimizar os
nosos impactos
sobre o entorno.
Neste sentido, ante
a problemática dos
lixos mariños, en 2018 fomos pioneiros e
con medios propios elaboramos e editamos
a nosa primeira Guía de Boas Prácticas.
Sabendo que as boas prácticas son un
camiño de longo percorrido, unha maratón
que nos debe reportar pequenos avances
e melloras, dentro do proxecto ACUIECO
démoslle unha repensada á nosa primeira
Guía e hoxe presentámosvos esta nova
edición. Debemos seguir promovendo e reforzando as mellores prácticas polo interese
xeral e polo noso propio.

Simposio ISLAS 2021
Ángeles Longa
Portabales, responsable de I+D
da DOP Mexillón de Galicia,
participou como
relatora nas sesións do simposio
ISLAS 2021 (International Symposium on
Labelling and Authenticity of Seafood) que
se celebraron en Vigo. Esta reunión desenvolveuse no marco do programa Seatraces
no que participa Mexillón de Galicia.
No encontro déronse a coñecer os principais resultados deste proxecto, centrado
en novos achados e desenvolvementos
sobre etiquetaxe e trazabilidade dos produtos do mar, e financiado polo programa
Interreg Atlantic Area.
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A CIENCIA AVALA O CULTIVO
DO MEXILLÓN
Actualmente son moitos os
acontecementos de interese
que sitúan ao cultivo do
mexillón como elemento
clave de futuro.
No seu discurso de ingreso
na Real Academia Galega
de Ciencias Isabel Medina
falou sobre os beneficios
dos produtos da pesca e
da acuicultura na saúde
humana. Salientando
que peixes e mariscos
son compoñentes
fundamentais da dieta
humana desde épocas
remotas, constituíndo
unha fonte excelente
de proteínas de elevada
calidade, con ácidos graxos
poliinsaturados, vitaminas
e minerais esenciais para
a saúde. Salientou que
ademáis de ser alimentos
con alto valor nutritivo,
son alimentos saudables
que posuén compoñentes
que producen un efecto

beneficioso na saúde dos
consumidores. No seu
percorrido citou tamén ao
noso mexillón, -fonte de
proteínas de alta calidade,
ácidos graxos do grupo
omega 3 e micronutrientesdestacando que contén
a maiores betaínas,
compostos que
exercen unha acción
saudable protexendo
ao fígado, sendo
nutrientes importantes
para a prevención de
enfermidades crónicas e
alteracións metabólicas.
Por outro lado expertos de
todo o mundo coinciden en
afirmar que a acuicultura de
baixo nivel trófico (a nosa)
é unha das actividades de
produción de alimentos
nutritivos de menor pegada
ambiental. Nas múltiples
comparativas o cultivo
do mexillón sempre sae
gañando. Afirmándose que

ten potencialidade para
situarse como alternativa
sostible á carne, ao polo
e incluso ao peixe de
acuicultura. As evidencias
son claras: o impacto
ambiental do cultivo
de mexillóns en corda é
considerablemente menor
que o de todas as demais
producións animais; ten

“O IMPACTO
AMBIENTAL DO
CULTIVO DE MEXILLÓNS
EN CORDA É
CONSIDERABLEMENTE
MENOR QUE O DE
TODAS AS DEMAIS
PRODUCIÓNS ANIMAIS”

baixa pegada de carbono,
hídrica e enerxética
mentres acumula un
importante valor nutritivo.
Isto mesmo comprobou o
catedrático Gumersindo
Feijoo ao aplicar o seu

índice Nexo que presentou
no Blue Atlantic Forum.
Mentres que o acordo
internacional é amplo
no recoñecemento do
cultivo do mexillón como
un claro integrante dos
sistemas alimentarios
sostibles, aquí en Galicia
hai quen se empeña
en afirmar que sobran
bateas; culpabilizando á
mitilicultura da redución
das capturas da pesca de
baixura e do marisqueo,
argumentando que hai
moito mexillón na ría de
Arousa que se alimenta
do fitoplanton das augas
e non deixa comida para
o resto das especies. Pero
a realidade é tozuda e
contraria a esta afirmación.
Se revisamos os datos das
capturas da frota de baixura
e litoral de PescadeGalicia
comprobamos que é na
ría de Arousa onde maior
volume de desembarcos
se da, tanto de bivalvos
como de outros moluscos,
crustáceos e peixes. O que
confirma que o cultivo
de mexillón incrementa
a biodiversidade e a
capacidade produtiva a
nivel local.
Por último, Nacións Unidas
declarou o 2022 como Ano
Internacional da Pesca e
a Acuicultura Artesanal
para dar visibilidade
á contribución que fai
a acuicultura familiar
de pequena escala á
seguridade nutritiva e
soberanía alimentaria, ao
reparto da riqueza e ao
uso sostible dos recursos
naturais. Para o ano que
ben, debéramos esperar
un claro recoñecemento
xeral da mitilicultura
galega, como exemplo
de acuicultura artesanal
sostible.

Departamento de
I+D da DOP

www.mexillondegalicia.org
www.mexillondegalicia.org
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A COCIÑA DE MEXILLÓN DE GALICIA
MEXILLÓN DE GALICIA “TIGRE”
CON ÑOQUIS

FOTOS: Óscar Vífer

POR KIKE PIÑEIRO E ELOY CANCELA
A nova entrega desta sección ten
como protagonistas a Kike Piñeiro
e Eloy Cancela, cociñeiros e propietarios do restaurante “A Horta
d´Obradoiro” de Santiago. A proposta que elaboraron é “Mexillón
de Galicia “Tigre” con ñoquis”.
“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 (4 PAX)
PARA O MEXILLÓN DE GALICIA:

TERMINACIÓN E EMPRATADO:

-200 g carne Mexillón de Galicia.

-4 unidades Banana de Praia.
-2 unidades chalotiña.
-5 g ramallo de mar.
-2 unidades brote do rocío.

-Elaboración: Abrimos os mexillóns ao vapor acompañados dun chorriño de auga.
Retiramos un a un cando empecen a abrir (para que cada un teña o seu punto de
cocción óptimo), separamos a carne da cuncha e coamos o auga de cocción para
aumentar o sabor do guiso.
PARA O ÑOQUI:
-c/s pó de alga nori.
-400 g Pataca de Galicia cocida ou
-c/s sal fina.
asada.
-c/s sal e pementa negra moída ao
-1 xema de ovo.
momento.
-100 g fariña.
-Elaboración: Mesturamos a pataca asada triturada coa xema do ovo e
incorporamos a fariña lentamente mentres traballamos a masa ata que quede
homoxénea, salpimentamos e engadimos a alga nori (debe de quedar ben
integrada e sen pegarse). Damos forma axudados con un garfo.

Cocemos os ñoquis no guiso a
lume lento durante 3 minutos e
engadimos a carne do Mexillón
de Galicia deixando que cociñe
3 minutos máis. Repousamos
o guiso uns minutiños tapado
sin lume, rectificamos de sal/
pementa e empratamos acompañado de alga e vexetais da costa
para conseguir un sabor máis
Atlántico.

PARA O GUISO “TIGRE”:
-100 g cebola.
-2 dentes de allo.
-10 g pemento choriceiro.
-10 g carne de guindilla ou chile.
-10 g pemento doce.
-20 g salsa de tomate (mellor caseira).

-50 ml de viño albariño Rías Baixas.
-100 ml auga da cocción dos mexillóns.
-1 folla de loureiro.
-c/s sal fina.
-c/s sal e pementa negra moída ao
momento.

-Elaboración: pochamos o allo e a cebola moi picadiños. Quitamos do lume e
incorporamos rápido para evitar que se queime o pemento doce, o pemento
choriceiro, a carne de guindilla ou chile, a salsa de tomate e mesturamos todo.
Volvemos a poñer a lume medio co viño ata que evapore o alcohol e por último
a auga da cocción dos mexillóns co loureiro. Deixamos espesar uns minutos e
reservamos.

www.mexillondegalicia.org

