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Raça de suínos MOURA - SÉRIE “VOCÊ SABIA?”
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Suínos da raça Moura, ou “Porco Mouro”, apresentam pelagem preto-acinzentada e mancha de cor branca na testa
sendo por isso conhecidos também como “Porco Estrela”. Produzem 8 a 10 leitões por leitegada e se caracterizam pela
produção de gordura e carne de excelente qualidade. Foram trazidos ao Brasil no Período Colonial e das Missões pelos
Jesuítas portugueses e espanhóis e podem ter outras denominações dependendo da região do Brasil.
Recomendações médicas do passado para os consumidores evitarem o consumo de gordura de origem animal e
pressão econômica para aumento de produtividade fizeram com que essa e outras raças nacionais de suínos perdessem
importância. Atualmente restam poucos exemplares de raças de suínos com teores mais altos de gordura na carcaça e de
gordura entremeada na carne. Esses animais se encontram em pequenas propriedades de criadores de suínos descendentes
de italianos, alemães e ucranianos na região Sul do Brasil, e de criadores de suínos descendentes de portugueses e de
outras nacionalidades em outras regiões do país.
Suínos da raça Moura produzem carne com grande teor de marmoreio, o que confere sabor e suculência inigualáveis
ao produto. Atualmente sua carne é considerada uma especiaria e está recebendo tratamento diferenciado. Cheff´s de
cozinha a buscam para atender os mais exigentes paladares e Charcuteiros a procuram para a sua satisfação pessoal e
produção de alimentos defumados, curados e embutidos. O mercado de carne suína de qualidade é recente no Brasil. O
produto tem apresentado valor agregado, se diferencia da carne suína industrial e sua demanda vem crescendo.
A Biriba´s Genética de Suínos agradece às famílias de produtores que preservaram suínos da raça Moura e aos
profissionais da UFPR que resgataram essa raça tão importante para a cultura brasileira. A partir de 2018 a Biriba´s passou
a fazer parte do processo de resgate e produção de suínos da raça Moura e atualmente dispõem de um plantel em expansão
de machos e de fêmeas de diferentes famílias dessa raça. Os animais têm Certificado Sanitário e Certificado Genealógico
com registro junto à Associação Brasileira de Criadores de Suínos.
Quando conversar com seu Açougueiro ou quando for a um Restaurante, exija Carne Suína de Qualidade! Você
ficará surpreso com o custo-benefício da carne Suína!
Para saber mais sobre a raça de suínos Moura consulte: https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/criadores-deporcos-da-raca-mouradao-primeiro-passo-para-criacao-de-associacao/

