PEIXES
peixe, marisco e outros
peixe
peixe de água doce
carpas, barbos e outros ciprinídeos
barbos
barbo prateado
perca-do-sul azul
brema - Europa
brema wuchang - China
carpa
carpa-comum
carpa-prateada
carpa-cabeçuda
carpa-negra
carpa-do-limo
carpa-da-lama
carpa indiana
carpa labeo
carpa labeo calbasu
carpa roho labeo
casuleta
pimpão
peixe-japonês, peixe-vermelho
peixe-relógio
pardelha-dos-alpes
tilápia-do-nilo e outros ciclídeos
tilápia
tilápia-de-moçambique
tilápia-do-nilo
tilápia-azul
peixes diversos de água doce
peixe-gato (água doce)
peixe-gato-riscado
panga
bagre de água doce
clária-africana, gato-de-cabeça-chata-africano
peixe-gato japonês
peixe-gato chinês
peixe-gato amarelo
bagre grande
peixe-mandarim
cabeça de cobra (=channidae)
cabeça de cobra
cabeça de cobra listado
cabeça de cobra da indonésia
peixe- vermelho grande arapoina
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enguia d'água doce asiática
caracinídeos
tambaqui, pacú vermelho
pirapitinga, caranha
pacú (Piaractus mesopotamicus)
caboz
caboz, água doce
caboz, alcaboz
dorminhoco do pacífico
gurami (ásia)
gurami gigante
gurami-pele-de-cobra
perca-trepadora
perca
perca-americana
perca-europeia
perca-do-rio
perca-sol
perca-do-nilo
achigã
lúcio
lúcio-do-pacífico
lúcio comum
lúcio perca, lucioperca
bacalhau-de-murray, bacalhau-do-rio-australiano
perca, dourada
dagas
aruanã
peixes diádromos
esturjões, peixe-espátula
esturjão
peixe-espátula
enguias
enguia, americana
enguia, australiana
enguia-europeia
enguia, japonesa
moreia
lampreia
salmão, truta, eperlano
salmão
salmão-do-atlântico
salmão-real (genérico)
salmão-japonês
salmão-real
salmão-cão

PEIXES
salmão-prateado
salmão-rosa
salmão-vermelho
salmonete
truta
truta-comum
truta-salmonada
truta-arco-íris
savelha
truta-do-lago
truta-das-fontes
salvelino-ártico
eperlano, peixe-rei
eperlano-europeu
eperlano-arco-íris
peixe magro ou coregono
peixe-doce
eperlano-de-tanque, eperlano-do-pacífico
peixe-gelo
sável
shad
diversos peixe diádromo
perca-gigante
peixe-leite
robalo-do-norte
peixes marinhos
linguado, halibute, solha
azevia
linguado
linguado-legítimo
linguado-de-seis-olhos
halibute
halibute, atlântico
halibute-da-groenlândia
alabote
pregado
pregado-do-alasca
pregado, europa
solha
solha-da-pedra
carta
rodovalho
areeiro
bacalhau, pescada, arinca
bacalhau
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bacalhau-do-atlântico
bacalhau-do-ártico
bacalhau-do-pacífico
bacalhau-polar
arinca
pescada, marmota
maruca comum
bolota
escamudo, paloco/ peixe pargo
escamudo
escamudo, peixe pargo
badejo
granadeiro
faneca-da-noruega
verdinho
fanecão
diversos peixes marinhos da costa
tainha
barbudo
salmão, barbudo
robalo
robalo-japonês
goraz
dourada
garoupa
castanheta
capatões e dentões
corvinata
peixe imperador
boga-do-mar
salema
corvina
corvina-legítima
roncador-de-pintas
roncador-riscado
roncador-bravura
brema prateada
bagres marinhos
galeota-do-pacífico
bumblim
unha
galeota
diversos peixes marinhos demersais
peixe-lobo
peixe-lobo

PEIXES
congro
congro
cantarilho-dourado
escorpião, rascasso
tamboril
peixe-galo
peixe-espada, peixe-espada e lírios (genérico)
imperadores
marucas
arenque, sardinhas, biqueirão
sardinhas e tipo sardinha
sardinhas
sardinela
biqueirão
arenque
arenque do atlântico
arenque do pacífico
espadilha
menhaden
tunídeos, bonito, peixe-agulha/ espadins
atum e bonito (genérico)
bonito
sarrajão, serrajão
bonito-do-pacífico
atum
atum-voador
atum-patudo, arinca
atum-barbatana-negra
atum-rabilho
atum-rabilho
atum-do-sul
atum-do-índico
gaiado
albacora, atum-albacora
judeu
espadarte
cavala
serrano
serrão
outros peixe-agulha/ espadins
diversos peixes pelágicos
peixe-manteiga
chaputa
chaputa branca
anchova
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sereia
fogueteiro-galego
charuteiro
bicuda
capelim
dourado
chicharro
peixe-agulha
carapau
carapau, chicharro, charréu
charroco
cavala
cavala, atlântico
cavala, sarda
cavala-do-índico
cavala-curta
tubarão, raias, quimeras
tubarão
óleo fígado de tubarão
guelha, tintureira
tubarão-sardo
tubarão-raposo
tubarão-tigre
cação-pintado
squalus, esqualídeos
raias
peixes marinhos não identificados
abrótea
bica
besugo
bodião
boqueirão
cação-pintado
calafate
cherne
salema
safio
ruivo
xaputa
sarda
vísceras de peixe
fígado de peixe, pó de peixe
fígado de tubarão
fígado de bacalhau
ovas de peixe

PEIXES
ovas de anchova
ovas de bacalhau
ovas de doirados
ovas de solha
ovas de arenque
ovas de cavala
ovas de tainha
ovas de salmão-do-pacífico
ovas de salmão-do-atlântico
ovas de sável
ovas de esturjão
ovas de peixe-lapa
outras vísceras de peixe
moluscos
lulas e potas, chocos, polvos
chocos
choco vulgar
pota
polvo
polvo-vulgar
polvo-cabeçudo
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polvo-braço-curto
polvo-de-cheiro
lulas e potas
lula-vulgar
lula-gigante do atlântico norte
lula-colossal do japão
lula, pequena
mexilhão
mexilhão-vulgar
mexilhão-chileno
mexilhão-verde
amêijoas
berbigão
gorduras e óleos animais e vegetais
gorduras e óleos animais processados
gorduras e óleos de animais marinhos
gordura processada de mamíferos marinhos
óleo de peixe
óleo de arenque
óleo de sardinha
óleo de fígado de bacalhau

MARISCO
peixe, marisco e outros
crustáceos
crustáceos de água doce
caranguejos de água doce
caranguejo-chinês
lagostim-de-água-doce
lagostim-americano
lagostim-do-índico
camarões-palemonídeos-d'água-doce
camarão-gigante-do-rio
camarão do rio
camarões orientais
camarão da sibéria
crustáceos marinhos
caranguejo, sapateira, santola
navalheiras
caranguejo do mar
navalheira azul
caranguejo-das-neves
sapateira
lagosta, lagosta espinhosa
lagosta
lagosta americana
lagosta europeia
lagosta da noruega
cavacos
lagosta e lagosta espinhosa
caranguejo-real, galateídeos
galateídeos
caranguejo-real
camarões pandalídeos
camarão-tigre gigante
camarão-boreal
camarão branco
camarão-do-rio
decápodos
camarão-akiami
camarão metapenaeus
gamba
lavagante
santola
krill, plâncton crustáceos
crustáceos marinhos diversos
cracas
percebe
zagaia-castanheta
moluscos
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moluscos marinhos
orelha-do-mar, búzios, conchas
orelha-do-mar
lapa
caracóis de água, conchas e búzios/cornetinha
ostras
ostra-plana
ostra-portuguesa
ostra-redonda
ostra-gigante
mexilhão
mexilhão-vulgar
mexilhão-chileno
mexilhão-verde
vieira, pectinídeos
vieira-da-Austrália
vieira-da-baía
vieira-gigante-do-pacífico
vieira-do-mediterrâneo
vieira-da-Nova-Zelândia
vieira, leque
vieira-americana
vieira scallop
amêijoas, berbigão, arcas
amêijoas
navalhas
berbigão e arcas
arcas
berbigão
burrié
búzio
conquilha
ascídias e outros tunicados
ascídia
ouriços-do-mar e outros equinodermes
ouriços-do-mar
pepino-do-mar
medusas, alforreca e similar
lulas e potas, chocos, polvos
chocos
choco vulgar
choupa
pota
polvo
polvo-vulgar
polvo-cabeçudo
polvo-braço-curto

MARISCO
polvo-de-cheiro
lulas e potas
lula-vulgar
lula-gigante do atlântico norte
lula-colossal do japão
lula, pequena
anfíbios, répteis, caracóis e insectos
anfíbios e répteis
crocodilos
rã (pernas)
perna de rã (rana genus)
rã-touro
rã-ágil
rã comum
outras pernas de rã (não pertencentes ao género
Rana)
rã-touro indiana
rã, comestível
rão, pântano
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rã, piscina
cobras, serpentes
tartarugas
tartaruga, verde
tartaruga-víbora
tartaruga-de-pente
tartaruga-comum, tartaruga-amarela
outros anfíbios e répteis
lagarto
invertebrados terrestres
caracóis
caracol de jardim
caracol romano
outros caracóis comestíveis (não pertencentes ao
género Helix)
caramujo
insectos e aracnídeos
insectos
minhocas

