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Enmarcado na chamada Slowfood, xorde en todo o mundo
o Slowfish, para poñer en valor a pesca sostible. Isto significa
apoiar a pesca artesanal coidadosa cos fondos mariños e
concienciar á xente no consumo responsable. 

“O peixe bo, limpo e xusto”…

• É fresco.

• Procede dunha pesca responsable e artesanal.

• É capturado con técnicas sostibles e respectuosas co medio
mariño, como é o marisqueo e o palangre.

• Cumpre e supera a talla mínima esixida.

• Non foi capturado en época de reprodución da especie.

• Contamina menos, debido á menor distancia do seu trans-
porte, reducindo así as emisións de CO2 á atmosfera.

• Tamén é responsable consumir especies de ciclo vital breve.

CoñeCes o movemento 
Slowfish?
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Por Que Consumir espeCies 
de CiClo vital breve?

Os peixes e mariscos de ciclo vital breve son aqueles que aca-
dan antes a madurez e se reproducen con máis rapidez. Deste
xeito, as reservas de cada especie se rexeneran máis rápido.

Que espeCies da Costa da Morte
debemos Consumir?

Sardiña, xurelo, maragota, pescada, polbo, lura e todo tipo de
moluscos.

Reduce o consumo de...

Peixes que habitan nas profundidades mariñas coma o
atún, o peixe sapo, o peixe espada, o linguado europeo ou
o emperador.
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Gozar do Slowfish supón gozar dunha experiencia gastro-
nómica única, degustando o sabor e a textura xenuína do
peixe ao tempo que contribuímos a manter a comunidade
pesqueira na que atopamos a materia prima. Completa a túa
experiencia gastronómica empregando outros produtos do
teu redor: verduras, patacas, pan... E recorda sempre que
unha dieta equilibrada e variada é a mellor receita para coi-
dar a saúde e facilitar o crecemento.



www.domaraterra.com


