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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA GALLETEN, ARTISAU-IZOZKIEN ETA ASKOTARIKO 

ESPEZIALITATEEN ELABORAZIOA Berariazkoa 
Kodea  UF1055 
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 

Txokolatearen eta deribatuen, turroien, mazapanen eta litxarrerien 
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 LB1, LB5 eta LB6 lanbide-
burutzapenekin. 
 

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

EI1.1 Gailetagintzako oreen ezaugarri orokorrak, osagaiak eta motak ezagutzea. 
EI1.2 Gailetagintzako ore bakoitzetik lortzen diren berezko produktuak zerrendatzea. 
EI1.3 Artisau-galleten oinarrizko formulak aplikatzea, osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuz, eta elaboratu beharreko produktu eta 
kantitateetara egokitzea. 
EI1.4 Artisau-gailetagintzako oreak elaboratzea, ore bakoitzaren eragiketen sekuentzia egokia aplikatuz (lehengaiak egokitzea, 
nahastea, irabiatzea, oratzea, fintzea, moldekatzea, goporretan jartzea, laminatzea, trokelatzea, pausatzen uztea, egostea, hoztea eta 
beste batzuk), etapa bakoitzak sortutako ondorioak, eskatutako ekipamenduak eta kontrolatu beharreko parametroak justifikatuta. 
EI1.5 Gailetagintzako ore-mota guztiak elaboratzeko akatsak, arrazoiak eta egin daitezkeen zuzenketak identifikatzea. 
EI1.6 Kolektibo berezientzako (zeliakoak, diabetikoak, laktosa-edo arrautza-intolerantzia dutenak eta beste batzuk) gailetagintzako 
oreak lortzea, formulen eta elaborazio-prozesuen aldeak justifikatuz. 
EI1.7 Prozesu osoan zehar, elikagaien segurtasuna eta higienea bermatzeko neurriak hartzea. 

A2: Artisau-izozkiak elaboratzeko prozedurak aztertzea, formulak osatzea eta eragiketak gauzatzea, eskatutako kalitatea eta higienea 
lortzeko. 

EI2.1 Izozkien ezaugarri orokorrak, osagaiak eta motak ezagutzea. 
EI2.2 Izozkien oinarrizko formulak aplikatzea, osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuz, eta elaboratu beharreko produktu eta 
kantitateetara egokitzea. 
EI2.3 Egokitu beharreko lehengaiak egokitzea eta bakoitzaren kantitate egokia dosifikatzea, elaborazio-fitxa teknikoan ezarritako 
ordenari jarraikiz. 
EI2.4 Izozkien oinarrizko ore- edo nahasketa-mota desberdinak elaboratzea, bakoitzaren eragiketa-sekuentzia egokia aplikatuz, eta 
etapa bakoitzak sortutako ondorioak, eskatutako ekipamenduak eta kontrolatu beharreko parametroak justifikatuz. 
EI2.5 Oinarrizko oreak pasteurizatzea, baldintza egokiak (tenperatura eta denbora) erregulatuz elaboratutako ekipamenduaren, 
kantitatearen eta produktu-motaren arabera. 
EI2.6 Mixaren ezaugarriak haien espezifikazioekin erkatzea, eta dosifikazioari, nahasketa-baldintzei, pasteurizazioari edo horrelakorik 
behar duen beste edozein etapa funtzionali dagozkion egokitzapenak ondorioztatzea. 
EI2.7 Koloratzaileak, aromatizatzaileak, zapore-emaileak eta beharrezko bestelako osagaiak nahastea, eta heltzeko denbora eta 
baldintza egokiak programatzea. 
EI2.8 Nahasketa mantekatzea, elaboratu beharreko pieza-motaren ezaugarrien arabera. 
EI2.9 Piezak moldekatzeko beharrezko eragiketak garatzea. 
EI2.10 Izozkia izoztea, produktua guztiz gogortu arte. 
EI2.11 Lortutako produktuaren ezaugarriak espezifikazioekin erkatzea, eta beharrezko egokitzapenak ondorioztatzea formulei, osagaiei 
eta/edo heltzeko, mantekatzeko eta gogortzeko edo izozteko baldintzei dagokienez. 
EI2.12 Kolektibo berezientzako (diabetikoak, laktosa- eta arrautza-intolerantzia dutenak, eta beste batzuk) izozkiak lortzea, formulen eta 
elaborazio-prozesuen aldeak justifikatuz. 
EI2.13 Elikagaien segurtasun- eta higiene-neurriak hartzea elaborazio-prozesu osoan zehar. 
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A3: Askotariko espezialitateak elaboratzeko prozedurak zehaztea, formulak osatzea eta eragiketak egitea, eskatutako kalitatea eta higienea 
lortzeko. 

EI3.1 Askotariko espezialitate horiek biltzen dituzten ezaugarri orokorrak, osagaiak eta ore-motak ezagutzea. 
EI3.2 Ore bakoitzetik lortzen diren produktuak zerrendatzea. 
EI3.3 Oinarrizko formulak aplikatzea, osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuz, eta elaboratu beharreko produktuetara eta kantitateetara 
egokitzea. 
EI3.4. Askotariko espezialitateak elaboratzeko prozesuan integratutako eragiketen sekuentzia gauzatzea (lehengaiak egokitzea, 
nahastea, irabiatzea, oratzea laminatzea, trokelatzea, goporretan jartzea, forma ematea, pausatzen uztea, frijitzea edo egostea, hoztea 
edo izoztea, eta beste batzuk), eta bakoitzaren helburuak, ondorioak, eta bete beharreko baldintzak, eskatutako ekipamenduak eta 
kontrolatu beharreko parametroak adieraztea. 
EI3.5 Ore-mota guztien elaborazio-akatsak identifikatzea eta formulak edo prozesuak egokitzeko proposamenak egitea, akats horiek 
zuzentzea ahalbidetzeko. 
EI3.6 Kolektibo berezientzako (diabetikoak, zeliakoak, laktosa- edo arrautza-intolerantzia dutenak eta beste batzuk) askotariko 
espezialitateak lortzea, formulen eta elaborazio-prozesuen aldeak justifikatuz. 
EI3.7 Ekipamenduak maneiatzean eta produktuak manipulatzean higieneari eta segurtasunari buruzko neurri espezifikoak aplikatzea. 

 
Edukiak: 
1. Gailetagintzako produktuen elaborazioa. 

- Gailetagintzako oreak definitzea eta sailkatzea, Araudi Tekniko Sanitarioaren arabera. 
• Maria txigortuak eta trokelatuak. 
• Crackerrak eta aperitibokoak. 
• Barkilloak, betegarriarekin edo betegarririk gabe. 
• Bizkotxo lehor eta bigunak. 
• Sandwichak. 
• Pasta bigun eta gogorrak. 
• Landare-olioztatuak. 
• Txokolatez estaliak. 
• Askotariko gailetak. 
• Elaborazio osagarriak. 

- Osagai nagusiak eta azken produktuaren ezaugarrietan duten eragina. 
- Gailetagintzako ore-mota desberdinak elaboratzeko formulak eta prozesuak. 

• Lehengaiak egokitzea: bahetzea, errehidratatzea, gantza urtzea, glukosa berotzea eta beste batzuk. 
• Oreak lortzeko eragiketak: dosifikatzea, nahastea, irabiatzea, oratzea, fintzea, labean erretzea, bainatzea eta beste batzuk. 
• Gailetagintzako makinak, ekipamenduak eta linea industrialak: Eragiketa-sekuentzia, kontrol-parametroak, erregulazioa, 

funtzionamendua eta maneiua. 
• Gailetagintzako elaborazioak kolektibo berezientzat (diabetikoak, zeliakoak, laktosa- edo albumina-intolerantzia dutenak, eta 

beste batzuk). Formulazioaren eta elaborazio-prozesuaren aldaketa nagusiak. 
• Ohiko anomaliak, arrazoiak eta egin daitezkeen zuzenketak. 

2. Artisau-izozkien elaborazioa. 
- Izozkiak definitzea eta sailkatzea, Araudi Tekniko Sanitarioaren arabera: 

• Kremazko izozkia. 
• Esnezko izozkia. 
• Esne gaingabetuzko izozkia. 
• Izozkia. 
• Ur-izozkia. 
• Sorbetea. 
• Aurrekoen deribatuak, orearen, zukuaren eta fruta-kontzentratuen proportzio desberdinekin. 
• Mantekadoa. 
• Izotz-edaria. 
• Aparra, moussea edo muntatzea. 

- Lehengai nagusiak eta azken produktuaren ezaugarrietan duten eragina. 
- Erabilitako gehigarriak eta horien funtzio teknologikoa. 
- Izozki-mota desberdinak elaboratzeko formulak eta prozesuak. 

• Lehengaiak egokitzea: errehidratatzea, hoztea, birrintzea-homogeneizatzea, zukua ateratzea eta beste batzuk. 
• Izozkiak lortzeko eragiketak: dosifikatzea, nahastea, homogeneizatzea, pasteurizatzea, heltzea, mantekatzea, moldekatzea, 

gogortzea, kontserbatzea eta biltegiratzea. 
- Artisau-izozkiak elaboratzeko erabilitako makinak, ekipamenduak eta lanabesak: Eragiketa-sekuentzia, kontrol-parametroak, 

erregulazioa, funtzionamendua eta maneiua. 
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- Kolektibo berezientzako (diabetikoak, zeliakoak, laktosa- edo albumina-intolerantzia dutenak, eta beste batzuk) izozkiak. 
Formulazioaren eta elaborazio-prozesuaren aldaketa nagusiak. 

- Ohiko anomaliak, arrazoiak eta egin daitezkeen zuzenketak. 
3. Pastelgintza-gozogintzako askotariko espezialitateen elaborazioa. 

- Elaborazio nagusiak: 
• Merengeak. 
• Pastak (dukesitak, ardo-mantekadoak, pazientziak, perrunillak, gantxigor-opilak, gorringozko erroskillak). 
• Hostoreak (almendra-itxurakoak, suspiroak, teklak). 
• Irabiatutako oreak (Astorgako gurinopilak, bizkotxo-orezko erroskoa). 
• Galdarraztatutako oreak (San Froilanen erroskak, aire-kauserak). 
• Gorringoak (Avilako gorringoak, aingeru-torradak). 
• Kokadak. 
• Bainu-erroskak (Santa Klarako erroskak, ziegak). 
• Erroskilak. 
• Kaputxinak. 
• Produktu frijituak (erroskak, pestiñoak, loreak, hostoxkak, esne frijitua, torradak eta beste batzuk). 
• Tarta forratuak (sagar-tarta, almendrazkoa, gaztazkoa, esnegainezkoa, kokozkoa eta beste batzuk). 
• Pazkoako monak. 
• Gofreak eta krepeak. 

- Askotariko espezialitateak elaboratzeko prozesua: 
• Formulazioa. 
• Erabilitako lehengaiak eta azken produktuan duten eragina. 
• Eragiketa-sekuentzia: Oratzea, irabiatzea, laminatzea, zatikatzea, trokelatzea, goporretan jartzea, moldekatzea, egostea, 

frijitzea eta beste batzuk. 
• Kontrol-parametroak. 

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