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A cozinha japonesa, cujo conhecimento sobre peixe e sobre as suas múltiplas aplicações
gastronômicas não se pode negar, há muitos anos trabalha com um peixe pouco conhecido no
resto do mundo: o guindara, peixe-carvão ou bacalhau negro.
Até há pouco tempo, nem sequer o país onde se realiza a maior parte das pescas (Estados Unidos)
tinha reparado neste peixe de carne suave e saborosa, com um elevado teor de óleo. Não
obstante, nos últimos anos, em virtude da crescente influência da cozinha japonesa, a guindara
vem ganhando adeptos e, hoje em dia, está presente nos melhores restaurantes do mundo.
Apesar de ser considerado um peixe branco, a sua carne é mais gordurosa do que a dos peixes
desta categoria. Efetivamente, nos Estados Unidos é conhecido também pelo nome de butterfish
(peixe-manteiga). Esta designação diz muito sobre as características deste peixe de textura lisa e
saborosa com um elevado teor de óleos.
A distribuição desta espécie localiza-se ao largo do Pacífico Norte, desde a baixa Califórnia até o
Alasca, ao Mar de Bering, nas Ilhas Aleutianas e também no Japão. Vive em águas profundas,
geralmente abaixo de 200 metros, muito embora realize migrações diurnas até a superfície e
regresse ao fundo do mar durante a noite.
A Guindara do Alasca é, além disso, um peixe de enorme longevidade que pode viver até 34 anos
(ou mesmo duplicar esta idade) e atinge a sua maturidade reprodutiva entre os três e os seis anos
de vida. Costuma desovar (cerca de cem mil ovos por fêmea) no final do inverno e no início da
primavera, sendo que a temporada de pesca ocorre entre Março e Novembro.
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Todas estas características definem as qualidades de um peixe cujo peso pode variar de 1 a mais
de 5 kg e cuja pesca ocorre, 75% das vezes, no Alasca. O sistema de pesca mais utilizado para a
pesca da guindara é o palangre. A sua pesca é rigorosamente controlada no Alasca para garantir
a sustentabilidade e é certificado como uma pesca bem gerida pelo Marine Stewardship Council
(www.msc.org).
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Alaska Seafood Marketing Institute
Escritório no Brasil
Telefone: (11) 2579-0431
asmibrasil@alaskaseafood.org
www.alaskaseafood.com.br
www.facebook.com/peixesdoalasca

Escritório de Marketing Internacional e Administração
311 N. Franklin Street, Suite 200 - Juneau, AK 99801
+1 907 465 5560
info@alaskaseafood.org
www.alaskaseafood.org
www.facebook.com/alaskaseafood

