Salvagem do Alasca HALIBUT / ALABOTE DO ALASCA

UM PEIXE BRANCO ELEGANTE, DELICADO E ROBUSTO
O maior de todos os peixes planos, o Halibut do Alasca pode atingir um
tamanho impressionante de 227 kg ou mais, embora seu peso médio
seja de 16 a 23 kg, levando-o ao posto de pescado mais premiado a
nível mundial. Seu sabor suave e levemente adocicado, bem como sua
textura firme e única, fizeram desse pescado um favorito entre chefs e
consumidores.
SAZONALMENTE CAPTURADO, DISPONÍVEL O ANO INTEIRO
Todos os peixes e frutos do mar do Alasca são selvagens, puros e
geridos com responsabilidade para garantir sua abundância no futuro. O
Alasca detém a maior oferta de Halibut doméstico, rigorosamente
regulamentada por meio de capturas sazonais e com o uso exclusivo do
método de pesca com palangre. O Halibut do Alasca está disponível:
fresco, de março até meados de novembro, e congelado durante o ano
inteiro.
SURPREENDENTEMENTE FÁCIL DE PREPARAR
A facilidade de preparação do Halibut do Alasca permite preparações
espetaculares, sendo grelhado, assados, salteado ou escalfado.
Conhecido por sua textura firme e escamosa, além de seu sabor
delicado, o pescado é igualmente delicioso em preparações de
sanduíches, sopas simples e, inclusive, entradas mais elegantes. Além
disso, o Halibut do Alasca mantém sua textura durante todo o processo
de cozimento, tornando-o adequado para todos os métodos de preparo,
com resultados confiáveis e de alta qualildade.
ORIGEM SUSTENTÁVEL
O Estado do Alasca é pioneiro em padrões de pesca ecológicos e
sustentáveis. Ao contrário de peixes de outras áreas, as espécies do
Alasca são gerenciadas para protegê-las da sobrepesca e dos danos
ambientais. Garantindo proativamente uma captura saudável, selvagem
e sustentável, o Alasca assegura o ambiente marinho para as gerações
futuras.

O logotipo do Alaska Seafood afirma seu apoio às PESCAS SUSTENTÁVEIS.

Salvagem do Alasca HALIBUT / ALABOTE DO ALASCA
NOMES COMERCIAIS
· Halibut do Alasca
· Halibut do Pacífico
· Alabote do Alasca

SEGURANÇA ALIMENTAR
· Análise de Perigos e Pontos Críticos de
Controle - APPCC
ADITIVOS
· Sem aditivos

NOMES CIENTÍFICOS
· Hippoglossus stenolepis
ÉPOCAS DE PESCA
· Capturado entre março e meados de
novembro
TAMANHOS
· Tamanho padrão: 16-23 kg; pode alcançar desde
4,5 kg até 227 kg
· Filés: 453 g - 1,4 kg; 1,4 - 2,3 kg; 2,3 - 3,2 kg;
3,2 kg ou mais
· Bife (tipo de filé)/porcionado: 113,4 g; 170,1 g;

FORMATOS DO PRODUTO
· Fresco ou congelado: sem cabeça e
eviscerado (H&G); filés; com ou sem pele;
bifes (tipo de filé) e lombos; bochechas
EMBALAGEM
· Pescados congelados de tamanho pequeno
ou grande, embalados em caixas de 45
a 68 kg
· Bifes, filés e lombos embalados a vácuo
em caixas de 4,5 a 9,1 kg

226,8; 283,5 g
· Inteiro sem cabeça e eviscerado (H&G) média: 4/9 kg; 9/18 kg; 18/27 kg; 36 kg ou mais

· Filés IQF congelados e acondicionados
em caixas de 22,7 kg
· Bochechas congeladas em blocos de 2,3 kg

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção: 100 g (3,5 oz)
Porção cozida pronta para o consumo

Calorias

140

Proteínas

27 g

Gorduras Totais

3g

Gorduras Saturadas

<0,5 g

Sódio

70 mg

Colesterol

40 mg

Ômega-3

460 mg

HABITAT
· Quando jovens (2,5 cm ou maiores), são
comuns em águas rasas e próximas à costa,
de 2 a 50 metros de profundidade.
· Os peixes se movem em direção a águas
mais profundas à medida que amadurecem,
migrando principalmente para o leste e sul

MÉTODO DE CAPTURA
· Palangre (Longline)

ALIMENTAÇÃO DO PEIXE
· Inclui outros peixes, como bacalhau,
polaca do Alasca, bacalhau/sablefish,
cantarilho, arenque, polvo, caranguejos,
amêijoas e, ocasionalmente, halibuts
menores
INFORMAÇÃO ADICIONAL
· Textura firme e escamosa com sabor
delicado
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