
SALMÃO SELVAGEM DO ALASCA
SALMÃO-VERMELHO (SOCKEYE)

ALASCA - PIONEIRO NA PESCA SUSTENTÁVEL

Habitat: Alasca – Pacífi co Norte

Tamanho médio:  2,7 Kg.

Tamanho médio dos fi letes:  500 g – 900 g

Carne: Graças à sua dieta de plâncton, o salmão-vermelho tem uma carne fi r-
me de um vermelho intenso.

Aplicações: Ideal para assar na grelha ou no forno, assim como para preparar 
pratos de peixe cru, o salmão-vermelho debe submeter-se sempre a um período 
de cocção mínimo, de forma a preservar toda a sua suculência. 

Valor nutritivo: elevado teor de proteínas e Omega 3 - 100% selvagem e 
natural.



CICLO DE VIDA

Os alevinos nascem nos rios e adquirem maturidade ao longo de 1 a 2 anos em lagos no interior do Alasca. 
Depois migram para os estuários costeiros onde dão início a um período de 1-4 anos em água salgada. 
Com 4-6 anos de idade, regressam ao rio onde nasceram para se reproduzirem e morrerem.

NICHO ECOLÓGICO

Contrariamente a outras espécies de salmão do Pacífi co, o salmão-vermelho alimenta-se quase exclusiva-
mente de plâncton e de pequenos crustáceos.  É fi ltrador como as baleias e utiliza as suas branquiespinhas 
longas, fi nas e coesas para apañar presas diminutas. 

COMO SE DISTINGUE O SALMÃO SELVAGEM DO SALMÃO DE AQUACULTURA?

• A carne do salmão selvagem não apresenta os veios de gordura típicos do salmão de piscicultura.
• Quase todo o salmão selvagem é proveniente do Alasca e do Pacífi co Norte (zona FAO 67)
• Quase todo o salmão selvagem é salmão-do-pacífi co (genus Onchorhyncus)
• Quase todo o salmão de piscicultura é salmão-do-atlântico (Salmo salar)

O SALMÃO SELVAGEM DO ALASCA ENCONTRA-SE EM PERIGO DE EXTINÇÃO?

Não – as populações de salmão selvagem do Alasca estão protegidas por um padrão jurídico rigoroso, 
uma estrutura de gestão de base científi ca e instrumentos de regulamentação que permitem dar resposta 
às fl utuações naturais de cada população e ajustar as capturas em consequência.

Ingredientes para 4 pessoas:
• 200 g de sockeye (salmão selvagem da variedade vermelha)
• 8 folhas de massa para wonton
• 16 folhas de alfavaca 
• 1 ovo

Para o molho Teriyake:
• 10  colheres de sopa de molho de soja
• 6 colheres de sopa de de mirin (vinho doce de arroz)
• 4 colheres de sopa de saqué
• 2 colheres de sopa de açúcar

Cortar o salmão em pedaços com a mesma largura das 
folhas de wonton  e cerca de 2 cm de espesura. 
Misturar os ingredientes do molho e reservar.
Dispor as folhas de wonton em cima da mesa de trabalho, 
colocar uma folha de alfavaca em cima de cada uma delas e 
sobre esta uma tira de salmão.  Enrolar, selar a extremidade 
com ovo batido e fritar em óleo abundante.
Deixar escorrer em cima de papel absorvente e servir ime-
diatamente acompañado pelo molho Teriyake.

WON-TON CROCANTE DE SALMÃO-VERMELHO COM MOLHO TERIYAKE
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