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Habitat:

Alasca – Pacífico Norte

Tamanho médio:

2,7 Kg

Tamanho médio dos filés:

500 g – 900 g

Carne: Graças à sua dieta de plâncton, o salmão-vermelho tem uma carne
firme com uma cor vermelha intensa.
Uso: Ideal para assar na grelha ou no forno, assim como para preparar pratos de
peixe cru, o salmão-vermelho deve submeter-se sempre a um período de
cozimento mínimo, de modo que preserve toda a sua suculência.
Valor nutritivo: elevado teor de proteínas e Omega 3 - 100% selvagem e natural
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Os alevinos nascem nos rios e adquirem maturidade ao longo de 1 a 2 anos em lagos no interior
do Alasca. Depois migram para os estuários costeiros onde dão início a um período de 1 a 4
anos em água salgada. Com 4 a 6 anos de vida, regressam ao rio onde nasceram para se
reproduzirem e morrerem.

Contrariamente a outras espécies de salmão, o salmão-vermelho do Alasca alimenta-se quase
exclusivamente de plâncton e de pequenos crustáceos.

. A carne do salmão selvagem não apresenta veias de gordura, típicos do salmão de
piscicultura.
. Quase todo salmão selvagem é proveniente do Alasca e do Pacífico Norte (zona FAO 67)
. Quase todo salmão selvagem é salmão-do-pacífico (Genus Onchorhyncus)
. Quase todo salmão de piscicultura é salmão-do-atlântico (Salmo salar)

C

Não. As populações de salmão selvagem do Alasca estão protegidas por leis rigorosas, uma
estrutura de gestão de base científica e instrumentos que permitem dar resposta às variações
naturais de cada população de salmão selvagem, gerenciando assim os períodos de pesca.
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Ingredientes para 4 pessoas:
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• 1,2 Kg de Salmão selvagem defumado do Alasca cortado em
pedaços pequenos
• 60 tomates cereja
• ¼ pepino cortado em tiras grossas
• 4 colheres de sopa de suco de limão
• Pimenta do reino
• 600 ml de maionese com baixo teor de gordura
• 16 colheres de sopa de queijo fresco com 0% de gordura ou de iogurte
natural
• Casca de um limão finamente ralada
• 8 colheres de sopa de cebolinha fresca picado, ou salsa

Modo de preparo:
Introduza o salmão em 8 espetos de madeira para churrasco,
alternando cada pedaço de salmão com tomates cereja e pedaços
de pepino. Tempere levemente com limão e salpique pimenta do reino.
Misture a maionese com o queijo fresco ou com o iogurte. Acrescente a
raspa de limão com a cebolinha ou salsa - a gosto – e misture bem.
Sirva os espetinhos de salmão selvagem defumado do Alasca com a
maionese de ervas de acompanhamento. É gostoso, leve e saudável.
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