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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA ERDI-KONTSERBEN, GAZITUEN, KETUEN ETA ESKABETXEEN 

ELABORAZIOA Baldintzatua 
Kodea  UF1225 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Arrantzako produktuak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Arrain-salmenta eta arrantza eta akuikulturako produktuen prestaketa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Arrain-kontserben eta -gazituen elaborazioa Iraupena 110 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Arrain- eta itsaski-kontserben elaborazioa Iraupena 50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0318_2: ARRANTZAKO PRODUKTUEN KONTSERBAK, ERDI-KONTSERBAK ETA GAZITUAK 
EGITEA, ELIKAGAIEN SEGURTASUNEKO ETA KALITATEKO ARAUEI JARRAIKIZ gaitasun-ataleko LB3, LB4 eta LB5 lanbide-
burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Aldez aurretik egokitutako arrain-produktuak hartzitzeko eta ontzeko eta lehortzeko prozesuen jarraipena egitea. 

EI1.1 Gazituen ontzean, ozpinetakoen hartziduran eta lehortzeko eta ketzeko prozesuetan gatzaren difusio-prozesuak bereiztea eta 
ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Prozesuak prozesuetan sartutako arrain-produktuekin lotzea. 
EI1.3 Aipatutako prozesuak elkarren artean eta aurretiazko edo ondoko prestakuntzako, elaborazioko eta ontziratzeko eragiketekin 
lotzea. 
EI1.4 Aurreko prozesuen eragile diren agenteak, kontrol-parametroak eta horien bilakaera identifikatzea eta maneiatzea. 
EI1.5 Hartzidura- eta lehortze-prozesuak jasan dituzten produktuetan izan ohi diren akats ohikoenak eta aplikatu beharreko neurri 
zuzentzaileak ezagutzea. 
EI1.6 Ozpinetako baten hartzidura-prozesuan edo arrain bat deshidratatzeko edo gazitzeko, lehortzeko eta ketzeko prozesuan: 

- Unitate klimatikoetan edo ontzietan prozesuaren fase bakoitzeko parametroak finkatzea 
- Unitate edo ontziak betetzeko eta ontzi-aldaketako eragiketak egitea. 
- Prozesu osoan kontrol-parametroen (tenperaturak, hezetasunak, kanpo-flora, pH-a, lermak) egiaztapenak sistematizatzea. 
- Akatsak detektatzea eta horien bilakaera behatzea, neurri zuzentzaileak proposatzeko. 
- Tratatutako produktuaren ezaugarriak eskatutako espezifikazioekin alderatzea. 

A2: Aldez aurretik egokitutako arrainak gazitzeko eta deshidratatzeko prozesuen jarraipena zehaztea, arrantza-produktu gazituak lortzeko. 
EI2.1 Arrainen ehunetan gatza sartzeko eta hezetasuna galtzeko beharrezkoak diren prozesuak egitea, kontserba gazitua lortzeko. 
EI2.2 Gatz-motak gatzak esku hartzen duen prozesuekin eta lortutako produktuekin lotzea. 
EI2.3 Gazitze-prozesuan, arrainen kalitatea alda dezaketen faktoreak identifikatzea. 
EI2.4 Gazitzeko metodo industrialak deskribatzea. 
EI2.5 Arrainak lehortzeko jarraitu beharreko prozesua deskribatzea. 
EI2.6 Lehortze-prozesuan eskatutako baldintza optimoak betetzen direla kontrolatzea, gatzetan jarritako arrainei dagokienez. 

A3: Arrantza-produktu ketuak ketzeko, lehortzeko eta hozteko prozesuen jarraipena egitea. 
EI3.1 Arrainak ketzeko erabiltzen den zuraren baldintzak deskribatzea: Sailkapena. Portaera. 
EI3.2 Ke-produkzioa. Tenperatura. 
EI3.3 Ketzeko instalazioetako gailuak eta funtzionamendua azaltzea. Labeak, armairuak, ganberak eta abar. 
EI3.4 Honako eragiketa hauen oinarriak eta sekuentziak deskribatzea: arrainen aurre-lehortzeko, ketzeko eta lehortzeko eragiketak. 
EI3.5 Hotzetan nahiz berotan ketzeko metodoak deskribatzea. Ezaugarriak. Denborak eta tenperatura. 
EI3.6 Produktu ketuak hozteko baldintzak eta denborak deskribatzea eta prozesuaren fase horretan gerta daitezkeen anomaliak eta 
prebentzio-neurriak adieraztea. 
EI3.7 Produktuak ontziratzeko eta kontserbatzeko prozesuak baliabide eta material egokiak erabilita egin direla eta aurrez ezarritako 
tenperaturan daudela egiaztatzea. 

A4: Antxoatze-metodoaren bitartez arrainen erdi-kontserbak lortzeko beharrezkoak diren teknikak aplikatzea. 
EI4.1 Gazi-puntua lortzeko sistema eta beharrezkoak diren ontze-denborak deskribatzea, lortu beharreko erdi-kontserbaren mota 
kontuan izanik. 
EI4.2 Arrainen ontze-maila egiaztatzeko jarraitu beharreko urratsak eta upelak hautatzeko prozesua deskribatzea eta upelak irekitzea. 
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EI4.3 Gazitzeko eta ontzeko prozesuan sor daitezkeen anomaliak zehaztea eta produktuaren uraren jarduera eta tenperaturak 
kontrolatzea. 
EI4.4 Antxoen elaborazio-prozesuan: 

- Antxoa galdarraztatzeko, mozteko, xukatzeko eta xerratzeko prozesuak egitea. 
- Latan sartzeko prozesua kontrolatzea eta honako hauek erregulatzea: produktuaren dosia ontzi-mota bakoitzerako eta latak 

olioztatu, itxi eta garbitzeko prozesua. 
- Antxoen erdi-kontserbek bete behar dituzten kalitate-arauak aplikatzea kontsumitzeko egokiak izan daitezen. 

A5: Erdi-kontserba eskabetxatuak lortzeko beharrezkoak diren teknikak aplikatzea. 
EI5.1 Erdi-kontserba eskabetxatuek bete behar dituzten kalitate-arauak definitzea, kontsumitzeko egokiak izan daitezen. 
EI5.2 Erdi-kontserba eskabetxatuak lortzeko ozpinaren eta gainerako osagaien ezaugarri nagusiak deskribatzea. 
EI5.3 Antxoen elaborazio-prozesuan: 

- Gatzuetan murgiltzeko eta dosifikatzeko prozesua egitea erdi-kontserba eskabetxatuak lortzeko beharrezkoak diren 
ekipamenduak erabilita. 

- Erdi-kontserba eskabetxatuak lortzeko upeletan egiten diren eragiketak egitea. 
- Erdi-kontserba eskabetxatuen elaborazio-prozesuan izaten diren anomalia ohikoenak zehaztea eta neurri zuzentzaileak 

proposatzea. 
A6: Arrainen eta itsaskien erdi-kontserben elaboraziorako makinen eta ekipamenduen prestakuntzako eta lehen mailako mantentze-
lanetako neurriak aztertzea. 

EI6.1 Ekipamenduak identifikatzea aplikatu beharreko tratamendu-motaren eta produkzio-programaren arabera. 
EI6.2 Produktuen elaborazioan erabiltzen diren makinen eta ekipamenduen eta horien erregulazioko eta kontroleko gailuen atalak eta 
funtsezko osagaiak, funtzionamendua eta aplikazioak azaltzea. 
EI6.3 Arrainen erdi-kontserben elaborazio-ekipamenduen mantentze-lanei eta erabilerari buruzko argibideetan oinarrituta identifikatzea. 
EI6.4 Lehen mailako mantentze-eragiketak identifikatzea, koipeztatzeak egitea, mailak betetzea, eta ohiko ordezkapenak nahiz 
aldaketak egitea. 
EI6.5 Makinen eta ekipamenduen ohiko erabileran sortzen diren anomalia ohikoenak azaltzea. 
EI6.6 Adierazitako ingurune-baldintzak (argia, tenperatura, aireztapena eta hezetasuna) lotzea. 

 
Edukiak: 
1. Erdi-kontserben prozesatzea. 

- Erdi-kontserbaren kontzeptua 
- Produktu alpresatuak, gazituak, ketuak, lehortuak, lehortuak eta gaziak, eskabetxeak, egosiak eta ketuak. 
- Sektorearen deskribapena. 
- Erdi-kontserben elaborazio-ekipamenduak: funtzionamendua, prestaketa, garbiketa, lehen mailako mantentze-lanak, maneiua. 

2. Gatzetan jartzearen prozesatzea. 
- Definizioa, motak. 
- Elaborazio-prozesua. 
- Gatz-sarpenean eragiten duten faktoreak. 
- Gazitze lehorra.  
- Gazitze hezea. 
- Gatzunetan jartzea. 
- Gatzun-tanga, gazitzeko eta gezatzeko unitateak, gazitze-ontziak, injektoreak. 
- Gazitzea eta hartzidura. 
- Gazitzean esku hartzen duten faktoreak: gatzaren purutasuna, tenperatura, azalera/bolumen erlazioa, gazitzeko metodoa, 

biltegiratzeko baldintzak. 
- Gatzunen formulazioa, kontzentrazioa, dentsitatea, maneiua, kontaminazioa. 
- Biltegiratzea: ontzea eta alterazioa. Arrain gazian sor daitezkeen alterazioak (fisiko-kimikoak eta biologikoak). 
- Gazitze-bidez lortutako arrantza-produktuen motak: sardinzarrak, bakailaoa, atun gatzartua, arrabak eta abar. 
- Prozesuaren kontrolak. 

3. Antxoatzearen prozesatzea. 
- Gatzetan jarritako erdi-kontserbak, antxoatzea. Espezieak. 
- Konkatua kentzeko prozesua. 
- Paketatzea eta gatzetan jartzea.  
- Prozesu fisikoak eta kimikoak. Ontzea. 
- Galdarraztatzea. Garbitzea. 
- Moztea. 
- Lehortzea. 
- Xerratzea. 
- Ontzietan antolatzea. 
- Olioztatzea eta ixtea. 
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- Latak garbitzea, kutxaratzea eta biltegiratzea. 
- Kontrolak. 

4. Eskabetxatzearen prozesatzea. 
- Gazitzea eta hartzidura. 
- Ontzea. 
- Tenperatura, hezetasuna, lora eta bestelako kontrol-faktoreak. 
- Eskabetxe hotzak, egosiak eta frijituak. 
- Ozpina, kontserbagarri. Espezieak. 

5. Lehortzeko prozedura. 
- Ur-edukia, uraren jarduera (Aw). Uraren, kontserbazioaren eta produktuaren kalitatearen arteko lotura. 
- Deshidratazioa. Deshidratazio-motak. Ekipamenduak. 
- Airearen, kontaktuaren edo zentrifugazioaren bidez lehortzea. Bestelako metodo tradizionalak. 
- Alterazio nagusiak. 
- Ingurune-kontrola. Ganberak. 
- Lehortze-tratamenduak. 
- Liofilizazioa. 

6. Ketuen prozesatzea. 
- Kearen konposizioa. Tratamendua, hezetasuna, abiadura, denbora eta tenperatura. 
- Kontserbazio-ekintza: antioxidatzailea eta antimikrobiarra. 
- Ketze-teknikak: berotan edo hotzetan. 
- Ezaugarri organoleptikoen gaineko eragina: kolorea, bouqueta eta testura. 
- Ke-aterakinak, prestakin sintetikoak. 
- Burua eta erraiak kentzea, zatikatzea, gatzetan jartzea, aurre-lehortzea, ketzea, lehortzea eta berotzea, eta amaierako hoztea. 
- Berogailuak eta ketzeko gailuak. Ketzeko ekipamenduak, funtzionamendua eta erregulazioa. Kontrolak. 
- Kea erabiltzearen onurak eta arriskuak. 

 
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 
 
UF1224 gainditua izan behar du: Arrain- eta itsaski-kontserben elaborazioa 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Arrain-salmenta eta arrantza eta akuikulturako produktuen prestaketa. 

 3


	Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
	C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK

