
                                                                      

 

NOTA DE IMPRENSA           
          

Nueva Pescanova aposta na DOP Galiza na sua 
nova gama de mexilhões já cozidos 

 
Vigo, 01 de dezembro de 2017.- Aos lançamentos de Dippeo de camarões, a gama Petiscos e o Polvo 
cozido no seu próprio molho, a Nueva Pescanova acrescenta agora o da sua nova gama de mexilhões, 
uma aposta na qualidade superior e na praticidade. 

O Mexilhão cozido inteiro no seu próprio molho e o Mexilhão cozido meia concha ao natural são as duas 
novidades introduzida pela Nueva Pescanova introduz nos corredores de refrigerados, na firme 
convicção de levar todo o frescor do mar até à mesa do consumidor. 

Para isso, o Grupo seleciona mexilhão da Galiza (DOP), 100% natural, produzido em bateias das rias, 
sendo assegurada uma qualidade superior e o tamanho adequado das peças. De facto, 75% dos 
espanhóis têm o mexilhão galego entre as suas preferências, de acordo com o estudo de hábitos de 
consumo e alimentação. 

Outros pontos essenciais para satisfazer o consumidor são o seu sabor e a sua praticidade. Assim, os 
mexilhões são cozidos ao vapor seguindo o método tradicional – a receita favorita em Espanha segundo 
as buscas online –, e embalados com todas as garantias para conservar o seu sabor original e a sua 
frescura. 

Podem ser consumidos em frio ou quentes, como entrada ou acompanhamento, e em almoços e 
jantares como prato único, e também recheios, com arroz, em molho, etc., porque fornecem o seu 
sabor original à receita. 

Além disso, trata-se de um produto limpo, que poupa muitos minutos na cozinha. O facto de a 
embalagem da nova gama de mexilhões permitir a cozedura rápida em micro-ondas, também contribui 
para estarem sempre disponíveis para qualquer refeição. 

Assim, o Mexilhão cozido inteiro no seu próprio molho serve-se embalado a vácuo num saco de 1 kg que 
inclui até 45 peças, e o Mexilhão cozido meia concha ao natural é apresentado numa bandeja de 500 g 
(até 80 peças). 

 

Sobre o Grupo Nueva Pescanova 

O Grupo Nueva Pescanova é uma multinacional galega líder do setor especializado na captura, cultura, 
produção e comercialização de produtos do mar. Fundada em 1960, dá emprego a mais de 12.000 
pessoas e opera em 27 países de 4 continentes. A Pescanova comercializa os seus produtos em 80 países 
dos cinco continentes. 

 
 


