Selvagem do Alasca

COD

O FAVORITO DO CONSUMIDOR
Um dos peixes mais populares entre espécies de fundo do Pacífico Norte,
o Cod do Alasca é um dos pescados de melhor qualidade disponível, com
um toque levemente adocicado e textura úmida e firme, ideal para uma
ampla gama de métodos de preparo.
DISPONÍVEL O ANO INTEIRO
Todos os pescados do Alasca são selvagens e puros, gerenciados de
forma responsável para sua contínua abundância. Capturado ao redor
do Golfo do Alasca, do Mar de Bering e das Ilhas Aleutas, o Cod do
Alasca está disponível congelado no ano inteiro.
RÁPIDO E FÁCIL DE PREPARAR
Disponível em filés e porcionado, o Cod do Alasca é fácil de preparar,
evitando desperdícios. O Cod do Alasca se destaca por si só no prato,
mas também é um ingrediente excelente em saladas, aperitivos e em
ensopados.
VERSÁTIL E ALTAMENTE ADAPTÁVEL
Com sua textura firme porém úmida, lombo distintivamente alto e seu
suave sabor levemente adocicado, o Cod do Alasca é adaptado
facilmente à maioria dos métodos de cocção, podendo ser tostado,
escalfado, cozido a vapor, refogado ou fritado em imersão para Fish
and Chips. O pescado é também complementado perfeitamente por
uma ampla gama de molhos, ervas, temperos e coberturas.
ORIGEM SUSTENTÁVEL
O Alasca é pioneiro em padrões para pesca sustentável e ecológica. A
pesca nesse estado adere ao conjunto das diretrizes mais reconhecidas
e aceitas no âmbito internacional, formuladas pela Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Ao garantir
proativamente uma captura saudável, selvagem e sustentável, o Alasca
protege seus pescados superiores para as gerações futuras.
O logo Alaska Seafood afirma seu suporte pela PESCA SUSTENTÁVEL.

Selvagem do Alasca

COD
ommon
·· Cod do Alasca
·· Cod do Pacífico
·· Cod Verdadeiro
·· Grey Cod

SEGURANÇA ALIMENTAR
· HACCP

NOME CIENTÍFICO
·· Gadus macrocephalus

roduct
· Congelado: eviscerado; sem cabeça
eviscerado (H&G); filés, sem pele ou
com pele, com espinhas ou sem pele/
desossado em filés interfolhados
(shatter pack) ou em embalagem
cartonada (layer pack); filés sem pele/
desossados e blocos moídos

ÉPOCAS DE PESCA
·· Pescado entre janeiro e meados de maio,
e entre setembro e outubro com
aberturas esporádicas durante o verão

dditives
· Nenhum

TAMANHO
·· Peso médio 2,3 - 4,5kg. Max. de 18kg
roduct

FATOS NUTRICIONAIS

100
23g
<1g
<0,5g

HabitatT
· Vive próximo ao fundo do mar e se
concentram de 100 a 250 metros de
profundidade no inverno, migrando para
águas mais rasas (menos de 100 metros
de profundidade) no verão

· Congelado: Sem cabeça eviscerado
(H&G) - caixas de 22,7 a 36,3 kg; filés
de 6,8kg - shatter packs de 6,8 /
master de 20,4kg e IQF packs de 4,5
a 11,3kg; filés e moídos em blocos de
7,5kg/master de 22,45kg

MÉTODOS DE CAPTURA
· Arrasto
· Espinhel de Fundo
· Armadilha
· Jig

ALIMENTAÇÃO DO PESCADO
· Incluí amêijoas, camarões,
caranguejos e peixes menores
nformation
· Filés firmes e úmidos, de cor branca
aperolada

90mg
45mg
280mg
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Para mais informações e materiais promocionais, visite nosso
website: www.alaskaseafood.com.br
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