Selvagem

DOALASCA

SALMÃO SALVAGEM PINK
Oncorhynchus gorbuscha
também conhecido como salmão ROSADO

PRODUTOS

CARACTERÍSTICAS DA PESCA

SUSTENTABILIDADE
NO ALASCA, o futuro do Salmão

FRESCO/CONGELADO

TEMPORADAS DE PESCA
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FAO 67: Limites das principais zonas de pesca, estabelecidos
para ﬁns estatísticos.
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ECONOMIA

O SALMÃO SELVAGEM DO ALASCA
pertence ao gênero Oncorhynchus,
palavra formada pela combinação de
'onko' (ganchos) e 'rhynchos' (nariz).
Esse nome se deve à forma das fossas
nasais que os machos adquirem na
época de desova.

Fontes: NOAA e CFEC
*os dados incluem
todas as espécies
de salmão

~33,000

Embarcações
utilizadas para
o salmão

~9-10 K

TIPO DE EQUIPAMENTO
Pesca com Rede
de Cerco

O gênero Oncorhynchus diferencia o
SALMÃO SELVAGEM DO PACÍFICO às
demais espécies que levam o mesmo
nome comum - "salmão" -, como é o
caso das TRUTAS e outras variedades
de pescados criadas em cativeiro.

Al ask a Seafood Marketing Institute

COMO RECURSO SELVAGEM, existe
uma variabilidade no número de
salmões que retornam à água doce para
a desova anual. Fazendo uso dos
melhores métodos disponíveis, os
gestores do Alasca estabelecem
"METAS DE ESCAPE" para
assegurar que uma quantidade
suficiente de peixes retorne ao seu
ambiente de desova, a fim de que
ocorra sua reprodução. Por meio da
determinação dos períodos de pesca, os
biólogos são capazes de compensar as
variações naturais do número de
salmões que retornam, garantindo,
assim, a sustentabilidade do Salmão
Selvagem Pink do Alasca.
RENOVÁVEL POR PRINCÍPIO
A sustentabilidade é determinada pela
Constituição do estado do Alasca. OS PESCADOS
DEVEM SER "UTILIZADOS, DESENVOLVIDOS E
MANTIDOS DENTRO DO PRINCÍPIO DE
RENDIMENTO SUSTENTÁVEL", assegurando
para as futuras gerações a existência do Salmão
Selvagem Pink nas águas do Alasca.

IMPORTÂNCIA CULTURAL
As comunidades costeiras do Alasca
DEPENDEM DA PESCA DE
SUBSISTÊNCIA DO SALMÃO PARA
SOBREVIVER. A subsistência tem
prioridade sobre a pesca esportiva,
comercial ou individual.

CERTIFICACÃO
~

NATUREZA SELVAGEM

Geração de empregos*

Selvagem Pink e do meio ambiente é
mais importate que as oportunidades
de pesca imediatas.

A pesca do Salmão Selvagem Pink
é verificada por instituições
independentes de certificação
sustentável:

• ALASKA RESPONSIBLE FISHERIES
MANAGEMENT (RFM)
• MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC)

Pesca com
Rede de Espera

www.alaskaseafood.com.br

• COR ROSADA •
• CARNE MACIA E DELICADA •
• SABOR SUAVE •

"A versatilidade do Salmão Selvagem Pink do
Alasca permite trabalhar com criatividade e ter
a capacidade de que este produto premium se
destaque dos demais. É fácil de prepará-lo em
saladas, tortas, sanduíches, sopas e, inclusive,
opções para o café da manhã."

CICLO DE VIDA
O SALMÃO PINK
possui um ciclo de vida
complexo; a espécie
migra da água doce
para o oceano logo
após o nascer e, então,
passa 18 meses no mar
antes de retornar às
águas do rio para
desovar.

NUTRICÃO
~

GASTRONOMIA

6 MESES

85g de

ÁGUA DOCE
ÁGUA SALGADA

C H E F A DA M SA P P I N G TO N
The Country Cat | Portland, Oregon

18 MESES

O Salmão Selvagem Pink do Alasca:

SALMÃO ROSADO

Combina com tudo!

"Devido ao seu sabor suave, o Salmão
Selvagem Pink é UNICAMENTE VERSÁTIL,
prestando-se bem para qualquer receita ou
método de preparo. No entanto, esta
espécie de salmão é mais conhecida por
seu formato enlatado. As fábricas de
conservas de salmão operam no Alasca
desde a década de 1870 e tiveram um papel
fundamental na priorização da
sustentabilidade no estado. É possível
afirmar que, de distintas formas, o Alasca
foi construido sobre o Salmão Pink"

PERFIL CULINARIO
MÉTODO Assado, grelhado,

• É a menor espécie de Salmão do Alasca e a que
possui o ciclo de vida mais breve; normalmente
apresenta um peso médio entre 1,4 e 2,3 kg e
vivem por apenas 2 anos.
• Devido a sua rápida reprodução, o salmão
selvagem pink do Alasca é também a espécie mais
numerosa, o que dificulta a possibilidade de
sobrepesca.
• Seu ciclo de vida uniforme de 2 anos levou ao
desenvolvimento de populações impares e pares,
as quais não se misturam.
• Seu apelido "salmão de corcunda" se deve pelas
enormes corcundas que os machos desenvolvem
ao retornar ao ambiente de desova.

Salmão Pink
BOCA BRANCA COM LINHA GINGIVAL PRETA, MANCHAS GRANDES NAS COSTAS
COM POUCOS OU NENHUM DENTE
GRANDESMANCHAS
OVAISAOREDORDA
ESCAMAS PEQUENAS E SOLTAS
CAUDA

escalfado, cozido, ao vapor,
defumado, em conserva ou
em sushi/sashimi

DE CARNE MAGRA E DELICADA

SALMÃO PINK DO ALASCA

21 g PROTEÍNA (42% VD)
4 mcg VITAMINA B12 (167% VD)
524 mg ÔMEGA-3 DHA & EPA
11.1 mcg VITAMINA D (74% VD)
VD = Valor Diário Recomendado
Fonte: USDA Standard Reference Release 28

Benefícios de
uma proteína
completa de
alta qualidade

• Ganho e manutenção da massa magra
• Regulação do metabolismo
• Melhora da saciedade - possibilitando a
redução da ingestão de alimentos e,
consequentemente, a perda de peso
• Fortalecimento dos músculos,
fornecendo maior mobilidade e força

O SALMÃO SELVAGEM
PINK PROPORCIONA ÔMEGA-3
DE ORIGEM MARINHA,
essencial para o corpo
humano. Os ácidos graxos DHA e
EPA do salmão coho são os mais
estudados, dados seus benefícios
para a saúde em curto prazo.

MANDÍBULA INFERIOR PONTUDA
TAMANHO PADRÃO: 51-63 cm

Atrativa para qualquer paladar

Receitas

O SALMÃO SELVAGEM PINK
DO ALASCA É RICO EM
PROTEÍNAS DE ALTA
QUALIDADE.

Salmão do Alasca temperado com Cajun e acompanhado por torta de milho | Salmão ao estilo meio oriente para mais de uma porção |
Almoço de Salmão do Alasca | Salmão Selvagem do Alasca grelhado com manteiga, limão, Fetta e Pistache tostados | Frittata Pesto
de Salmão do Alasca | Poke com Barbecue coreano
Encontre estas receitas e outras em WILDALASKASEAFOOD.COM/RECIPES

Al ask a Seafood Marketing Institute

www.alaskaseafood.com.BR

