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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA ARRAIN-PRODUKTUEN OREEN, PASTEN, AURREKOZINATUEN 

ETA KOZINATUEN ELABORAZIOA Baldintzatua 
Kodea  UF1227 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Arrantzako produktuak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Arrain-salmenta eta arrantza eta akuikulturako produktuen prestaketa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Arrain-produktu izoztuen eta kozinatuen elaborazioa Iraupena 110 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Arrantzako produktu izoztuen elaborazioa Iraupena 70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator  UC0319_2 OINARRIAN ARRAINA EDO ITSASKIAK DITUZTEN OREAK, PASTAK, IZOZTUAK ETA 
PLATER KOZINATUAK EDO AURREKOZINATUAK EGITEA, PRODUKTUEN KALITATEA ETA HIGIENEA BERMATUTA gaitasun-ataleko 
LB1, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Oreen eta pasten elaborazio-teknikak aplikatzea formulazio-jarraibideen arabera, janariaren kalitatea eta higienea bermatuta. 

EI1.1 Ebakitzeko, txikitzeko, garbitzeko, fintzeko, kontzentratu proteikoa erauzteko, nahasteko, oratzeko eta gel bihurtzeko teknikak 
deskribatzea, egin beharreko eragiketaren eta laneko argibideetan nahiz eskuliburuan ezarritakoaren arabera.  
EI1.2 Laneko ekipamenduak eta baldintzak deskribatzea. 
EI1.3 Osagai nagusiak dosifikatzeko eta txikitzeko baldintzak ezagutzea.  
EI1.4 Zatikatzeko makinaren tamaina edo txikitzeko alea lortu beharreko produkturako egokia dela ziurtatzea, txikitzeko tenperatura eta 
ebakitzeko elementuen eraginkortasuna fitxa teknikoan adierazitakoekin bat datozela egiaztatzea, baita garbitzeko eta fintzeko faseen 
eraginkortasuna ere. 
EI1.5 Osagai txikiak eta gehigarriak fitxa teknikoan adierazitako dosian, unean eta moduan gehitzea, eta horien funtzioak kriobabesgarri, 
gelifikatzaile, koloratzaile eta zapore-emaile moduan. 
EI1.6 Arrain-kontzentratu proteikoen oreak edo surimia formulazioaren arabera prestatzea, gero kamaboko eta abar moduan 
erabiltzeko. 
EI1.7 Osagaiak oratzeko emultsionatzeko prozesuak prozedura-eskuliburuan eta fitxa teknikoan ezarritako baldintzetan (tenperatura, 
abiadura, denbora eta hutsa) egiten direla kontrolatzea. 
EI1.8 Produktuak ezarritako arauen arabera gelifikatzea eta moldekatzea. 
EI1.9 Arrain-kontzentratu proteikoaren oreak ezarritako jarraibideen arabera koloreztatzeko, birrineztatzeko, arrautzaztatzeko eta 
egiteko eragiketak deskribatzea. 
EI1.10 Pasteurizazioko edo esterilizazioko ekipamenduen lan-baldintzak eta ekipamenduak deskribatzea. 

A2: Plater aurrekozinatuak eta kozinatuak egiteko beharrezkoak diren kozinatzeko tekniken ezaugarriak zehaztea, teknika horiek aplikatzea 
eta eskatutako kalitatea lortzea, higiene- eta segurtasun-baldintzetan. 

EI2.1 Produktu kozinatuak prestatzen erabiltzen diren sueztitzeko, egosteko, frijitzeko, gisatzeko eta erretzeko teknikak deskribatzea 
eta, kasuan kasu, lortu nahi diren helburu teknikoak, beharrezkoak diren ekipamenduak eta eragiketa-baldintzak adieraztea. 
EI2.2 Birrineztatzeko, arrautzaztatzeko, betetzeko eta muntaketako edo konposizioko bestelako eragiketen (eskuzkoak eta 
mekanizatuak) ezaugarriak zehaztea eta, kasuan kasu, lortu nahi diren helburu teknikoak, beharrezkoak diren ekipamenduak eta 
eragiketa-baldintzak adieraztea. 
EÍ2.3 Oinarrian arrainak eta/edo itsaskiak dituzten aurrekozinatuen eta kozinatuen elaborazioan: 

- Produktuaren osagaiak ezagutzea. 
- Bakoitzari kozinatzeko teknika eta baldintza egokiak lotzea. 
- Muntaketa-espezifikazioak betetzea edo esleitzea. 
- Kasuan kasu, ikasleen-eskuzko langileen taldea antolatzea. 
- Ekipamenduekin espezifikazioei jarraikiz jardutea, produktuari dagokionez eskatutako parametroak eta kalitatea erabilita. 
- Ekipamenduen maneiuaren eta produktuen higiene-neurri espezifikoak aplikatzea. 
- Irteerako produktuaren ezaugarriak espezifikazioekin alderatzea eta, kasuan kasu, neurri zuzentzaileak ondorioztatzea. 

A3: Arrainen produktu deribatuak dosifikatzeko, nahasteko eta, hala badagokio, oratzeko eta moldekatzeko prozesuak egitea formulazioaren 
arabera, eta eskatutako kalitatea lortzea, higiene- eta segurtasun-baldintzetan. 

EI3.1 Arrainen saltsak, oreak eta pasta finak egiteko formulak interpretatzea, osagaiak, osagai horiek gehitzeko behar den egoera, 
helburua eta dosifikazio-marjinak ezagutuz. 
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EI3.2 Dosifikatzeko eskuzko sistemak eta sistema automatikoak ez ezik, balantza-motak eta lotutako ekipamenduak ere identifikatzea. 
EI3.3 Nahasketa-motak (oreak, emultsioak, gelak) bereiztea eta horien ezaugarriak eta portaera azaltzea. 
EI3.4 Produktuen elaborazioan txikitzeko, nahasteko, oratzeko, emultsionatzeko eta gelifikatzeko erabiltzen diren metodoak 
deskribatzea, produktu-mota desberdinekin lotuz, eta adieraziz, kasu bakoitzean, beharrezkoak diren ekipamenduak eta eragiketa-
baldintzak. 
EI3.5 Arrantza-industrian erabiltzen diren moldekatze-teknikak deskribatzea eta beharrezkoak diren makinak eta eragiketa-baldintzak 
deskribatzea. 
EI3.6 Saltsen, oreen eta pasta finen elaborazioan: 

- Beharrezkoa den osagai-kantitatea kalkulatzea. 
- Kantitate horiek pisatzea eta onartutako tolerantzia-marjinekin dosifikatzea, balantzak maneiatuz edo dosifikazio-

ekipamenduekin jardunez. 
- Osagai bakoitzaren aurkezpena eta tamaina egiaztatzea. 
- Parametroak hautatzea eta esleitzea, eta dosifikatzeko eta nahasteko makinekin trebetasunez jardutea. 
- Produktuak manipulatzean eta ekipamenduak maneiatzean higieneari eta segurtasunari buruzko neurri espezifikoak aplikatzea. 
- Hasitako nahasketaren ezaugarriak (homogeneotasuna, fluidotasuna/biskositatea, plastikotasuna) bere espezifikazioekin 

alderatzea, eta nahasketaren dosifikazioan edo baldintzetan egin beharreko doikuntzak ondorioztatzea. 
EI3.7 Arrain- eta/edo itsaski-oreen edo -aurrekozinatuen moldekatze-fasean: 

- Elaboraziorako molde egokiak hautatzea eta prestatzea. 
- Moldekatzeko makinak hautatzea, parametroak esleitzea eta trebetasunez jardutea. 

A4: Arrainen aurrekozinatutako eta kozinatutako produktuetan erabiltzen diren ontziratzeko, enbalatzeko eta etiketatzeko makinak eta 
ekipamenduak behar bezalako trebetasunarekin erabiltzea. 

EI4.1 Ontziak "in situ" prestatzeko, betetzeko, ixteko eta etiketatzeko eragiketak identifikatzea eta ezaugarriak adieraztea. 
EI4.2 Ontziratzeko makina nagusien eta elementu osagarrien osaera eta funtzionamendua deskribatzea eta operatibotasun-baldintzak 
adieraztea. 
EI4.3 Arrainen eta/edo itsaskien kozinatuak, aurrekozinatuak eta oreak enbasatzean: 

- Ontziratzeko eta etiketatzeko erabili behar diren ontziak eta materialak ezagutzea eta horien egokitasuna balioestea. 
- Behar izango diren produktuen eta materialen kantitateak kalkulatzea. 
- Makinen segurtasuna egiaztatzea. 
- Makinak maneiatzea, ongi funtzionatzen dutela gainbegiratzea eta ontziratze-parametroak finkatutako mugen barruan izatea. 
- Segurtasun-neurri espezifikoak aplikatzea makinen maneiuan 

 
Edukiak: 
1.  Arrainaren oreak eta kontzentratu proteikoak. 

- Surimia. Fabrikazio-teknikak eta aplikazio komertzialak. 
- Arrain gordinaren tratamendua surimia egiteko. Lehengaia biltegiratzea eta maneiatzea. Ateratzea. Uraz garbitzea. Gehiegizko ura 

kentzea. Baheketa. Pikatzea. 
- Gehigarri kriobabesgarriak eta emultsionatzaileak. 
- Arrantza-produktuak oratzea, nahastea eta emultsionatzea. 
- Izoztutako surimiaren kalitate-kontrola: hezetasuna, pH-a, ezpurutasunen detekzioa, gelifikatzeko ahalmena. 
- Gelifikazioa, Kamaboko-produkzioa. 
- Moldekatze-eragiketak, aplikazioak, parametroak eta moldekatze-kontrola. 
- Suwaria, modoria eta arrainak eta itsaskiak txikituta dituzten produktuak. 
- Pasteurizazio-prozedurak. Oinarriak eta erabilera. 

2.  Ontziratze- eta enbalatze-eragiketak arrain-produktu kozinatuen industrian. 
- Ontzien manipulazioa eta prestaketa. 
- Betetzeko prozedurak. 
- Ixteko sistemak. 
- Egiaztapenak prozesuan eta azken produktuan. 
- Ontziratzeko makinak: funtzionamendua, prestaketa, garbiketa, lehen mailako mantentze-lanak, maneiua. 
- Kontserbazioa atmosfera aldatuetan. 
- Etiketatzea: jartzeko eta finkatzeko teknikak. 
- Enbalatze-ekipamenduak: funtzionamendua, prestaketa, maneiua, lehen mailako mantentze-lanak. 

3.  Arrainen prestakinak eta plater kozinatuak prestatzea. 
- Plater kozinatuetan eta aurrekozinatuetan erabiltzen diren gehigarriak, espeziak eta sukaldaritzako ongailuak. 
- Sukaldaritza-teknikak. 
- Moldekatzea, betetzea eta eratzea. 
- Pasta finak edo emultsioak. Emultsioa lortzea. 
- Emultsionatzea: pateak eta pasta finak. 
- Plater prestatuak. arrautzaztatuak, taketak, betegarriak, pastelak. 
- Elaborazio-eragiketak.  
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• Frijitzea, egostea, eskabetxea, emultsionatzea.  
• Arrain-produktuak frijitzea: ezaugarriak, olioak eta makinak. Frijitzeko olioaren kontrolak. 

- Plater prestatuak egiteko eragiketak: arrautzaztatzea, irineztatzea, birrineztatzea, betetzea, labean erretzea, muntatzea. Formulak, 
makina espezifikoak. 

- Saltsen elaborazioa.  
- Plater aurrekozinatuen ontziratzea, aurkezteko modu berriak. 
- Atmosfera babesleetan ontziratzea. 
- Plater prestatuen kontserbazioa. 

 
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 
 
UF1226 gainditua izan behar du: Arrantzako produktu izoztuen elaborazioa. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Arrain-salmenta eta arrantza eta akuikulturako produktuen prestaketa. 
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