
 

 

 
 
O que você deve saber sobre a ostra 

   
 

Milhões  de  pessoas  em redor do  mundo, l evam   o seu  amor  a conhecer  as  
ostras  apenas pelo seu sabor e aparência quando servidos à mesa, ou as pérolas 
bonitas que às vezes fazem o divertimento das mulheres. 

Muito  poucas  pessoas  sabem  que: 

 A  ostra  é  um dos  alimentos mais nutritivos  e  do mais  equilibrado  possível. 
Ela  contém proteínas, carboidratos e lipídios. É também uma excelente fonte 
de vitaminas A, B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), C (ácido ascórbico) 
e D (calciferol). Quatro  ou  cinco  ostras  de tamanho médio de fornecimento da 
dose diária recomendada de ferro, cobre, iodo, magnésio, cálcio, manganês e 
fósforo. 

Uma Ostra pode vive raté 20 anos Cresce de  2 a  5 centímetros por 
ano,dependendo da temperaturada água  e deabastecimento  alimentar. 

As  ostras  mudam  de  sexo  durante  sua  vida. Geralmente, elas nascem 
machos e  as fêmeas  morrem. Uma fêmea pode produzir até 100 milhões de 
ovos durante aleitação, mas apenas alguns sobrevivem até a idade adulta. 
 

As ostras são classificadas no ramo dos moluscos, a classe dos 
moluscos bivalves, a ordem de filibranches e a familia des 
ostreides. Existem mais de 400 espécies de ostras identificados 
até o momento. Mas a mais conhecida e amplamente 
consumida são Crassostrea gigas na Europa, Crassostrea 

virginica na América do Norte, a Crassostrea margaritacea na 
África do Sul e a  Ostrea sinuata ou luteria na Nova Zelândia. 

O sabor de uma ostra não depende não tanto da espécie a que pertence, como 
a água em que foi cultivada. Como  o  vinho, os  adjectivos e frases diferentes  
podem  ser  usados  para descrever o sabor de uma  ostra  salgada, doce ou 
sabor amanteigado, nozes, etc...  

 



 

 

Foi demonstrado que as ostras estão na terra há cerca de 15 milhões de anos. 
Escritos que remontam  a  Antiguidade  mostram que  os  romanos já  eram  
fãs  de  ostras. 

O mito de que você nunca deve comer ostras durante os meses sem "r" é 
totalmente errado. As ostras podem ser comidas a qualquer momento, excepto 
durante o período de aleitação que varia dependendo de onde elas são. As 
origens deste mito remonta aos tempos passados, quando o transporte não 
estava em  refrigeração e era inconstante. Naquele tempo, os meses de verão 
(nos meses sem "r") foi realmente um momento perigoso para comer ostras, 
porque não poderiam ter sido mantidas no frigorífico ou por estar    demasiado   
tempo   fora  da  água.  Mas   hoje  , a  combinação    de   serviços  de  
transporte  refrigerado  é   expressar   OysterBar Sealife,  onde  pode  desfrutar  
de  ostras   frescas  e  deliciosas  todo  o ano  e  em  qualquer parte do mundo. 
 

As ostras são de animais de corpo mole com duas conchas protectoras (ou sua 
denominação de bivalvadas). Estes dois reservatórios a textura dura e áspera 
estão conectados um ao outro lado do mais apontados por uma dobradiça 
muscular (o músculo abdutor). A casca é fabricado pelo manto, uma fina 
camada de tecido celular que separa a 
casca do corpo da ostra. Quando a  ostra é 
ameaçada, ela fecha-se  e entra no seu 
músculo abdutor. As  Ostras bombeam a 
água através das suas  guelras  para  
extrair  oxigênio  e  filtrar  micro-algas  em  
suspensão  como  consumir  o alimento . 
Elas  podem   filtrar  200 litros  de  água  
por  dia! Elas  respiram  como  os  peixes, 
utilizando suas guelras e têm um coração 
com três quartos e um sangue incolor. 

Quando uma  partícula  estranha  tem  que  vir  dentro da concha, a  ostra  
responde  a  esta irritação,  produzindo  nácar, uma  mistura  de  cálcio  e  
proteína. Depois  de  algum  tempo, as sucessivas  camadas  de  nácar  
formam  o  que  é chamado de uma pérola. Embora  as  pérolas brancas  são  
as  mais comuns, já  encontrei   pérolas  em  amarelo,  rosa  e preto. 

 


