A RAZA PORCO CELTA

SISTEMA DE CRÍA E ALIMENTACIÓN

A raza Porco Celta era a máis importante en
Galicia a comezos do século pasado, estes
animais non corresponden únicamente a unha
soa raza, senón a distintas agrupacións raciais
orixinadas dende un tronco común, o tronco
celta.

O modelo de produción desta raza faina diferente ao resto dos animais empregados no sector
porcino industrial.

A partires dos anos cincuenta houbo unha
importante
redución
censal
debido
principalmente á importación doutras razas que
tiñan un crecemento máis rápido e un maior
rendemento, chegando posteriormente case a
súa desaparición no territorio nacional.
A raza Porco Celta está recollida e recoñecida no
Catálogo Oficial de Razas de Gando de España
como Raza Autóctona Española en perigo de
extinción (Real Decreto 2129/2008, do 26 de
decembro).

CARACTERÍSTICAS DA RAZA
O Porco Celta é un animal de sistema óseo e muscular moi desenvolvido que presenta as seguintes
características:
Cabeza: De tamaño grande, ancha e alongada; frontais anchos e planos, formando unha aresta aguda
na liña da caluga. Os ósos nasais son longos e forman un ángulo obtuso coa fronte. O cranio forma
unha cabeza moi voluminosa rematada cun morro ancho e groso. Orellas grandes e caídas que cobren
os pequenos ollos.

A cría destes animais é en réxime extensivo ou semiextensivo e a súa alimentación consiste no
pastoreo dos seus propios recursos que xeran as fincas: mato, herba, castañas, landras;
suplementándose con alimentos naturais: mesturas de cereais (millo, cebada, soia, trigo…), patacas,
remolacha e outras hortalizas.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DA CARNE
A carne do Porco Celta e os seus produtos derivados caracterízanse
pola súa intensa coloración vermella causada pola miohemoglobina,
que ademáis de ser a mellor fonte de ferro posible provén da
actividade muscular desenvolvida polo animal no réxime de cría en
extensivo
Trátase dunha carne cunha gran textura e xugosidade debido ás
vetas de graxa infiltrada que presenta e que lle proporciona ademais
un intenso aroma e sabor.
Non presenta resistencia á masticación debido a graxa infiltrada e o
baixo porcentaxe de tecido conectivo.
Dende o punto de vista nutricional destaca a súa elevada
composición en ácidos graxos esenciais, minerais e vitaminas
debido ao seu modo de cría natural.

Pescozo: longo e estreito, pero forte.

PORCO CELTA: RAZA 100% AUTÓCTONA

Dorso e lombos: estreitos e arqueados, longo pero aplanado, con dorso en carpa.

O Porco Celta conta cun selo oficial identificador dos produtos
derivados procedentes desta raza autóctona galega.

Costelar, ventre e xenitais externos: costelares deprimidos, ventre recollido, tronco prolongado (posto
que conta con 6 vértebras lumbares). As femias posúen de 12 a 18 mamas, son moi prolíficas, parindo
xeralmente de 10 a 14 leitóns.
Extremidades: pernas longas, con masas musculares desenvolvidas. Caracterízanse por ter un terzo
anterior máis forte que o posterior, que é escaso, con xamón en forma de ‘violín’.
Cor e pelo: hai que diferenciar tres variedades dentro da raza, de similar morfotipo e de distinta capa:
Santiaguesa, Barcina e Carballina.

Trátase dunha iniciativa das asociacións de criadores de razas
autóctonas e do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio
Ambiente (MAGRAMA) que se enmarca no programa Nacional de
Conservación, Mellora e Fomento das razas Gandeiras. Existe una
normativa nacional que o rexe, o Real Decreto 505/2013 do 28 de
xuño, polo que se regula o seu emprego voluntario nos produtos de
orixe animal.

