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INTRODUCCIÓ
El present treball és el resultat de sis mesos de feina per part de l’equip de
recerca de la Fundació Alícia al voltant del coneixement sobre la tonyina roja
del Mediterrani.
L’objectiu de l’estudi és crear un compendi de coneixement gastronòmic al
voltant d’aquest túnid que esdevingui una eina útil per a tot aquell que per
motius professionals o simplement per curiositat culinària vulgui aprofundir
en el tema. Després d’una intensa tasca de cerca podem assegurar que hem
assolit l’objectiu, creant un producte únic tant pel seu caràcter divulgatiu
com per la seva vocació pràctica, que pot resultar de gran ajuda a l’hora de
desenvolupar una autèntica gastronomia de la tonyina roja del Mediterrani a
l’Ametlla de Mar i per extensió a tot Catalunya.
Per accentuar el seu caràcter pràctic i simplificar la seva utilització, hem dividit
el treball en 4 parts, cadascuna amb un objectiu ben diferenciat:

Part 1. R
 eCORRegUT hIsTòRIC De la
TONyINa a la gasTRONOmIa
De la COsTa meDITeRRàNIa

1.1. iNFluèNcia SOciOecONòmica
de la PeSca i cONSum de
la tONyiNa
La tonyina ha estat sempre un peix venerat i desitjat pels pescadors i apreciat
a la cuina. Ha estat un negoci i una indústria, des del segle VII abans de
Crist. L’arqueologia i la literatura donen fe històrica i prehistòrica de la pesca i
consum de tonyina a la Mediterrània i als Mars del Sud.

1. Cos teòric

A les antípodes, en canvi, hi ha proves de la captura i consum de la tonyina
fa més de 42.000 anys.

La primera part del treball, aglutina i sintetitza tot el coneixement bàsic sobre la
tonyina que pot resultar d’interès per a les persones que la cuinen. Des d’una
breu aproximació històrica fins a les seves característiques morfològiques,
dietètiques i purament culinàries. Així doncs, en les seves pàgines es trobarà
un resum de les informacions que habitualment apareixen de manera
segmentada i inconnexa a diferents llocs i que sovint donen una visió parcial
del producte.

Tot i que sempre es destaca l’època romana com a època d’esplendor del
consum i pesca de la tonyina, a la zona de l’estret de Gibraltar, com a negoci
va començar en el període colonial fenici, a finals del segle VI aC, i la producció
de salaons de peix va créixer fins a assolir un alt nivell d’industrialització a partir
del segle V aC. El màxim prestigi històric de la tonyina va arribar en època de
l’Imperi Romà i, com a exemple de la seva popularitat, se sap que va donar
com a resultat l’encunyació de la seva imatge al revers de les monedes.

2. La guia útil

La indústria de la salaó de peix a l’antiguitat va arribar a tenir tal grau
d’importància per la mateixa salaó com per l’obtenció del gàrum, el
subproducte líquid pastós que s’assolia. A Grècia va ser un condiment més
i a Roma servia per amanir-ho tot: carn, peix o vegetals. Tot i que el gàrum
més apreciat era el de verat, el de peix blau en general, i el de la tonyina en
particular, surt mencionat en obres coetànies al seu consum.

L’eina pensada per donar un coneixement bàsic, amb les informacions útils
referents a la compra, la conservació i les tècniques de cocció de la tonyina,
dirigida tant al cuiner professional, com a l’aficionat i al consumidor.
3. Mapa conceptual de la tonyina
Tot el coneixement pràctic desenvolupat al treball, esquematitzat en un sol
espai per tenir una visió global de la cuina de la tonyina roja del Mediterrani,
que té com a objectiu ajudar els cuiners a crear plats basats en aquest
producte i en sinergia amb els altres ingredients propis del territori.
4. Receptari
Una idea de les possibilitats de plats que es poden arribar a fer amb la tonyina
roja del Mediterrani, amb una visió diferent que defuig l’excessiva influència
japonesa dels últims temps i reforça el dèbil receptari local d’aquest túnid.

En les obres clàssiques s’hi barregen anècdotes, observacions empíriques
i llegendes donades per certes. Els antic grecs, per exemple, sentien una
devoció molt gran per les tonyines del mar Negre, i en diferenciaven els
exemplars segons edat i sexe.
De la pesca, també en parlen altres obres. Claudi Elià (175-235 dC) li dóna un
tractament de peix venerat, anomenant-la “la gran pesca”, i explica amb tot
detall una jornada de pesca en una almadrava.
De la migració de la tonyina, en parlen ja els grecs que la tenien molt ben
documentada. Descriuen com aquest peix viatja des de les columnes
d’Hèrcules, a Cadis, fins al centre de la Mediterrània i assenyalen les
particularitats qualitatives de la seva carn segons la zona on era pescada o el
període en què se’n realitzava la captura. En defineixen el comportament, a
voltes solitari com el senglar, altres vegades per parelles com els llops o bé
en ramats, com les cabres.
L’autor antic que més èmfasi va posar a descriure la tonyina fou Aristòtil,
de qui molts altres van repetir-ne els arguments. Observa i detalla com la
tonyina fresa només un cop l’any i descriu com a l’entrar al mar Negre ho
feia per la riba dreta i en sortia per l’esquerra, detall que va ser acatat i difós
per la majoria d’aquells que van seguir difonent els hàbits biològics d’aquest
gran peix.
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1.2. t
 RactameNt gaStRONòmic
de la tONyiNa
Gastronomia de la tonyina dels antics
Als antics, els agradava a la brasa, sobretot la sorra, la ventresca. Aquesta
l’acompanyaven amb una salsa anomenada myttotós, una mena d’allioli.
També els satisfeien les diferents parts de la carn del cap i el clatell. El
receptari antic més reconegut, De re coquinaria, d’Apici, dels primers segles
de la nostra era, dóna diverses receptes per a la tonyina, jove o vella, amb
diverses salses per acompanyar la tonyina fresca i cuita a la brasa.
Pel que fa a les salaons, els antics en feien de dos tipus. En sec (on hi ha
drenatge dels sucs sortints) o en salmorra (sense drenatge i, per tant, humit).
En general, les salaons eren menja de pobre, però hi havia diverses salaons
de tonyina molt apreciades i considerades fora de l’abast dels que tenien
pocs recursos. Tot i que les parts més apreciades les consumien fresques
i a la brasa, salaven tots els diferents talls de la tonyina, alguns per ser
posteriorment dessalats i cuits a la graella o estofats.
Cal assenyalar que Jean-Louis Flandrin i Massimo Montanari destaquen a la
Historia de la alimentación, el paper de la tonyina com a aliment de masses.
L’any 582, a Constantinoble, en plena penúria alimentària, diuen que el poble
va ser salvat gràcies a una pesca miraculosa de tonyina.
Gastronomia de la tonyina en època medieval
Tot i que el peix era un aliment poc estimat pels medievals, com observem
per les poques referències escrites aparegudes a la literatura de l’època, la
tonyina, juntament amb la sardina, eren els peixos més apreciats.
Els primers grans llibres medievals en parlen. Le Viandier, de Taillevent, li
confereix una menció. El Sent Soví n’explica la tècnica de la salaó i també
com dessalar-la i coure-la amb sohenga (sofregit de ceba). El Llibre de Coc,
del mestre Robert de Nola, compta amb quatre receptes de tonyina fresca:
De tonyina en pa, Bona tonyina en casola, Bona tonyina bullida i Bona tonyina
en graelles, i existeix una cinquena recepta, De la tonyina salada ço és sorra,
que indica com dessalar i cuinar la tonyina salada.
Gastronomia de la tonyina en època moderna
La tonyina va entrar en decaiguda a la península Ibèrica a partir del segle
XVI, i sobretot, del XVIII, coincidint amb l’entrada del bacallà sec com a peix
més habitual dels mercats ibèrics. El motiu principal fou la disminució de les
quantitats de tonyina pescades, segurament degut a l’anterior auge, que va
disminuir-ne significativament la població.
Tot i així, es troben referències a la tonyina en diferents llibres de receptes
moderns. Al Libro del arte de cozina, de Diego Granado, publicat el 1599, llibre
per altra banda inspirat en el Llibre de Coc, dóna tres receptes de tonyina. al
Llibre de l’Art del ben cuynar, manuscrit de 1787 de Fra Sever d’Olot, apareixen
tres receptes de tonyina, mai fresca, sempre dessalada, en comparació amb
les set receptes de bacallà. Al receptari del segle XVIII Avisos e instruccions
per lo principiant cuyner, també dóna receptes a partir de tonyina salada, que
combina amb ceba crua i ingredients àcids com la taronja o el vinagre.
Dues obres del final de l’època moderna, característiques dels moviments
nacionalistes i romàntics del segle XIX, com són La cuynera catalana, publicada
a Barcelona el 1835, i La sciencia in cucina e l’Arte di mangiar bene, a Itàlia,

són dues obres on hi ha diverses receptes amb tonyina, tant fresca com salada
o en conserva, però el nombre és molt menor que les receptes d’altres peixos,
sobretot de les de bacallà.
Ja entrat el segle XX, el Llibre de Cuina Catalana, de Ferran Agulló, dóna
només dues receptes de tonyina. La primera, la recomana a la llauna o fregida
amb ceba i, la segona, la recomana en escabetx, situant-la al mateix nivell que
altres peixos com la sardina, el verat, el déntol, el nero o el lluç. La tonyina ja
havia deixat de ser un peix tan especial.
Canvis en la indústria de la tonyina
Des de les salaons dels grecs i romans, passant per les conserves fetes pels
àrabs, la tonyina és un peix que sempre s’ha associat a la conserva, en sal,
en oli i, modernament, enllaunada. És un fet fàcil d’explicar si entenem la
conserva com una solució radical als problemes d’abastament de menjar que
successivament han patit els diferents pobles.
Fins als primers anys del segle XX, abans de la Primera Guerra Mundial, la
pesca de la tonyina roja era artesanal i reclosa a la Mediterrània, mentre que la
pesca de la tonyina blanca, modernitzada cap al 1850, es desenvolupava al golf
de Gascunya, o golf de Biscaia, al mateix temps que la indústria conservera.
El 1906 ja es construeix la primera tonyinera concebuda per a la pesca de la
tonyina en conserva i, a partir de 1930, alguns vaixells ja van equipar les seves
bodegues amb frigorífics.

Part 2
Guia útil DE LA TONYINA ROJA

2.1. Conèixer la tonyina
2.1.1. Introducció al món dels túnids.
Biologia del peix i regulació
2.1.1.1. Característiques de l’espècie
La tonyina vermella pertany al gènere túnid dintre de la família dels
escòmbrids. Internacionalment, en llengua anglesa, es coneix com a Bluefin
Tuna i l’abreviatura usada és BFt. A partir d’aquest moment utilitzarem les
dues denominacions indistintament.
Morfologia
Els peixos de la família dels escòmbrids són típicament pelàgics i, per tant,
viuen allunyats de les plataformes continentals. Una de les característiques
principals d’aquesta família és el seu cos allargat i fusiforme. Tenen el cap gran
i de forma triangular amb un musell curt i unes mandíbules petites. Comptem
amb dues aletes dorsals, la primera més curta i la segona més llarga i seguida
d’una sèrie d’espinetes anomenades pínnules. L’aleta caudal és semilunar
i molt llarga. Aquestes aletes els permeten assolir velocitats de fins a uns
habituals 70 km/h en les migracions. Presenten la coloració típica dels peixos
pelàgics, blau cobalt, amb un dors fosc i un ventre clar.
Dintre de la família dels escòmbrids es troba el gènere Thunnus (túnids) on
s’ubiquen les diferents varietats de tonyina. Altres gèneres de la mateixa
família són el gènere Scomber, on hi ha les diferents espècies de verat, o
altres gèneres com el Gymnosarda o el Katsuwonus on hi ha els bonítols.
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El gènere Thunnus està format per una dotzena de peixos que viuen en
oceans i mars d’aigües temperades. Gràcies a les seves característiques
morfològiques, les diferents espècies de tonyina poden nedar a velocitats
entre els 3 i els 7 km/h, però poden assolir els 70 km/h i, excepcionalment i en
recorreguts curts, els 110 km/h. La carn del múscul dels túnids és vermellosa
a causa del seu alt contingut en hemoglobina (fins a 380 mg en 100 g de
múscul) i en mioglobina (fins a 530 mg en 100 g de múscul), molt més elevat
que qualsevol altra espècie de peix.

Les moles es desplacen a gran velocitat i només pausen la seva trajectòria
quan troben un banc d’alguna espècie marina per alimentar-se. La gamma
d’organismes de què s’alimenta és molt àmplia i variada: crancs, crustacis,
calamars, gambes, peixos i larves de peixos i invertebrats marins.

Alguna de les espècies més grans de túnids poden arribar a augmentar la
temperatura corporal amb la seva alta activitat muscular i assolir temperatures
més altes que les aigües on viuen. Això els permet sobreviure en una varietat
més gran d’entorns marins. Les espècies de tonyina es divideixen entre
les que viuen en aigües a temperatures més elevades, amb un mínim de
18 ºC, també anomenades tropicals, i les d’aigües més fredes, amb unes
temperatures mínimes de 10 ºC. En tots dos casos també poden trobar-se
en les aigües no pròpies en les seves migracions, però no és el més habitual.

O altres animals marins per alimentar-se. Més del 50% de la seva dieta sol ser
de peixos, entre un 10% i un 20% de cefalòpodes i, segons el territori, també
són representatius els crustacis. Segons un altre estudi científic que avalua els
requeriments nutricionals de la Bft, publicat pel departament de Biologia de la
Universitat de Cadis, els aliments que més consumeix són petits peixos, com
anxoves, crustacis i cefalòpodes (calamars) sense especificar-ne percentatges.

Algunes característiques comunes dels túnids són la presència de dues aletes
dorsals, ben separades, la primera d’espines i la segona de ratlles toves.
Tenen un cos més aviat arrodonit i recobert tot d’escames, més grans a la
part superior. La part dorsal és de color blau fosc i la part ventral és més aviat
platejada. El peix adult pot arribar a tenir una talla entre els 3 i 8 m i pot arribar
als 600 kg de pes.

L’alimentació diària de la tonyina representa entre un 5% i un 15% del seu
pes. Així, una tonyina de 100 kg de pes necessita diàriament entre 5 kg
de peix.

Comportament migratori i reproductiu
La tonyina és un animal migratori. Sol recórrer entre 14 i 50 km al dia i les
seves rutes migratòries poden allargar-se durant 60 dies seguits. En aquests
recorreguts, algunes espècies de tonyina poden submergir-se fins a 1.000 m
de profunditat tot i que la majoria neden formant bancs prop de la superfície.
Els seus hàbits migratoris estan relacionats amb els seus hàbits alimentaris
i reproductius. Una tonyina és capaç de desplaçar-se 6.000 km per a trobar
aigües on reproduir-se còmodament. A més, es desplacen juntes, formant
moles que poden arribar als diversos quilòmetres de llargada i que poden
aplegar fins a 5.000 peixos.
Per reproduir-se prefereixen aigües càlides, entre els 24 i els 27 ºC, i llocs
propers a plataformes continentals escarpades.

Hàbitat
Com a peix pelàgic qué es, passa la major part de la seva vida prop de la
superfície d’aigües temperades de zones subtropicals, les tonyines juvenils
solen viure més a la superfície i, com més gran i adulta és la tonyina, més se
la pot trobar en aigües mesopelàgiques, de més profunditat i més fredes. La
tonyina vermella de l’Atlàntic pot viure en un rang de profunditat entre els 0 i
els 1.000 metres. La distribució de la tonyina a l’Atlàntic és bastant àmplia. A
la part occidental es pot trobar des de l’illa de Terranova, al nord del Canadà,
fins a Brasil i, per la part oriental, des de Noruega fins a la costa de Mauritània,
incloent-hi la Mediterrània i el mar Negre.
Hàbits alimentaris
Totes les espècies del gènere túnid són depredadors molt actius que per caçar
les seves preses formen moles molt nombroses que els permeten encerclarles per facilitar-ne la captura. Aquestes construccions també serveixen a les
tonyines juvenils, que queden amagades dintre la mola de tonyines adultes i
aquesta els ofereix protecció davant els possibles depredadors.

La tonyina vermella del Mediterrani arriba a la maduresa sexual als 4 ó 5 anys,
quan ja mesura entre 1 i 1,2 m i pesa entre 25 i 35 kg. Segons un informe del
SCRS de l’ICCAT del període bianual 2010-2011, la maduresa sexual de la BFt
és assolida arribats els 25 kg de pes (4 anys) en les tonyines nascudes al mar
Mediterrani i, en el cas de les BFt nascudes al golf de Mèxic, la maduresa
s’assoleix als 145 kg de pes (9 anys). És en aquest moment que les tonyines
surten de les aigües temperades i comencen les seves migracions per l’oceà
Atlàntic i retornen a desovar al seu lloc d’origen en període reproductiu. Els
ous són pelàgics i esdevenen larves planctòniques, molt difícils d’identificar
fins que no assoleixen una mida mínima de 3 mm. Una tonyina adulta és capaç
d’alliberar entre 5 i 30 milions d’ous a l’any.

2.1.1.2. Varietats de tonyina
Són conegudes popularment com a tonyina moltes espècies, totes elles
dintre de la família dels escòmbrids. S’identifiquen les espècies que més
s’assemblen a la tonyina vermella i de més gran consum.
Cal destacar les tres primeres espècies llistades, denominades les tres com
a Bluefin tuna, però amb diferències morfològiques suficients com per ser
catalogades com a espècies diferents.
Pel que fa referència a la tonyina comercialment etiquetada com a tonyina
vermella, equívocadament algunes vegades, pot pertànyer a una de les sis
primeres tonyines llistades (les 3 espècies anomenades com a bluefin tuna,
la yelowfin tuna, la bigeye tuna o la albacore tuna).
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Llom magre
(part
superior,
vermell
intens)

Atlantic
Bluefin tuna

Thunnus
thynnus

40 cm 2 m. Poden
arribar
als 3 m.

Ulls petits
respecte la resta.
Aleta pectoral
molt curta. Zona
superior molt
fosca, la inferior
és platejada.
Primera aleta
dorsal groga,
segona vermella.

Altament migratori
i transoceànic. Es
distribueix per
tot l’Atlàntic. Es
reprodueix a
l’estiu. Pot
arribar a pesar
600 kg, és
l’espècie més
grossa.

Tonyina
vermella
del Pacífic

Pacific
Bluefin tuna

Thunnus
orientalis

40 cm 2 m. Poden
arribar
als 3 m.

Molt semblant a
la thunnus thynnus.
Ulls petits respecte a
la resta.
Aleta pectoral molt
curta. Zona superior
molt fosca, la inferior
és platejada.
Primera aleta dorsal
groga, segona vermella.

Es distribueix
sobretot pel
Pacífic nord tot i
que també se’n
troba al sud.
Del juny al
setembre migra a
zones d’aigües més
càlides per
reproduir-se.

Es consumeix als països mediterranis on
es pesca i al golf de Mèxic. En ser la
tonyina més ben valorada, la majoria
s’exporta i per tant són el mercat
japonès, juntament amb el brasiler,
l’americà i l’europeu, els més grans
consumidors.
Es consumeix fresca ja que és la
tonyina organolètpicament més valorada,
tot i així, tradicionalment, també
s’han elaborat salons i conserves amb
les parts menys nobles.
Tonyina
vermella
de l’oceà
Atlàntic
Sud

Southern
Atlantic
Bluefin tuna

Thunnus
Maccoyii

40 cm160 cm

Molt semblant a la
thunnus thynnus
però més petita,
la panxa platejada
s’alterna amb
ratlles i punts
blancs. Les dues
aletes són
grogues, la segona
més vermellosa.

Altament
migratori. Es
distribueix pel
sud de l’oceà
Atlàntic, l’Índic
i el Pacífic.

Tradicionalment es consumia als països
on es pescava, a la costa oriental d’Amèrica del
Sud, a la costa Sud-africana,al
sud de l’Índic, avui en dia la majoria
es pesca per exportació, com la tonyina
vermella de l’Atlàntic i moltes vegades
es ven com a tal. Els usos són els
mateixos.

La seva quantitat de greix és menor i
per tant no és tant apreciada com la
tonyina de l’Atlàntic. Es consumeix als
pobles on tradicionalment es troba:
costa oest d’Amèrica i el Japó, Oceania i
voltants. La seva semblança amb la
tonyina roja de l’Atlàntic porta a
confusions en la seva venda tot i que
el seu preu està per sota.
Tonyina
d’aleta
groga o
rabil

Yelowfin tuna

Thunnus
albacares

40 cm 1,7 m.

Cos molt més
estilitzat. Aletes
caudal i anal molt
llargues. Color
fosc i aletes i
peduncles grocs.

Prefereix aigües
tropicals. Es
reprodueix tot
l’any, però amb
pics estivals.

Consumida en les mars temperades on es
troba, tant de l’Atlàntic com del
Pacífic i de l’Índic. Moltes vegades es
ven com a tonyina vermella per la seva
semblança i els usos són els mateixos.
La proporció del seu ús en la indústria
conservera respecte la tonyina roja és major.
Tonyina
d’ulls
grossos

Bigeye tuna

Thunnus
obesus

40 cm 1,7 m.

Cos més arrodonit
i ulls més grans.
Aletes grogues
marronoses.

Viu en aigües càlides
de l’Atlàntic, del
Pacífic i de l’Índic.
Es poden reproduir
tot l’any, però
normalment fan
dues postes d’ous.

Com en el cas anterior, es consumeix
tradicionalment per tots els oceans on
es troba tot i que avui en dia es pesca
massivament i es ven com a tonyina
vermella. Els seus usos són els
mateixos. La proporció del seu ús en
la indústria conservera respecte a la
tonyina vermella és major.
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Nom
popular

Nom
internacional

Nom
científic

Mida
mitjana

Característiques
morfològiques

Hàbitat i
comportament

Nom
popular

Nom
internacional

Nom
científic

Mida
mitjana

Característiques
morfològiques

Hàbitat i
comportament

Tonyina
blanca

Albacore
tuna

Thunnus
alalunga

40 cm 1,1 m.

La seva aleta
pectoral pot
arribar a
sobrepassar
l’anal. Presenta
grans ulls negres.

Distribuïda per
les aigües
temperades de tot
el món. Es
reprodueix el juny
i juliol. Se la
coneix com a
“bonito del
Norte”.

Tonyina
d’aleta
negra

Blackfin tuna

Thunnus
atlanticus

70 cm.

Llom negre blavós,
totes les pínules
són fosques i té
una àmplia zona
ventral clara.

Aigües tropicals
de l’Atlàntic
oest. S’alimenta
prop de la
superfície i es
reprodueix més
lluny de la costa.
Forma grans bancs
amb skipjack.

A l’estiu es pesca sobretot al
Cantàbric on és tradicional consumir-ne.
Tot i que es ven fresca, és molt
habitual que sigui usada per a
conserves en oli, i com a “bonito del
Norte” es distribueix.

Bonítol

Atantic
bonito

Sarda sarda

65 cm.

Té com a mínim 7
ratlles al dors de
color fosc sobre
fons blavós verdós.
La zona ventral
és blanquinosa.

Comunes en aigües
càlides de l’Atlàntic.
Salten sobre la
superfície de l’aigua
quan busquen
preses. Es reprodueix
a l’estiu en aigües
càlides.

Es pesca juntament amb la tonyina llisada i
moltes vegades l’ús final és el mateix. Tot i
que tradicionalment es menjava fresca, avui
en dia la majoria és destinada a la indústria
conservera.

Bacoreta

Little
tuna

Euthynnus
alletteratus

63 cm.

No és un túnid tot i que és de la mateixa
família, i els exemplars són molt més petits.
Per tant, ja és més difícil que es vengui com
a tonyina vermella. Es consumeix fresc a la
majoria de països de la costa Atlàntica d’on és
habitual, tot i que actualment té molta importància en la indústria conservera.
Tonyina
llisada

Skipjack tuna

Katsuwonus
pelamis

40 cm 70 cm.

Es distingeix per
tenir ratlles
fosques a la zona
ventral, el dors
és fosc amb tocs
púrpures.

En aigües tropicals
i subtropicals de
tot el planeta.
Forma grans bancs
(amb blackfin) arribant
als 50.000 exemplars.
Es reprodueix en
aigües tropicals
durant tot l’any i
en subtropicals a
l’estiu.

Molt semblant al cas anterior, de fet
tenen una mida semblant i moltes
vegades es confon l’una per l’altre.
Tradicionalment s’ha consumit fresca
per tot l’Atlàntic però avui en dia és
majoritariament usada per a la indústria
conservera.

Es distingeix per
uns punts negres
que té a l’inici
de la zona ventral.

Distribuït per tot
l’Atlàntic coster,
sense ser un peix
gaire migrador. Es
reprodueix d’abril
a novembre.

Consumit tradicionalment fresc, aquest
germà petit dels túnids sol ser pescat
com a activitat esportiva. També se’n
comercialitzen conserves.

Melva

Bullet tuna

Auxis Rochei

35 cm.

Té unes 15 ratlles
obliqües i fosques
al dors sobre un
fons blau verdós.
La zona ventral és
clara i platejada.

Viu a tot
l’Atlàntic,
sobretot en aigües
càlides on desova
de juny a juliol.

La melva i la bacoreta són molt semblants. De
fet són difícilment diferenciables en una mateixa mola. Els seus usos són semblants, tant
es consumeix fresca com en conserva i sol
ser destinada a ser la caça de la pesca
esportiva.
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2.1.1.3. Regulació pesquera.
Tipus de pesca aplicada
Tipus de pesca de tonyina
L’home ha consumit productes del mar fins i tot abans de desenvolupar
tècniques de pesca, recollint aquell peix que quedava a la sorra de primera línia
de mar o recollint els mol·luscs enganxats a la roca. A mesura que avançaven
les arts de pesca i apareixien els mètodes de conservació, augmentava el
volum de peix pescat i per tant consumit. A continuació es presenten les arts
de pesca majoritàries al llarg de la història i amb les quals s’ha pescat la tonyina.
A l’antiga Roma l’art de pesca més habitual era la línia de mà o les arts
de platja.
A final de l’època medieval van sorgir amb força les almadraves a la
Mediterrània i es va arribar a quantitats pescades de 15.000 tones/any. Tot
i així existeix documentació que descriu l’existència d’aquest art des del
segle VII aC. És un art de pesca ancestral transmès pels àrabs als pobles
de la Mediterrània. Existeix un ritual al voltant de la pesca per almadrava.
A la meitat del XIX es desenvolupa la pesca amb esquer viu al mar
Cantàbric.
A la segona meitat del XX apareix la pesca d’encerclament (o teranyina) i
amb palangre a l’Atlàntic nord i a la Mediterrània.
A la dècada dels 90 del segle XX es desenvolupa, primer a Austràlia i
més tard a Espanya, l’activitat d’engreixament de la tonyina vermella en
captivitat, les piscines.

Pesca amb esquer viu
A mar obert els pescadors llencen a l’aigua, mitjançant mànegues, peixos
esquer simulant un banc de peixos vius per atraure els bonítols o tonyines que
s’acostaran per alimentar-se. Els pescadors s’alinien al costat de les barques
amb les seves canyes.
Teranyina, pesca d’encerclament o art de cèrcol
Aquest ormeig o art de pesca és el responsable de la captura de la majoria
de peix blau. Aquest tipus de peix es desplaça en bancs (moles). Són peixos
migratoris que es mouen per la superfície o entre dues aigües i s’orienten amb
la llum. Per tant aquest sistema de pesca permet una gran quota de pesca
respecte a l’esforç destinat.
La tècnica consisteix en una xarxa de 330 m de llargada i com a màxim
80 m d’amplada, en el cas del peix blau petit, suspesa d’una barca principal. La
xarxa té uns flotadors a dalt que la sostenen i, a la part de inferior, uns ploms i
unes anelles a través de les quals passa la sàgola que és la corda que permet
tancar la xarxa per sota i capturar el peix. Quan la xarxa s’allibera a l’aigua ho
fa envoltant a una barca de suport que té un focus de llum per atraure el peix
i que resta al mig del cercle. Es tanca la xarxa per la part inferior amb l’ajuda
de la sàgola com si d’una gran bossa es tractés. El procediment amb focus
de llum és sobretot usat per pescar peix blau petit (verat, sardines, seitons) i,
en el cas de la tonyina, el procediment és el mateix però com que es pesca
de dia no fa falta el focus de llum.
Aquest tipus de pesca implica desplaçaments constants de les embarcacions
en busca de les moles i, per tant, no existeixen caladors concrets sinó que
les zones més riques en nutrients on els peixos es paren, sobretot a desovar,
són les més buscades per practicar aquest art.

Almadraves
És l’art de pesca més antic que es coneix (conegut ja per grecs, egipcis i
cartaginesos). És un art fix, parat a prop de la costa i destinat sobretot a la
pesca de la tonyina.
Està format per un conjunt de xarxes de grans dimensions col·locades en
perpendicular a la línia de la costa, en fondàries de 20 a 50 m, i en vertical
respecte el fons marí. La seva funció és barrar el pas de les espècies
migratòries. La primera gran xarxa, anomenada cua, d’uns 250 m de llargada,
comunica a través de diverses obertures, anomenades boques, amb diversos
compartiments rectangulars de 200 o 300 m de llargada. A llarg del sistema
laberíntic de les xarxes, i amb l’ajuda dels pescadors que les empenyen amb
xarxes auxiliars, les tonyines arriben a la cambra final anomenada “cambra
de la mort” o “cop”. Aquesta última cambra té el fons cobert per una
xarxa horitzontal que, en aixecar-la per les bandes, fa pujar les tonyines a la
superfície. Des de les embarcacions, les tonyines són pescades una a una
amb l’ajuda d’uns ganxos i s’embarquen a bord d’un dels vaixells de pesca. Es
calcula que només es captura entre un 5 i un 7 % de les tonyines que passen
per l’almadrava i actualment amb un pes mínim de 30 kg.

Estructura submarina de les diferents
cambres d’una almadrava. S’observa
la cambra de la mort a l’esquerra de
l’esquema.

Xarxa per a pesca amb teranyina

Palangre
El palangre és un art de pesca que consisteix en una corda (anomenada també
línia mare o línia principal) de la qual pengen tot un seguit de cordes petites
acabades amb un ham. Gràcies a un sistema de boies, flotadors i ploms lligats
a la corda mare, aquesta es submergeix a diferents profunditats i permet
diferenciar entre palangre de fons o palangre de superfície. El palangre de
fons es pesca com a mínim a 50 braces de la costa (1 braça són 1,76 m),
amb una llargada màxima de 7 km de la corda mare i amb un màxim de 3.000
hams, assolint profunditats de pesca entre els 80 i els 300 m. El palangre de
superfície pot arribar fins als 60 km de llargada de corda mare amb un màxim
de 10.000 hams.
Aquest tipus d’art permet agafar peixos blaus migratoris com bonítols o
tonyines, en el cas del palangre de superfície. o bé penegals, moles o congres,
en el cas del palangre de fons. En ambdós casos cal escar els hams amb
altres peixos.
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2.1.1.4. Legislació pesquera i organitzacions
reguladores

Palangre de fons i de superfície

Piscines
De la mateixa manera que la pesca és un símil de la caça animal o la
recol·lecció vegetal, les piscines de peixos són el símil de l’agricultura o
la ramaderia. El que s’anomena aqüicultura (la cria i/o engreix d’espècies
aquàtiques destinades a la comercialització i consum) existeix de forma
tradicional al litoral mediterrani des de fa molts segles (n’existeixen restes
arqueològiques romanes). La producció intensiva i industrial ha coincidit amb
l’alta demanda d’aliments d’origen marí.
Això ha fet que aquesta activitat hagi crescut de forma exponencial en els
últims anys, tot representant prop de la meitat de tot el peix que es menja
al planeta.
La pesca per encerclament amb el transport i engreix a les piscines tal i com
el coneixem avui en dia va començar a Austràlia a principis dels anys 90.
El peix era una espècie de túnid més petit (en edat adulta pesava entre 10
i 20 kg). La pesca en piscines a Catalunya va començar a mitjan anys 90,
liderada pel grup Balfegó. Les seva piscina de tonyina roja situada a l’Ametlla
de Mar consta d’una superfície de 300.000 m 2. Hi ha diferents piscines
d’engreix, cada una pot fer uns 50 m de diàmetre i uns 25 m de fondària. A
cada una hi caben entre 1.000 i 1.200 tonyines.

La regulació pesquera, les institucions que la porten a terme i la varietat i
quantitat de normatives vigents referents al control de la pesca són molt
àmplies i complexes a causa de la naturalesa de la mateixa. La pesca es realitza
en un espai públic com és el mar i el peix és un recurs natural i renovable,
aquestes condicions provoquen que no estigui sotmès a legislacions privades.
El marc de referència de la política pesquera a Espanya va canviar quan
aquesta es va adherir a la UE l’any 1986. La Comissió Europea, encarregada
de tal comesa, marca la Política Pesquera Comuna (PPC), bàsicament aplicable
a l’oceà Atlàntic, però menys desenvolupada pel que fa referència al mar
Mediterrani.
La política pesquera de l’Estat Espanyol té les competències específiques
en aigües territorials i cedeix als governs autonòmics les competències
en aigües interiors i aspectes relatius a l’ordenació del sector com són la
comercialització, les organitzacions, la construcció i la modernització dels
vaixells de pesca.
Pel que fa a la política pesquera catalana, la seva normativa bàsica és aplicable
a la normativa espanyola. La pesca d’arrossegament, la de palangre, les arts
menors i la pesca de tonyina són regulades per lleis aplicables a tot el mar
Mediterrani. Només la pesca amb teranyines està regulada per una llei d’àmbit
estatal.
L’any 1966 es va crear un organisme supraestatal anomenat ICCAT (Comissió
Internacional per la Conservació de les Tonyines Atlàntiques) que és
l’encarregat de controlar la pesca dels túnids i espècies afins a l’oceà
Atlàntic i als mars adjacents. Aquest organisme fixa anualment, basant-se
en els informes científics del seu comitè de recerca i estadística (SCRS),
recomanacions i resolucions referents a diferents aspectes de la pesca que
permeten l’explotació sostenible de les espècies que gestionen.
Pel que fa a la tonyina roja de l’Atlàntic, l’ICCAT fixa mesures pertinents per
als diferents aspectes de control. Segons la publicació del 2011 “Compendi
de recomanacions i resolucions en matèria d’ordenació adoptades per ICCAT
per a la conservació de túnids atlàntics i espècies afins”, de la pàgina 35 a la
84 dicta les següents recomanacions i resolucions.
Recomanació respecte a la captura de BFT no comunicada, incloses les
captures no comunicades en una altra part.
Recomanació suplementària d’ICCAT sobre la investigació de la BFT
de l’Atlàntic central del nord.

Instal·lacions de la Piscina Balfegó
a l’Ametlla de Mar

Exemplars de tonyina en una piscina

Resolució relativa a l’informe de SCRS sobre la barreja de la BFT a
l’Atlàntic.
Recomanació sobre l’engreix de la BFT.
Resolució sobre la pesca de la BFT a l’oceà Atlàntic.
Resolució relativa a la investigació científica sobre l’origen de
l’estoc i la barreja de BFT a l’Atlàntic.
Recomanació suplementària sobre el programa de recuperació de la
BFT a l’Atlàntic oest.
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Recomanació que esmena la recomanació sobre l’establiment d’un pla
de recuperació plurianual per a la BFT al l’Atlàntic Est i al mar Mediterrani.
Pel que fa a les quotes de captura (TAC) establertes anualment, per a l’any
2011 es van estipular 12.900 tones. Aquesta quantitat es va dividir entre els
països membres de l’ICCAT i es va establir una quota preferent per a la UE
que posteriorment es va encarregar de repartir la quota entre els seus països
membres.
També es fixen vedes referents al tipus de pesca, a la mida del peix (mínim
de 30 kg) i altres mesures de control. A continuació es resumeixen alguns
dels fets més significatius i les consegüents preses de decisió i normatives
referents a les captures i al tipus de pesca portades a terme per l’ICCAT en
els anys anteriors al 2011.

Situació de la BFT
Recomanacions científiques SCRS
1994 - 1997

2006

Nova avaluació de l’estoc de BFT.

Entra en vigor el nou “Pla de recuperació
de la tonyina roja a l’Atlàntic oriental i mar
Mediterrani”.
Entra en vigor la mesura que augmenta la
MLS a 30 kg.
Pesca per encerclament i palangre només
permesa durant 6 mesos/any.

2008

Els consells científics recomanen quotes
molt més restrictives que les que
finalment fixa l’ICCAT.

Revisió del pla del 2006. Quotes fixades de
15.000 a 22.000 tones.

2009

Al·ludint a un factor del 15 % de
disminució en la mesura de les captures,
el SCSR recomana una nova restricció.

Fixa una quota de 13.500 tones.
Limita la pesca per esquer a 4 mesos/any.
La pesca per palangre i esportiva a 5
mesos/any. Encerclament 1 mes
Es mantenen les quotes per encerclament
i palangre però la pesca per esquer només
es permet 2 mesos/any.

2010

Al 1997 la biomassa de reproductors
occidental estava entre el 14% i el 17%
respecte als valors de 1975.

2011

La correlació entre les captures al
Mediterrani i l’esforç és negativa. Així,
el nombre de captures augmenta si els
mesos en què es pot pescar disminueixen.
La relació entre el nombre de captures i
MLS és positiu.

2012

S’observa recuperació a la biomassa. Es
recomana mantenir TAC o pujada lleugera.

1r. pla de recuperació BFT occidental.
Mesures:

1998

Mesures preses per ICCAT

2007

Mesures preses per ICCAT

Les captures declarades de BFT oriental
durant aquest període foren el doble que
les que hi havia hagut els 20 anys anteriors.

Situació de la BFT
Recomanacions científiques SCRS

1998-2002 pesca per encerclament
permesa 11 mesos any per pesca. No
limitació a la pesca de palangre i
la d’esquer.

Es puja el TAC a 13.500.

1998-2003 MLS (mínim pes peça
pescada) de 6,4 kg.
1999

Greenpeace publica un informe denunciant
l’esgotament de l’espècie i analitzant-ne les
causes: la principal, la pesca pirata.

2000

El comitè detecta una forta
sobreexplotació i una mortalitat per
pesca 2,5 vegades superior al que es
considera sostenible.

Ignora en part els consells dels científics
i fixa una quota teòricament insostenible per
als anys 2003-2006. La quota és un 18 %
per sobre de les recomanacions científiques.

2002

Avaluació oriental i occidental de la BFT.
L’estudi indica que la biomassa
reproductora (SSB) ha minvat i que el
potencial de recuperació perilla. També
es fa referència a la gran quantitat de
peix immadur capturat i no declarat.

Ignora en part els consells dels científics
i fixa una quota teòricament insostenible
per als anys 2003-2006. La quota és un
18 % per sobre de les recomanacions
científiques.

2003

Prohibeix la pesca de palangre durant el
juny i el juliol.

Gestió pesquera
Per aplicar tot aquest seguit de mesures dictades per organismes
internacionals o nacionals a la producció pesquera fa falta una bona gestió.
La pesca de la tonyina vermella a l’Estat Espanyol s’articula al voltant de dos
eixos fonamentals. Per una banda, el que anomenem gestió de pesca o gestió
pesquera, que són el conjunt de decisions preses des de les institucions
polítiques i que afecten a les organitzacions que s’hi dediquen. És important
la col·laboració i diàleg entre els governs (o òrgans pertinents) i els pescadors
(o les seves organitzacions) per establir les millors reglamentacions possibles
per assolir la millor gestió pesquera possible. En segon lloc, cal disposar d’unes
mesures de control suficients per comprovar i avaluar la correcta viabilitat de
les mesures preses i la seva correcta execució.
Als pescadors, també els cal tenir una bona organització interna per defensar
millor els seus interessos i els del mar davant la política de gestió pesquera
corresponent.
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2.1.2. Valoració nutricional
Els beneficis nutricionals de la tonyina són àmpliament coneguts pel seu alt
valor proteic i la seva aportació en greixos insaturats omega 3, beneficiosos
per a l’organisme humà.
La següent és una taula nutricional completa de la tonyina, amb totes les
aportacions en nutrients, vitamines i minerals essencials.

Energia [kcal]
226
Calci [mg]
40
Vit. B1 Tiamina [mg]
0,16
Proteïna [g]
21,5	Ferro [mg]
1
Vit. B2 Riboflavina [mg]
0,16
Hidrats de carboni [g] 0
	Iode [μg]
50
Eq. niacina [mg]
17,05
Fibra [g]
0	Magnesi [mg] 28
Vit. B6 Piridoxina [mg]
0,46
Greixos totals [g]
15,5
Zinc [mg]
0,5
	Ac. Fòlic [μg]
15
AGS [g]
4,149	Seleni [μg]
82
Vit. B12 Cianocobalamina [μg] 4,3
AGM [g]
3,434	Sodi [mg]
43
Vit. C Ac. ascòrbic [mg]
0
AGP [g]
4,415	Potassi [mg] 363	Retinol [μg]
60
AGP/AGS
1.06	Fòsfor [mg] 200		Carotenoides (Eq. ß carotens) [μg]0
1.89			
Vit. A Eq. Retinol [μg]
60
(AGP + AGM)/AGS
Colesterol [mg]
48			
Vit. D [μg]
4,5
Alcohol [g]
0			
Vit. E Tocoferols [μg]
1
Aigua [g]
63

Com a peix blau que és la BFT conté uns alts nivells de greix però la quantitat
present en la carn depèn molt de la part de la tonyina de què es tracta. Segons
les taules de composició alemanyes Souci, Fachmann, Kraut el percentatge
de greix de la tonyina pot variar entre un 4,2 i un 24 %, amb un valor mitjà
del 15%. Aquests greixos estan caracteritzats per contenir una alta proporció
d’àcids grassos insaturats omega 3, els quals aporten un benefici a l’organisme
per les seves propietats cardiovasculars i saludables. El greix de la tonyina
també conté alguns àcids grassos de cadena llarga altament insaturats que
són essencials per al nostre organisme (PUFA).
El percentatge de proteïna d’alt valor biològic és d’entre el 18 i el 24%. La
proteïna d’alt valor biològic és aquella que conté més quantitat d’aminoàcids
essencials (aquells que l’organisme humà no és capaç de sintetitzar i que,
per tant, ha d’ingerir).
Destaquen les vitamines hidrosolubles del grup B i la liposoluble A, que
ajuda a mantenir la vista en bones condicions, i la vitamina D, que ens ajuda
a absorbir millor el calci dels aliments. L’aportació de minerals destaca en
fòsfor, que ajuda a regular l’activitat muscular, en magnesi, que millora el
sistema immunitari, i en ferro, necessari per a la formació de la sang. El seu
alt contingut en purina no la fa recomanable per aquells que pateixen de gota,
ja que el metabolisme humà la transforma en àcid úric, nivells alts del qual són
perjudicials per al correcte funcionament metabòlic.

2.1.3. Factors interns que determinen
les propietats de la carn
A continuació es detallen els factors que depenen del tipus de tonyina, del seu
hàbitat i del tipus de sacrifici i que determinen la qualitat de la carn.
Moment del cicle
La tonyina tradicionalment es pesca en el moment en què migra cap a mars
més càlids per reproduir-se. És en aquest moment que el peix està
millor alimentat i té, per tant, un factor altament apreciat per tot allò que
organolèpticament representa. També ha recorregut grans distàncies i, per
tant, el múscul ha treballat més, la textura de la carn serà més ferma. En
resum s’obté una carn amb
Major palatabilitat en boca.
Més transmissió d’aromes liposoubles.
Millor textura.
Edat
La tonyina neix en aigües temperades, allà mateix on desova. Les tonyines
juvenils solen restar en aquestes aigües fins que assoleixen una maduresa
sexual.
Segons la normativa ICCAT no es poden pescar tonyines inferiors a 30 kg de
pes. Com hem dit anteriorment la tonyina assoleix la maduresa sexual abans
d’assolir aquest pes. Per tant, tota tonyina pescada al mar Mediterrani serà la
d’un exemplar adult.
Si el peix pescat encara no ha sortit cap vegada del mar Mediterrani on
ha nascut, la seva carn serà menys ferma i grassa ja que encara no haurà
recorregut les llargues distàncies que travessa un cop migra cap a l’Atlàntic.
La seva alimentació també serà variable, en funció del tipus d’aigües on es
troba i l’edat. Els peixos més petits mengen proporcionalment més quantitat
d’aliments que els exemplars més grans.
Zona, condicions i tipus de pesca
Aquestes zones es troben tant al mar Mediterrani com al golf de Mèxic.
En el cas del mar Mediterrani, el període de pesca permès per l’ICCAT
està establert entre el 15 de maig i el 15 de juny. La tonyina s’agrega en
grans bancs per reproduir-se i avança d’est a oest seguint l’augment de la
temperatura de l’aigua produït al mar (li cal estar entre 24 i 27 ºC per reproduirse adequadament). Això crea una diferència entre la quantitat de tonyines que
hi ha a les diferents parts del mar Mediterrani segons el moment de l’any i
aquest fet diferencial crea competència entre els pescadors de les diferents
zones del mar Mediterrani.
Segons el tipus de pesca usada per a capturar la tonyina, l’estrès que pot patir
l’animal pot ser més o menys gran i, per tant, serà diferent també la textura
i el gust de la seva carn.
Una mort instantània de l’animal és el més recomanable. La mort li provoca
un estrès que desemboca en un alliberament d’àcid làctic als músculs a
causa del consum anaeròbic del glicogen (reserva energètica del múscul)
per part de les cèl·lules. Aquest alliberament d’àcid làctic fa disminuir el pH
del múscul, que alhora fa que aquest es contragui, donant com a resultat
una carn de consum molt més dura. És desitjable que la carn de la tonyina
sigui tendra i melosa i, per tant, s’ha d’evitar l’alliberament d’aquest àcid
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làctic. Alguns mètodes de sacrifici intenten minimitzar aquest fet. Després
de decapitar la tonyina, se li introdueix un filferro per tota l’espina dorsal,
això li provoca per acte reflex una forta sacsejada que evita en gran part
l’alliberament de l’àcid làctic i, en consequència, minimitza el rigor mortis
que contribuiria a endurir la carn.
La pesca per almadrava és un tipus d’art en què l’animal sofreix molt
d’estrès abans de ser sacrificat. Aquest fenomen, sumat a l’enduriment
de la carn, provocat per l’alliberament de l’àcid làctic, fa que s’obtingui
una carn de consum molt més dura que en el cas del sacrifici instantani.
Tractament posterior del producte
Un cop sacrificada la tonyina, cal abatre-li la temperatura ràpidament. En
primer lloc cal netejar la tonyina amb aigua dolça. Si se les ha decapitat i se
les ha eviscerat, també cal netejar aquestes zones.
Decapitació. Depenent de l’art de pesca i del tipus de tradició culinària
de la zona on es pesca, s’aprofiten diferents parts del cap. Les galtes i la
clatellera són les dues parts que més sovint se n’aprofiten.
Evisceració. És important eliminar totes les vísceres de la tonyina tan bon
punt aquesta és sacrificada, per diversos motius. En primer lloc, per una
correcta pràctica higiènica i, en segon lloc, i en referència a la seguretat
alimentària, per evitar el traspàs de l’anisakis, que mentre el peix és viu es
troba a les vísceres i migra ràpidament cap al múscul un cop la tonyina
és morta (més informació al punt 2.1.4.3.). De les vísceres també se
n’aprofiten diferents parts segons l’art de pesca i la tradició gastronòmica
de la zona. Les més habituals són el cor i els ous (més informació al punt
2.5.), que cal extreure ràpidament i congelar.
Aplicada ja la primera neteja, cal guardar la tonyina amb gel per reduir la
temperatura corporal de la tonyina (36º C) tan ràpid com sigui possible.

2.1.4. Factors externs que determinen
les propietats de la carn
2.1.4.1. Alimentació
La tonyina és un peix amb un metabolisme molt elevat i això fa que sigui un
peix molt voraç (especialment en el període interreproductor), alimentantse d’altres peixos pelàgics, crustacis i cefalòpodes, com hem explicat
anteriorment. Això li és possible per les distàncies que recorre (fins a 100 km
per dia) i la diversitat d’aigües per les quals viatja. Cal tenir en compte que
durant la posta no s’alimenta i gasta la majoria de reserves energètiques. És
a la tardor i a l’hivern quan s’alimenta a l’Atlàntic i acumula aquestes reserves
de greix.
El requeriment d’energia de la BFT s’obté dels nutrients consumits i de la
capacitat que tenen les diferents espècies d’utilitzar i transformar l’energia
continguda en els diferents nutrients. La composició de la carn de la tonyina
és molt variable estacionalment pel que fa al seu perfil lipídic, però en canvi
no ho és tant pel que fa al perfil proteic.
Les espècies de peix que migren tenen uns valors absoluts i una variabilitat més
gran de contingut greixós que altres espècies marines. La gran quantitat de teixit
muscular permet acumular grans quantitats d’energia en forma de dipòsits de
greix. Els requeriments lipídics de la dieta compleixen dos objectius bàsics:

com a font d’àcids grassos per la síntesi de nous lípids per al creixement i la
reproducció i, alhora, tot el lípid sobrer funciona com a font d’energia. Tot i que
la quantitat requerida per la BFT no ha estat estudiada en concret, si es tenen
en compte estudis fets en altres peixos es pot concloure que els requeriments
lipídics en una dieta òptima varien entre un 10 i un 20 % del total. Una altra
qüestió és la provisió suficient de les correctes quantitats d’àcids grassos
escencials (EFA). La tonyina té una capacitat molt limitada per convertir LA i
LNA en HUFA (EFA) i, per tant, cal que l’ingereixi amb la seva dieta.
La composició en grassos poliinsaturats de la majoria de peixos marins és rica
en aquests àcids grassos altament insaturats (HUFA) omega-3, l’EPA (20:5 n-3)
i DHA (22:6 n-3). La particularitat de la BFT respecte a altres espècies és l’alt
contingut en DHA respecte a EPA i, per tant, una ràtio DHA/EPA molt més alta
que en qualsevol altra espècie. Es creu que la tonyina acumula en els seus
teixits DHA d’una manera més selectiva que altres espècies.
Pel que fa als requeriments de proteïna, aquestes són utilitzades en l’organisme
per dos motius: com a font d’aminoàcids requerits per a la síntesi de noves
proteïnes i, en segon lloc, tota proteïna en excés també serà aprofitada com
a font d’energia. Els requeriments proteics dels peixos poden variar entre un
30 i un 55 % del total de la dieta. Com més calenta és l’aigua, més baix és el
requeriment i també disminueix en augmentar la mida i l’edat del peix.
Els hidrats de carboni no representen un factor important a tenir en compte
en la dieta de la majoria de peixos.

2.1.4.2. Contaminants químics
Com hem assenyalat anteriorment, el peix representa un aliment amb un alt
valor nutricional per a l’ésser humà, tant pel que fa al seu alt contingut en
proteïnes d’alt valor biològic com pel seu contingut en àcids grassos essencials.
En contrast amb aquests beneficis potencials del consum de peix, existeix
també el risc derivat de l’exposició als contaminants i la possible prevalença en
el seu organisme, que poden ser transmesos a l’ésser humà a través de la dieta.
Fins no fa gaire anys, els contaminants químics més comuns del peix i marisc
eren el metilmercuri i els bifenils policlorats (PCB), però en els últims anys
moltes altres substàncies orgàniques derivades dels procediments industrials
també són detectades als organismes marins.
Entre els anys 2003 i 2004 es va realitzar un estudi sobre la quantitat de
contaminants químics residuals provinents del peix i marisc a Catalunya. Entre
els més nombrosos s’hi troba el Hg, el Cd i altres components policlorats.
A continuació es fa èmfasi en allò més destacable de l’estudi referent als
contaminants i centrant-se en els resultats que fan referència a la tonyina.
A part dels contaminants químics, també cal tenir presents a l’hora de parlar de
tòxics del peix i el marisc els components que es poden originar a causa d’una
mala manipulació o conservació del peix un cop pescat.
També cal tenir en compte les possibles reaccions al·lèrgiques que no són
degudes als propis contaminants, sinó que substàncies pròpies del mateix
peix poden causar una reacció immunològica a certs individus, tot provocant
simptomatologies semblants a les que podrien causar les substàncies tòxiques.
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Contaminants químics en peix i marisc consumit a Catalunya.
ACSA (Publicat 2005-2006)
Premisses prèvies a l’estudi i conclusions que se n’extreuen.
Existeixen les ingestes diàries admissibles de substàncies qualificades
com a contaminants químics (IDA) fixades internacionalment.
Es realitzen estudis del total de la dieta per conèixer i poder comparar
segons el que la gent consumeix amb les IDA de les diferents substàncies.
Segons s’extreu de l’informe, el peix i marisc són els aliments que més
contribueixen a l’aportació de contaminants químics a la dieta.
Els estudis realitzats a Catalunya denoten que la ingesta tipus d’un ciutadà
està per sota de les IDA de les substàncies estudiades i, per tant, no hi ha
un risc real de contaminació.
Per contra, els beneficis del consum de peix són altament coneguts
(sobretot del peix blau). Només cal restringir el consum en col·lectius
específics (intoleràncies, dones embarassades, etc.)
1. Tipus de substàncies contaminants presents al peix i marisc, en
especial al peix blau i en concret a la tonyina
Per a poder avaluar l’aportació de cada component segons el tipus de peix
consumit, es fa una estimació sobre la ingesta diària de cada tipus de peix (a
partir de valors mitjans de consum).
Arsènic
Els nivells d’arsènic en la tonyina estan molt per sota del límit màxim establert
per la JECFA (Joint of Experts Comittee of Food Additives). L’aportació del peix
blau (com la tonyina) d’arsènic a la dieta representa un 22 % del total aportat
per ingesta de peix i marisc d’aquest component.
Cadmi
El cadmi es troba sobretot en crustacis i marisc. L’aportació que el peix blau
fa per augmentar el cadmi en l’organisme de l’ésser humà representa només
un 16 % sobre el total obtingut pel consum de peix i marisc.
Plom
L’aportació del plom a l’organisme és sobretot derivat del consum de peix
blanc com el lluç. En el cas de la tonyina, no és gaire representatiu. L’aportació
de Pb degut al consum de peix blau representa un 26 % sobre el total de peix
i marisc ingerit.
Dioxines, forans i bifenils policlorats
Aquestes substàncies es troben associades als peixos blaus (degut al seu
nivell més elevat de greixos). En valor absolut, se’n troba més quantitat en
aquells peixos més petits com els molls o les sardines. Tot i així, l’aportació a
l’organisme humà ve sobretot derivada del consum de tonyina.
El conjunt de peix blau arriba a representar el 67 % del total de la ingesta
d’aquestes substàncies tòxiques a partir de les aportacions per peix i marisc.
Per grups de població, s’observa com els nivells més elevats corresponen
a la franja infantil. Tot i així, i en conjunt, la quantitat absoluta d’aquests
contaminants en el peix ha decrescut en el període 2000-2005.

Hidrocarburs aromàtics policíclics
En aquest cas són més representatius en el marisc (musclo, gamba, cloïssa)
i en menor proporció en el peix blanc, sobretot el lluç, i ,amb valors molt més
baixos, als cefalòpodes. El peix blau i la tonyina aporten uns valors mitjans
que no representen un factor de risc.
Hexaclorobenzè
Aquest component orgànic clorat i poc soluble en aigua té més incidència
sobre el peix blau. Els nivells més alts detectats són al salmó i al verat, tot i
que la tonyina també en conté uns valors significatius.
L’aportació d’aquest component a l’organisme degut a la ingesta de peix blau
representa un 53 % del total de peix i marisc ingerit.
Èters difenílics policlorats i èters difenílics polibromats
Aquests components orgànics clorats, utilitzats en l’elaboració dels clorofenols,
precursors d’alguns herbicides i insecticides, són altament lipòfils i per tant
es troben en nivells molt més elevats en el peix blau. Tot i que, avaluant-ne
quantitats absolutes, el seu nivell és molt elevat a la sardina i al verat, la major
aportació d’aquests components a la dieta és degut a la ingesta de tonyina,
seguida del salmó. No hi ha prou dades per establir els nivells de toxicitat
d’aquests components a l’organisme humà i, per tant, és molt difícil determinar
l’avaluació del risc.
Naftalens policlorats
El peix blau representa el 60% de la ingesta d’aquest component orgànic del
total aportat a la dieta pel consum de peix i marisc. Els nivells més elevats es
troben al salmó, tot i que la tonyina també té nivells apreciables. Com en el
cas anterior, no hi ha suficients dades per estudiar el risc toxicològic d’aquests
components i, per tant, se’n fa difícil avaluar el risc.
Mercuri
El mercuri és el component més altament relacionat amb la ingesta de tonyina
i, per tant, s’explicaran més detalladament els resultats de l’estudi.
De l’estudi se n’extreu que els valors més alts de Hg detectats són a
l’emperador (1,93 μg/g) seguits dels que conté la tonyina fresca (0,48 μg/g).
No s’especifica el tipus de tonyina ni el pes de la mateixa que es té en compte
per a l’estudi i, per tant, podem suposar que és un valor mitjà extrapolable a
totes les espècies de túnids.
Segons el REGLAMENTO (CE) Nº78/2005 DE LA COMISIÓN de 19 de Enero
de 2005 el contingut màxim permès de Hg en peix fresc és de 0,5 mg/kg
excepte en algunes espècies concretes i detallades. Entre elles es troba la
tonyina, que té un límit de 1 mg/kg de peix fresc.
Comparant aquests dos valors, observem com la tonyina té un valor de Hg per
sota del límit màxim establert de consum (0,48 mg/kg davany 1 mg/kg permès).
Respecte a la tonyina i per a un home adult, la quantitat mitjana estimada de
consum és de 10,13 g/dia, cosa que representa una ingesta de Hg de 4,91
μg/dia. Aquesta contribució, juntament amb la d’altres peixos blaus, és la més
important en percentatge sobre el Hg diari consumit. De fet el total de peix
blau representa un 58 % de la ingesta de Hg diària aportada per peix i marisc.
La ingesta estimada de Hg per un adult derivada del consum de peix és de
12,61 μg/dia (valor més elevat que l’avaluació feta l’any 2000, que va ser de
8,9 μg/dia).
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Si observem l’avaluació del risc segons aquesta ingesta, podem veure que per a
un home adult amb una ingesta setmanal corresponent de 1,26 μg/kg/setmana
derivada del consum de peix, li correspondria una ingesta total de Hg de 2,50 μg/
kg/setmana. Aquest valor està per sota del valor màxim que recomana la JECFA
(comitè mixt FAO/OMS d’experts en additius alimentaris) que marca un límit de
5 μg/kg/setmana. Això vol dir que no existeix un risc real de contaminació.
Conclusions
Cal assenyalar la presència i prevalença de tots els components orgànics
lipòfils al peix blau, amb les aportacions més grans segons augmenta la mida
del peix (salmó i tonyina davant moll i sardina per exemple).
També cal destacar l’alt nivell de Hg trobat a l’emperador, seguit pels nivells
detectats a la tonyina, tot i que per a la resta de contaminants el peix blau té
nivells molt més baixos, com per exemple en l’arsènic i el plom.
Fent referència al tipus d’espècie, destaca el peix blau com la que contribueix
a l’aportació més gran de contaminants a la dieta, seguida del peix blanc, dels
crustacis i del marisc. Dintre de la família del peix blau, la tonyina és el peix
que més contribució té a la ingesta de contaminants (factor derivat de la seva
gran mida de consum i del seu alt nivell de greix a la carn).
Pel que fa a l’avaluació del risc, tots els components en les diferents espècies
de peix estudiades estan per sota dels nivells màxims establerts. Tot i així, cal
parar especial atenció a l’aportació del mercuri i del metilmercuri que en grups
de població infantils poden arribar a superar el màxim establert.
Pel que fa a l’evolució d’aquests components tòxics en la dieta, prenent dades
del 2000 i comparant-les amb aquest estudi del 2005, les evolucions són
diverses. En el cas del mercuri, els nivells detectats derivats de la ingesta
han augmentat un 50 %.
2. Altres compostos originats en la manipulació del peix
Amines biògenes
Ho són la tiramina, la histamina i altres diamines. Es produeixen en certs
aliments, sobretot en el peix blau, en concret en els escòmbrids, en el
moment en què el peix és sacrificat. A partir dels aminoàcids del mateix peix
i de l’acció dels enzims descarboxilasa dels microorganismes, que s’activen,
entre altres motius, per un augment de la temperatura, s’obtenen aquestes
amines que alhora són indicadores de la frescor del peix.
Per exemple, quan es deteriora el múscul del peix s’allibera histidina, que els
enterobàcters transformen en histamina; això s’esdevé quan el peix es troba a
temperatures superiors als 14 ºC. La histamina en presència d’altres diamines
provoca una reacció indistingible de l’al·lèrgia. El resultat pot tractar-se, doncs,
d’una intoxicació alimentària resultant d’una proliferació bacteriana en certs
tipus d’aliments que es pot prevenir amb bones pràctiques de manipulació i
amb una correcta conservació de la cadena del fred.
3. Reaccions al·lèrgiques amb simptomatologia semblant a la intoxicació
per substàncies químiques
El peix és un dels aliments amb més incidència en les al·lèrgies alimentàries.
Una al·lèrgia alimentària és una reacció adversa de l’organisme com a
conseqüència de la ingestió d’un aliment o d’algun dels seus components.
Una reacció és adversa si hi ha una base immunològica: això vol dir que certes
proteïnes o glicoproteïnes presents de forma natural a l’aliment estimulen el
sistema immunològic donant lloc a una resposta excessiva i patològica.

2.1.4.3. Contaminants biològics
De tots els perills biològics de la cadena alimentària són els paràsits, i en
concret l’anisakis, el que més perjudica el peix de consum.
Anisakis
El gènere anisàkids (tipus de nematodes) inclou diferents espècies de cucs
paràsits. Les larves d’aquests paràsits són blanquinoses, rodones i de cos
cilíndric i allargat. Mesuren normalment entre 4 i 30 mm de llargària.
El cicle
En les etapes adultes aquest paràsit resideix a l’estómac dels mamífers marins
incrustat a la mucosa. Les femelles produeixen ous no embrionats que es
transmeten a l’aigua mitjançant la femta del mamífer. La primera fase de les
larves es forma dins dels ous i, un cop prou madures (segona fase), l’ou es
trenca i les larves s’alliberen a l’aigua. Aquestes són ingerides per crustacis,
dintre dels quals maduren fins arribar a una tercera fase que és infecciosa per
als peixos i cefalòpodes que, al seu torn, ingereixen els crustacis infectats.
La larva migra dels intestins d’aquests peixos o cefalòpodes fins als teixits de
la cavitat peritoneal, on pot créixer fins a 30 mm de llargada. Un cop l’hoste
mor, la larva migra cap al teixit muscular i, a través de la depredació, la larva
es transmet de peix a peix.
Peixos i calamars mantenen viva la larva en aquesta tercera fase del seu cicle,
que també és infecciosa per als humans i per als mamífers marins. Quan
aquests peixos o calamars són consumits pels mamífers marins, la larva muda
dues vegades i es converteix en el cuc adult. La femella adulta produeix els
ous que inicien altra vegada el cicle. Els humans també es poden infectar si
consumeixen peix o cefalòpodes crus, convertint-se en hostes accidentals
de les larves que també penetren la mucosa gàstrica i intestinal causant els
símptomes de l’anisakiosi.
Distribució
La distribució del paràsit és molt estesa amb especial incidència en les zones
on més peix cru es consumeix com són el Japó, la costa Pacífica d’Amèrica
del sud o els Països Baixos.
La simptomatologia
L’anisakidosi és una malaltia que es caracteritza per dolors gastrointestinals
acompanyats de vòmits i nàusees. També es poden donar casos de reaccions
al·lèrgiques després del consum de peix cru parasitat.
L’eficàcia de la congelació per a la destrucció dels nematodes en els
productes de pesca
L’anisakis és un paràsit làbil a la temperatura. L’eliminació d’aquest es dóna
tant a altes com a baixes temperatures. En el cas de temperatures de
congelació, la correcta i total destrucció del paràsit depèn de diversos factors:
Temperatura absoluta durant el procés de congelació.
Temps necessari per assolir la temperatura en qüestió en els teixits del
peix (relacionat amb la mida del peix).
El temps que es manté el peix sota congelació.
El contingut en greix del peix.
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Diversos estudis han demostrat que congelant i emmagatzemant el peix
durant el temps necessari s’innactiven definitivament les larves de l’anisakis.
Com més baixa sigui la temperatura de congelació, menor és el temps
necessari per desactivar el paràsit.
El peix triga un temps a congelar-se i arribar al cor del producte a la
temperatura del congelador. Aquest factor, juntament amb el fet que les larves
tenen una moderada tolerància a la congelació, assenyala la necessitat que
el peix cru es congeli a temperatures suficientment baixes i que transcorri el
temps necessari per poder consumir el peix amb seguretat.
Segons les últimes referències publicades, amb la congelació del peix sota
condicions que simulen un congelador domèstic (-20 ºC) són necessàries 24
h al cor del producte per eliminar totes les larves a qualsevol part del peix. Per
assolir aquesta temperatura per a una peça de mida mitjana, són necessàries
unes 8-10 h, cosa que vol dir que en total calen unes 34h per assegurar la
completa eliminació de les larves del paràsit. A continuació s’enumeren les
mesures a seguir, basant-se en la normativa vigent.
Normatives de control
Existeixen dues normatives aplicables al consum del peix cru en relació amb
la possible contaminació per anisakis:
Reglament (CE) nº853/2004. S’estableixen normes específiques d’higiene
dels aliments d’origen animal i especifica que els productes de pesca que
siguin per a un consum en cru o quasi cru es congelin a una temperatura
igual o inferior a -20 ºC en la totalitat del producte, durant un període
mínim de 24h. Aquest mateix procediment s’ha d’aplicar als peixos que
seran posteriorment sotmesos a un procés de fumat en fred i en què la
temperatura central del producte no arribi als 60 ºC. Igualment s’aplicarà
als productes que compleixin aquests requisits i siguin destinats a les
conserves, escabetxos, salats, etc.
L’Organisme per al Control dels Aliments i Medicaments (FDA)
especifica el següent:
Congelació i emmagatzemant el producte a una temperatura igual o
inferior a -20 ºC durant 7 dies en un congelador domèstic.
Congelació i emmagatzemant a temperatura igual o inferior a -35 ºC
durant 15 hores.
Congelació a temperatura igual o inferior a -35º C i emmagatzematge a
temperatura igual o inferior a -20 ºC durant almenys 24h.
Mesures de control
Existeixen també unes mesures de control, aplicables al mateix moment de la pesca
del peix, per evitar la transmissió de l’anisakis definides en el mateix reglament.
Cal realitzar una correcta i ràpida evisceració del peix. Així es pot evitar
en gran part la migració de l’anisakis des de les vísceres de l’animal cap
al seu teixit muscular.
Cal una ràpida refrigeració o tractament (tall i congelació) en el mateix
vaixell per eliminar l’anisakis tan ràpidament com sigui possible, evitant
així la contaminació del teixit muscular del peix.
No trencar mai la cadena de fred per evitar migracions i contaminacions
del mateix paràsit.

Un bon examen visual i les posteriors accions d’eliminació poden ajudar a
eradicar gran part dels paràsits presents.
El reglament també estableix que els operadors no han de dur a terme les
mesures de congelació quan les dades epidemiològiques disponibles
indiquin que les zones de pesca d’origen no presenten cap perill sanitari
pel que fa a la presència de paràsits i les autoritats competents així ho
dictaminin.
Reaccions al·lèrgiques derivades de l’anisakis
L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) va realitzar un estudi
per avaluar les possibles reaccions al·lèrgiques produïdes per la presència
de l’anisakis en el peix, els possibles tractaments alternatius per eliminar
els paràsits i la caracterització de les zones o les condicions adequades per
minimitzar el risc de contagi. En resum el dictamen de l’EFSA ha estat el
següent:
Els punts de control crític (pcc) per evitar l’exposició del consumidor al paràsit són:
La qualitat de la matèria primera (la captura o cria del peix exempt de
paràsits). Cap de les zones de pesca es pot considerar lliure de paràsits,
però en canvi si la cria de peix s’alimenta amb aliments lliures de paràsits
el risc de contagi és insignificant (piscifactories).
L’aplicació de tractaments fisicoquímics als productes pescats per garantir
l’eliminació del paràsit. Les salaons o fumats no asseguren la total
eliminació del paràsit excepte en condicions molt acotades.
La separació física dels productes de pesca contaminats per paràsits
durant tot el procés.
Les tres mesures de control són efectives per eliminar el risc d’al·lèrgia i la
segona ho és també per evitar el risc d’infecció.
L’eficàcia del tractament tèrmic per a la destrucció dels nematodes en
els productes de pesca
S’ha demostrat que les larves presents al teixit muscular dels peixos infectats
s’inactiven al sotmetre el producte a tractaments tèrmics que arribin als 60 ºC al
cor del producte durant un temps d’entre 5 i 10 minuts. Aquest temps és variable
depenent sobretot de la mida del peix i del procés culinari aplicat al mateix.
Per comprovar que s’ha arribat a la mínima temperatura necessària és
recomanable utilitzar termòmetres de cuina (especialment per la restauració).
Mètodes per a la correcta eliminació del paràsit
Els productes cuinats completament (fregits i bullits) on les temperatures
assolides són entre 90 i 170 ºC.
Els productes cuinats a la planxa, sempre que el peix estigui ben fet.
Per millorar el correcte procés, cal una superfície calenta i que la peça
de tonyina es giri durant el procés de cocció. Per comprovar que la peça
central ha assolit els 60 ºC, és recomanable observar com la carn se separa
amb facilitat de l’espina i que el color de la carn ha canviat al característic
opac de les proteïnes coagulades.
El cuinat al microones sempre que es garanteixin les condicions mínimes
de temperatura i temps. Cal girar el producte durant la cocció per evitar
punts freds i deixar reposar el producte un cop cuinat perquè la calor es
distribueixi uniformement per tota la peça.
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Si el cuinat no assoleix cap de les condicions anteriors, serà necessari el
procés previ de congelació adequat per assegurar l’eliminació del paràsit.
Marinats, escabetxats i salats
Per aconseguir una correcta eliminació del paràsit en els casos de marinats o
escabetxats cal que es compleixin les següents condicions.
35 dies amb una concentració mínima d’àcid acètic (CH3COOH) del 2,5%
i una de sal (NaCl) del 6%.
13 dies amb una concentració mínima d’àcid acètic (CH3COOH) del 6%
i una de sal (NaCl) del 12%.
En el cas dels peixos salats les condicions serien les següents.

2.2. Adquisició i compra
2.2.1. Informació sobre la seguretat
i higiene del producte
Existeix un organisme a Catalunya que vetlla per la seguretat alimentària
dels aliments, observant-los des del seu lloc d’origen sigui o no producció
agrària o aqüícola amb tots els seus tractaments intermedis i fins que
arriben al consumidor. Aquest organisme és l’Agència Catalana de Seguretat
Alimentària (ACSA), un organisme autònom adscrit al Departament de Salut
i emmarcat dintre el sistema de seguretat alimentària de la Unió Europea.

Concentracions de sal (NaCl) del 10-20% durant 4 o 5 setmanes.

A més del Departament de Salut, també hi participa el d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, el de Medi Ambient i Habitatge i l’Agència Catalana
de Consum. Cada òrgan té competències diferents en l’àmbit de la seguretat
alimentària que li confereix al conjunt un caràcter de transversalitat.

Concentracions de sal (NaCl) superiors al 2 0% durant almenys 3 setmanes.

Com actua l’ACSA?

Concentracions de sal (NaCl) del 8-9% durant 6 setmanes.

Quina normativa afecta els restaurants i centres de col·lectivitats?
REAL DECRETO 1420/2006, de 1 de diciembre, sobre prevención de
la parasitosis por anisakis en productos de la pesca suministrados por
establecimientos que sirven comida a los consumidores finales o a
colectividades.
Disposicions del RD.
1. Obligatorietat de garantir la congelació dictaminada. Durant 24h a -20 ºC per
a tot producte a ser consumit cru o parcialment cru, s’aplicarà al producte
en brut o al producte acabat. També cal aplicar-ho als productes fumats en
fred en què la temperatura interior del producte no hagi assolit els 60 ºC.
El mateix en productes escabetxats o marinats que no hagin assolit les
condicions per a la correcta eliminació del paràsit.
2. Formes de satisfer l’obligació de garantir la congelació. Els titulars dels
establiments queden exempts de realitzar la congelació del producte si
el producte comprat duu un certificat que demostri que les pràctiques en
qüestió han estat realitzades per alguna empresa intermediària.
3. Recomanacions sobre els tractaments tèrmics. AESA formularà i posarà a
disposició les recomanacions necessàries per a la correcta aplicació dels
procediments.
4. Obligacions informatives. Els establiments hauran de transmetre la
informació sobre el correcte tractament del producte als consumidors.
AESA i les respectives comunitats autònomes (CA) facilitaran aquesta feina
als restauradors.
5. Pla de control sanitari de l’anisakiosi. AESA, juntament amb l’administració,
farà un pla de prevenció, informant la població i formant personal expert.
6. Règim sancionador. Existiran penalitzacions en cas d’incompliment dels
articles 1 (falta greu) i 4 (falta lleu) del present RD.
7. Exercici de les CA de les seves facultats de control.

En col·laboració amb l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i
Nutrició (AESAN) i l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA)
avaluen i comuniquen els riscos per a la salut relacionats amb els aliments.
Coordina les actuacions de les administracions públiques catalanes
competents en matèria de seguretat alimentària.
Impulsa la col·laboració entre les administracions públiques, les universitats
i els centres de recerca, els sectors industrials i les organitzacions de
consumidors i usuaris.
Entre altres actuacions, l’ACSA, va editar una guia pràctica per al consum del
peix i marisc el 2006. Aquesta guia és una eina per a un consum responsable
dels productes del mar. A continuació es resumeix la informació més important
referent a l’adquisició del peix i aplicable a la compra de la tonyina.

2.2.2. Informació que es pot demanar
al proveïdor o al venedor
Com s’ha indicat anteriorment hi ha diverses espècies de peix susceptibles a
ser confoses amb la tonyina. Sovint, en arribar en porcions és difícil identificarla a cop d’ull i, per la qual cosa, és recomanable exigir la identificació mitjançant
el nom científic de l’espècie, amb vista a conèixer el tipus de tonyina que
comprem. Sense cap mena de dubte, no té el mateix preu la tonyina vermella
de l’Atlàntic que la tonyina d’aleta groga o yellowfin, conegut com tonyina
clara, present en la majoria de llaunes de conserva.
D’altra banda, cal saber que la normativa espanyola permet referir-se a l’espècie
mitjançant el genèric Thunnus sp. En aquest cas “sp.” fa referència a les vuit
espècies de tonyina que inclou el gènere Thunnus, tot i les confusions que
comporta aquesta informació, avalada per una normativa legal i vigent. S’està
demanant des de les organitzacions de consumidors que es canviï la normativa
per afavorir la transparència en la compra i consum i evitar possibles fraus.
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En els envasats, a part de la informació general també cal incloure:

Diagrama de flux
MAR

vaixell de
pesca/ barca
de pescadors

llotja

indústria
intermediÀria

peixateria o
supermercat

PES
NET

consumidor

A continuació es llisten els documents necessaris que han d’acompanyar el
peix quan arriba al punt de distribució i els documents que el distribuidor cal
que tingui a disposició del comprador.

ingredients
i additius

condicions
de
conservació

lot

menció “no ho
torneu a congelar
un cop descongelat”
si és congelat

identificació i adreça
del responsable
comercial

data de conservació
(si és fresc) o de
consum preferent
(si és congelat)

país d’origen
(si prové d’un
país tercer)

1. Documentació que acompanya al peix (en arribar a supermercat)
Dades del proveïdor
nom

adreça

telèfon

Data

nÚM. registre sanitari
(si prové d’una llotja o
establiment intermediari)

Dades del destinatari

Informació del producte

identificació

Informació general
nom
comercial i
científic de
l’espècie

mètode de
producció

pesca extractiva
peix d’aigua
dolça
criat o
aqüicultura
marisqueig

zona de
captura
o de cria

presentació
i/o
tractament

identificador del
primer expedidor o
centre d’expedició

atlantic nord-oest (zona fao núm.21)
atlantic nord-est (zona fao núm.27)
mar bàltica (zona fao núm.27, IIID)
atlàntic centre-oest (zona fao núm.31)
atlàntic centre-est (zona fao núm.34)
atlàntic sud-est (zona fao núm.41)
atlàntic sud-oest (zona fao núm.47)
mar mediterrània (zona fao núm.37.1, 37.2, 37.3)
mar negra (zona fao núm. 37.4)
oceà índic (zona fao núm. 51 i 57)
oceà pacífic (zona fao núm. 61, 67, 71, 81, i 87)
antàrtic (zona fao núm. 48, 58 i 98)

ingredients
i additius

marca d’identificació de
l’establiment d’origen

nif

menció
“producte
descongelat”
si és el cas

sencer
eviscerat (evs.)
amb cap (c/c)
sense cap (s/c)
en filets (fl.)
cuit (c.)
descongelat
altres

2. Al rètol dels productes exposats, venta al doll (un cop a la peixateria
o al supermercat)
nom
comercial

zona de
captura o
cria

presentació
i/o
tractament

mètode de
producció

pesca extractiva
peix d’aigua
dolça
criat o
aqüicultura
marisqueig

En els congelats, a part de la informació general també cal incloure:
menció
“producte
congelat”

adreça

presentació
i/o
tractament

sencer
filets
altres

possible logotip
(peix fresc de la
costa catalana)

preu per
quilogram

el text “conté
sulfits” en el cas
de cefalòpodes i
crustacis que en
continguin

sencer
eviscerat (evs.)
amb cap (c/c)
sense cap (s/c)
en filets (fl.)
cuit (c.)
descongelat
altres

En el cas de productes congelats, no envasats, cal afegir-hi:
menció
“producte
congelat”

presentació i/o
tractament com en
els casos anteriors

data de
consum
preferent

preu per
quilogram de pes
net escorregut

percentatge de
glacejats si és
superior al 5 %

En el cas de productes descongelats, envasats com a frescos, cal afegir-hi:
menció
“producte
DEScongelat”

presentació
i/o
tractament

data de caducitat (referent
a la del dia que es fa la
descongelació)
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2.2.3. Pautes organolèptiques i visuals
per a la correctA identificació
Cal adquirir el peix en el moment de màxima qualitat del producte. Per això,
i com que el peix fresc és un producte molt làbil, s’estableixen uns criteris
generals per poder-ne conèixer la frescor, i per tant, la qualitat del peix fresc.
Tots els canvis organolèptics que sofreix el peix amb el pas del temps són
retardats per acció de la temperatura. Per això és tan important mantenir el
peix en gel fins a la seva venda o consum, tenint en compte els següents
dos criteris:
El peix sencer pot estar en contacte directe amb el gel però no amb l’aigua
alliberada per aquest. Ha d’existir algun sistema de drenatge de l’aigua.
Si un peix està filetejat cal que no tingui contacte directe amb el gel (que
el ressecaria) i cal que tingui algun tipus d’aïllament.
Criteris per conèixer la frescor del peix sencer

2.3. Especejament de la
tonyina i Característiques
de les parts
2.3.1. Especejament de la tonyina
Depenent del tipus de cultura culinària i per tant de la zona o el territori on es
fa referència, el tipus d’especejament de la tonyina és diferent i les parts que
s’aprofiten per a una o altra cosa i la denominació que reben també difereixen.
A continuació es descriu el procés de tall d’una tonyina sencera. La cultura
japonesa és experta en l’art d’especejar la tonyina i d’ella s’ha extret la
informació següent.
Talls
1. Eliminació del cap amb un ganivet de serra o una serra mecànica.
2. Una incisió en ambdós extrems de l’espina i un tall net, resseguint
l’espina, per extreure’n el primer llom. Aquest consisteix en la part
ventral d’un dels costats. En japonès s’anomena toro.

part

fresc

alterat

Aspecte
general

Peix net i lluent. Tacte suau.
Pell humida.

Color apagat, sec i aspre al tacte.
Sense lluentor i amb tonalitats
estranyes, especialment a la zona
ventral.

Ganyes

Color vermell brillant. Netes i
sense cap olor desagradable.

Color fosc i desagradable. Olor agre.

Ulls

Sortits, brillants i humits. Sense
mucositat.

Més enfonsats, bruts amb
mucositat groga i amb una forta
olor. La pupil·la blanca indica un
estat molt avançat d’alteració.

Carn

De textura ferma i elàstica. Es
manté fortament enganxada
a les espines i, al pressionar-la
amb els dits, no hi queden marcats.
Al llarg de l’espina dorsal s’hi
troba sang vermella.

Tova i es desprèn de les espines
amb facilitat. Els dits queden
marcats al pressionar (la
lentitud amb què desapareix la
marca és proporcional a la frescor
del peix). La sang de l’espina
dorsal és de color marró .

Part del ventre

Ferma i sense deformacions.
Color blanc.

Pot tenir alguna lesió. La carn és
més tova i el color més enfosquit,
marronós.

Vísceres

Fermes, brillants i humides.
Resten separades entre elles
i no fan olor.

Desfilades i deformades. S’enganxen
entre elles o a les parets del ventre.
Color apagat i olor pudent.

3. Resseguint també l’espina es separa el llom superior del mateix costat.
En japonès s’anomena akami. A la taula de tall resta l’altra meitat de la
tonyina amb l’espina.
4. Un cop voltejada la peça i amb l’espina cara avall, es repeteix l’operació
del punt 2. S’extreu en primer lloc la ventresca, el segon toro.
5. Finalment es separa l’últim llom akami i queda l’espina neta.
Parts
La cultura japonesa porciona la tonyina per fer sashimis i sushis. En la cultura
occidental és més comú separar-ne les parts segons la classificació que
segueix, ja que cada peça admet un tipus de cocció o una altra (sobretot
depenent de la seva proporció de greix/fibra respecte a la carn).
Pel que fa a la península Ibèrica, és diferent com es porciona la tonyina a la
costa catalana que la forma com s’especeja al sud d’Espanya. A Catalunya, la
tonyina es separa fonamentalment en dues parts: el llom i la ventresca. Al sud
d’Espanya es separa el llom i la ventresca en múltiples parts que s’utilitzen
per a diferents elaboracions.
A continuació es descriuen les parts de la tonyina segons si pertanyen al llom
superior (akami), que en la cultura occidental se’l coneix com a llom negre, o
a l’inferior (toro), que també s’anomena ventresca blanca. També es descriuen
les parts aprofitables del cap i de les vísceres.
Superior o negre (akami)
1. Plat o llom. Peça de carn que conforma tot el llom de tonyina de l’aleta
dorsal fins a l’espina recorrent l’exterior.
2. Descarregament. La part interior del plat o llom, neix de l’espina central o
espineta i no arriba fins a l’aleta dorsal. Està enganxada al llom.
3. Filet. Una tira muscular molt fina que es troba enganxada al plat per la part
superior i per sota l’espineta negra. Moltes vegades no es separa i per tant
queda incorporada al plat.
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4. Espineta negra. Dos filets molt fins enganxats sobre el llom que recorren
el peix longitudinalment del cap a la cua.
5. Cua negra. La part final del llom de la tonyina, en aquest cas no es
distingeixen dues zones com el plat i el descarregament, sinó que va de
l’espina a la pell.
6. Sang negra. Part fosca que creix a banda i banda de la columna vertebral i
va del cap fins que comença l’espineta negra.

Vísceres
1. Ous de la tonyina en gra (sac ovàric).
2. Ous de la tonyina de llet (bossa espermàtica).
3. Estómac o tripes (buche)
4. Cor.
5. Fetge.

Inferior o blanca (toro)
1. Ventresca. Part del ventre que recorre tot l’exterior i és caracteritzada
perquè el greix es troba en forma de vetes entre la carn.
2. Tarantelo. És una peça triangular situada entre l’espina i la ventresca i que
està per fora del descarregat. És l’equivalent al plat superior però només
per la part on no hi ha la ventresca.
3. Descarregat. És l’equivalent al descarregament però de la part blanca. Les
dues parts estan separades per l’espina i la sang negra. Està situada entre
l’espina dorsal i recoberta per la ventresca i el tarantelo.
4. Espineta blanca. L’equivalent a l’espineta negra.
Parpatana

5. Cua blanca. És la continuació del llom blanc, o sigui després del tarantelo
i fins a l’aleta caudal.
El cap
1. Clatellera. Conegut en castellà com a morrillo. Consisteix en dues peces
simètriques situades a la part superior del cap de la tonyina, que neixen a
la part del darrera i es van estrenyent cap al davant fins quasi arribar a les
fosses nasals. De carn molt greixosa i bastant fibrosa.

Plat o llom

Cua negra

Descarregament

2. Clatell o mormo. Dues peces simètriques i situades just sota la clatellera
per la part del darrera del cap.
Cua blanca

3. Contraclatell o contramormo. Dues peces simètriques a continuació del
mormo i que també estan sota les clatelleres. Quasi arriben fins a les fosses
nasals.
4. Facera. Part interna de la cara de la tonyina, situada al voltant de la zona
auditiva de la tonyina. Coneguda com a galta.

Tarantelo
Ventresca

Descarregat

5. Galet. Membrana gelatinosa que està al costat i sota els ulls.

Espineta negra

6. Parpatana. Peça d’espina i cartílag amb carn interior. Està entre el cap i
el cos.

Filet

7.  Orella. Peça de múscul situada a la zona lateral, per sota la galta. Una
prolongació dels músculs que uneixen el cap amb el ventre de la tonyina.

Espina

Espineta blanca
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Cor
Ous
Segons la cultura Italiana
Es proposa un quadre enllaçant les parts de la tonyina i el seu nom sensorial a
la cultura italiana amb els gustos o usos que en recomana la mateixa cultura.
Amb aquest quadre es vol exemplificar la diversitat d’usos i tipus d’elaboracions
tradicionals que sempre han acompanyat la tonyina vermella. Les parts que es
descriuen són típiques de la cultura italiana i no sempre corresponen amb les
parts que coneixem aquí.
Fetge
Estómac
Clatellera
Contraclatell o
contramormo

FIBRA
Llom magre
(part superior,
vermell intens)
Llom gras
(part inferior, rosada
i propera a la pell)

Facera
Galet

Les imatges estan extretes del llibre Manual de Consumo de Atún, de José
Pérez-Rendón González i Ildefonso Romero Torrejón, publicat l´any 2001 per
la Consejería de Agricultura y Pesca.

2.3.2. Característiques de les parts
Les característiques de les parts de la tonyina també vindran determinades pel
tipus de cultura culinària a què es faci referència. A continuació s’expliquen
les característiques generals segons el saber occidental, fent especial èmfasi
a la cultura italiana, i segons el saber oriental.

Ventresca estàndard
(part dreta)
Ventresca més fibrosa
(part esquerra)

Galta

Clatellera

Característiques de la carn segons les parts (cultura occidental)
Factors generals que determinen el gust de la tonyina.
Part del peix. Tipus de carn.
La mida del peix (sobretot a partir dels 100 kg de pes)
Estat emocional del peix (quan està en període de reproducció, de finals
d’abril a finals de juny)
Quan no ha alliberat el contingut del sac espermàtic en el cas del mascle
o els ous en el cas de la femella.
La quantitat relativa de fibra i greix, com es mostra a continuació.

Parpatana

GREIX
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Nom
morfològic

Nom
sensorial

Tipus
de carn

Gustos

Combinacions

Nom
morfològic

Nom
sensorial

Tipus
de carn

Gustos

Tall i
descarregament

Stallo o mina

Carn ferma,
magra

Gust poc intens

Talls fins i
compactes, apte per
a coccions suaus

Clatellera

Testa di filetto
o filetto
frontalle

Magra i tendra

Gust tènue
a mar i a ferro

Espineta negra

Spinella negra

Carn més grassa

En cru gust herbaci

Clatell i
contraclatell

Filetto di primo
cozzo o collo

Més ric en sang

Gust més potent

Les millors salses
de tomàquet que es
fan amb aquest peix

Tarantello i
descarregat

Tarantello
o scialaballo

Textura
molt tendra

Gust molt concentrat
a ferro

Tall seleccionat
per a conserves
sicilianes

Tappo

Buzzonaglia

Carn fosca

Gust fort d’anxova

Conserva en oli més
barata i popular. En
fresc, per a salses amb
tomàquet de llarga
cocció i combinada
amb porc fumat

Sabor dolç en cru
amb notes minerals.
Estructura grassa
imperceptible

En cru, en la
tradició siciliana

Sang negra

Peça tancada al
neurocrani, filet
fi i circular

Orella

Orecchietta

Tros de carn i
greix entre les
brànquies i la
mandíbula

Suculent

A la brasa
amb orenga

Parpatana

Pinna pettorale,
ganascia
o tracchia

Tipus de costella
rica en dureses
i músculs
amagats

Típic i intens
gust de peix
blau al coure’s

A la brasa

Ventresca
grassa

Ventresca
marezzata

Part més
greixosa
i més ferma

Gust a mar
i a pernil cru

Ventresca

Ventresca
bassa

Part menys
greixosa i poc
compacta

Gust a mar
i a pernil cru
Gust a cuir molt
particular

Cuit o a la graella
(s’utilitzava com
a laxant per als nens)

Gust a carn de
porc curada un
cop fet el salaó
amb els matissos
del mar

Es sala en salmorra
i després de deixar-la
dessalar en aigua
freda es cou i es
pot condimentar
amb grans de pebre
negre, llimona i julivert

Gust molt fort i
intens a animal

Es salava i
posteriorment es
coïa. Té un gust
semblant al que es
coneixia com a
gàrum

Espineta
blanca

Callo di
ventresca

Tendó enrotllat

Final
de la cua

Currida

Petita articulació
de músculs llargs
i secs

Facera o
múscul ocular

Galet

Occhio grasso

Guancia o
guancetta

Greix

Carn amb fines
vetes de grassa
cremosa.

Molt suau

Cervell
Textura
gelatinosa

Moll de l’ós

Sabor intens però
més agradable que
els anteriors

La tradició determina
amanir-ho amb
llimona i pebre

Combinacions

Delicat

Temperat

Com més gran és,
menys salat és el
gust i més
recorda a algues
seques i perfum a
peix fermentat

Sac d’ous
femení

Bottarga

Cor

Core

Textura terrosa
un cop curat i en
cru és tendre

Curat té gust de ferro
i anxoves salades. En
cru és sucós i recorda el
gust d’algues fresques

Cor

Contracore

Més dur
que el cor

Gust de ferro
menys pronunciat

Cor

Virticchiu
(vàlvula
cardíaca)

Dura i elàstica

Gust suau i curiós

Per la meitat
i a la graella

Bossa
espermàtica

Lattumi o
laticello

Dolçor superior a
cap altra part

Arrebossat i fregit

Estómac

Ventri

Gust semblant a
la tripa de vedella,
però a mar

Cocció llarga en medi
líquid, evoluciona bé
amb tomàquet i
verdures

Molt amarg

Se’n feia oli

Fetge

Consistència
semblant a tripes
de vedella

Conserves

Pàncrees

Purmuneddu

Gust d’anxoves i amarg

En salmorra

Tripa

Purmuneddu

Gust dolç, amb
fons de peix

A la graella, cal
untar-lo amb vinagre
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La qualitat de la carn segons les parts (cultura oriental)
La primera i més important premissa del saber oriental és el que diu que “si
la carn és bona crua, ho serà cuita”.
Com més adherent és la textura en boca, de millor qualitat és la tonyina. Pot
tenir un color i una textura ferma a la vista i ser poc valorada organolèpticament.
El fet que la carn vermella brilli es deu a la grassa. Si el color és bonic però no
brilla significa que la carn no és suficientment grassa.
Degut a la gran mida del peix, els orientals divideixen la carn de tonyina en
tres parts, com si de tres peixos es tractés.
1. Carn vermella o akami. La part més vermella i menys grassa de la
tonyina. És apreciat per la seva finor, la seva agradable acidesa i un gust
de sang molt subtil.
2. Carn semigreixosa o chutoro. La part preferida dels entesos, comença
allà on acaba l’akami i comença el toro. És delicada com l’akami, però
s’entreveu l’inici de la grassa del toro.
3. Carn grassa o toro. Fundent, molt gustós i fàcil d’apreciar, no requereix
l’experiència per apreciar la complexitat del chutoro. La duresa de les
fibres de greix fa que sigui una carn que cal madurar.

1. De mort natural (nojime). Treure el peix de l’aigua i esperar que es mori.
2. Per immersió en gel (korijime). Tècnica practicada a Occident per alguns
pescadors de qualitat.
3. Una mort “viva” (ikejime). Una mort sense sofriment. Existeixen dues
tècniques diferents però les dues busquen perforar el cerebel, la part
del cervell que controla els moviments del cos. A Japó és utilitzada per
a tots els peixos de qualitat.
Explicació del procés químic de la mort
A continuació s’expliquen els fets successius més importants que tenen lloc
en l’organisme del peix un cop és sacrificat, des de l’inici del rigor mortis
(enduriment de la carn), passant pel període d’entendriment i arribant a un
possible estat de putrefacció.
1. En tot ésser viu sempre hi ha una contracció i posterior relaxació del
múscul (actina-miosina). El manteniment d’aquest sistema és degut a
la fabricació d’energia provocat pel consum d’ATP.
2. En morir les cèl·lules del múscul, aquestes no deixen de funcionar a
l’instant, segueixen consumint ATP per fabricar energia. En no poder
continuar el cicle, hi ha una sèrie de subproductes que s’alliberen al
múscul a causa d’aquestes reaccions, com és l’àcid inosínic.
3. Quan s’esgota l’energia augmenta la concentració de ions calci que
contribueixen a contraure el múscul. Per relaxar-se, necessitarien un
ATP que ja no existeix. S’inicia el rigor mortis.
4. El rigor mortis es produeix més ràpidament si la mort ve precedida de
convulsions, si l’animal ha patit un estat d’estrès anterior al sacrifici o si
la mort es produeix mentre es practiquen esforços musculars intensos.
5. A mesura que passa més temps augmenta la concentració d’àcid
inosínic. Aquesta substància contribueix a disminuir el rigor mortis.
Gràcies a l’acció dels propis enzims es destrueixen les proteïnes,
tot generant aminoàcids lliures. Tot aquest procés suposa una
“autodestrucció del múscul” que es reflecteix en un entendriment de
la carn.
6. L’àcid inosínic es descompon en hipoxantina, després en urea i finalment
en amoníac.

Un cartell japonès on s’indiquen les parts de la tonyina.

7. Poden aparèixer les bactèries i iniciar-se la putrefacció.
Altres apunts per entendre el procés de maduració.

2.4. Tractament

Àcid inosínic = Una de les tres substàncies de l’umami. La seva prescència
aporta el gust característic de la carn madura.

2.4.1. Tractament posterior

La maduració dels músculs es caracteritza pel canvi en la textura de la
carn, de cruixent a tendra.

El tractament del peix. El sacrifici
Segons la cultura japonesa, si el peix no és bo cru, no serà bo un cop cuinat.
Així, el que cal és un excel·lent tractament del producte abans d’entrar a la
cuina, independentment del tractament culinari que se li pugui donar després.

Els aminoàcids lliures també són font de gust (sobretot l’aspartam i el
glutamat).

La forma en què mor el peix és importantíssima i determina les propietats
organolèptiques i de textura de la seva carn. Els japonesos classifiquen les
formes de morir de la següent forma:

El temps per assolir el rigor mortis és el mateix que triga a desaparèixer,
així podem conèixer el moment òptim de consum si coneixem el temps
que ha trigat a tornar-se rígid.
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Com eliminar el mal gust del peix?
El procediment pel qual s’evita l’aparició del mal gust és anomenat chinuki
pels japonesos i consisteix a dessagnar el peix tan ràpidament com sigui
possible. Un cop dessagnat s’ha d’introduir en aigua gèlida per netejar-lo i
eliminar la sang. Així, la carn obtinguda és transparent.

La cuina i el temps.
El cuiner ha de triar un peix en funció del moment en què aquest serà
consumit. Hi ha peixos petits que potser tenen una millor textura en el temps
anterior al rigor mortis, però cal assenyalar que això sempre anirà en detriment
del gust. Una carn més ferma sempre serà menys rica en umami i al revés.

Aquest últim pas és del tot necessari ja que una tonyina post mortem pot
assolir ràpidament els 40 ºC i cal abatre ràpidament aquesta temperatura per
evitar possibles efectes deterioratius.

Un peix pot tenir molt gust de mar i una textura curiosa i estranyament
cruixent si just acabat de pescar es cuina a la brasa. Però si es deixa madurar
tindrà una carn tendra que es fondrà a la boca i un gust umami ric i complex.

El temps
El pas del temps pot comportar un seguit de canvis en el peix degut a
diversos factors químics, físics i biològics, alguns del quals ja s’han contemplat
l’apartat anterior. S’ha parlat del rigor mortis i dels canvis que aquest fenomen
comporta en la textura i el gust final de la carn.

La temperatura
Com s’ha dit, la putrefacció de la carn té a veure amb el pas del temps, però
també la temperatura que assoleix la carn durant aquest temps és un factor
important per a la seva conservació. Es coneix com actuen els bacteris quan
es troben a les franges de temperatura més habituals amb les quals es treballa
en la conservació i manipulació del peix.

També cal tenir en compte les possibles reaccions químiques degudes als
canvis químics de certes substàncies.
L’oxidació i la hidròlisi dels lípids.
L’oxidació del peix es dóna quan els àcids grassos, sobretot els poliinsaturats,
pateixen una reacció autocatalítica. Això vol dir que el producte de la reacció
provoca l’acceleració i per tant la continuïtat de la mateixa. Els dobles enllaços
dels àcids grassos són punts dèbils on es pot formar un radical lliure mitjançant
la pèrdua d’un àtom d’hidrogen. Aquest àcid gras lliure (radical lliure) reacciona
molt ràpidament amb l’oxigen de l’aire formant un radical peròxid. Al mateix
temps aquest radical peròxid pot reiniciar el cicle alliberant un hidrogen de
la cadena veïna. Aquesta reacció en cadena va acumulant productes nocius.
Aquests productes nocius no produeixen olors ni gustos estranys i per tant
és difícilment detectable organolèpticament. En l’autooxidació dels lípids hi
intervenen diversos factors que poden accelerar el procés com són la llum, la
temperatura, la presència de metalls i/o pigments i la presència d’oxigen. Cal
minimitzar aquests factors per no afavorir la reacció.
Mesures per evitar l’autooxidació.
Conservar el producte a les fosques.
Disminuir al màxim la temperatura.
Utilitzar envasos no metàl·lics.
Eliminar els enllaços insaturats per hidrogenació (en procediments
industrials).
Evitar al màxim el contacte amb l’oxigen de l’aire.
La hidròlisi dels lípids del peix es dóna amb el pas del temps i es pot veure
afavorida per l’acció d’alguns enzims. Els greixos alliberen, per reacció amb
l’aigua, els àcids grassos. Aquests àcids grassos lliures són els que poden
contribuir al gust i olor desagradable (a ranci). Els factors que poden afavorir
la hidròlisi dels lípids són els mateixos que poden afavorir l’autooxidació.
El repòs de la carn.
Com s’ha assenyalat anteriorment, un cop passat el rigor mortis i abans que
arribi la putrefacció, a la carn li cal reposar uns dies per assolir la millor textura,
la carn madura. El temps necessari depèn de la mida del peix. Mentre que
la tonyina necessita uns quants dies, els peixos petits com el verat maduren
molt ràpid, en algunes hores.

Temperatura 		

Acció dels bacteris

-20 ºC – 0 ºC

Els bacteris no es multipliquen

1 ºC – 4 ºC

La majoria de bacteris no es multipliquen

5 ºC – 63 ºC

Els bacteris es poden multiplicar

64 ºC – 72 ºC

La majoria de bacteris no es multipliquen

73 ºC – 100 ºC

	La majoria de bacteris moren

100 ºC

A més dels bacteris, la majoria d’espores moren

Segons aquesta taula podem extreure diverses conclusions que poden guiarnos sobre la millor manera de conservar el peix fresc.
A temperatura de congelació els bacteris no actuen i per tant és la millor
forma de conservar el peix si el període de temps anterior al consum
és llarg. Els factors que el poden deteriorar un cop congelat no tindran
a veure, a curt termini, amb factors microbiològics sinó amb factors
organolèptics derivats sobretot dels processos d’oxidació. Es recomana no
guardar el peix fresc congelat més de 3 mesos. Un cop cuinat, el període
es pot allargar fins a 4 mesos.
La temperatura de refrigeració permet una conservació del peix durant
un període de temps curt però en què poques qualitats organolèptiques
d’aquest es veuen modificades. Si es consumeix en poc temps, és la millor
manera de conservar-lo. Es recomana posar-lo sobre una reixeta i així evitar
el contacte de la carn amb l’aigua i els sucs que allibera.
A temperatura ambient i tèbia és on millor es poden reproduir i viure els
bacteris. És la temperatura que cal evitar per a la conservació del peix.
Només ens interessa tenir el peix a aquesta temperatura quan s’ha de
consumir al moment i sempre minimitzant els temps d’espera. Màxim
dues hores.
Temperatures iguals o superiors a 64 ºC són aquelles a què es sotmeten
els aliments per escalfar-se o ser cuinats immediatament abans de ser
consumits. En aquest cas la majoria de bacteris moren, però cal tenir
precaució de no perllongar innecessàriament el temps en què l’aliment resta
a aquesta temperatura perquè ràpidament es pot refredar el producte i els
pocs bacteris que puguin haver restat vius poden procedir a reproduir-se.
A temperatures elevades, la majoria de bacteris i espores s’eliminen.
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72 ºC és la temperatura a què es recomana portar un producte per
assegurar l’eliminació de tots els bacteris patògens.

2.4.2. Tipus de tractaments de conservació
2.4.2.1. Conserves tradicionals
Tradicionalment l’home ha inventat formes de conservar els aliments perquè
les èpoques de bonança alimentària li servissin per cobrir les èpoques en
què hi hagués mancança d’aliments. Molt abans que existís la tècnica del
fred i, per tant, poder d’allargar la vida del producte frenant-li la majoria de
processos químics i microbiològics que contribueixen al seu deteriorament,
hi havia diversos processos d’allargament de la vida útil del producte com són
les conservacions en sal i/o oli.
En sal
Sorra.
Originàriament es feia a partir de tonyina vermella, però avui en dia també
es fa amb altres varietats de tonyina. S’utilitza la ventresca. Per elaborar-la
es posa una capa de sal, la ventresca es col·loca al damunt i posteriorment
es cobreix amb una nova capa de sal. Cal deixar-la així com a mínim durant
48 hores tot i que també dependrà de la mida de la ventresca.
Un cop curada en sal, ja es pot netejar amb aigua i conservar-la per a la seva
utilització. La millor forma de conservar-la és guardar-la, tallada o no, en oli en
un pot hermètic.
Mojama.
En aquest cas s’elabora amb el llom de la tonyina, tant la part del
descarregament com del descarregat. Es col·loca en sal grossa durant
almenys dos dies i es posa a airejar durant 2 o 3 setmanes perquè s’acabi
d’assecar.
Botarga.
Els ous ovàrics (huevas) de la tonyina es posen en sal i es premsen amb
l’ajuda de fustes per extreure’n tota l’aigua.
En oli d’oliva
Diferents parts de la tonyina cuites en aigua amb sal durant un curt període
de temps (per una peça d’1 kg de tonyina calen de 14 a 18 minuts). Un cop
cuit s’escorre, s’asseca i se’n separen possibles espines o parts fosques.
Es col·loca en el pot on s’ha de conservar (sigui de llauna o de vidre) i
s’acaba d’omplir amb oli.
Es tapa i s’esterilitza (tradicionalment es feia bullir cobert d’aigua,
actualment s’esterilitza en un sistema com el de l’autoclau, a altes
pressions). S’ha de refredar amb el mínim temps possible i es pot conservar
durant un període de temps determinat.
El mateix procediment aplicat a la tonyina amb oli d’oliva es pot fer amb
altres tipus d’olis com per exemple de diferents llavors (gira-sol, soja, etc.)
o en altres tipus de líquids com pot ser un escabetx.

2.4.2.2. Conservació per refrigeració
Per poder comprovar i estandarditzar tot allò que s’ha explicat fins ara es
procedeix a realitzar un estudi per trobar el millor mètode de conservació de
la tonyina fresca. Les finalitats tècniques que es busquen amb la conservació
de la tonyina és preservar-ne les propietats organolèptiques intactes. O sigui,
allargar-ne la vida útil però sense disminuir la seva frescor amb totes els
atributs que això implica.
L’estàndard de conservació per a la tonyina és el mateix que té la tonyina
fresca.
Color vermell intens i brillant.
Textura ferma i humida.
Gust exempt de sabors estranys.
Olor neutre, a sal de mar.
Estudi de fred positiu
Aquest estudi ha comptat amb totes les variables de què es disposaven, tant
pel que fa els diferents paràmetres de conservació, a la tècnica o al procés. A
continuació es detalla el procediment.
1. Per comprovar-ne la vida útil a 4 ºC (temperatura de refrigeració) es
realitzaran diferents proves tenint en compte els diferents paràmetres
de conservació:
Temps de conservació
Tècnica de conservació
Paper de film. Material inert, habitual en l’ús culinari.
Bossa d’envasar al buit. Manté l’aliment exempt del contacte amb
l’oxigen de l’aire.
Roll drap (drap de roba). El drap de roba és un material que pot actuar
com a substrat per a la proliferació microbiana, augmentant els riscos
de contaminació i putrefacció de l’aliment. No és recomanat el seu ús
degut al risc de no ser descontaminat i desinfectat apropiadament.
Estamenya (drap de tela fina amb forats). El mateix que el cas anterior.
Paper encerat. El paper que s’utilitza a les carnisseries, és impermeable
però no evita el contacte amb l’oxigen ja que no permet un tancament
hermètic del producte.
Paper d’alumini. És un material inert que no interactua amb els aliments
a menys que aquests tinguin un pH molt àcid (per exemple la llimona
o el tomàquet).
Paper de cel·lulosa (eixugamans de paper habitual).
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Llom. Taula de conservació a 4 ºC

Dia +1
Part de la tonyina

Dia +3

Dia +6

Paper Film

Llom. Més magre.
Ventresca. Conté més quantitat de greixos insaturats
que el llom.
2. Qualsevol tècnica de conservació ha de minimitzar els següents impactes
que provoquen el deteriorament de la tonyina.
Llum. Contribueix a la disminució de les característiques organolèptiques
positives, tot accelerant els processos de descomposició i oxidació.

Porcionar la tonyina fresca (llom o ventresca).
Embolicar-la amb els diferents materials segons la tècnica de
conservació utilitzada.
a. Paper film.
b. Bossa d’envasar al buit.

d. Roll drap (drap de roba).

Textura tova: al pressionar es trenca.
Marró per dins i per fora.
Forta olor a metàl·lic i àcid.
No òptim per al consum.

Textura menys ferma,
una mica pastosa.
Color brillant però
més apagat.
Inici del gust metàl·lic

Textura poc ferma
però semblant al dia +1.
Color semblant a l’anterior.
No fa quasi olor. Gust àcid.

Textura tova: al pressionar es trenca.
Marró per dins i per fora.
Forta olor a metàl·lic i àcid.
No òptim per al consum.

Textura ferma però
menys humida.
Color perd intensitat
i brillantor.
Inici del gust metàl·lic.
Es fa una prova amb
el drap humit i el
resultat és millor, la
mateixa textura i
tonalitat però més
humida.

Textura ferma però seca.
Color apagat.
Gust metàl·lic i forta
olor àcida.

Sec i estellós. Total
manca d’humitat.
Marró per dins i per fora.
Forta olor àcida i metàl·lica.
No òptim per al consum.

Textura ferma però
poc humida.
Color perd intensitat
i brillantor. Mat.
Inici del gust metàl·lic.

Textura ferma i seca.
Color apagat.
Gust metàl·lic i forta pudor.

Molt sec per dins i per fora.
Trencadís.
Marró i fins i tot negre.
Molt mala olor.
No comestible.

Roll-drap

3. Es defineix i s’estandarditza el procés de conservació:

c. Paper d’alumini.

Textura poc ferma.
Color apagat, encara vermell.
Gust metàl·lic.
Fortor àcida.

Bossa
del buit

Oxigen de l’aire. Ha d’existir un equilibri en la presència i mancança d’oxigen.
La seva presència manté el color intens però el seu excés contribueix a
accelerar els processos d’oxidació i, per tant, de deteriorament.
Altes temperatures. L’augment de temperatures contribueix a l’acceleració
de les reaccions de descomposició del producte. Tal com figura al quadre
de la pàgina 49, hi ha temperatures a les quals els bacteris no es poden
reproduir i altres temperatures que els són favorables. Aquestes últimes
seran les que caldrà evitar.

Textura ferma
Color correcte, intens.
Inici del gust metàl·lic

Estamenya

e. Estamenya (drap de roba porosa).
f. Paper de cel·lulosa (paper de cuina).
Guardar en una nevera a 4 ºC durant els temps adequat per realitzar el tast i
comprovar-ne l’estat de conservació.
Paper
d’alumini

Textura ferma i més
humida que la resta.
Color molt brillant,
manté la intensitat.
Inici gust metàl·lic.

Textura poc ferma
però humida.
Color brillant però
marró al lateral.
Inici del gust metàl·lic.
Quasi no fa olor.

Tou, es trenca
al pressionar.
Conserva el
color, inici
marró.
Menys olor que
en altres
casos. No
comestible.
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Dia +1

Dia +3

Dia +6

Dia +1

Dia +3

Dia +6

Paper
d’alumini

Paper de
cel·lulosa

Textura ferma però seca.
Color amb pèrdua
d’intensitat, fosc.
Gust més metàl·lic i
àcid que en altres casos

Textura seca.
Color mat, encara
una mica vermell.
Molt mal gust. Olor
àcida i forta

Textura ferma i més
humida que la resta.
Color molt brillant,
manté la intensitat.
Gust ok

Dura i molt seca. Paper enganxat.
Marró molt fosc, quasi negre.
Forta olor, més que en altres casos.
No comestible

Textura ferma i humida.
Color rosa, punts
marrons als laterals.
No fa mala olor, just
comença

Encara dura i oliosa.
Interior rosa i laterals marrons.
Olor i gust àcid.
No òptim per al consum

Paper de
cel·lulosa

Ventresca. Taula de conservació a 4ºC

Dia +1

Dia +3

Dia +6

Paper Film

Textura ferma
Brillant, un punt mat.
Inici del gust metàl·lic

Textura ferma, més seca.
Color poc brillant, tendeix
a marró.
Inici olor àcida i rància.

Textura ferma però seca.
Color amb pèrdua
d’intensitat, fosc.
Gust més metàl·lic i
àcid que en altres casos

Textura seca.
Color marró i mat.
Molt mala olor àcida
i metàl·lica

Sec i tou, es trenca.
Marró grogós. Mat.
Forta olor a ranci,
àcid i metàl·lic,
més que en altres
casos.
No comestible

Textura ferma, seca i dura.
Marró per fora i interior rosat.
Forta olor a metàl·lic .
Interior comestible, el greix destaca
per sobre l’àcid i el metàl·lic
NOTA. En cas de disposar de paper encerat, aquest és també una bona opció per a la
conservació de la tonyina, ja que permet el manteniment de la humitat i alhora deixa respirar
la carn.

Bossa
del buit

Textura ferma.
Color brillant.
Gust ok

Textura menys ferma
que l’anterior.
Color rosat però mat.
Més olor a ranci que
l’anterior

Textura tova.
Color més fosc, inici
del marró, interior rosat.
Lleugera fortor metàl·lica.
Comestible l’interior, un toc àcid

Roll-drap

Visualment més seca
però textura ferma.
S’enfosqueix lleugerament.
Més àcid que envasat
al buit

Textura ferma però seca.
Color marró clar, apagat.
Forta olor àcida i rància

Tova i seca.
Fosc i marró per dins i fora.
Forta olor àcida i metàl·lica.
No òptim per al consum

Conclusions
Els problemes observats, derivats de la conservació a 4 ºC, i que afecten els
paràmetres anteriors, són els següents.
PART DE LA TONYINA. Tot i que tots els paràmetres segueixen la mateixa
tendència independentment de la part de la tonyina, el fet que la ventresca
sigui més greixosa tendeix a emmascarar més pronunciadament el gust àcid
i metàl·lic.
ENDURIMENT I ASSECAMENT. El contacte amb l’aire provoca una pèrdua
d’humitat que resseca la carn de la tonyina i li fa perdre aigua. Com més grossa
és la peça menys afectació a nivell global.
ENFOSQUIMENT I PÈRDUA DE COLOR. El contacte amb l’oxigen de l’aire
provoca un enfosquiment del color, de vermell a marró.
APARICIÓ DE GUSTOS I OLORS NO DESITJATS. El pas del temps deteriora
la composició de la tonyina, tot generant uns compostos que presenten uns
gustos i olors no desitjats que denoten el deteriorament de la mateixa i la fan
menys apta per al consum.

Estamenya

Textura ferma però un
punt seca.
Color perd intensitat.
Inici del gust metàl·lic

Textura seca.
Color marró.
Mala olor

Molt sec per dins i per fora.
Marró fosc.
Molta olor àcid.
No òptim per al consum

La taula següent indica el grau de preferència en les diferents tècniques de
conservació.
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textura

(enduriment i assecament)

Color

(enfosquiment)

Gust/Olor

(aparició de gustos/olors
no desitjats)

L’estàndard de conservació per a la tonyina és el mateix que té la tonyina fresca:
Color vermell intens i brillant.

Paper film

Textura ferma i humida.

Bossa del buit

Gust exempt de sabors estranys.
Olor neutre, a sal de mar.

Roll-drap

Per a poder comparar les diferents tècniques de congelació cal estandarditzar
els diferents paràmetres que influeixen en els canvis de les propietats
organolèptiques i microbiològiques de la tonyina amb el pas del temps a -20 ºC.

Estamenya
Paper d’alumini

Per poder comparar les tècniques de descongelació, també és necessari tenir
en compte els paràmetres que influeixen en el millor resultat final.

Paper de
cel·lulosa

Paràmetres de congelació
Temps que triga a arribar a la temperatura de congelació.

Condicions de conservació
Molt adequat
Adequat
Òptim
No aconsellat

Tractament previ.
Abatidor (disminució ràpida de la temperatura)
Congelació directa
Tècnica de conservació.
Paper de film

Condicions de conservació recomanades a 4 ºC
Si la tonyina no ha de ser consumida el mateix dia que s’adquireix, el millor
procediment és porcionar-la (segons les necessitats d’utilització posteriors a
la descongelació) i descongelar-la el mateix dia que es vulgui consumir seguint
el procediment recomanat de descongelació.
En el cas que es vulgui consumir el mateix dia, es recomana, no porcionarla fins al moment del consum, ja que com més gran és la peça menys part
està sotmesa a la llum o l’oxigen de l’aire.
En el cas que el consum sigui al mateix dia, cal conservar-la seguint una
de les tècniques que millor preserven la humitat de la carn de la tonyina
però que alhora n’impedeixen el contacte amb l’oxigen i la llum. La bossa
d’envasar al buit, el paper film, el paper d’alumini o el roll drap humit són
els millors mètodes i per aquest ordre.

2.4.2.3. Conservació per congelació
i descongelació
Amb la mateixa finalitat s’ha realitzat un estudi per trobar el millor mètode per
congelar i descongelar la tonyina. Les finalitats tècniques que es busquen amb la
congelació i posterior descongelació de la tonyina és preservar-ne les propietats
organolèptiques intactes alhora que es pretén allargar-ne la vida útil.

Al buit
Temps de congelació (permanència).
15 dies
1 mes
Paràmetres de descongelació
Temps que triga a descongelar-se (dependrà del medi que s’utilitza).
Medi on es descongela.
A la nevera (4 ºC, dependrà de la mida de la peça però per a una ració
estàndard calen almenys 5h)
En aigua sense contacte
En aigua amb contacte
En aigua salada (3%) amb contacte
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Tractament de descongelació per al llom (L)

Nevera

Tractament previ:
Abatidor

Tractament previ:
Cap

Tècnica de
conservació: Buit
Tècnica de
conservació: Film

Tècnica de
conservació: Buit
Tècnica de
conservació: Buit

Nevera 			
Prova 1
Aigua sense contacte 	Prova 2
Aigua amb contacte 	Prova 3
Aigua amb contacte i sal 	Prova 4
Nevera
Aigua sense contacte 	Prova 7
Aigua amb contacte 	Prova 8
Aigua amb contacte i sal 	Prova 9

Prova 11
Nevera 			
Aigua sense contacte 	Prova 12
Aigua amb contacte 	Prova 13
Aigua amb contacte i sal 	Prova 14

Tractament previ a la congelació

1. Les diferents proves per al llom (L) i per a la ventresca (V)
Combinant els factors previs i de congelació i els factors de descongelació
obtenim el següent nombre de proves per a cada part de la tonyina.

Aigua sense
contacte

Aigua amb
contacte

Aigua amb
contacte i sal

Abatidor
+ buit

1

2

3

4

Abatidor
+ film

5

6

7

8

Cap tract.
+ buit

9

10

11

12

Cap tract.
+ film

13

14

15

16

Prova 16
Nevera 			
Aigua sense contacte 	Prova 17
Aigua amb contacte 	Prova 18
Aigua amb contacte i sal 	Prova 19

Tractament de descongelació per a la ventresca (V)

Les proves número 5, 10, 15 i 20 es guarden per realitzar una prova de
conservació a diferent temps de congelació, a un mes. La resta de proves
es fa a 15 dies.

Nevera

Per poder realitzar una comparació més exhaustiva dels diferents mètodes
de congelació i descongelació, es farà la comparació entre diferents proves
en què només es varia un paràmetre mentre els altres es mantenen
constants.

Tractament previ a la congelació

Es crea un quadre per al llom i un per la ventresca per poder avaluar
visualment els canvis apreciats en les diferents mostres.

Aigua sense
contacte

Aigua amb
contacte

Aigua amb
contacte i sal

Abatidor
+ buit

1

2

3

4

Abatidor
+ film

5

6

7

8

Cap tract.
+ buit

9

10

11

12

Cap tract.
+ film

13

14

15

16
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Congelació amb abatidor

Congelació convencional

1. Diferència entre la congelació ràpida (abatidor) o la congelació
convencional
Les proves 2 i 12 tenen les mateixes condicions de conservació al buit i
d’estar descongelades amb aigua sense contacte.
La congelació amb abatidor refreda el producte més ràpidament,
minimitzant la formació de cristalls d’aigua que, en descongelar-se,
trenquen l’estructura de la carn de la tonyina.
Observem la fermesa final de la carn descongelada. En la mostra 2 la
peça de tonyina conserva la seva ferma estructura, en canvi la mostra 12
presenta una textura més tova. En exercir una pressió la carn no recupera
la forma.
Presenten una diferència en la intensitat de color, tot donant uns millors
resultats en el cas de l’abatiment de la temperatura.
2. Diferència entre la tècnica d’envasar al buit amb congelació prèvia
(abatidor) o sense congelació prèvia
Es fixen els paràmetres d’envasat al buit i de descongelació en nevera.
S’observa com la peça envasada després de la congelació manté la forma
original.

Llom

Ventresca

3. Diferència entre les parts de la tonyina
En aquest cas es fixa el tipus de prova (congelació ràpida, envasat al buit
i refredat amb aigua sense contacte) i s’observa el canvi quantitatiu i
qualitatiu per a cada tipus de mostra, llom o ventresca.
Cal avaluar la seva semblança amb el producte fresc. En els dos casos
s’observa com es manté la forma i textura. Pel que fa a la intensitat de
color, en la mostra de llom sembla que es recupera en més mesura. En
canvi pel que fa a la ventresca, tot i recuperar certa brillantor, el color és
més enfosquit que en la mostra en fresc.
4. Diferència entre les diferents formes de descongelació
Es fixen els paràmetres de congelació ràpida (abatidor) i tècnica de
conservació d’envasat al buit. S’observa la diferència entre les diferents
tècniques de descongelació.

Tècnica de
descongelació
Nevera

LLOM

Ventresca

Observacions

Textura ferma.
Color més apagat.

Els laterals de la peça envasada al buit abans de ser congelada estan
aixafats i amb menys volum.

Envasat al buit+congelat

Congelat(abatidor)+envasat al buit

Aigua sense
contacte

Textura ferma.
Gust correcte.
Color més intens.

Aigua amb
contacte

Textura menys ferma.
Gust més aigualit.
Color més apagat.

Aigua amb
contacte i
sal (3%)

Textura ferma.
Vetes més a la vista.
Gust més salat.
Color intens.
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La descongelació a la nevera requereix més temps, el resultat sol ser una
tonyina amb un color més apagat, una textura no tant ferma com en altres
casos i un gust i olor una mica acidificat.

Preferència de cada paràmetre segons els tipus de tècnica o mètode utilitzat
Mètode de congelació recomanat
1. Col·locar la peça de tonyina porcionada, tenint en compte la utilització
posterior a la descongelació, estesa i sense contacte (en el cas que hi hagi
més d’una peça) en una placa metàl·lica o superfície de plàstic (inert) i abatre
la temperatura tan ràpidament com sigui possible. Si es disposa d’un abatidor,
es recomana fer-ne ús.

La descongelació amb aigua sense contacte manté una estructura més
ferma de la carn de la tonyina, el color és molt més intens i el gust àcid
no resulta tant potenciat.
La descongelació amb aigua en contacte li confereix a la carn de tonyina una
sensació més aigualida, el color sembla més apagat i la textura més tova.

2. Un cop congelada la peça, es recomana envasar-la al buit en el cas que es
disposi de l’envasadora pertinent. En cas contrari s’aconsella embolicar el
producte amb paper film.

La descongelació amb aigua salada manté més ferma la textura de la
tonyina, el gust és més potent i salat i el color es manté. Com a curiositat
en la majoria de proves les vetes de la tonyina són més visibles.

Mètode de descongelació recomanat
1. Per descongelar, el millor mètode és el de submergir la peça de tonyina
envasada al buit en aigua freda sense contacte durant el temps necessari
per a la seva correcta descongelació.

Conclusions
Els problemes observats derivats de la congelació, i que afecten els
paràmetres anteriors, són els següents.

2. E n el cas que el producte no estigui envasat al buit, es recomana la
introducció de la tonyina en aigua freda i salada al 3 % (30 g de sal per
un litre d’aigua) durant el temps mínim necessari per a la seva correcta
descongelació.

PART DE LA TONYINA. Com més greix té la part de la tonyina, més
susceptible és al fenomen d’oxidació i enranciment dels seus àcids
grassos insaturats. Així, tot i minimitzar les condicions d’afectació (evitar
el contacte amb l’oxigen, disminuir la temperatura, evitar l’exposició a la
llum), sempre es detecta una major pèrdua de les propietats inicials en la
ventresca que en el llom.

2.5. Cocció

PÈRDUA DE TEXTURA. El congelat provoca la formació de cristalls
d’aigua que en descongelar-se trenquen les fibres de la tonyina i per tant
en malmeten l’estructura. Per minimitzar aquest fet cal congelar la tonyina
el més ràpidament possible: d’aquesta manera aquests cristalls són
més petits i es malmet en menor quantitat la carn de la tonyina. Aquest
paràmetre també es veu afectat pel fet d’envasar la peça al buit abans de
ser congelada (tot i que posteriorment es pogués abatre).

2.5.1. Apunts històrics sobre cuina
i tonyina
La tonyina en la cuina actual
La cuina de la tonyina a Europa no havia brillat gaire fins fa ben poc. Llevat de
les zones pesqueres, i encara, era un peix en conserva: en oli, en escabetx,
en salmorra –sorra– o adobada en sal i dessecada, com és la moixama o
pernil de mar. Abans de la Nouvelle cuisine –la frontera del maig del 1968– i,
sobretot, del desembarcament de la cuina japonesa, Europa i gran part del
món occidental era un territori de coccions llargues, donant com a resultat una
carn de tonyina eixuta i sense encant.

ENFOSQUIMENT I PÈRDUA DE COLOR. Tot i la ràpida congelació i la
correcta tècnica de conservació, sempre existeix un lleuger enfosquiment
i pèrdua d’intensitat del color vermell intens.
Modificar els paràmetres per minimitzar aquesta pèrdua és el més adequat.
APARICIÓ DE GUSTOS I OLORS NO DESITJATS. Com s’ha assenyalat,
la congelació pausa la majoria de processos de deteriorament que
contribueixen a l’aparició d’olors i gustos estranys. Tot i així, el correcte
procediment de congelació i descongelació minimitza aquests efectes.

Paràmetre

La visió japonesa de la tonyina és molt diferent històricament i culturalment a
la nostra. El món del sushi i el sashimi és una forma d’entendre el peix, no és
només una pràctica culinària. Tenen els mecanismes culturals per detectarne la qualitat, més enllà de si és fresc o no. Consideren que si un peix és
prou fresc per ser menjat cru, mai voldrien manipular-lo. Per tot plegat, la
rapidesa en el sacrifici i la posterior conservació fins al moment del consum
és primordial per a la qualitat final de la carn.

Millors resultats

Temps de
congelació

Abatidor

Congelació directa

Tècnica de
congelació

Buit

Paper film

Mètode de
descongelació

Aigua sense
contacte (buit)
Aigua amb
contacte i sal
(paper film)

A la nevera
Aigua amb contacte

Pitjors resultats

A Europa, les primeres mencions del sashimi no comencen a aparèixer fins
ben entrat el segle XX. A la península Ibèrica apareix per primer cop al llibre
Historia de la Gastronomía, de la Marquesa de Parabere, el 1930, donant-ne
una visió pedant i ridiculitzadora, poc merescuda per aquells que posseeixen
un art mil·lenari com és el del sushi. S’ha de dir, però, que al Japó anterior a
l’arribada de la tecnologia del fred, el sushi era una menja feta a base d’arròs
fermentat i peix adobat en vinagre. Fenomen degut principalment a la manca
de mètodes apropiats de conservació en fred, que només permetien que el
peix fos consumit cru en poblacions costaneres.
La realitat del sushi i les curtes coccions orientals han inundat la cuina
occidental fins a fer-ne oblidar aquelles velles i llargues coccions o els antics
mètodes de conserves de tonyina.
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La tonyina abans del canvi
Els occidentals sempre han cuit la tonyina, fins i tot després de conservar-la.
Tot i així els receptaris tradicionals tampoc gaudeixen de moltes receptes
fetes amb tonyina. El Corpus de la Cuina Catalana (2006), per exemple, conté
cinc receptes i el Libro de la cocina española (1972), de Luján i Perucho, n’hi
ha només dues.
Un dels més importants receptaris de principis del segle XX, el Culinaria
(1932), de J. Rondissoni, inclou sis receptes fetes amb tonyina fresca i set
amb tonyina en oli. Tret d’una tonyina feta a la brasa, la resta excedeixen en
els temps de cocció.
A l’edició de 1996 del Larousse Gastronomique, la primera comandada per
Joël Robuchon, apareixen cinc receptes de tonyina, una d’elles un tàrtar, que
és la primera aparició de la tonyina crua a la cuina occidental.
Però la primera obra de divulgació en què es respecten les qualitats
organolèptiques de la tonyina, blanca o vermella, data del 1998: Cocinar en
10 minutos con Ferran Adrià. Inclou un Tartare de bonito i l’Atún con tomate
i albahaca, amb una imatge de daus de tonyina marcats a foc fort amb un
interior cru.
Receptes tradicionals versus la nova cuina
A part de l’aparició de la tonyina als diversos receptaris cal destacar altres
receptes tradicionals de la cuina popular de la tonyina. Al llibre de 1977 de
Manuel Vázquez Montalbán, L’Art de Menjar a Catalunya, hi apareixen, a més
de quatre receptes cuinades amb tonyina, una recepta del bull, o butxi, un
dels plats més singulars de la cuina catalana. La primera recepta completa
d’aquest plat la dóna en Josep Lladonosa a El Gran Llibre de la Cuina Catalana,
més tard reproduïda al Corpus de la Cuina Catalana. La recepta parteix del
bull de tonyina sec i posat en remull, cuinat amb mongetes seques i patates i
porta cargols, un sofregit de ceba i tomata i una picada amb safrà, all, julivert
i avellanes. Jaume Fàbrega, a El Llibre del peix, no parla del butxi però en
canvi fa menció d’altres plats guisats amb les tripes i el bull. Un altre plat
característic és el Pataco de Cambrils. En aquest cas, en lloc de bull s’utilitza
llom de tonyina per fer un guisat amb patates semblant al butxi.
Aquests plats tradicionals, de coccions llargues i fent ús de les tècniques
prèvies de conserves, difereixen de la nova cuina, més reflexiva sobre les
qualitats organolèptiques i les possibilitats i límits culinaris dels productes.
Tanmateix, aquesta nova cuina més científica, tècnica i de processos més
sistematitzats ha tingut una influència enorme sobre la cuina tradicional. Un
cas paradigmàtic és el marmitako. En receptaris de finals del segle XX, com
el Manual del pescado (1995), de José Carlos Capel, es recomana afegir la
tonyina al final de la cocció, en lloc del vell costum de la cuina tradicional on
es creia en les llargues coccions del peix. S’integraven tots els productes des
del principi, extraient els gustos de la tonyina que es transmetien als altres
aliments del guisat (pasta, arròs i patates) i a la salsa.

2.5.2.Preparació de la tonyina
En primer lloc, cal netejar i tallar correctament la tonyina. Seguidament
s’explica com tractar les parts més populars, el llom i la ventresca.
Llom
En aquesta secció es poden apreciar algunes parts d’un llom de tonyina de la
part superior del peix i segons el color de la carn, la seva proporció de greix.

Sangatxo

Pell

Llom menys
greixós

Llom més
greixós

Procés de neteja i tall
1. En primer lloc s’elimina la pell i el sangatxo, que es descarta.

2. Seguidament s’elimina la part més fibrosa del llom, que tindrà unes
propietats de cocció diferents de la resta. Amb aquesta part se’n poden fer
carpaccios, embolicant la peça amb paper film i congelant-la, descongelantla al moment i tallant-la fina. En les coccions es tractarà com llom magre.

3. Procediment per tallar la tonyina. En primer lloc es separa el llom en parts
més curtes (els japonesos ho fan de la mida de l’alga nori). En segon lloc
es fa un tall horitzontal a la part superior i seguidament s’elimina el lateral.
Quedarà un rectangle perfecte.
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4. El tall japonès és fer rectangles més petits (del gruix del sashimi) a partir
de la peça més grossa. El tall ha d’anar en perpendicular a les fibres, la part
que es marca a la planxa és per la banda contraria al tall, per on s’observen
les fibres longitudinalment.

2.5.3. Proves de cocció
Es realitzaran les mateixes proves de cocció per als diferents talls de la tonyina.
Es diferenciarà entre el llom més magre i el més gras i entre la ventresca
estàndard i la més grassa i fibrosa. Alhora, es realitzaran proves de cocció per
a la clatellera i la galta. També es farà una proba de cocció de la parpatana.
Es defineixen les característiques principals de cada cocció i, seguidament,
s’expliquen els pros i contres observats.
A partir dels resultats obtinguts, es realitzarà una taula de cocció, tot relacionant
les parts de la tonyina amb el tipus de cocció.
1. Cocció a la brasa/graella
Coccions a temperatures elevades, implica uns temps de cocció ràpids.
Afavoreix la cocció de les parts més greixoses i fibroses.

Ventresca
En aquesta secció de la ventresca es poden apreciar algunes parts de la
tonyina i les zones on hi ha menys o més greix.

La millor cocció és per la ventresca més fibrosa, la clatellera i la galta (amb
un temps més llarg).
El llom, tant el magre com el més gras, no presenten una cocció adequada
(el resultat final és un producte molt sec).

Ventresca
grassa i
fibrosa

Ventresca

Pell

Procés de neteja i tall
1. Eliminar la pell

2. Cocció a la planxa (a 200 ºC i a 230 ºC)
Coccions a temperatures elevades, no tant com la brasa. Implica temps de
cocció relativament curts.
Les parts menys greixoses, com el llom o la galta, és convenient untar-les
d’oli. La resta de parts tenen prou greix i l’alliberen en coure.
A la temperatura de 200 ºC, els temps de cocció són més llargs. Aquest fet
afavoreix les parts que requereixen coccions llargues ja que poden estar
més temps a la planxa, però per a les coccions curtes on es busca el torrat
exterior mantenint la tendresa interior no s’aconsegueix una cocció òptima.
Els temps de cocció augmenten en proporció a la fibra i greix que tenen
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Clatellera, galta i ventresca grassa

Llom magre

Ventresca grassa a 230 ºC

Ventresca estàndard a 230 ºC

Segons la fibra que contingui la carn, la temperatura de cocció cal que sigui
més elevada o bé cal perllongar el temps de cocció.
Les proves es realitzen a 50 i a 65 ºC i es donen diferents punts de cocció
segons la part.
Es fan proves amb l’addició de 20 ml d’oli d’oliva.
Cocció a 50 ºC
Observem en els dos casos un color poc viu, semblant a un filet de porc.
Ventresca estàndard

Llom menys magre

les parts. Així, el llom magre, seguit del gras, són els que tenen la cocció
més curta (al voltant d’un minut).
La clatellera requereix coccions al voltant dels 10 minuts i a la temperatura
més elevada s’obté un color més daurat. La galta és tan fibrosa que tot i
el temps de cocció elevat no s’acaba de coure i queda filosa. Requeriria
una doble cocció al forn.

Les coccions sense oli de les parts més magres donen un resultat sec. A
més a més, en coure en un medi tancat dóna una sensació àcida en boca
no agradable.
Les coccions amb oli de les parts més magres milloren, tant en textura,

3. Cocció al buit
Coccions a baixes temperatures sense contacte amb el medi de cocció. Les
temperatures habituals de cocció al buit pels peixos i per a un servei immediat
estan situades entre els 50 i els 60 ºC. Si la cocció al buit no és per a un servei
immediat i es pretén conservar el producte, les temperatures de cocció han
d’estar per sobre dels 65 ºC.

Llom magre a 200 ºC

Llom cuit 8’

Ventresca cuita 10’

Llom cuit amb oli d’oliva 10’

Ventresca cuita amb oli d’oliva 11’

Ventresca estàndard a 200 ºC
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amb un resultat més untuós, com en gust, ja que el greix emmascara la
sensació àcida.
Per les parts més greixoses i fibroses (galta i clatellera) tot i augmentar
el temps de cocció (fins a 12 i 15’), la temperatura de cocció no és
suficient per estovar les fibres i, per tant, els resultats són unes peces no
comestibles.
Cocció a 65 ºC
A nivell global, en augmentar la temperatura de cocció el color de la carn
millora.
Els temps de cocció es redueixen per a les parts més magres i menys
fibroses, però es mantenen per a aquelles parts on la cocció a menor
temperatura ens dóna un resultat no òptim.
La cocció de les parts més magres continua sent no òptima a temps reduït.
En canvi, per a la galta o la clatellera, l’estovament de fibres dóna un resultat
amb unes característiques organolèptiques òptimes. Es pensa en una doble
cocció (planxa + buit) per millorar-ne el gust i aspecte.

Llom magre 6’

Ventresca menys grassa 8’

Llom magre 8’

Ventresca grassa 8’

Clatellera 12’

Galta 15’

4. Cocció al forn
Coccions seques i a altes temperatures. Es realitzen dues proves de cocció,
les unes a 110 ºC i les altres a 180 ºC.
Temperatura de 110 ºC
A 110 ºC es considera una temperatura de cocció del peix que pot aportar un
resultat suau i melós ja que perd menys quantitat d’aigua.
El temps de cocció s’ha d’ajustar a la peça de carn i a la seva mida. Com
més fibrosa més temps.
Les peces més magres donen un resultat més sec, no molt recomanable.
La ventresca estàndard i grassa donen un bon resultat amb 10’ de cocció.
La clatellera requereix més temps de cocció, un total de 18’. El resultat és
una carn tendra i melosa. La galta també té un comportament semblant, tot
i que el resultat és més fibrós, i es pensa en una doble cocció (un escabetx,
per exemple).
Temperatura de 180 ºC
Una segona cocció a 180 ºC, temperatura més habitual de les coccions al
forn, que provocarà una pèrdua d’aigua més ràpida i, per tant, una cocció més
ràpida també.

Llom magre 4’

Ventresca menys grassa 6’

Ventresca grassa 6’

Galta 10’
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Clatellera 10’

Peça de llom magre 14’

Les peces més magres i menys fibroses requereixen temps de cocció
més curts i donen uns resultats organolèptics millors que en les coccions
a 110 ºC.
Les peces més grasses i fibroses (com la galta i la clatellera) requereixen
temps de cocció més reduïts. Alhora, el seu resultat organolèptic és millor,
segurament degut a les altes temperatures que contribueixen a trencar
millor les fibres. A la galta se li ha donat una segona cocció de 14’. En
aquest cas, ha perdut el color rosat però ha perdut un punt de tendresa,
s’ha assecat una mica més del que és desitjat.
La peça de llom sencera (aproximadament 400 g) dóna un resultat amb un
interior rosat. La carn encara és tendra però es recomana un temps de
cocció més curt.
5. Doble cocció de la parpatana
La parpatana és una peça que hi ha entre el cos i el cap de la tonyina.
Consisteix en un seguit d’espines amb carn a dintre. Existeix una dificultat
per desossar la carn en cru i, per tant, és recomanable coure-la i separar-ne
la carn a posteriori.

Se li ha fet una primera cocció a la brasa (15’ per banda) i seguidament
s’acaba la cocció al forn a 110 ºC durant 30’.
El resultat és una carn molt melosa que recorda la carn de vedella o de
pollastre (pel color i textura). El gust és molt poc definit a peix però pot
tenir moltes possibilitats d’ús, tant en fred com en calent.

6. En conserva
Les conserves de peix estan pensades per allargar la vida útil del producte i
per aprofitar-ne les parts menys valorades.
Es cou la tonyina en aigua el temps just i, seguidament i un cop escorreguda,
es guarda en oli d’oliva i es pasteuritza.
El temps de cocció en aigua serà diferent segons les parts, més llargs
com més fibroses siguin.
10’ per a les diferents parts del llom i ventresca.
15’ per a la galta i la clatellera.
Posteriorment, s’escorre i s’asseca amb paper. Es col·loquen els talls en
un pot de vidre, s’acaba d’omplir amb oli d’oliva. Es pasteuritza en una
olla, submergit en aigua, durant un període mínim de 20’ a temperatura
d’ebullició.
Es refreda deixant el pot a temperatura ambient.
Organolèpticament, els resultats són bons. Augmenta la palatabilitat de
les parts menys greixoses, com el llom, i s’entendreixen les més fibroses,
com la galta.

7. En escabetx
L’escabetx, cocció en medi àcid i conserva en oli, s’utilitza sobretot per coure
les parts amb les carns més dures i fibroses i, antigament, s’utilitzava com a
mètode de conserva de l’aliment, allargant-ne la vida útil. Es feia amb tots els
retalls de tonyina que no fossin consumits d’una altra manera. Els resultats
són molt semblants a les elaboracions amb conserva d’oli.
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2.5.4. Receptari

Quadre de cocció relacionant les parts de la tonyina amb el mètode de cocció

Aquest receptari és el resultat de la recopilació d’informació teòrica i pràctica
recollida en diferents espais al llarg de l’elaboració d’aquest treball i també del
valuós coneixement transmès per professionals de la cuina.

Llom
magre

Llom
gras

Ventresca

Ventresca
grassa i
fibrosa

Clatellera

Galta

–

–

+

++

++

+++

Escabetx

Conserva
(oli)

Marinat
en àcid

Confitat en
oli (50 ºC)

Baja Tª
(vacío) 65 ºC

Baixa Tª
(buit) 50 ºC

Estofat
guisat

Forn
(180 ºC)

Forn
(110 ºC)

Planxa
(230 ºC)

Planxa
(200 ºC)

Graella

–

El baix contingut en greix
el fa més adequat per a
coccions curtes d’alta Tº.
La graella és una calor tan
forta que el resseca.

+

Igual que el cas anterior
però accepta millor la
cocció a la graella pel
contingut més elevat de
greix.

++

El confitat en oli a 50 ºC
tot i no ser òptim és un
resultat mínimament
acceptable gràcies al greix
de la mateixa peça.

+++

El confitat en oli a 50 ºC
tot i no ser òptim és un
resultat mínimament
acceptable gràcies al greix
de la mateixa peça.

+

La cocció al buit a 65 ºC
dóna un resultat òptim
tot i que amb doble cocció
(planxa+buit) el resultat
millora considerablement.

–

A la graella requereix més
temps de cocció que la resta
de parts. Una doble cocció
millora l’entendriment de
les fibres en molts casos
i l’aspecte (planxa+forn o
planxa+buit).

Criteris de cocció
Molt adequat

Observacions

MÈtodE de cocció

Cru

Greix

Part de
la tonyina

Fibra

Quantitat
relativa

Adequat

Òptim

No aconsellat

La intenció del receptari és treballar la tonyina des d’un punt de vista de la
pròpia cultura gastronòmica. Pretenem donar una nova visió sobre aquest
producte, ja que el receptari popular i tradicional és molt reduït en comparació
amb d’altres espècies del mar. És per això que les receptes donen una
aproximació àmplia a la tonyina roja amb l’ànim de servir més de font d’idees
per als cuiners que no pas d’una guia hermètica i inflexible.
Per elaborar-lo hem tingut en compte que les receptes fossin el més
variades possible, tant pel que fa a estils de cuina com per la complexitat en
l’elaboració, per assegurar-nos que estigués a l’abast de tot tipus de cuiners
i restaurants. A més, sempre hem tingut com a premissa la sinergia de la
tonyina amb la resta de productes del territori per tal de crear la cuina de la
tonyina de l’Ametlla de Mar i per extensió de Catalunya.
Per elaborar aquest receptari s’ha comptat amb l’inestimable ajuda de:
Marc Miró. Cuiner del restaurant La Llotja de l’Ametlla de Mar i impulsor
d’aquest projecte. Fa més de 10 anys que en Marc treballa amb la tonyina
vermella, en coneix les particularitats i, coneixent-la, ens va ensenyar a
cuinar-la. Li interessa treballar amb productes de proximitat i per això pensa
en noves combinacions i amaniments que li donin a la tonyina vermella
personalitat pròpia i propera.
Rosalia Ponsarnau i Josep Margalef, mare i fill. Fundadora i actual
propietari del restaurant El Molí dels Avis, a l’Ametlla de Mar. Ella, formada
en la cuina tradicional, ens va sorprendre amb la cuina dels menuts de la
tonyina. Ell, hereu de la responsabilitat culinària de la mare, s’ha format per
conèixer la millor manera de manipular i tallar la tonyina, fusionant l’antiga
cuina amb les cuines emergents, i per a nosaltres, noves tendències
orientals en la manipulació i tractament del peix.
Els cuiners i cuineres, becaris i becàries de la Fundació Alícia, especialment
John Hagedorn, Jordi Guillem, Fidel Velandia i Marco Covarrubias.
Procedents de diferents països que ens han regalat receptes de les seves
variades cultures culinàries, enriquint així un receptari farcit de propostes.
Les receptes han estat elaborades per a 4 persones. Per a la majoria
d’ingredients les quantitats s’indiquen amb el gramatge, però en alguns casos
concrets, i determinats per la morfologia mateixa del producte o pels tipus de
recepta, les quantitat s’expressen en unitats.
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Índex de receptes
A continuació es llisten les receptes per ordre alfabètic, amb el número de
pàgina on es pot trobar tant l’explicació com una imatge del plat elaborat.
A
Allipebre de tonyina
Amanida d’estiu amb clatellera
Amanida de galta i bolets en escabetx
Arròs de cues de tonyina
Arròs de tonyina amb carxofes

91
90
83
99
116

B
Brou de tonyina
Butxi

100
113

C
Carpaccio de tonyina a la mostassa d’estragó
Clatellera en oli
Coca de tonyina en conserva
Consomé amb ous poché

103
115
85
104

E
El caviar a la romana
Empanades colombianes amb tonyina, formatge i xampinyons
Ensaladilla russa
Escabetx de galta
Escabetx de galta amb taronja
Escudella barrejada de tonyina
Espaguetti Luigi Pomata
Espinacs a la catalana amb tonyina
Esqueixada de tonyina

117
110
94
112
101
105
109
87
106

F
Fetge amb ceba
Fideus a la cassola amb parpatana (Cuiner Joaquín Domouso)
Fondue de marmitako

114
93
107

L
La tonyina amb picada de la Rosalía
Llom amb carxofes i alls tendres
Llom amb melmelada de tomàquet i cilantre
Llom de tonyina en samfaina

118
79
88
75

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

150 g de ceba

M
Mandonguilles de tonyina
Mar i muntanya de tonyina amb galeres
Melós de tonyina amb bolets

1. Fer un sofregit amb la ceba a
brunoise i el tomàquet pelat i
sense llavors.

89
73
74

4 peces de clatellera de tonyina

P
Pintxo de llom marinat amb tomàquet i olivada
“Pintxo moruno” de tonyina amb cuscús
Putacó de tonyina

98
86
96

Q
Quesadillas de tinga de atún (Mèxic)

81

Mar i muntanya de tonyina
amb galeres

100 g de tomàquet
8 galeres
1 gra d’all
40 g de julivert
50 g d’avellanes
Pebre vermell dolç
40 g de xocolata negre

R
Raviolis de parpatana marinera
Roast beef de llom a les herbes
Romesco de tonyina
Rossejat de fideus amb tonyina

84
108
92
111

S
Sandvitx vegetal de parpatana
Sashimi mediterrani
Shore lunch (dinar de costa)(Chicago)

77
102
97

T
Thon bourgignon
Tonyina amb préssec caramelitzat
Tostada mejicana de ceviche de atún
Tuna burger

80
76
82
95

V
Ventresca amb mel i endívies

78

200 ml de brou de tonyina o peix
Oli d’oliva
Sal i pebre

2. Un cop ben caramelitzat afegir el
brou de tonyina i deixar que es
redueixi a la meitat.
3. Afegir les 4 peces de claterella i
deixar estofar durant 8 minuts.
4. Marcar les galeres a la planxa i
afegir-les a l’estofat.
5. Fer la picada amb l’all, el julivert,
les avellanes, la xocolata ratllada
i el pebre vermell dolç. Afegir
a l’estofat.
6. Rectificar de sal i pebre, deixar
coure dos minuts més i servir.
Observacions:
En aquest cas la tonyina fa
de pollastre. És una versió
del tradicional pollastre amb
escamarlans que tant agradava
a Dalí.
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Melós de tonyina amb bolets

Llom de tonyina en samfaina

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

2 galtes de tonyina

1. Tallar les galtes a tires i enfarinar.
Fregir en oli d’oliva i reservar.

4 peces de llom de tonyina (500 g)

2. En el mateix oli fer un sofregit
amb la ceba i el tomàquet.

1 albergínia (250 g)

1. Tallar les verdures a daus grans
i regulars. Sofregir, amb oli
d’oliva, les verdures per aquest
ordre, ceba i pebrot, albergínia i
carbassó. Salpebrar-les.

200 g de bolets de temporada
150 g de ceba
100 g de tomàquet
1 gra d’all
40 g de julivert
50 g d’avellanes
Farina
Oli d’oliva

3. Un cop el sofregit ben
caramelitzat afegir els bolets nets
i tallats i coure el conjunt.
4. Afegir el brou, la branca de
farigola i les galtes i deixar estofar
el conjunt entre 15 i 20 minuts.

1 pebrot vermell (200 g)
1 carbassó (150 g)
2 cebes de figueres (150 g)
4 tomàquets madurs (150 g)
Oli d’oliva
Sal i pebre
Herbes (farigola, romaní, llorer)

2. Pelar el tomàquet i tallar-lo a daus,
afegir-lo a les verdures juntament
amb les herbes. Deixar coure tot
junt 15 min.
3. Marcar el llom de tonyina a
la planxa.

100 ml de brou de tonyina o aigua

5. A l’últim moment incloure la
picada, deixar-la coure 5 minuts,
rectificar de sal i pebre i servir.

1 branca de farigola

Observacions:

Observacions:

Aquest estofat té l’autèntic gust
d’un fricandó de vedella amb bolets.

Aquest plat el podem cuinar també
amb ventresca de tonyina, el
resultat serà més melós.

Sal i pebre

4. Emplatar amb un fons de
samfaina i cobrir amb la
tonyina marcada.
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77
Tonyina amb préssec
caramelitzat

Sandvitx vegetal
de parpatana

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

400 g de ventresca de tonyina

1. Pelar i tallar el préssec a daus.

Enciam

3 préssecs de vinya

2. Caramelitzar la meitat del sucre
en una paella, afegir la nata i
el préssec i saltejar fins que el
préssec agafi color i s’estovi.

Parpatanta

1. Coure la parpatana sencera al
forn durant uns 30 o 40 minuts
a 180 ºC.

3. Posar el vinagre amb l’altre meitat
del sucre al foc a reduir. Quan
tingui la consistència espessa
adequada retirar del foc i reservar.

Maionesa

200 ml de vinagre de vi
50 g de mantega
50 g de sucre
Oli d’oliva
Sal i pebre
Unes fulles de menta

4. Tallar la ventresca en 8 talls
regulars i marcar a la paella,
deixant l’interior cru.
5. Emplatar amb la reducció de
vinagre, el préssec saltejat i la
ventresca. Refrescar amb unes
fulles de menta.
Observacions:
En cas de no ser temporada de
préssec es pot utilitzar préssec en
almívar. Només caldrà escurçar el
temps de cocció.

Olives negres d’Aragó
Tomàquet
Sal i pebre
8 llesques de pa de sandvitx

2. Deixar refredar i retirar la carn
esmicolant-la.
3. Fer una barreja en un bol amb la
parpatana, l’enciam tallat finet,
les olives negres a rodanxes, el
tomàquet a daus i la maionesa.
Salpebrar al gust.
4. Untar dos llesques de pa de sandvitx
amb la barreja i encarar-les. Es pot
tallar a triangles.
Observacions:
Una forma d’aprofitar la carn de la
parpatana entre moltes d’altres.
També es pot fer amb clatellera en
conserva o qualsevol altre part de
la tonyina cuita del dia anterior. Les
quantitats dels altres ingredients han
d’anar al gust del consumidor.
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79
Ventresca amb mel
i endívies

Llom amb carxofes i
alls tendres

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

Ingredients (per a 4 persones):

4 endívies

1. Partir les endívies per la meitat
i marcar-les a la paella amb oli
d’oliva per les dues bandes fins
que siguin rosses.

6 carxofes

2. Afegir la mel, el suc de les
taronges, una pell de taronja i el
vinagre, deixar evaporar l’àcid i
incorporar l’aigua. Salar i deixar
coure les endívies. Un cop les
endívies fora del foc, caramelitzar
el suc.

50 ml de vi blanc

500 g de ventresca de tonyina
(chutoro)
50 g de mel
50 g de vinagre de vi
3 taronges
100 ml d’aigua
Oli d’oliva
Sal

500 g de llom de tonyina
8 alls tendres
Oli d’oliva
Sal i pebre

3. Netejar els alls tendres i tallar-los
a trossos de 2 o 3 cm.
4. Un cop les carxofes estan
daurades mullar-les amb el vi
blanc. Deixar evaporar l’alcohol,
tapar la paella i deixar coure la
carxofa a foc lent.
5. Un cop la carxofa és tova afegirhi els alls tendres i deixar-los
sofregir 2 minuts.

3. Porcionar la ventresca i marcar
a la planxa o a la paella, sense
addicionar oli, deixant l’interior cru.

6. Porcionar el llom de tonyina a
daus i marcar a la planxa o a la
paella amb oli d’oliva i sal. Deixar
l’interior cru.

4. Emplatar les endívies, els talls
de ventresca i salsejar amb la
reducció de vinagre i mel.

7. Emplatar el conjunt intercalant les
carxofes, els alls tendres i els talls
de llom.

Observacions:
A la melositat del greix i al fort gust
umami de la ventresca li sumem un
amarg com és l’endívia i un agredolç
com és el suc de mel i taronja.
Gaudim de tots els gustos bàsics en
un mateix plat.

Elaboració:
1. Netejar les carxofes eliminant-ne
algunes fulles externes, tallant-ne
les puntes i repelant el cor.
2. Partir els cors a quarts i marcar-lo
a la planxa o a la paella amb oli
d’oliva fins que adquireixin un
color torrat.

Observacions:
Els platillos fàcils de fer com aquest
solen combinar productes de temporada
en una mateixa cassola. En aquest cas
tant la carxofa, com l’all tendre com la
tonyina són de primavera.

receptes
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Thon bourgignon

Quesadillas de tinga de atún
(Mèxic)

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

500 g de clatellera

1. Posar el sucre en una paella
i caramelitzar.

12 tortites de blat de moro

1. Estovar les tortites en oli calent,
escórrer i reservar.

2. Quan ja sigui fosc incorporar-hi el
vi i deixar que s’evapori l’alcohol.

70 ml d’oli d’oliva

50 g de sucre moreno
100 ml de vi de la terra alta
200 ml de fons fosc
40 g de mantega
Sal i pebre

3. Afegir el fons fosc i continuar
reduint. Salpebrar.
4. Lligar amb la mantega.
5. Incorporar la clatellera a trossos,
deixar coure el conjunt uns
8 minuts.
6. Servir i decorar amb herbes
fresques.
Observacions:
Una versió de la clàssica beef
bourgignon. Combinant l’autèntic
gust càrnic d’un fons fosc amb la
carn de la tonyina.

Oli per fregir
250 g de llom de tonyina en conserva
250 g de ceba tendra
50 g de pasta de chile chiplote
(en llauna)
100 g de tomàquet sofregit
150 ml de brou de peix
Sal i pebre
150 g enciam
100 g nata líquida

2. Tallar la ceba a brunoise.
Sofregir-la en oli d’oliva.
3. Incorporar la tonyina
desmenussada, el tomàquet, el
brou i la pasta de chile chiplote.
Salpebrar al gust. Deixar coure a
foc moderat durant 10 minuts.
4. Afegir la barreja anterior (tinga) a
cada tortita, doblegar-les per la
meitat i fregir. Eliminar l’excés
d’oli al retirar del foc.
5. Servir acompanyades d’enciam i
d’un raig de nata líquida.
Observacions:
L’ús de chile chiplote és al gust del
consumidor. Es pot adquirir en botigues
de productes llatinoamericans.
En comptes d’utilitzar tonyina en
conserva, es pot utilitzar llom de
tonyina cuit completament i en fred
desmenussar-lo.

receptes

receptes

82

83
Tostada mejicana de ceviche
de atún

Amanida de galta
i bolets en escabetx

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

8 tortilles de blat de moro

1. Fregir les tortilles en oli procurant
que quedin totalment planes.
Escórrer i reservar.

2 galtes de tonyina escabetxades
(veure recepta de galta de tonyina
en escabetx)

1. Porcionar les galtes de tonyina a
trossos irregulars.

2. Marinar la tonyina crua
desmenussada, la ceba tallada
a juliana fina, el cilantre picat, el
suc de llimona, el bitxo en pols,
l’oli d’oliva i la sal. Deixar reposar
almenys una hora a la nevera.

400 g de bolets de temporada

Oli per fregir
250 g de llom de tonyina
200 g de ceba de figueres
50 g de suc de llimona
70 ml d’oli d’oliva
30 g de cilantre fresc
1 alvocat madur
5 g de bitxo
Sal

3. Per emplatar col·locar el ceviche
sobre la torrada i acabar amb
làmines d’alvocat.

300 g de variat d’enciams (mesclum)
8 unitats de tomàquet xerry
Oli d’oliva
Sal i pebre

2. Netejar els bolets de temporada,
tallar-los si cal i saltar-los en oli
d’oliva i sal.
3. Netejar els enciams. Partir els
tomàquets per la meitat.
4. Emplatar l’amanida amb els
talls de tonyina, els bolets, el
tomàquet i l’enciam i amanir-ho
amb oli d’oliva, sal i pebre.

Observacions:

Observacions:

La recepta original s’elabora amb
chile habanero o chile de árbol.
Es pot amanir amb salsa tabasco.

Aquesta recepta també es pot
fer amb tonyina en conserva o
amb altres parts de la tonyina en
escabetx. S’hi poden afegir altres
ingredients com per exemple ceba
tendra. Si no es disposa de bolets
frescos també es poden utilitzar
en conserva.
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Raviolis de parpatana
marinera

Coca de tonyina en conserva

Ingredients (per a 4 persones):

Ingredients (per a 4 persones):

1 parpatana
300 g de farina
3 ous
8 tomàquets madurs
50 g sucre
100 g formatge curat
Oli d’oliva
Sal i pebre
Elaboració:
1. Posar a coure la parpatana
sencera al forn durant
30-40 minuts, segons la mida,
a 180 ºC.
2. Escaldar, pelar i eliminar les llavors
dels tomàquets. Posar la carn del
tomàquet amb el sucre, un toc de
sal i un raig d’oli en un cassó al foc
i deixar confitar a foc lent.
3. Amassar la farina amb els ous,
afegint-los un a un, i un pessic de

sal. Cobrir amb paper film i deixar
reposar uns 30 minuts.

Per la coca:

4. Estirar la massa sobre una
superfície neta, sempre amb
l’ajuda de farina per evitar que
s’enganxi. Aplanar-la amb el corró.

500 g farina

5. Un cop cuita la parpatana, treure la
carn amb la forquilla i barrejar-ne uns
150 g amb la meitat de la confitura
de tomàquet. Salpebrar al gust.

40 g llard de porc

6. Fer petites muntanyes de farsa
sobre la meitat de la pasta
estirada, cobrir-ho amb l’altre
meitat. Tallar el voltant de la farsa
donant forma de raviolis i aplanarne els costats amb una forquilla.

4 pebrots vermells

7. Bullir la pasta durant 3 o 4 minuts
en aigua salada. Servir el moment
amb la resta de la confitura de
tomàquet i el formatge ratllat.

250 ml aigua
10 g llevat fresc
2 ous
10 g sal

2 albergínies
100 g olives negres
200 g de tonyina en conserva
(recepta de tonyina en conserva)
Oli d’oliva
Sal i pebre

Observacions:

Elaboració:

Es poden farcir d’altres parts de
la tonyina com per exemple la
claterella o la galta.

1. En un bol barrejar la farina i el
llevat fresc. Afegir 250 ml d’aigua
tèbia i barrejar durant 6 minuts.

2. Afegir els ous i la sal i seguir
amassant durant 6 minuts més.
3. Afegir el llard i amassar durant
6 minuts més. Deixar reposar
la massa embolicada amb
paper film.
4. Posar les albergínies i els pebrots
a escalivar al forn. Un cop cuits,
pelar-los i tallar-los a tires.
5. Estirar la massa amb el corró
i donar-li la forma de coca
desitjada. Escampar-li les tires de
pebrot i albergínia i coure al forn,
a 180ºC durant uns 20-25 minuts.
6. Al retirar del forn, escapar-hi la
tonyina en conserva i les olives
negres.
Observacions:
La coca es pot elaborar amb moltes
altres verdures, cuites o crues.
També s’hi pot afegir parpatana
cuita al final o qualsevol altre tros de
tonyina cuit que tinguem guardat a
la nevera.
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Pintxo moruno de tonyina
amb cuscÚs

Espinacs a la catalana
amb tonyina

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

Ingredients (per a 4 persones):

400 g de llom de tonyina

1. Tallar la tonyina a daus d’uns 2 cm
per cada banda.

200 g llom tonyina

Pebre vermell dolç
Comí en pols
Cardamom
200 g de cuscús
80 g de pastanaga
40 g de cilantre
40 g de julivert
1 llimona
Oli d’oliva
Sal i pebre

2. Marinar la tonyina amb la barreja
d’espècies i oli i deixar reposar
a la nevera durant un mínim de
3 hores, o a poder ser, tota la nit.
3. Clavar les broquetes de fusta amb
3 o 4 daus de tonyina. Marcar a
la planxa calenta (si es vol es pot
acabar la cocció al forn).
4. Coure el cuscús i un cop fred
barrejar amb el julivert i el cilantre
picat, uns daus de tonyina crua i
amanir amb el suc d’una llimona,
sal, pebre i oli d’oliva.
5. Servir un llit de cuscús al fons
del plat i creuar dos brotxetes
a sobre.
Observacions:
Una inspiració càrnica procedent
de la gastronomia àrab aplicada a
la tonyina.

2 manats d’espinac
o 400 g d’espinac congelat
60 g panses
40 g pinyons
80 ml vi ranci
100 g ceba
Oli d’oliva
Sal i pebre

Elaboració:
1. Pelar i tallar la ceba a brunoise.
Posar-la a sofregir amb oli d’oliva.
2. Posar les panses a remullar amb
el vi ranci.
3. Torrar els pinyons a la paella amb
oli d’oliva.
4. Si els espinacs són frescos,
netejar-los.
5. Barrejar la ceba amb les panses
i pinyons i afegir-hi els espinacs
nets o congelats. Salpebrar i
deixar coure.
6. Tallar el llom de tonyina
a daus petits.
7. Un cop els espinacs cuits, retirar
del foc i incorporar-hi la tonyina.
Quedarà rosada de fora i crua
per dintre.
Observacions:
Versionant un clàssic agredolç que
combina a la perfecció amb un llom
magre de tonyina.
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receptes

88

89
Llom amb melmelada
de tomàquet i cilantre

Mandonguilles de tonyina

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

Ingredients (per a 4 persones):

500 g llom tonyina

1. Escaldar, pelar i eliminar la llavor
dels tomàquets.

400 g de llom de tonyina

10 tomàquets madurs (400 g)
100 g sucre
Oli d’oliva
Sal i pebre
Unes fulles de cilantre

2. Tallar la carn del tomàquet a daus
i posar a coure amb el sucre.
Salpebrar. Deixar caramelitzar a
foc lent durant uns 20 minuts.
3. Tallar el llom de tonyina a daus
regulars. Marcar a la planxa amb
oli d’oliva deixant l’interior cru.
4. Emplatar el llom cobert de
confitura. Decorar amb unes
fulles de cilantre..
Observacions:
Podem elaborar el mateix plat
amb ventresca. El dolç i l’àcid del
tomàquet són grans complements
per la greixosa tonyina. Es pot
acompanyar amb un mesclum
d’amanida per refrescar.

2 llesques de pa sec
2 grans d’all
Unes fulles de julivert
1 ou
100 g de ceba
150 g de tomàquet
40 g d’avellanes
200 g de pèsols
Oli d’oliva
Farina
Llet
Sal i pebre
Elaboració:
1. Amb l’ajuda d’una cullera separar
la carn de la tonyina, eliminant-ne
les fibres.
2. Picar l’all i julivert. Barrejar-ne la
meitat amb la carn de tonyina,

l’ou, el pa sec mullat amb llet,
sal i pebre.
3. Donar forma de pilotilla i
arrebossar amb farina. Fregir
lleugerament en oli d’oliva.
Retirar i reservar.
4. Pelar i tallar la ceba a brunoise.
Posar-la a sofregir amb oli d’oliva.
5. Escaldar, pelar i eliminar la llavor
del tomàquet. Picar la carn i
afegir-la al sofregit. Salpebrar.
6. Afegir les pilotilles al sofregit,
incorporar-hi una mica d’aigua
(o brou de peix o tonyina) i deixar
estofar durant 5 minuts.
7. Afegir-hi els pèsols i deixar coure
uns 5 minuts més. A l’últim
moment afegir-hi una picada amb
l’all i julivert i les avellanes..
Observacions:
S’assemblen a unes autèntiques
mandonguilles de vedella. És una
bona manera d’aprofitar els retalls
de tonyina frescos.
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Amanida d’estiu
amb clatellera

Allipebre de tonyina

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

Ingredients (per a 4 persones):

320 g de pasta tipus macarrons o
espirals

1. Bullir la pasta en abundant aigua
amb sal. Refredar i reservar.

300 g de llom de tonyina

150 g de clatellera en oli

2. Tallar el tomàquet madur a daus.

200 g de tomàquet madur

3. Fer una maionesa amb l’ou, l’oli
d’oliva, sal i pebre.

200 ml de vi negre

4. Barrejar tots els ingredients
anteriors amb les olives.

50 g d’ametlles

150 g d’olives negres
1 ou
Oli d’oliva
Sal i pebre

5. Emplatar i acompanyar amb la
clatellera en oli.
Observacions:
Una clàssica amanida per endur-se
al camp un dia d’estiu. Admet
variacions infinites: ou dur, tàperes,
ceba tendra, etc.

400 g de patata
3 nyores
Mitja cabeça d’alls
1 llesca de pa
Oli d’oliva
Sal i pebre
Elaboració:
1. Escalfar una mica el vi. Posar
les nyores a remullar amb el vi
(sense grana).
2. Fer la picada amb la mitja cabeça
d’alls pelats, les ametlles, la llesca
de pa remullada en el mateix vi de
les nyores, la carn de les nyores,
sal i pebre.

3. Torrar la picada en una cassola
amb oli d’oliva.
4. Pelar i esqueixar les patates,
afegir-les a la cassola amb
la picada ja cuita i donar-hi
unes voltes.
5. Afegir aigua fins a mig cobrir les
patates i sal. Deixar coure durant
uns 15-20 minuts o fins que les
patates siguin cuites.
6. Tallar el llom de tonyina a trossos
regulars. Marcar-lo a la planxa
deixant l’interior cru.
7. Emplatar les patates amb el suc
i col·locar-hi al damunt el llom
de tonyina marcat.
Observacions:
Aquest plat també es pot acabar
de forma tradicional, afegint el
llom de tonyina a la cassola un cop
les patates siguin cuites i donar-li
dos voltes, sense deixar que es
cogui l’interior.
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Romesco de tonyina

Fideus a la cassola
amb parpatana (Cuiner J. Domouso)

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

Ingredients (per a 4 persones):

400 g de llom de tonyina

1. Posar les nyores en remull.

1 parpatana

6 tomàquets madurs (300 g)

2. Escalivar els tomàquets i els
alls sencers.

8 tomàquets madurs (400 g)

3. Fer la picada amb la carn del
tomàquet i dels alls, els fruits
secs, la carn de les nyores, la
llesca de pa fregida en oli, el vi
ranci, sal i pebre.

1 pebrot vermell (150 g)

2 cabeces d’all
4 nyores
150 g d’avellanes i/o ametlles
1 llesca de pa
50 ml de vi ranci
Oli d’oliva
Sal i pebre

4. Fregiu la picada en una cassola.
Si fa falta deixatar-la amb una
mica d’aigua.

1 porro
1 pebrot verd (120 g)
Brou de peix
2 nyores
4 grans d’all
250 g de fideu gros (número 3-4)

5. Tallar el llom de tonyina a daus
i incorporar-la a la picada cuita.
Donar dos voltes i servir.

Oli d’oliva

Observacions:

Elaboració:
1. Coure la parpatana al forn durant
uns 30-40 minuts a 180 ºC.

De la mateixa manera que
l’allipebre, aquest plat també es pot
fer marcant la tonyina a la planxa i
salsejant amb el romesco cuit.

Sal i pebre

2. Picar les verdures (pebrots, porro
i all) a daus petits i sofregir en una
cassola amb oli.

3. Escaldar, pelar i eliminar les
llavors del tomàquet, incorporar al
sofregit i acabar de coure.
4. Afegir els fideus i torrar-los amb
el sofregit.
5. Afegir el brou (calent) necessari
per a la correcte cocció dels fideus
sense que quedin molt sucosos
(aproximadament 750 ml).
6. A mitja cocció incorporar la
carn de les nyores que haurem
posat prèviament en remull
sense granes.
7. Quan els fideus siguin cuits
incorporar la parpatana ja cuita i
desmenussada.
Observacions:
Es poden fer els mateixos fideus
amb ventresca de tonyina, en
aquest cas caldrà incorporar la
ventresca tallada dos minuts abans
d’acabar la cocció dels fideus.
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Ensaladilla russa

Tuna burger

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

Ingredients (per a 4 persones):

Tonyina en conserva (veure recepta)

1. Tallar les verdures a daus
d’1 cm x 1 cm. Coure el temps
adequat en aigua salada.

500 g llom de tonyina

400 g patata
300 g pastanaga
300 g pèsol
200 g mongeta tendra
1 ou
Oli d’oliva
Sal i pebre

2. Fer una maionesa amb l’ou i l’oli,
salpebrar-la.

80 g ceba tendra
Unes fulles de porradell
1 ou

3. Barrejar les verdures amb
la maionesa.

50 g pa ratllat

4. Desmenussar la tonyina i
incorporar-la al conjunt.

Oli de gira-sol per fregir

Observacions:

Sal i pebre

Es poden incorporar altres
ingredients com olives tallades,
ou dur, etc.
Es pot acompanyar d’amanida i amb
un oli de pebre vermell dolç.

400 g de patata
Oli d’oliva

Elaboració:
1. Amb l’ajuda d’una cullera separar
la carn del llom de tonyina
de les fibres.
2. Picar la ceba tendra a brunoise,
picar el porradell. Barrejar amb
l’ou, el pa ratllat i la carn de la
tonyina, sal i pebre.
3. Pelar i tallar les patates a tires
gruixudes. Fregir en abundant
oli de gira-sol. Escórrer
adequadament i eixugar per
eliminar l’excés d’oli.
4. Donar forma d’hamburguesa a la
carn picada de tonyina amanida i
marcar a la paella o planxa calenta
per les dos bandes.
5. Acabar el plat amb les patates
fregides salades, l’hamburguesa
de tonyina i amanida.
Observacions:
L’hamburguesa també es pot amanir
amb all i julivert, o amb ceba cuita,
amb pebrot escalivat, etc.
La carn de la tonyina poden ser
retalls que es tinguin guardats.
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Putacó de tonyina

Shore lunch
(dinar de costa)

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

400 g de llom de tonyina a daus

1. Tallar la ceba a brunoise, posar a
sofregir. Afegir el pebrot tallat a
daus grossos i el tomàquet sense
pell ni llavors.

300 g llom de tonyina

1. Tallar la patata a daus i coure-la
en aigua. Reservar.

2. Afegir-hi les patates esqueixades,
els cargols ja bullits i aigua i sal.

3 cebes

3. Quan la patata sigui casi cuita
afegir-hi el carbassó a trossos.

Farina

500 g cargols
100 g ceba
150 g tomàquet madur
500 g patates
1 pebrot vermell
1 carbassó
Oli d’oliva
Sal i pebre

4. Al final incorporar el llom de
tonyina tallat gran i la picada.
Deixar 3 minuts i servir.
Observacions:

Per la picada:
2 grans d’all, safrà, julivert, 50 g
ametlles i 50 ml de vi ranci.

Un guisat molt semblant a una
cassola de tros. Els productes
vegetals de temporada, les carn
i els peixos que es tenien més
a l’abast, cargols i una picada.
D’aquesta forma tradicional
de cuinar i combinar en surten
resultats excel·lents.

300 g patata
200 g bacon
300 g mongeta vermella
Oli d’oliva
Sal i pebre
Herbes (romaní, farigola)

2. Tallar el bacon a tires, saltejar en
oli. Afegir-hi la ceba tallada a 1/8,
coure el conjunt i reservar.
3. Bullir les mongetes vermelles en
aigua i herbes.
4. Arrebossar els trossos de
llom de tonyina amb farina.
Fregir i reservar.
5. Barrejar tots els ingredients
i servir.
Observacions:
Aquest és un típic plat de costa
que ens va explicar un cuiner de
Chicago. Les famílies el cuinen quan
van al riu a pescar amb el peix que
hagin caçat amb les seves canyes.
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Pintxo de llom marinat
amb tomàquet i olivada

Arròs de cues de tonyina

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

240 g de llom de tonyina

1. Assecar les torrades al forn a 150 º

340 g d’arròs

12 llesques de pa de baguette
de ½ cm de gruix

2. Fer 12 talls de tonyina de la mida
de les torradetes

200 g de tonyina tallada a daus
(de la part de les cues)

1. Saltejar ràpidament els daus
de tonyina. Reservar.

40 g d’olives negres

4 carxofes

6 anxoves

3. Fer una pasta amb les olives
negres desossades i les anxoves

2 tomàquets madurs sense pell
ni llavors

4. Tallar els tomàquets a daus i
amanir-los amb sal, oli i pebre

1 ceba

1 llimona

5. Triturar el gingebre amb l’oli i el
suc de la llimona. Amanir amb
aquesta mescla el talls de tonyina
durant 5 minuts.

2 tomàquets madurs
(pelats i sense llavors)

12 g de gingebre
60 g d’oli d’oliva
Sal
Pebre negre mòlt

6. Posar a cada torrada una fina
capa d’olivada, al damunt els
talls de tonyina amanits i al
capdamunt els daus de tomàquet.
Acabar amb pell de llimona
ratllada finament.

1 pebrot verd
1 gra d’all

850 g de brou de tonyina
Uns brins de safrà
Pebre vermell dolç
Un raig de vi blanc
Sal
Pebre negre mòlt

7. Disposar 3 torrades per plat.

Sucre

Observacions:

Oli d’oliva verge extra

Un mos inspirat en els
pintxos vascos.

2. En el mateix oli, fer un sofregit
amb els alls, el pebrot, la ceba,
el tomàquet, el safrà i el pebre
vermell, afegir el vi blanc, el sucre,
la sal i el pebre negre i reduir.
3. Afegir les carxofes i l’arròs i
sofregir lleugerament.
4. Incorporar el brou de tonyina
calent i cuinar durant 12 minuts.
A mitja cocció incorporar la tonyina.
5. Deixar reposar dos minuts i servir.
Observacions:
Es poden afegir cargols. Es poden
utilitzar altres parts de tonyina com
les galtes, el llom o la parpatana.
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Brou de tonyina

Escabetx de galta
amb taronja

Ingredients (per a 4 persones):
Retalls de tonyina de les galtes i de la cua (parts amb menys greix)
Aigua mineral
Ceba
Pebrot verd
Alls
Oli de gira-sol
Tomàquets madurs sense llavors
Vi blanc
Espècies aromàtiques: llorer, pebre negre en gra, farigola, pell de taronja
i de llimona seques, tronc de fonoll sec, nyora, tronc de julivert, safrà...
Sal
Sucre

Elaboració:
1. Sofregir els retalls de tonyina. Reservar.

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

2. En el mateix oli sofregir el pebrot, els alls i la ceba.

4 galtes de tonyina petites

3. Incorporar la resta d’ingredients i els retalls de tonyina.

1 ceba

1. Salar les galtes i marcar-les en oli
d’oliva. Reservar.

4. Bullir tapat durant 1 h i 20 min. Infusionar 2 h i colar.

8 grans d’all
200 g d’oli d’oliva verge extra

Observacions:
No es poden utilitzar parts greixoses de la tonyina per a l’elaboració
d’aquest brou.

50 g de vinagre FORUM chardonnay
(o un altre vinagre de qualitat)
El suc de dues taronges
Pell de taronja seca
2 fulles de llorer

2. Sofregir la ceba, els alls amb pell i
el gingebre.
3. Incorporar el suc de taronja, el
vinagre i el brou.
4. Afegir el llorer, el pebre i la pell de
taronja i cuinar suaument durant
25 minuts. Deixar reposar.

25 g de gingebre

5. Emplatar disposant la taronja al
viu a la base i la galta a sobre amb
una mica de la ceba, l’all i el suc
de la cocció.

Brou de tonyina

Observacions:

Sal

Es pot fer amb clementines en lloc
de taronja.

Pebre negre en gra

Dues taronges pelades al viu

Es pot servir tebi o a temperatura
ambient.
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Sashimi mediterrani

Carpaccio de tonyina
a la mostassa d’estragó

Ingredients (per a 4 persones):
500 g de llom de tonyina
80 g d’oli de girasol
8 g de sal
1 ceba
2 alls
16 gerds
8 ametlles crues
Porradell
Aromes mediterranis: llorer, farigola,
pell de taronja seca, pell de llimona
rallada, anxoves i olives negres
1 llimona

Elaboració:
1. Fer la marinada: caramelitzar l’oli
de girasol i el sucre, afegir la
ceba i l’all i sofregir, afegir la resta
d’ingredients i infusionar a foc lent
durant 30 minuts. Colar i reservar.

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

Una peça de llom de tonyina
d’uns 500 g

1. Embolicar el llom de tonyina amb
paper film fent pressió i congelar.

60 g tàperes

2. Tallar finament la tonyina
estil “sashimi” i col·locar
harmoniosament als plats.

Fulles d’estragó

2. Preparar la vinagreta amb una
part de mostassa, una de vinagre,
estragó picat i quatre parts d’oli
d’oliva.

120 g tomàquet
Mostassa antiga

3. Afegir sal i pebre i l’oli
de la marinada.

Oli d’oliva

4. Acabar amb els gerds i l’ametlla
crua filetejada.

Sal i pebre

5. Decorar amb porradell picat i dos
talls de llimona per a qui li agradi
amb un punt de cítric
Observacions:
També es pot fer amb ventresca i el
resultat serà més melós. La gràcia
d’aquesta elaboració és donar-li a
la tonyina el tractament oriental de
la tonyina crua però amanir-la amb
productes més propis del territori
mediterrani. Es busca maridar la
tonyina crua amb altres ingredients
amb gustos diferents als habituals.

Vinagre de vi

3. Escaldar, pelar i treure
les llavors dels tomàquets.
Tallar a concassé.
4. Un cop congelat el llom tallar a
màquina el més fi possible.
5. Amanir amb quatre tàperes, el
tomàquet concassé, unes fulles
fresques d’estragó i la vinagreta
de mostassa.
Observacions:
La idea és inspirar-se en la cuina
oriental de la tonyina crua, tallada fina,
i amanir-la amb condiments del nostre
territori. Els fruits vermells, l’estragó,
com tant d’altres fruites, herbes i
espècies, són bones combinacions
per un resultat final estrella.
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Consomé amb ous poché

Escudella barrejada
de tonyina

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

600 ml de brou de tonyina

1. Colar el brou de tonyina amb
un drap d’estamenya o amb el
colador més fi que es tingui.

800 ml de brou de tonyina

1. Pelar la patata i la pastanaga
i posar a bullir amb el brou.
Coure durant 5 minuts.

4 ous de guatlla
Porradell

2. Posar aigua a bullir amb sal.
Tirar-hi l’ou vigilant que aquest
resti conjunt. Retirar al cap de un
minut i posar en aigua amb gel.
3. Picar el porradell.
4. Emplatar amb el brou filtrat, l’ou
poché i escampar-hi el porradell.
Observacions:
S’utilitza el brou de tonyina com si
fos un consomé d’au per les seves
característiques de gust suau, així
es converteix en un clàssic de la
cuina francesa.

250 g de llom de tonyina
All i julivert picat
Una llesca de pa
50 ml llet
Un ou
100 g de fideus del número 3
80 g d’arròs
200 g de cigrons cuits
100 g de faves tendres
200 g de patata
120 g de pastanaga
Sal i pebre

2. Amb l’ajuda d’una cullera separar
la carn de la tonyina de les fibres
(150 g). Barrejar amb l’all i julivert
picat, la llesca de pa remullada en
llet, l’ou, sal i pebre. Donar forma
de bola.
3. Desgranar les faves i incorporarles a l’olla, juntament amb l’arròs,
els fideus i la pilota. Coure durant
15 minuts.
4. Afegir els cigrons i el tall de
tonyina sencer que queda (100 g).
Coure durant 1 minut i servir.
Observacions:
Una típica escudella, l’únic plat
comú de la cuina espanyola (caldo
gallego, cocido madrileño, cocido
andaluz, etc) aplicat a la cuina
del peix.
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Esqueixada de tonyina

Fondue de marmitako

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

Ingredients (per a 4 persones):

320 g de llom de tonyina

1. Amb les mans esqueixar la
tonyina com si fos bacallà.

500 g de llom de tonyina

200 g de tomàquet madur
80 g de ceba tendra
80 g d’all tendre
100 g d’oliva negra
200 g d’escarola
Oli d’oliva
Sal i pebre

2. Tallar el tomàquet a daus.
3. Tallar la ceba tendra a brunoise i
l’all tendre a rodanxes.
4. En un bol barrejar la tonyina, la
ceba i l’all, el tomàquet i amanir
amb sal, pebre i oli.
5. Fer un llit d’escarola al fons del
plat (es pot fer amb un motlle)
i col·locar la barreja a sobre.
Decorar amb unes olives negres.

400 g de patata
200 g de ceba
150 g de tomàquet
300 ml de brou de tonyina
Oli d’oliva

4. Pelar i esqueixar les patates.
Procurar que siguin d’una mida
similar als daus de tonyina que
s’han fet. Incorporar-les al sofregit
i deixar que es torrin una mica.

Sal

5. Afegir el brou i deixar coure
durant 15 minuts.

Per la picada:

6. Afegir la picada i portar a la taula.
Acompanyar dels daus de tonyina
i unes brotxetes per sucar la
tonyina al guisat.

All i julivert, ametlles o avellanes.

Observacions:
Es pot amanir el plat final amb
olivada. És curiós comprovar com
la tonyina desfilada d’aquesta
manera s’assembla en tot, menys
en color, amb el bacallà dessalat de
l’esqueixada original.

3. Incorporar el tomàquet pelat
i sense llavors o directament
tomàquet triturat de pot.
Deixar coure el conjunt.

Observacions:

Elaboració:
1. Tallar el llom a daus regulars de
2 x 2 cm.
2. Pelar i tallar la ceba a brunoise
i sofregir amb oli d’oliva i sal.

Combinant la sàvia tradició oriental
de la tonyina crua, amb la fondue
i el basc marmitako hem elaborat
aquest plat en que cada consumidor
pot escollir el punt de cocció de la
tonyina amanida com un guisat.
Cal menjar-lo ràpid perquè la patata
no es passi de cocció!
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Roast beef de llom
a les herbes

ESpaguetis Luigi Pomata

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

Una peça de llom de 600 g

1. Salpebrar el llom de tonyina. Untar-lo
d’oli d’oliva i arrebossar-lo amb
les herbes picades i barrejades.
Coure al forn a 160 ºC durant uns
10-15 minuts segons com sigui de
gruixut el llom.

300 g ventresca de tonyina

1. Picar l’anxova i saltar en una
paella amb les tàperes i el suc
de la llimona.

Farigola
Romaní
Llorer
Orenga
300 g de patata
50 ml de crema de llet
50 g de mantega
100 ml de vi de la terra alta
100 ml de brou fosc de carn
Oli d’oliva
Sal i pebre

2. Bullir les patates amb aigua i
sal. Un cop cuites, xafar-les i
emulsionar-les (amb barilles o
forquilla) amb la nata i la mantega.
Si és possible col·locar en una
màniga pastissera.
3. Reduir el vi, afegir i el brou i
seguir reduint. Es pot lligar la
salsa resultant amb una nou
de mantega.
4. Muntar el plat amb una llàgrima de
patata, dos talls de tonyina freda
amb les herbes i amanir el conjunt
amb la salsa.
Observacions:
Un característic plat anglès de carn
aplicat al multi funcional món de la
cuina amb tonyina.

400 g espaguetis
50 g tàperes
1 llimona
8 unitats anxova
80 g formatge parmesà
(o un formatge curat d’ovella)
Oli d’oliva
Unes fulles d’alfàbrega
Sal i pebre

2. Bullir els espaguetis en aigua
salada, escórrer i incorporar a
la paella. Barrejar-hi la ventresca
a daus i pell de llimona ratllada.
Donar dos voltes durant 1 o
2 minuts. Salpebrar.
3. Emplatar amanint el conjunt
amb el parmesà rallat, més pell
de llimona ratllada i unes fulles
d’alfàbrega fresca.
Observacions:
Històricament s’ha combinat la
tonyina amb els cítrics com la
llimona i la taronja. Luigi Pomata
és un cuiner del sud de Sardenya,
especialitzat en la cuina de totes
les parts de la tonyina. Aquest plat
reflexa la senzillesa i l’excel·lència
del peix, combinant-lo amb pocs
ingredients i oferint un resultat
espectacular.
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EmpanadEs colombianEs AMB
tonyina, formatge i xampinyons

Ingredients (per a 4 persones):
Per a la masa:
250 g farina de blat de moro groga
(P.A.N)
300 g aigua
10 g sal

Per al farcit:
150 g de llom de tonyina
100 g xampinyó
150 g formatge mozzarella
10 g espècies mediterrànies
(pebre, orenga, etc)
10 g de mantega
Sal i pebre

2. Retirar del foc i barrejar fins
homogeneïtzar i obtenir una
massa tova. Deixar reposar fins
que disminueixi la temperatura.
3. Preparar la farsa saltejant el
xampinyó tallat amb la mantega.
4. Ratllar el formatge i reservar.
5. Amb l’ajuda d’una espàtula
prémer la massa donant-li la
forma d’un cercle, incorporar el
xampinyó, el formatge ratllat i
la tonyina a trossos. Doblegar i
donar forma d’empanada.
6. Fregir en oli abundant a 180 ºC
fins que l’empanada sigui
cruixent. Deixar escórrer sobre
paper absorbent.
7. Acompanyar de trossos de llima.
Observacions:

Elaboració:
1. Per fer la massa posar l’aigua a
bullir, quan estigui a punt de trencar
el bull afegir la farina i la sal.

També es pot acompanyar d’ají,
típicament colombià.
La llima s’exprimeix dintre la
mateixa empanada al mossegar-la.

Rossejat de fideus
amb tonyina

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

300 g de fideu del número 2

1. Torrar els fideus amb oli d’oliva
abundant.

200 g de llom magre de tonyina a
daus grans
3 dents d’all
20 g de julivert
3 tomàquets madurs
1 nyora seca
Oli d’oliva
Sal i pebre
600 ml d’aigua o brou de peix.

2. Fer una picada a amb els alls, el
julivert, els tomàquets i la nyora.
3. Un cop els fideus són rossos
afegir la picada i coure amb
els fideus.
4. Afegir l’aigua o el brou de peix
i esperar que arrenqui el bull.
Rectificar de sal i pebre.
5. Afegir els trossos de llom
de tonyina i acabar la cocció
dels fideus.
Observacions:
S’afegeix la tonyina al final per
evitar ressecar la carn, antigament
la tonyina aguantava tota la cocció i
quedava seca i estellosa.
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Escabetx de galta

Butxi

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

Ingredients (per a 4 persones):

3 galtes de tonyina

1. Porcionar la galta a trossos.

1 estómac de tonyina

500 ml d’aigua

2. Posar la resta d’ingredients al foc
en un cassó juntament amb la
galta i deixar que arrenqui el bull.

1 cor de tonyina

3. Deixar estofar el conjunt a foc mig
durant uns 30-40 minuts.

2 nyores

4. Deixar refredar i guardar a la
nevera fins a ser consumit.

2 llesques de pa

1 cabeça d’alls
30 g de pebre vermell dolç

Observacions:

2 fulles de llorer

Una branca de farigola

Es recomana acompanyar-ho sobre
un llit de ceba confitada i escamparhi una reducció de vinagre agredolç.

Oli d’oliva, sal i pebre

500 ml de vinagre negre o blanc
400 ml d’oli d’oliva 0,4º o de girasol
4 tomàquets madurs
2 cebes

Una branca de romaní

8 dents d’all
40 g de julivert
1 pebrot xoricer
1 tomàquet
500 g de patata

Una branca de canyella
Dues fulles de llorer
Sal i pebre

3. Es fa una picada amb l’all, el
julivert, les nyores i el pebrot
hidratats, el pa fregit i el
tomàquet cuit i pelat.
4. Es posa una olla al foc amb
abundant oli d’oliva, s’hi sofregeix
la picada i un cop cuita s’hi
afegeixen les patates pelades i
esqueixades juntament amb el
cor i l’estómac.
5. S’hi afegeix aigua per cobrir, sal
i dos fulles de llorer. Es deixa
estofar a foc mig fins que la
patata sigui cuita.

Elaboració:
1. En primer lloc cal netejar
l’estómac, rascant-lo amb un
ganivet per dins i per fóra per
eliminar la part gomosa i alhora
desfer-se de les parts dures.
2. Juntament amb el cor es posa a
bullir amb aigua i sal i unes fulles
de llorer fins que sigui tou (2 h
mínim). Un cop cuit es talla a
daus regulars.

Observacions:
Plat tradicional de l’Ametlla de Mar
que cuinaven les dones dels mariners
el dia abans que aquests sortissin a
mar. Se’l menjaven a primera hora
del matí per agafar forces per a tot el
dia. Avui en dia només es cuina en
algunes cases del poble ja que és un
guisat de gust fort al qual la gent ja
no està avesada.
Per espessir la salsa final es
recomana retirar dues patates de
l’olla, xafar-les amb la forquilla i
reincorporar-les a la salsa. També
s’hi pot posar fetge.
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Fetge de tonyina amb ceba

Clatellera en oli
Elaboració:
1. Cal fer una salmorra (barreja
d’aigua amb sal) en la proporció
adequada. La saviesa popular
ens diu que cal posar un ou fresc
dintre un recipient transparent
bastant ple d’aigua. Cal anar
abocant la sal i barrejant-la amb
l’aigua. Quan al moure l’ou aquest
es mantingui quiet a mitja alçada
del nivell d’aigua indica que la
concentració de sal és l’adequada
per a fer una bona salmorra.
2. Abocar aquesta aigua en un
cassó (sense la sal que no s’ha
dissolt i ha quedat al fons del
recipient). Incorporar-hi els
trossos de clatellera.

Ingredients (per a 4 persones):
1 fetge de tonyina
5 cebes
4 tomàquets madurs
½ bitxo
100 ml de vi blanc
Oli d’oliva
Sal i pebre

3. Es tallen els tomàquets a trossos
amb pell i grana.

1. Es neteja el fetge i es talla a tires
no molt fines.
2. Es talla la ceba a juliana grossa i
es posa a daurar en una cassola
amb abundant oli d’oliva i sal.

4. Coure durant 25 minuts, retirar
del foc i deixar refredar dins la
mateixa aigua.

4. Un cop la ceba està cuita
(aprox. 20 minuts) s’incorpora el
tomàquet i es deixa coure a foc
mig 15 minuts més.
5. S’incorpora el vi i es deixa
evaporar.
6. En última instància s’hi afegeixen
els talls de fetge salpebrats per
damunt del sofregit sense posarlos uns sobre els altres.
7. Es deixa coure durant uns
8-10 minuts fins que el fetge
és cuit però no sec.

Elaboració:

3. Tapar el cassó amb un plat pla al
revés per evitar el contacte de la
carn amb l’oxigen de l’aire que
li provocaria un canvi de color
(a groc).

Observacions:
Aquest tipus de plat és típic per a
l’aprofitament de carns seques que
poguessin sobrar del dia anterior.
També es pot cuinar amb qualsevol
altre part de la tonyina.

Ingredients (per a 4 persones):
4 peces de clatellera
Oli d’oliva
Llorer i pebre en gra
Sal
1 ou

5. Retirar els trossos de clatellera
de l’aigua, assecar-los
adequadament i posar-los en pots
de vidre ben apretats.
6. Intercalar unes fulles de llorer i uns
grans de pebre negre, cobrir-ho tot
amb oli d’oliva i tapar.
7. Si es vol esterilitzar s’ha de
bullir en aigua durant almenys
30 minuts.
Observacions:
La sal que resta al fons del recipient on
es fa la salmorra és la quantitat de sal
que sinó s’eliminés convertiria aquesta
salmorra en salnitre, donant un gust
massa fort i salat al resultat final.
Aquesta elaboració també es pot fer
amb llom, ventresca o altres retalls
de tonyina.
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Arròs de tonyina
amb carxofes

El caviar a la romana

Ingredients (per a 4 persones):

Ingredients (per a 4 persones):

Elaboració:

1 bossa d’ous de tonyina

1. Amb compte posar els ous
sencers amb abundant aigua
salada i amb una fulla de llorer
a bullir. No deixar que bulli molt
vivament ja que la bossa es
pot rebentar.

6 carxofes
600 g de ventresca magre de
la tonyina (chu-toro)
3 alls
40 g de julivert
3 tomàquets madurs
1 nyora
500 g d’arròs bomba
1 litre d’aigua o brou de peix
Unes beines de safrà
Oli d’oliva
Sal

2. Tallar la ventresca a rectangles
d’aproximadament
2 cm x 2 cm x 5 cm.
3. Fer una picada amb els alls, el
julivert, la nyora remullada i els
tomàquets crus però sense pell.
4. Posar a sofregir en abundant
oli d’oliva les carxofes fins que
agafin un color daurat. Incorporar
la picada i coure el conjunt.
5. Afegir l’arròs bomba i daurar-lo
durant uns minuts.
6. Afegir l’aigua o el brou de peix.
Coure a foc fort. Afegir el safrà.
7. Al cap de 8 minuts, abaixar el
foc, deixar passar 4 minuts més i
incorporar els trossos de tonyina.
8. Deixar acabar de coure l’arròs
(aprox. 5 minuts), deixar uns
minuts de repòs i servir.

Elaboració:
1. Treure les fulles externes de les
carxofes, eliminar-ne les puntes i
repelar-les. Tallar-les a quarts.

Observacions:
Aquest arròs es pot elaborar amb
altres parts de la tonyina, millor amb
les parts més grasses o gelatinoses
com la ventresca o la clatellera.

Farina
Ou
Llorer
Oli d’oliva
Sal

2. Un cop cuits (aprox. 30 minuts
segons la mida) refredar amb
aigua i abatre la temperatura.
3. Tallar a rodanxes d’entre 1 cm
i 2 cm i arrebossar primer amb
farina i després amb ou batut.
4. Fregir en oli d’oliva abundant fins
que s’infli l’arrebossat i agafi un
color daurat.
Observacions:
És una menja semblant al pollastre
o a les anques de granota. Es
recomana acompanyar-ho amb una
amanida i amb una mica d’all i oli o
maionesa. Volem donar les gràcies a
la Rosalía per aquest descobriment!
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La tonyina amb picada
de la Rosalía

Ingredients (per a 4 persones):
800 g de llom de tonyina
150 g d’ametlla torrada
4 alls
2 tomàquets
40 g de julivert
250 ml de vi blanc
Pebre vermell dolç
Farina
Oli d’oliva
Sal

3. Fer la picada amb els alls, els
tomàquets crus pelats, el julivert
i l’ametlla. Deixatar amb la meitat
del vi blanc fins que tingui una
consistència pastosa però untable.
4. Escampar la picada sobre es talls
de tonyina i salar-la. Escampar
un pols de pebre vermell dolç
per damunt.
5. Abocar la resta del vi sobre la
cassola sense tocar els talls
de tonyina.
6. Coure 5 minuts a 170 ºC. Al
retirar del forn fer unes voltes a la
cassola per lligar la salsa com si
fos un pil-pil.
Observacions:

Elaboració:
1. Salar i enfarinar la tonyina. Fregir
moderadament en oli d’oliva.
2. Col·locar en una cassola o safata
que pugui anar al forn.

A principis del segle XX aquest plat
era conegut com el plat dels rics.
És una típica herència d’un plat
medieval, cuit amb picada i vi blanc,
antigament però en ves d’afegir-hi
pebre vermell dolç i sal segurament
hi haguessin escampat canyella i
sucre per damunt.
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AGRAÏMENTS
Elaborar un treball que aglutini tot el coneixement possible al voltant de la
tonyina roja del Mediterrani no és una tasca senzilla i requereix la col·laboració
de moltes i diverses persones i entitats.
Per fer aquest treball s’ha realitzat una recerca científica, tecnològica, històrica,
nutricional, biològica i culinària per acostar-nos a la tonyina de la manera més
completa possible. És per això que volem mostrar el nostre agraïment a tots
aquells que hi han col·laborat.
Volem agrair a en Marc Miró, l’inquiet cuiner de l’Ametlla de Mar, coneixedor
de la tonyina vermella i els seus usos, haver estat el promotor d’aquest
projecte i el nostre assessor culinari. També volem donar les gràcies a la
Rosalia Ponsarnau i a en Josep Margalef, mare i fill, antiga propietària i
actual propietari del restaurant El Molí dels Avis, de l’Ametlla de Mar, per la
seva generositat, tant a la cuina com en les paraules i pel seu temps.
A tot el grup Balfegó, des del coneixement aportat per la seva biòloga,
Begonya Mèlich, passant pel saber facilitat per l’equip directiu i gestor en
visitar les seves instal·lacions de l’Ametlla de Mar. Alhora, voldríem agrair-los
tota la tonyina fresca subministrada per poder realitzar les múltiples proves
de cocció i conservació dutes a terme a la Fundació Alícia.
A l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per creure i donar suport al projecte de
forma institucional i ser una futura veu per a la difusió de la tasca realitzada,
mitjançant la creació d’un museu de la tonyina vermella al mateix municipi.
Un especial agraïment a en Salvador García Arbós, gastrònom de casa
nostra, que ens ha regalat el seu coneixement històric i gastronòmic al voltant
de la tonyina vermella. La crònica històrica i el paper que ha desenvolupat la
tonyina vermella als diferents pobles i cuines de la Mediterrània és extreta del
llibre que en Salvador García Arbós ha elaborat per al grup Balfegó.
Als cuiners i cuineres de la Fundació Alícia, tant als de cultura mediterrània
com als provinents d’altres cultures culinàries, que ens han il·lustrat amb el
saber propi dels seus països i ens han elaborat receptes adaptant-les a la
tonyina vermella. Voldríem fer una menció especial a en Marcos Covarrubia,
de Mèxic, a en John Hagedorn, de Chicago, a en Fidel Velandia, de
Colòmbia, i a en Jordi Guillem, de Calafell.
A tot l’equip de la Fundació Alícia, per la seva col·laboració a l’hora d’opinar
sobre la cuina i la conservació de la tonyina i tastar les nombroses elaboracions
preparades. Sense oblidar el seu coneixement científic i tècnic aportat per
elaborar un treball conjunt amb la participació de tots els camps d’estudi que
engloba la Fundació Alícia.
Fer aquest treball ha estat un exemple de rigor i constància. Esperem que
pugui servir als professionals gastronòmics i al públic final, dotant-los d’eines
per millorar i dignificar el coneixement i ús culinari d’un producte d’alta qualitat
com és la tonyina vermella del Mediterrani.
Fundació Alícia. Abril 2012.
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