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No grupo do pescado inclui-se todo o tipo
de peixe e marisco. Este último, por sua vez,
inclui os crustáceos (camarão, lagosta, caranguejo)
e os moluscos (lula, polvo, amêijoa…).
Este grupo é rico a nível nutricional e deverá
integrar qualquer tipo de dieta, com as devidas
exceções (intolerâncias, vegetarianismo…).
A dieta mais comum em Portugal, a dieta
mediterrânica, inclui o pescado em elevada
quantidade, o que nos torna o terceiro maior
consumidor de peixe do mundo e o primeiro
na União Europeia.
Em média, cada português consome 57 kg
de peixe por ano, sendo que a média europeia
é de 21 kg.
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Características Nutricionais
O pescado é uma fonte privilegiada de diversos
nutrientes com alto valor nutricional:
• Proteína completa (com todos os aminoácidos
essenciais);
• Minerais (exemplo: selénio, iodo…)
• Vitaminas (exemplo: vitamina D e B12…)
• Gordura Insaturada saudável, da qual se destaca
o ómega 3.
Estas características nutricionais contribuem
para a prevenção de várias doenças crónicas.
O ómega 3, consumido de forma adequada,
contribui para a redução do risco de doenças
coronárias. Estudos evidenciam que o pescado
também poderá ser importante na prevenção de
outras doenças crónicas como o acidente vascular
cerebral (AVC), a depressão e a doença de Alzheimer.

Para as crianças, estudos observacionais e ensaios
clínicos têm demonstrado que os ácidos gordos,
como ómega 3, presentes no pescado, são
importantes para o desenvolvimento do cérebro
e sistema nervoso do bebé.
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Classificação do Pescado
O pescado está classificado, pelo seu teor
em gordura, em três tipos:
Gordo (mais de 5%): salmão, cavala, sardinha,
enguia, dourada, sarda e cherne.
Meio Gordo (entre 2% e 5%): atum, carapau,
besugo, espadarte, goraz, robalo, safio, peixe-espada branco e preto.
Magro (menos de 2%): linguado, solha, pescada,
raia, imperador, tamboril, bacalhau, abrótea, cação,
corvina, maruca, pargo, bivalves (amêijoa, ostra,
mexilhão, conquilha), cefalópodes (polvo, choco, lula)
e crustáceos (camarão, gamba, lagostim).
nota: quanto mais gordo, mais rico é em ómega 3.

No entanto, esta classificação não torna nenhum tipo
de peixe dispensável. Deverá alternar entre a carne
e o peixe gordo, que deverá ser consumido pelo
menos duas vezes por semana. Apesar de gordo,
o pescado poderá ser menos calórico do que a carne
magra.
Deve-se destacar que os valores de ómega 3
não são alterados pela origem do peixe ou marisco,
seja selvagem ou de aquacultura, fresco, congelado
ou em conserva.
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A pesca de um ponto
de vista legal
Existe um tamanho de captura mínimo estabelecido
por lei, sendo que qualquer peixe que não
corresponda ao comprimento pré-estabelecido, entre
a parte superior da boca à extremidade da barbatana
caudal, não poderá ser vendido legalmente.
Isto justifica-se pela necessidade de equilíbrio da
cadeia alimentar. Isto é, se o peixe for pequeno de
mais e ainda não tiver atingido a sua maturidade
não se terá reproduzido.
A pesca de peixes com tamanho inferior ao
pré-estabelecido é considerada sobre-exploração
dos recursos marinhos.
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Aquacultura
Dado o elevado consumo de peixe a nível mundial,
que tem aumentado significativamente nas últimas
décadas, a captura de pescado tem-se verificado
menor, dando lugar a um aumento da criação em
viveiro, ou aquacultura. Estima-se que apenas dois
terços sejam pescado capturado, o resto será de
viveiro.
No entanto, contrariamente à crença geral, o peixe
de aquacultura mantém as mesmas características
do selvagem e apresenta algumas vantagens, como
o abastecimento constante, o conteúdo nutricional
uniforme e o controlo rigoroso sobre a produção.
A aquacultura é uma alternativa viável
para diversificar a alimentação e atingir as
recomendações nutricionais de consumo de
pescado.
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Conhecer o pescado
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O Salmão
Origem
Desde a Pré-História que o salmão é apreciado
pelo Homem, conforme se constata nas raras
pinturas rupestres que ilustram cenas de pesca.
Também os gregos da Antiguidade lhe deram lugar
de destaque na sua alimentação, estabelecendo
vários pontos de pesca de salmão na costa
do Mediterrâneo. Os romanos, por seu lado,
começaram a exportar o peixe para outras regiões
sob o seu domínio e para conservá-lo era salgado
ou envolvido em algas e coberto com gelo. Hoje é
apreciado e consumido um pouco por todo o mundo,
mas assume especial importância na culinária russa,
escandinava, japonesa e esquimó.
É um peixe ósseo da espécie Salmo salar, o salmão
do Atlântico é um dos maiores representantes da
sua família (Salmonidae), que é a mesma das trutas.
Normalmente, atinge cerca de 70 centímetros de
comprimento e até oito quilos de peso, quando
adulto.

A cor avermelhada da carne do salmão acontece
por causa de um pigmento da família dos
betacarotenos, chamado astaxantina. No estado
selvagem, essa coloração resulta da ingestão de
algas, de organismos unicelulares e de camarões,
cuja astaxantina se armazena no tecido adiposo
do salmão.
Este peixe nasce na nascente dos rios e depois
percorre esse mesmo rio até chegar ao mar, onde
passa toda a sua vida, alimentando-se de crustáceos
e pequenos peixes.
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O Salmão
Na fase adulta, sente o apelo da procriação,
o seu destino chama-o, e é nesse momento que
a cabeça do macho muda de forma, alongando e
curvando a mandíbula inferior em forma de gancho e
a carne ganha uma coloração esbranquiçada.
Percorre quilómetros até encontrar o mesmo rio em
que nasceu, fazendo o percurso inverso até à mesma
nascente. Aqui procriam, as fêmeas desovam,
morrem e a nova geração começa um novo ciclo.
Mas existe uma particularidade neste processo: o
salmão do oceano Pacífico morre após a reprodução,
mas o do Atlântico reproduz mais do que uma vez.
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O Salmão
Benefícios
Fonte de ómega 3, ajuda na manutenção de níveis
normais de colesterol no sangue, contribuindo para
a boa saúde do coração e previne algumas doenças
cardiovasculares. Em 100 gramas de salmão
encontram-se 167 calorias.

Como Escolher

Certifique-se de que os olhos são brilhantes, claros e
salientes, com a córnea transparente e a pupila negra.
As guelras devem ser vermelho-púrpura, com aroma
fresco e sem muco. O corpo deve apresentar-se com
a carne firme e elástica ao toque, a pele com superfície
macia e polida e com escamas aderentes.

Como Conservar
O salmão, assim como todo o peixe, deve ser
conservado no frigorífico entre 0 ºC e 4 ºC.
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A Sardinha
Origem
A sardinha europeia, da família Clupeidae, é prima
do arenque e integra o grupo dos chamados peixes
azuis, de que também fazem parte a cavala, o salmão
e a anchova. Estes peixes distinguem-se por serem
ricos no ácido gordo ómega 3, a gordura boa, com
efeitos comprovados para a saúde, já que diminui
os níveis de triglicerídeos e do colesterol “mau”
(o chamado LDL), enquanto favorece o aumento
do colesterol “bom” (o HDL).
Foi, durante séculos, o sustento das populações
mais pobres do litoral e do interior do país, mas
hoje os seus méritos nutricionais são amplamente
reconhecidos e a sardinha rompeu definitivamente
o rótulo de “comida de pobre” que a acompanhou
durante muito tempo.

Este peixe, não só tem um espaço próprio na
tradição gastronómica portuguesa de Norte a Sul
do país, mas também está presente em vários
provérbios e ditos populares, além de ser celebrado
em algumas das festividades mais importantes
da tradição portuguesa, como os santos populares.
No entanto, nem sempre foi assim. Como atrás foi
dito, durante séculos a sardinha foi considerada um
alimento inferior, associada por vezes a maleitas do
fígado e dos intestinos. O seu preço baixo tornava-a
acessível às camadas mais modestas da população e
já no século XIII há registo do seu consumo em Lisboa.
Mas a sardinha chegava também a outros pontos
do país. Contrariando a geografia, a sardinha era
igualmente a base de alimentação das populações
rurais do interior, transportada pelos almocreves
e conservada em barricas com sal. No Alentejo,
faziam-se as célebres açordas com azeite e alho,
no Norte, onde o pescado demorava mais a chegar,
adaptaram-se outras receitas, como as bolas e
empadas de sardinha.
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a sardinha
Quanto ao hábito de comer a sardinha no pão, diz-se
que vem desde o século XVII, quando as populações
mais pobres esfregavam a sardinha assada no pão
para lhe dar mais sabor e enganar a fome.
Com o tempo, a perceção sobre as qualidades da
sardinha foi-se alterando e ganhando relevo – tal
como ganhou relevo para a economia nacional a
sua pesca e a importante indústria conserveira que
se desenvolveu em seu redor – e hoje a popular
sardinha está no topo dos pescados mais saudáveis,
daqueles que devem estar à nossa mesa pelo menos
três vezes por semana.
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a sardinha

Benefícios

É rica em ómega 3, que contribui para a
manutenção de níveis normais de colesterol no
sangue, portanto para o correto funcionamento do
coração. É rica em vitaminas e minerais que ajudam
a equilibrar o organismo.
Por 100 gramas de peso estão presentes 167 calorias.

Como Escolher
A sardinha no momento da compra deve estar
brilhante com dorso verde azeitona a azulado e
prateado nos flancos e ventre. O seu cheiro lembra a
maresia da praia, os seus olhos devem ser brilhantes,
côncavos e transparentes, e as escamas aderentes.

Como Conservar
Em recipiente fechado na parte inferior do frigorífico
1 a 2 dias. Se congelar, o peixe mantém as suas
propriedades durante mais tempo. Congele depois
de limpo e retire todo o ar da embalagem.
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A Dourada
Origem
A dourada, da familía Sparidae, é uma espécie
costeira, vive em fundos rochosos e arenosos,
entre os 30 e 150 metros de profundidade, e
aquando da desova, entre os meses de novembro
e março, encontra-se entre os 5 e 25 metros de
profundidade. Distribui-se ao longo de toda a costa
atlântica e pelo mar Mediterrâneo. Trata-se de um
peixe hermafrodita protândrico, isto é, os machos
transformam-se em fêmeas para a fecundação. No
entanto, há que salientar que existem exemplares
que não alteram o seu sexo durante toda a vida.
Segundo informação da União Europeia (UE),
tradicionalmente, a dourada era criada de forma
extensiva em lagunas costeiras e albufeiras de águas
salobras, nomeadamente em valicultura, no Norte de
Itália e em esteiros, no Sul de Espanha. Na década
de 1980, a reprodução em cativeiro da dourada
começou a ser introduzida com sucesso e foram
então desenvolvidos sistemas de criação intensiva,
sobretudo em jaulas no mar.

Desde então, esta espécie tornou-se num dos
principais produtos da aquicultura europeia. Na
Península Ibérica, a sua criação tem especial
incidência na zona Sul, onde se inclui Portugal, com
foco na região Sul e no arquipélago da Madeira.
A União Europeia (UE) é, de longe, o maior produtor
mundial deste peixe, seguida da Turquia. No interior
da UE, a Grécia é o maior produtor, seguida da
Espanha. O comércio entre a UE e países terceiros
é muito limitado. Em contrapartida, o comércio
entre países da UE é importante, sendo a Grécia
o principal exportador e os principais destinos de
exportação são Portugal, França e Espanha.
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A Dourada
Benefícios
É fonte de várias vitaminas do complexo B
- contribui para o reforço do sistema imunitário.
Por 100 gramas estão presentes 167 calorias.

Como Escolher
Certifique-se de que o peixe está fresco. Os olhos
devem ser cristalinos, as escamas aderentes e as
guelras avermelhadas.

Como Conservar
Em recipiente fechado na parte inferior do frigorífico
durante 1 a 2 dias.

O PESCADO NUMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

O Pargo
Origem
O pargo é um peixe ósseo, que pertence à família
dos Sparidae. Desta família fazem também parte
outras espécies bem conhecidas e de apreciável
valor comercial, como o sargo, o besugo, a safia, o
goraz ou a dourada.
São, portanto, espécies aparentadas, ou seja, que
partilham muitas características comuns, como a
forma do corpo, o número de espinhos e raios moles
das barbatanas ou a sua capacidade para mudar
de sexo ao longo da vida - fenómeno chamado
hermafroditismo.
É encontrado no Atlântico Nordeste, no arquipélago
da Madeira e no Mar Mediterrâneo, onde os
juvenis se encontram em zonas pouco profundas
e abrigadas, migrando para zonas mais profundas
ao longo da vida, até aos 300 m. De facto, embora
a distribuição do pargo esteja limitada ao oceano
Atlântico, pode ser encontrado em ambos os lados
deste oceano, ou seja, trata-se de uma espécie
anfiatlântica.

No Atlântico Este e Central, o pargo habita as zonas
costeiras do Mediterrâneo, costa Atlântica europeia
desde o Reino Unido até à costa do Senegal, e as
chamadas ilhas Macaronésicas (Açores, Madeira
e Canárias); na costa americana a espécie ocorre
desde a Carolina do Norte, nos EUA, até à Argentina.
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O Pargo
Benefícios
Alimento de fácil digestão, contribui para melhorias
ao nível da memória e concentração, desenvolvimento
cerebral, depressões, tiroide, osteoporose e anemia.
Atua ainda como anti-inflamatório, útil para casos de
psoríase e inflamações.
O pargo é uma boa alternativa para quem está
a realizar uma dieta, sendo que 100 gramas
fornecem 79 calorias.

Como Escolher
Certifique-se de que o peixe está fresco. Os olhos
devem ser cristalinos, as escamas aderentes e as
guelras avermelhadas. Esta é uma ótima escolha para
a confeção de Sushi e Sashimi.

Como Conservar
Em recipiente fechado na parte inferior do frigorífico
durante 1 a 2 dias.
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O Polvo
Origem
O polvo faz parte da família cefalópodes, que
conta com mais de 650 espécies vivas. Solitário,
vive ocultando-se por entre pedras e grutas das
profundezas marinhas. Desloca-se com a ajuda
dos seus oito imprevisíveis braços (um deles
é o órgão reprodutor do macho), munidos de
várias ventosas pegajosas – cerca de 170 - e que
funcionam como autênticos sensores. É com eles
que captura as suas presas, constituindo também
a sua principal e mais atrativa característica.
Tem três corações que bombeiam o sangue de que
necessita para se manter ativo e em permanente
alerta, escondendo na parte dorsal a sua mais
preciosa arma contra os predadores: a misteriosa
tinta preta que expele e que, dissolvida na água,
“cega” os seus inimigos, permitindo-lhe escapar,
veloz, por entre a nuvem negra que forma à sua
volta. Autêntico mestre do disfarce, muda de cor
e de textura da pele conforme a envolvente para
passar despercebido.

Mas, mesmo que consiga proteger-se dos seus
mais ferozes atacantes, apresenta um ciclo de
vida curto, entre os 12 meses e os 3/4 anos, no
máximo.
Curiosamente, e em regra, morre a dar vida, ou
seja, a época de reprodução acaba por ditar o seu
fim. Macho e fêmea resistem pouco tempo após
a cópula e a postura dos ovos, respetivamente,
deixando sozinhos entre cem a quinhentos mil
pequenos polvos que pesam, em média, menos de
um grama e parecem moscas.
Um porte minúsculo à nascença não invalida
o facto de algumas espécies poderem atingir
os três metros e pesar 40 quilos. No entanto,
são exceções de grande interesse científico
mas nenhum comercial, já que este molusco se
encontra geralmente à venda com um peso médio
de 1,5-2,5 quilos, seja macho ou fêmea (é ilegal
capturá-lo com peso inferior a 750 gramas).
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o polvo
Alimenta-se de peixes, crustáceos e outros
invertebrados, sendo reconhecido pela sua
inteligência, boa memória e capacidade sensorial
e de aprendizagem, pois possui um sistema nervoso
muito desenvolvido, além de contar com cerca de meio
milhão de neurónios organizados numa complexa rede
de lóbulos, tal como o cérebro humano.
Este molusco, da ordem Octopoda (que significa oito
pés) abunda na costa portuguesa e tem-se revelado
muito importante para a pesca nacional, sobretudo a
artesanal, e para as comunidades piscatórias.
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o polvo

Benefícios

O polvo tem um baixo teor de gordura, mas é
rico em vitamina B12, que estimula os sistemas
imunitário e nervoso. É ainda uma fonte de fósforo,
essencial para os ossos e dentes.
Uma porção de 100 gramas de polvo contém apenas
73 calorias.

Como Escolher
Escolha um polvo de pele rosada, mas verifique
também que tem a carne branca.

Como Conservar
Para conservar o polvo limpe-o primeiro,
retirando-lhe o saco de tinta e as entranhas.
Ferva-o durante alguns minutos e de seguida
passe-o por água fria. Embale-o e coloque no
congelador. Assim, o polvo poderá durar até 4
meses.

