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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA TXOKOLATEAREN ETA DERIBATUEN, TURROIEN, MAZAPANEN 

ETA LITXARRERIEN ELABORAZIOA  Berariazkoa 
Kodea  UF1054 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Okintza, pastelgintza, gozogintza eta errotaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Pastelgintza eta gozogintza Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Gozogintzako eta beste espezialitate batzuetako produktuak Iraupena 120 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Galleten, artisau-izozkien eta askotariko espezialitateen elaborazioa Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0307_2: GOZOGINTZAKO, TXOKOLATEGINTZAKO ETA GAILETAGINTZAKO PRODUKTUEN  ETA 
BESTE BATZUEN ELABORAZIO-ERAGIKETAK EGITEA ETA/EDO KONTROLATZEA gaitasun-ataleko LB2, LB3 eta LB4 lanbide-
burutzapenekin.  
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Kakaoa prozesatzeko prozedurak zehaztea, formulak osatzea eta eragiketak zehaztea, eskatutako kalitatea eta higienea lortzeko. 

EI1.1 Kakao-aleen kalitate-parametroak, barietate desberdinak eta kakao-mota desberdinak elaboratzeko erabiltzen diren proportzioak 
zehaztea. 
EI1.2 Kakao-alea prozesatu aurreko etapak zerrendatzea (alea garbitzea, torrefaktatzea, zuritzea eta bahetzea), etapa bakoitzean 
kontrolatu beharreko parametro teknologikoak (garbiketa-makinak eta baheak doitzea, alea txigortzeko tenperatura eta denbora, eta 
beste batzuk) azalduta. 
EI1.3 "Kakao-likorea" lortzeko etapak identifikatzea (ehotzea, fintzea, alkalinizatzea) identifikatzea, etapa bakoitzean kontrolatu 
beharreko ekipamenduak eta parametroak (partikularen azken tamaina, azidotasun-maila) zehaztuta. 
EI1.4 Kakaoa elaboratzeko prozesuaren azken etapak zehaztea (berotzea eta prentsatzea, hoztea, kakao-opila ehotzea, kakao-gurina 
iragaztea eta usaina kentzea), etapa bakoitzean kontrolatu beharreko ekipamenduak eta parametroak (tenperatura eta presioa, kakao-
hautsaren granulometria, iragazkiaren tamaina eta beste batzuk) ezarriz, azken bi produktuak lortzeko: kakao-hautsa eta kakao-gurina. 
EI1.5 Azken produktuek bildu behar dituzten ezaugarri fisiko eta organoleptikoak, desbideratze ohikoenak eta har daitezkeen neurri 
zuzentzaileak zehaztea. 
EI1.6 Kakaotik abiatuta lortutako produktuen gama identifikatzea, Araudi Tekniko Sanitarioaren arabera. 

A2: Txokolategintzako produktuak eta deribatuak elaboratzeko prozedurak zehaztea, formulak osatzea eta eragiketak zehaztea, eskatutako 
kalitatea eta higienea lortzeko. 

EI2.1 Ezaugarri orokorrak, oinarrizko osagaiak eta txokolate-motak eta -suzedaneoak ezagutzea. 
EI2.2 Txokolate-elaborazioetan erabilitako betegarri eta produktu osagarri nagusiak identifikatzea. 
EI2.3 Oinarrizko formulak interpretatzea, osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuz, eta elaboratu beharreko produktu eta kantitateetara 
egokitzea. 
EI2.4 Txokolatea elaboratzeko prozesu bakoitzean integratutako eragiketen sekuentzia deskribatzea: kakaoa, kakao-gurina eta beste 
osagai batzuk (azukrea, esne-hautsa, lezitina, banilla eta abar) hautatzea eta nahastea, aurrefintzea, fintzea, kontxatzea edo 
malaxatzea, epeltzea, moldekatzea, hoztea eta desmoldekatzea, elaborazio-prozesuko etapa bakoitzaren helburuak eta ondorioak 
adierazita. 
EI2.5 Etapa bakoitza gauzatzeko bete beharreko baldintzak eta ekipamenduak kontrolatzeko eskatutako parametroak zehaztea. 
EI2.6 Txokolatezko produktuen elaborazioetan atzemandakok akatsen arrazoiak identifikatzea eta egin daitezkeen zuzenketak 
proposatzea. 
EI2.7 Txokolatezko estalkiak urtzeko, epeltzeko, moldekatzeko, tabletatzeko eta hozteko eragiketak egitea, produktuaren kristalizazio 
egokia lortzeko. 
EI2.8 Desmoldekatzearen ostean lortutako produktuaren ezaugarriak espezifikazio egokiekin erkatzea, eta epeltzeko eta hozteko 
baldintzetan egin beharreko egokitzapenak ondorioztatzea. 
EI2.9 Txokolatea eta produktu eratorriak kontserbatzeko prozesuaren parametro erabakigarriak kontrolatzea (tenperatura, hezetasun 
erlatiboa, aire-korronterik eta/edo aroma bitxirik eza). 
EI2.10 Ekipamenduak maneiatzean eta produktuak manipulatzean higieneari eta segurtasunari buruzko neurri espezifikoak aplikatzea. 

A3: Turroiak eta mazapanak elaboratzeko prozedurak zehaztea, formulak osatzea eta eragiketak zehaztea, eskatutako kalitatea eta 
higienea lortzeko. 

EI3.1 Turroi- eta mazapan-oreen ezaugarri orokorrak, osagaiak eta motak ezagutzea. 

 1



Euskal Enplegu Zerbitzua  

EI3.2 Turroi- eta mazapan-ore bakoitzetik lortzen diren produktuak zerrendatzea. 
EI3.3 Turroi eta mazapanen oinarrizko formulak aplikatzea, osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuz, eta elaboratu beharreko produktu 
eta kantitateetara egokitzea. 
EI3.4 Turroi- eta mazapan-oreak elaboratzea, ore bakoitzaren eragiketen sekuentzia egokia aplikatuz (fruitu lehorrak garbitzea, beratzen 
jartzea, ikuztea, zuritzea, birrintzea, ehotzea, fintzea eta txigortzea, eztia eta beste osagai batzuk egostea, nahastea eta oratzea, 
moldekatzea, forma ematea, piezak moztea, pausatzen uztea eta hoztea). 
EI3.5 Prozesu eta parametro erabakigarrien (denborak, orearen loditasuna, tenperatura, oratzeko abiadura eta beste batzuk) ordena 
egokia kontrolatzea. 
EI3.6 Lortutako produktuaren ezaugarriak espezifikazioekin erkatzea, eta gauzatze-prozesuaren etapa bakoitzean osagaietan eta/edo 
baldintzetan egin beharreko egokitzapenak ondorioztatzea. 
EI3.7 Kolektibo berezientzako (zeliakoak, diabetikoak, laktosa-edo arrautza-intolerantzia dutenak eta beste batzuk) turroi- eta mazapan-
oreak lortzea, formulen eta elaborazio-prozesuen aldeak justifikatuz. 
EI3.8 Elaborazio-prozesu osoan zehar, elikagaien segurtasuna eta higienea bermatzeko neurriak hartzea. 

A4: Karamelua, txiklea, erregaliza, konfiteak, gelatinak eta beste litxarreria batzuk elaboratzeko prozedurak zehaztea, formulak osatzea eta 
eragiketak zehaztea, eskatutako kalitatea eta higienea lortzeko. 

EI4.1 Karameluaren, txiklearen, gelatinen, erregalizaren, konfiteen eta beste litxarreria batzuen oinarrizko nahasketak elaboratzeko 
beharrezko lehengaiak zerrendatzea, eta eskatutako kalitatea betetzen ez duten osagaiak desagerrarazteko irizpideak ezartzea. 
EI4.2 Karameluak, txikleak, konfiteak, gelatinak, erregaliza eta beste litxarreria batzuk elaboratzeko oinarrizko nahasketa-mota guztien 
ezaugarri orokorrak ezagutzea, eta bakoitzetik lortzen diren produktuak zerrendatzea. 
EI4.3 Litxarreriak elaboratzeko osagai osagarri nagusiak identifikatzea (aromak, koloratzaileak, azidotzaileak eta abar). 
EI4.4 Litxarreriak elaboratzeko oinarrizko formulak interpretatzea, osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuz, eta formula elaboratu 
beharreko produktu eta kantitateetara egokitzea. 
EI4.5 Litxarreriak elaboratzeko prozesuan integratutako eragiketen sekuentzia zerrendatzea (pisatzea edo dosifikatzea, nahastea, 
egostea, epeltzea, luzatzea, trokelatzea, moldekatzea, forma ematea, grageatzea, estrusionatzea eta hoztea), eta eragiketa bakoitzaren 
helburuak, ondorioak eta bete beharreko baldintzak adieraztea. 
EI4.6 Elaborazio bakoitzerako eskatutako makinak eta ekipamenduak identifikatzea, eta kasu bakoitzeko parametro esanguratsuak 
erregulatzea (tenperatura, denbora edo presioa). 
EI4.7 Produktu bakoitzerako ezaugarri fisiko eta organoleptiko egokiak identifikatzea, hala nola ehundura, dentsitatea, kolorea, aroma, 
zaporea edo kristalizazioa, eta, akatsik edo desbideratzerik detektatuz gero, neurri zuzentzaile egokiak proposatzea. 
EI4.8 Ekipamenduak maneiatzean eta produktuak manipulatzean higieneari eta segurtasunari buruzko neurri espezifikoak aplikatzea. 

 
Edukiak: 
1. Kakaoa prozesatzea. 

- Kakaoaren deribatuak definitzea eta sailkatzea, Araudi Tekniko Sanitarioaren arabera. 
- Kakao-gurina. 
- Kakao-hautsa. 
- Kakao-hauts giharra edo gantzgabetua. 
- Kakao-arbolaren fruitua prozesatzea: hautatzea, garbitzea, hartzitzea, kakao-babak lortzea eta lehortzea. 
- Kakao-babak prozesatzea: Babak garbitzea, txigortzea, birrintzea (nibak lortzea) eta zuritzea, bahetzea, alkalinizatzea (aukeran), 

ehotzea (kakao-likorea lortzea), alkalinizatzea (aukeran), barietateak nahastea eta prentsatzea (kakao-opila eta kakao-gurina 
lortzea). 

- Kakao-opila prozesatzea: Kakao-opila ehotzea kakao-hautsa lortzeko, eta kakao-gurinari usaina kentzea. 
- Kontroleko prozesu eta parametroetan erabilitako makinak (tenperatura, denbora, pH-a eta ehotze-maila). 

2. Txokolatearen elaborazioa. 
- Txokolatea: txokolate-motak definitzea eta sailkatzea, Araudi Tekniko Sanitarioaren arabera. Txokolate-suzedaneoak. 

• Txokolate-hautsa. 
• Txokolate-hautsa, edatekoa. 
• Txokolatea: 
• Txokolate esneduna. 
• Txokolate esneduna, familiarra. 
• Txokolate zuria. 
• Txokolate betea. 
• Egiteko txokolatea. 
• Egiteko txokolatea, familiarra. 
• Bonboiak. 

- Txokolatearen osagaiak eta produktuaren ezaugarrietan duten eragina. Formulazioa. 
- Txokolatea lortzeko prozesua: Hautatutako kakao-likoreak kakao-gurinez nahastea, eta, aukeran, beste osagai batzuk eranstea, 

hala nola azukrea, esne-hautsa, lezitina, banilla eta beste batzuk, aurrefintzea, fintzea, kontxatzea edo malaxatzea, epeltzea, 
moldekatzea, hoztea, desmoldekatzea. 
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- Txokolatezko elaborazio nagusiak: txokolatea tabletetan (fina, estrafina, beltza, zuria, esneduna eta suzedaneoak), bainu, 
betegarri eta estalkietarako txokolatea, frutadun txokolateak, fruitu lehordun txokolateak, bonboiak, maskorrak, txokolatinak, 
mihiak, irudiak, grageak, fideoak, txokolatezko kremak bustitzeko, azukretutako kakao-hautsa irinarekin. 

- Txokolaterako erabilitako betegarri nagusiak. Motak, elaborazioa eta aplikazioa. 
- Txokolatea eta eratorritako elaborazioak kontserbatzea. Kontrolatu beharreko baldintzak eta parametroak. 
- Anomalia ohikoenak (fat blooma, sugar blooma eta beste batzuk), arrazoiak eta egin daitezkeen zuzenketak. 
- Txokolatez eta estalkiz lan egiteko oinarrizko teknikak: urtzea, epeltzea, hoztea, moldekatzea, tabletatzea eta beste batzuk. 
- Kolektibo berezientzako (diabetikoak, zeliakoak, laktosa-intolerantzia dutenak, dietetikoak edo kaloria gutxi dutenak, eta beste 

batzuk) txokolateak eta deribatuak lortzea. Elaboratzeko formula eta prozesuen aldaketa nagusiak. 
3. Mazapanen eta turroien elaborazioa. 

- Turroi eta mazapanen motak, kalitateak eta definizioak, Araudi Tekniko Sanitarioaren arabera. 
• Turroi gogorra (edo Alacantekoa) eta biguna (edo Xixonakoa). 
• Fekuladun turroiak. 
• Askotariko turroiak (gorringo txigortuzkoa, elurrezkoa, kokozkoa, pralinezkoa, esnegainezko intxaurduna, txokolatezkoa, 

girlatxezkoa eta beste batzuk). 
• Mazapana. 
• Fekuladun mazapana. 
• Elaborazio osagarriak: frutak (konfitatuak, antzigartuak, glas azukrearekin eta almibarretan), polboroiak, azukre-almendrak, 

pinaziak, anisak, Alcalako almendrak edo garrapiñatuak, eta beste batzuk. 
- Osagai nagusiak eta azken produktuaren ezaugarrietan duten eragina. 
- Turroi, mazapan eta elaborazio osagarrien mota desberdinen formulazioa. 
- Turroi gogorrak eta bigunak elaboratzeko prozesua. 
- Askotariko turroiak elaboratzeko prozesua. 
- Mazapanak elaboratzeko prozesua. 
- Elaborazio osagarriak fabrikatzeko prozesuak. 
- Ezaugarri fisiko-kimikoak eta organoleptikoak. 
- Gerta daitezkeen anomaliak, arrazoiak eta zuzenketak. 
- Kolektibo berezientzako (diabetikoak, zeliakoak, laktosa- edo albumina-intolerantzia dutenak, eta beste batzuk) turroiak, 

mazapanak eta elaborazio osagarriak. Formulazioaren eta elaborazio-prozesuaren aldaketa nagusiak. 
4. Karamelu, txikle, konfite eta beste litxarreria batzuen elaborazioa. 

- Produktu horiek definitu eta sailkatzea Araudi Tekniko Sanitarioaren arabera: 
• Karameluak. 
• Txiklea. 
• Konfiteak. 
• Litxarreriak. 

- Oinarrizko osagaiak eta osagai osagarriak. Ezaugarriak eta azken produktuan duten eragina. 
- Formulazioa. 
- Karamelu gogorrak eta bigunak fabrikatzeko teknologia. 
- Erregaliza fabrikatzeko teknologia. 
- Gelatinak fabrikatzeko teknologia. 
- Txikleak fabrikatzeko teknologia. 
- Grageak eta konfiteak fabrikatzeko teknologia. 
- Beste gozoki eta litxarreria batzuk fabrikatzeko teknologia. 
- Kontrolatu beharreko parametroak: tenperatura, denbora, presioa eta beste batzuk. 
- Ezaugarri fisiko-kimikoak eta organoleptikoak. 
- Gerta daitezkeen anomaliak, arrazoiak eta zuzenketak. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana. 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren 

arabera. 
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Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Pastelgintza eta gozogintza. 
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