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FAO GUR

NOME COMERCIAL
NOME CIENTÍFICO

CABRA-VERMELHAi
(Red gurnard)
Chelidonichthys cuculus
Filo

CLASSIFICAÇÃO

Classe
Ordem
Família

Chordata
Actinopterygii
Scorpaeniformes
Triglidae

Fonte: Carlos Rocha
Manual de identificação de peixes ósseos da costa
continental portuguesa – Principais características
diagnosticantes. IPMA.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Espécie demersal que habita perto da costa, até cerca dos 300 m de profundidade. Forma cónica. A cabeça é grande
e tem um profundo sulco espinhoso entre os olhos. Escamas da linha lateral bastante maiores que as escamas do corpo
que lhe ficam adjacentes, expandidas verticalmente; primeira barbatana dorsal com o 1.º espinho denticulado
anteriormente. As barbatanas peitorais apresentam um desenvolvimento muito curioso: os três raios inferiores, livres
e móveis, permitem-lhe deslocar-se sobre o fundo; os restantes são longos e estão unidos, assemelhando-se a asas
que, quando abertas, lhe permitem planar na água. Coloração rosada ou vermelho-acastanhada.
TAMANHO MÍNIMO DE CAPTURA

-

ORIGEM

Atlântico Nordeste (Zona FAO 27)

MÉTODO DE CAPTURA

Redes de arrasto e de emalhar

MODO DE APRESENTAÇÃO

Pescado fresco e inteiro

ACONDICIONAMENTO

Dornas ou em material de plástico

CONSERVAÇÃO

0 – 4°C

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Cozinhado

CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS OU QUÍMICOS
(quando aplicáveis)

Critérios microbiológicos: Reg. (CE) n.º 2073/2005 e alterações
(Reg. (CE) n.º 1441/2007)
Critérios químicos: Reg. (CE) n.º 1881/2006

ROTULAGEM

Informação constante na fatura

PÚBLICO-ALVO

População geral com exceção de indivíduos com alergia ou
intolerância a peixe

OBSERVAÇÕES

Espécie da Lista Vermelha IUCN – Menor Preocupação
http://www.iucnredlist.org/species/198750/15622838
Não foi encontrada informação nutricional relativa a esta espécie.

Fonte: Manual de identificação de peixes ósseos da costa continental portuguesa – Principais características diagnosticantes. IPMA., Guia do
Consumidor de Pescado (Vale do Bispo), DGAV, DGRM.
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