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A navalla 
(Ensis arcuatus)

Molusco  bivalvo
Morfoloxía:  valvas alargadas 
e arqueadas coa superficie 
brillante. Viven enterradas na 
area das costas en posición 
vertical.
Información sensorial: 
textura carnosa e elástica. Un 
exceso de cocción pode 
transformalas nun producto 
gomoso.

 



O xurelo 
(Trachurus trachurus)

Peixe azul
Morfoloxía:  corpo alongado, 
fociño afiado e boca e ollos 
grandes.  A súa característica 
liña lateral está formada por 
escamas moi desenvolvidas 
con forma de "ese" estendido.
Información sensorial: 
elevada intensidade de sabor,  
conservación complicada xa 
que pode perder sabor ao 
cabo dalgunhas horas tras a 
súa pesca. 

 



O choco 
(Sepia officinalis)

Cefalópodo
Morfoloxía:   corpo ancho, 
ovalado e aplanado, con 
aletas que percorren todo o 
corpo. Presenta 8 brazos 
retráctiles con 4 fileiras de 
ventosas e 2 tentáculos, 3 
veces máis longos.
Información sensorial: Carne 
dura, tersa e tenra á vez.

 



pescadeRías  busca poñer en valor produtos 
do mar, procedentes da frota artesanal e 
certificados co seu selo de identidade, frente 
a influíntes bloggers galegos.

TasteLab súmase a esta iniciativa para aportar 
valor engadido a un evento que inclúe  o 
propio showcooking e a análise de datos dos 
resultados obtidos na sesión de cata.

OBXECTIVOS



Revisión bibliográfica sensorial dos productos do mar (navalla, 
xurelo e choco), para recoller os aspectos sensoriais máis 
relevantes e técnicas para a forma de degustación da cata 
(¿cómo valorar o aspecto, olor, sabor, textura, etc.?).

Contactos co cociñeiro Kike Piñeiro (A Horta do Obradoiro) para 
estudar os productos, as formas de cociñado, cantidades 
necesarias, materiais, etc. Decídese presentar primeiro o 
producto ó natural, co que se realizará a cata, e posteriormente, 
con preparación culinaria (sin cata). 

METODOLOXÍA
PREVIA Ó EVENTO I



Elaboración da ficha de cata dixital 
e preparación previa da sesión:

METODOLOXÍA
PREVIA Ó EVENTO II



Execución da sesión de cata en 
colaboración co cociñeiro Kike 
Piñeiro (utilizando técnicas 
sensoriais profesionais).

Presentación dos resultados en 
tempo real.

 

METODOLOXÍAMETODOLOXÍA
DURANTE O EVENTO



OUTRO MATERIAL 

FICHA DE CATA EN PAPEL

CÓDIGO QR PARA O ACCESO Á FICHA DE CATA 
DIXITAL

En todos os postos de cata, dispuxéronse 
imaxes do código QR que daba acceso á 
ficha de cata dixital.

No caso de que algún participante non 
puidera utilizar o seu dispositivo móbil, 
elaboráronse fichas de cata en papel.



Elaboración de 1 informe final 
completo (este que nos ocupa).

Elaboración de 3 fichas técnicas 
sensoriais (1 por producto, que 
recolla as valoracións do panel de 
gastrobloggers).

METODOLOXÍA
POSTERIOR Ó EVENTO



Tres produtos do mar ó natural



Estudo mediante unha proba 
hedónica cuantitativa con escalas 
liniais de 10 puntos das seguintes 
características de cada un dos 
produtos ó natural.



RESULTADOS 



n=22

Panel de 
GASTROBLOGGERS



GRÁFICA RADIAL POR PRODUTOS



MEDIA POR ATRIBUTO



MEDIA POR ATRIBUTO E PRODUTO



CONCLUSIÓNS 



As valoracións sensoriais foron moi 
elevadas, entre 6 (“gústame 
bastante”) e 8 puntos (“gústame 
moito”).

O xurelo (Trachurus trachurus): é o preferido polo seu 
olor e tamén gaña na valoración global, empatado co 
choco.

O choco (Sepia officinalis): xunto co xurelo, obtivo a 
valoración global máis alta, sen destacar ningún atributo 
sensorial específico.

A navalla (Ensis arcuatus): destaca pola súa aceptación 
no sabor, sendo o produto mellor puntuado neste 
atributo.



Tres produtos do mar, 

tres preparacións culinarias 



COMENTARIOS 
RECOLLIDOS NAS 
REDES SOCIAIS 
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