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• Anisakidosis. Parasitosi causada per nematodes de la Fam. Anisakidae
• Anisakiosis (= anisakiasis). Parasitosi causada per nematodes del Gén. Anisakis

- Anisakis simplex (sensu lato)
- A. simplex (sensu stricto)
- A. pegreffii
- A. berlandi

- Anisakis spp. (aprox. 7 espècies)

- Pseudoterranova decipens (sensu lato)
- P. decipens (sensu stricto)
- + 5 spp.

- Altres gèneres 

Família Anisakidae
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Merluccius merluccius

Datos a partir de la Tesis Doctoral de Elena Madrid Máñez. Valencia 2015

El risc s’incrementa en funció de:

Si- es consumeix el peix fresc
poc cuinat.
La- procedència geogràfica

- L’època de l’any
Moment- en que es fa
l’eviscerat (altres estudis
diuen que aquest factor no
influeix)





Además de estos consejos, se mantiene el de cocinar de modo correcto el pescado 
(a 60 ºC durante un mínimo de 10 minutos). Aunque las larvas del anisakis estén 
más presentes y sean más resistentes que antes, una correcta manipulación de los 
alimentos nos permitirá disfrutar de ellos -y de sus bondades nutricionales- sin 
contratiempos. 



• És difícil evitar que peixos parasitats arribin al consumidor.

• Una part de la prevenció d’aquesta parasitosi passa per una 
adequada educació sanitària.
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• És recomanable haver congelat el peix fresc quan el preparem a casa 

de les següents maneres:

• Sashimi, sushi, carpaccios i altres especialitats a base de peix cru.

• Agradi consumir-lo poc fet (tataki).

• Seitons en vinagre i altres peixos en escabetx.

• Peix marinat, com ara cebiche.

• Arengades i altres peixos crus preparats en salmorra o lleugerament salats.

• Peixos marins sotmesos a fumat en fred.

• Quan el productes anteriors es consumeixen elaborats la congelació 

ja l’hagut de realitzar el productor o fabricant (Reglament (UE) 

1276/2011).
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• No fa falta congelar:

• Quan el peix és cuinat a una Tª suficient (60 ℃ almenys durant un 

minut en tota la peça).

• Les ostres, musclos, cloïsses, tellerines i altres mol·luscs bivalves.

• Els peixos d'aigües continentals* (rius, llacs, pantans ...) i 

piscifactories d'aigua dolça. Per exemple: truites i carpes.

• Les semiconserves com les d'anxoves (en envàs metàl·lic, de vidre o 

altres presentacions).

• Els peixos dessecats i salats de manera tradicional, com el bacallà o 

la moixama.

Anisàkids i anisakidosi

* Els peixos d’aigua dolça no estan paràsits pels anisakis, però poden tenir en els seus teixits formes 
larvàries de trematodes i cestodes. 



Reglament (UE) Nº 1276/2011*

• Els operadors d’empreses alimentàries han de 
realitzar tractaments per congelació:

• En productes de la pesca (peixos i cefalòpodes)

• Consumits crus

• Escabetxats, en salaó, marinats, fumats... (quan el procés no 

garanteix la destrucció dels paràsits)

• - 20 ℃ durant un període mínim de 24 h, o

• - 35 ℃ durant un període mínim de 15 h.

*Reglament (CE) nº 853/2004



Reglament (UE) Nº 1276/2011

• Els operadors d’empreses alimentàries NO han de realitzar 

tractaments per congelació en productes:

• Sotmesos abans del seu consum  a un tractament tèrmic. 

Temperatura interior mínima de 60 ℃ durant al menys un minut.

• Que hagin estat congelats prèviament.

• Que procedeixin de captures salvatges en zones lliures dels paràsits i 

que l’autoritat competent ho autoritzi.

• Que procedeixin de la aqüicultura. Garantint la cria en un entorn 

lliure de paràsits.



Eliminació dels paràsits presents en productes 
de la pesca

Tractament físic per:•
Congelació•

Calor•

Dessecació•

Fumat•

Altes pressions•

Irradiació•

Corrent elèctrica•

Tractament químic amb:•
Sal•

Productes acidificants•



Eliminació dels anisàkids per congelació

• EFSA1

• -35 ℃ un mínim de 15 h

• -20 ℃ un mínim de 24 h

• -15 ℃ un mínim de 96 h

• AECOSAN2

• -20 ℃ durant 7 dies

• -20 ℃ durant  5 dies

• ACSA3

• - 20 ℃ durant un 
període de 48 h

• Congelació durant 5 dies 
en un congelador de ***

• FDA4

• -35 ℃ fins congelació
• + 15 h a -35 ℃

• + 24 h a -20 ℃

• -20 ℃ durant 7 dies
- 1European Food Safety Authority
- 2Agencia Española de Consumo Seguridad Alimentaria y nutrición
- 3Agència Catalana de Seguretat Alimentaria
- 4Food and Drug Administration



• Gustafson (1953)

• Utilitza temperatures que van dels -
5℃ fins -42℃

• A -17 ℃ (24 h) 0% de supervivència

• A -30℃ (5 minuts) 0% de 
supervivència. 

• Deardorff i Throm (1988)

• A - 35℃ (15 h) i emmagatzematge a 
-18℃

• Estudien la viabilitat de les larves a 
1, 24, 48 i 72 h.

• Algunes larves ”comatoses” 
(4/1671) desprès d’1 h a -18℃

Eliminació dels anisàkids per congelació

Adams i col. (• 2005)

A • - 15℃

72 • h (0-2,7% de supervivència)

96 • h (0% de supervivència)

A • -20℃

48 • h (11-29,6% de 
supervivència)

60 • h (0% supervivència)

A • -30℃

9 • h (5% de supervivència)

12 • h (0% de supervivència)



Bier• (1976)
>= • 60 ℃ al menys durant un minut en el centre de la peça elimina 
totes les larves.

Wootten• i Cann (2001)
Filets d• ’uns 3 cm de gruix escalfats a 60 ℃ necessiten uns 10 minuts 
per a garantir l’eliminació de les larves.

Adams i col. (• 1999)
>= • 74 ℃ al menys durat 15 segons

Vidaček• i col. (2010, 2011)
60 • ℃ 10 minuts algunes larves encara presenten moviments

70 • ℃ al menys un minut 0% de supervivència

70 • ℃ al microones inactiven les larves de forma més ràpida que la 
cocció tradicional.

Eliminació dels anisàkids per tractament de calor



• Karl (1995)
• > 17 setmanes amb una concentració del 5% de ClNa.

• 10-12 setmanes amb una concentració del 6-7% de ClNa.

• 28 dies en salmorra (6,3%) i àcid acètic (3,7%).

• AESAN (2007)
• 6 setmanes amb una concentració 8-9% de ClNa.

• 5 setmanes ClNa (6%) i àcid acètic (2,4%)

• Sánchez-Monsalve i col. (2005)
• >=5 dies ClNa (12%) i àcid acètic (10%)

Eliminació dels anisàkids en productes salats i 
marinats (areng i seitó)



Eliminació d’altres possibles paràsits presents
en productes de la pesca (peixos d’aigua dolça 
i d’estuari)



Reglamentació europea i espanyola 

- Reglament (CE) nº 853/2004. Estableix les normes específiques d’higiene 
dels aliments d’origen animal (incloent productes de la pesca).

- Reglament (UE) nº 1276/2011. Introdueix modificacions en l’anexe III en 
relació als tractaments per eliminar paràsits en productes de la pesca 
destinats a consum humà.

- REAL DECRETO 1420/2006, de 1 de diciembre, sobre la prevención de la 
parasitosis por anisakis en productos de la pesca suministrados por 
establecimientos que sirven comida a los consumidores finales o a 
colectividades. 

- Dictamen científic sobre l’avaluació del risc que comporten per a la Salut el
paràsits presents en el productes de la pesca (The EFSA Journal 2010; 8(4):
1543.)

Altres documents d’interès 


