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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA DASTAKETA 
Berariazkoa 

Kodea  UF0938 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Edariak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Enoteknia Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Analisi enologikoa eta dastaketa Iraupena 150 

Analisi mikrobiologikoa 40 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Analisi kimikoa 

Iraupena 
70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0038_3: ARDO-PRODUKZIOA KONTROLATZEA ANALISI ORGANOLEPTIKOEN, 
MIKROBIOLOGIKOEN ETA FISIKO-KIMIKOEN BITARTEZ gaitasun-ataleko LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Dastaketa-entseguak normalizatzea ahalbidetzen duen metodologia aplikatzea. 

EI1.1 Dastaketa-gela batek bete behar dituen ingurune-baldintzak nahiz instalazioak eta ekipamenduak deskribatzea. 
EI1.2 Balioetsi beharreko alderdi sentsorialen arabera (oinarrizko zaporeen identifikazioa, ardoak ondu bitartean izan duen bilakaera, 
prestaketa-prozesuaren eta lehengaiaren arteko harremana, gustu-inpresioen deskribapena, dastaketa-fitxari buruzko puntuazioa 
emanez, eta bestelakoak) egoera bakoitzean erabiltzea komeni den dastaketa-mota (teorikoa, analitikoa, aplikatua edo bestelakoak) 
identifikatzea. 
EI1.3 Dastaketa-fitxak eta sentsazio organoleptikoak definitzeko erabiltzen den hiztegi teknikoa ezagutzea. 
EI1.4 Entrenamendu sentsorialean erabilitako metodoak deskribatzea. 
EI1.5 Dastaketan erabilitako zentzumenak oinarrizko zaporeekin eta zentzumen bakoitzean intentsitate handienarekin atzematen diren 
ardoaren konposatuekin lotzea. 
EI1.6 Ikusmen-, usaimen- eta gustu-balioespena egiteko entseguak -konposatuen pertzepzio-atalasea ezagutzea ahalbidetzen dutenak- 
ezartzea.  

A2: Analisi sentsorialaren emaitzak muztioak eta ardoak lortzeko, egiteko eta bilakatzeko sistemekin lotzea. 
EI2.1 Muztioen eta ardoen propietate sentsorialak eta ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.2 Ardoen propietate sentsorialak ardoak prestatzeko prozesuekin eta metodoekin lotzea. 
EI2.3 Ardoetan egiten diren proba organoleptiko-motak zerrendatzea. 
EI2.4 Analisi sentsorialean ikus daitezkeen ezaugarriak (ikusmenari, usaimenari eta gustuari buruzkoak) deskribatzea. 
EI2.5 Analisi sentsorialaren bitartez, ardo batzuen barietatearen ezaugarriak eta ezaugarri geografikoak identifikatzea. 

 
Edukiak: 
1. Dastaketa-materialen eta -instalazioen prestaketa. 

- Dastaketan erabilitako materialak identifikatzea. Dastaketa-gela. 
- Instalazioak. Ingurune-kondizioak. 
- Dastaketa-fitxak. Hiztegia. 
- Ordena eta garbitasuna instalazioetan eta materialei dagokienez. 
- Ardoen aurkezpena  

• Irizpideak. 
• Tenperatura.  
• Dekantazioa. 

2. Ezaugarri sentsorialen deskribapena. 
- Ardoen eta deribatuen osagaiak, eta ezaugarri organoleptikoekin duten harremana. 
- Zentzumenak. 

• Funtzionamendua. 
• Memoria eta heziketa sentsoriala. 
• Aroma- eta zapore-jokoak. 

- Oinarrizko zaporeak. 
- Zaporeen eta aromen arteko orekak eta indargarriak. 
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3. Dastaketaren faseak. 
- Dastaketaren metodologia. 
- Ikuste-fasea. 

• Garbitasuna  
• Kolorea eta eferbeszentzia. 

- Usaintze-fasea. 
• Aroma-motak identifikatzea. 
• Aromen sailkapena. 

- Dastatze-fasea. Gustu-sentsazioak. 
- Sudur-atzeko bidea. 

4. Dastaketa. 
- Dastaketa-motak  
- Dastaketa-protokoloak produktu-motaren arabera 
- Kolorearen, aromaren eta zaporearen identifikazioa 
- Analisi sentsoriala 

• Aromak eta zaporeak nabaritzeko atalaseak 
• Ikusmen-analisia (garbitasuna, kolore-mota, ñabardura) 

- Sentsazio organoleptikoen eta ardoaren osagaien arteko lotura  
• Lehengaien kalitatea. 
• Prestatzeko sistema. 

- Akats organoleptikoak. 
- Ardoak denboran izan duen bilakaera. 
- Dastaketa eta mahastizaintzako eta ardogintzako kultura. 

• Jatorrizko deiturak. Mahastizaintzako eta ardogintzako munduko eskualde ospetsuenak: kokapena, barietateak eta ardo 
adierazgarrienak. 

• Barietate esanguratsuenak eta horien balio organoleptikoak. 
• Klimak eta lurzoruak ardoen tipikotasunean duten eragina. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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: Enoteknia 

 2


	Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
	C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK

