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1. Sobreexplotació pesquera a nivell global i reducció dels recursos marins

2. Augment del consum de peix entre la població mundial

3. Augment de la producció de peix de cultiu

Per què tenim que parlar de consum responsable del peix? 

4. Descarti de molta quantitat de peix per no tenir interès comercial

5. Desconocimient del consumidor a l'hora d'escollir el peix



EUROPEAN COMMISSION
MEMO

Brussels, 26 June 2014

Questions and Answers about Fishing Opportunities in the EU for 2015

¿Qué pasa en el mar Mediterráneo y en el mar Negro?
Hay relativamente poco asesoramiento científico - pero el conocimiento disponible 
sugiere una situación preocupante. Más del 96% de las poblaciones de peces 
analizadas están sobreexplotadas en el Mediterráneo, y el 100% en el Mar Negro. 
De las poblaciones pelágicas de aguas intermedias, más de 50% están 
sobreexplotadas, y el 33% de las poblaciones pelágicas en el Mar Negro están 
sobreexplotadas.



Evolució del consum de peix

42 kg 

FAO 2012. -2014 Report Pesca e Acquacultura.

Anni ’70
Espanya

2012
Europa

7 kg 

20 kg 

36 kg 

2012
Espanya

2014
Espanya



Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente



Con  kg por persona/any(800 gr p/setmana) el consum de peix a Espanya 
duplica el consum mitgia a Europa (22 kg)

11 juny 2014                 9 maig 2015



Aumento de la producció de peix de cultiu

(Peter Druker: pare del management empresarial modern)



Pesca versus Aqüicultura



Especies 
carnívores

Utilització 
de 

antibiótics i 
pesticides
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África 2013
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Peix descartat   

Mar del norte

Vilanova 2013

Más de 1,7 millones de toneladas de 
peces se desperdician cada año en 
aguas europeas



Las especies 
“descartades” no es 

01.01.2015

“descartades” no es 
podràn utilizar pel 
consum humà.



El consumidor



COSAS QUE NUNCA DEBES HACER EN UN RESTAURANTE

Mikel López Iturriaga

Pedir pescado un lunes

En los tiempos en los que la mayoría de la gente compraba en los mercados, esto no 
hacía falta ni explicarlo. Pero con la implantación de los súper y su obsesión por darlo 
todo todos los días, se nos ha olvidado que los lunes no hay pescado fresco. 
Consecuencia: si ese día de la semana comes algo en un restaurante que haya salido del 
mar, será congelado o de hace días.

Mikel López Iturriaga



Que pot fer la restauració  per  afavorir un consum 
responsable  de peix i per prevenir–ne el 

malbaratament ?

El peix que es llença por la borda es pot cuinar!

(No busquem culpables, busquem solucions!)



1) DIVERSIFICAR EL MENÚ

Per afavorir un consum responsable del peix….





cuiner empresari





Lluç – Merl uza Llenguado   Lenguado Rap   Rape
Seitó   Anchoa

Peixos mès consumit a la restauració

Tonyina Atún Salmó    Salmón

Bacallá    Bacalao

Dorada
Llobarro  Lubina



Calamar        
Pop                         
Sepia

Escamarlà i gamba      

Sepia



África 2013

Vilanova 2013

Peix descartat

Mar del norte

Vilanova 2013



Bisól

Peix blau

Sorell



Boga

Lluerna

Aranya Peix blanc

Lluerna

Besuc

Cinta

Rata

Jarret



Variada Oblada

Mabre Morruda

Peix blanc

Mabre Morruda

Espet



Des de el 2011 la Confraría de Pescadors de Barcelona dona peix que no s’hagi 
venut al Banc d’Aliments



• Coneix bè el producte

• Sap la seva procedencia o a on es millor comprar-ho per garantir la frescor

• Coneix la temporalitat d’aquest aliment (o sap qui la pot saber!)

• Compra el peix sencer perque pot  i sap aprofitar-ne moltes parts

Aixó es possible només a la medio-alta restauració?

• Coneix els arts de pesca i els seus impacts



Escrita amb consomé de pebrot escalivat Verdurites amb bisól

Sopa d’aranya i escorpora Moll i risotto de cananas



Bonítol amb poma figas Parmigiana de bonítolBonítol amb poma figas Parmigiana de bonítol

Agulla amb escalibada Ravioli de llisa











Plats amb la Llisa



Food blogger



Cuina marinera dels pescadors catalans







Moltes gràcies per la vostra atenció!

www.elpeixalplat.comwww.elpeixalplat.com
info@elpeixalplat.com

www.matisbar.com/


