
SALMÃO SELVAGEM DO ALASCA

CAVIAR DE SALMÃO 

As ovas de salmão selvagem do Alasca são óptimas para elaborar diversos produtos, se bem que o mais 
consumido seja o caviar ou ikura (ovas separadas da bolsa ovárica e salgadas). O caviar de salmão do Alasca 
de melhor qualidade constitui um produto elegante e cintilante que se usa frequentemente na decoração 
de canapés e aperitivos de requinte. Adiciona sabor e nutrientes a qualquer prato e pode também servir-
se em saladas, sopas e outros pratos.

O caviar ou ikura representa um ingrediente de destaque na cozinha japonesa, servido normalmente em 
cima de uma porção de arroz e em muitos tipos de sushi.  O ikura em molho vermelho, que se produz 
em menores quantidades, elabora-se colocando as ovas a marinar no referido molho. O ikura de salmão 
selvagem do Alasca comercializa-se fresco (sem ser pasteurizado) em recipientes de plástico que podem 
pesar de 50 g a 1 kg e também pasteurizado, em frascos de vidro.

O caviar de salmão de melhor qualidade apresenta, de uma forma geral, uma tonalidade exterior de um 
laranja avermelhado vivo e uniforme, ao passo que o interior é de cor e consistencia semelhantes ao 
mel. As ovas devem ser brilhantes e ligeiramente transparentes, devem estar inteiras (não rasgadas nem 
amachucadas) e devem poder separar-se fácilmente umas das outras.  De uma forma geral, a qualidade 
do caviar defi ne-se em função do tamanho das ovas (é tanto melhor quanto maior seja o seu tamanho), o 
conteúdo de sal (é tanto melhor quanto menor seja o conteúdo do mesmo) e a quantidade de líquido que 
goteja (óptimo é quando não gotejam mesmo nada). As ovas de caviar de salmão de qualidade máxima 
devem ter uma consistência fi rme mas elástica. O caviar de salmão do Alasca deve ter um aroma suave a 
agradável e um sabor intenso.

SUJIKO

O sujiko tradicional japonés consiste em ovas de salmão do Alasca salgadas e 
curadas no interior da bolsa ovárica. A palavra japonesa “sujiko” está composta 
por “suji”, que signifi ca “linha” e “ko”, que signifi ca “menino”. Esta designação 
refere-se à disposição alinhada que adoptam as ovas no ovário. As bolsas de 
ovas cruas lavam-se numa salmoura saturada que depois se escorre, são emba-
ladas em sal e deixam-se curar.

O sujiko de salmão do Alasca pode comprar-se salgado, marinado em molho 
de soja o no estado de ovas congeladas sem sal. A embalagem costuma indicar 
a origem, a morada do importador e informação referente ao conteúdo de sal 
do produto (se tem ou não tem um conteúdo reduzido de sal ou se é elabo-
rado com um sucedâneo deste produto).

Cada produtor estabelece as suas próprias especifi cações, por isso é importan-
te que exista uma boa comunicação entre comprador e fornecedor no que se 
refere aos padrões de produção e às necessidades do cliente.

OVAS DE SALMÃO



CONSERVAÇÃO

Parte do caviar de salmão vende-se pasteurizado, para garantir uma melhor inocuidade do produto e 
aumentar o seu tempo de vida útil. A pasteurização não afecta signifi cativamente o sabor do produto, 
muito embora o produto pasteurizado possa ser mais brando, de cor menos intensa e de aspecto menos 
brilhante do que o não pasteurizado.

Alguns produtores do Alasca embalam o caviar em bandejas com atmosfera modifi cada: bandejas hermeti-
camente fechadas nas quais se injecta nitrogénio para fazer deslocar o oxigénio ou que incluem pequenos 
sacos com grânulos absorventes de oxigénio. Desta maneira, reduz-se ao mínimo a oxidação dos óleos 
das ovas e aumenta-se a vida útil do produto congelado.

O caviar de salmão pode ser congelado, para aumentar o seu tempo de vida útil. Como no caso da pas-
teurização, o produto de melhor qualidade é o mais adequado para a congelação. Outros tipos de caviar, 
como é o caso do caviar de esturjão, não podem ser congelados, mas as ovas de salmão têm membranas 
grossas que as impedem de sofrer danifi cação. Em virtude do seu conteúdo de sal, o caviar de salmão é 
congelado a temperaturas baixas. Para armazenar o produto a longo prazo, é recomendável uma tempera-
tura de -40ºC. O produto congelado deve ser descongelado lentamente para preservar a sua qualidade. O 
caviar embalado por atacado conserva-se normalmente congelado a uma temperatura inferior a -10º C.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

A carne de salmão do Alasca é apreciada pelas suas propriedades cárdio-protectoras (alto conteúdo de áci-
dos gordos ómega-3 e de proteína magra), mas o conteúdo de ómega-3 e de proteínas das ovas de salmão 
é muito superior ao da carne, e além disso contém vitaminas em abundância e minerais importantes.

Conteúdo de nutrientes e ácidos gordos das ovas de salmão do Alasca*

Nutriente Quantidade por porção de 1 oz (28,3 g)

Calorias 60 Cal

Calorias na fracção gorda 15 Cal

Gorduras (total) 2 g
      saturadas  - 
      monoinsaturadas  -
      poliinsaturadas  - 

Proteínas 9 g

Sódio 390 mg

Cálcio 0 mg

Ferro 0 mg

Vitamina A (retinol) 10% da CDR

Vitamina C 5% da CDR

Colesterol 145 mg

Ácidos gordos n-3 
      Ácido alfa-linolênico (ALA)  - 
      Ácido eicosapentaenóico (EPA) 310 mg
      Ácido docosapentaenóico (DPA)  - 
      Ácido docosahexaenóico (DHA) 370 mg

Total EPA + DHA 680 mg

*Valores médios em 3 amostras de caviar de salmão-rosa.

Análise realizada em 2004 por Medallion Labs. Cortesía de Seafood Products Association, Seattle (Washington, EE.UU.)

Nota: Os dados correspondem a ovas de salmão-rosa do Alasca, as quais são representativas
das ovas da maioria dos tipos de salmão do Alasca. Não obstante, estes dados poderão variar, em função da espécie e do tipo de embalagem.
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