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IZENA 
SOMMELIERRAREN LANBIDEA 
 

KODEA 
HOTR0209 
 

LANBIDE-ARLOA 
Ostalaritza eta Turismoa. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Jatetxe-arloa. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
HOT337_3 Sommelierraren lanbidea (1700/2007 EDa, 2007ko abenduaren 14koa). 

 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Ardoak, beste edari batzuk eta sommelierraren lanbideko produktu hautatu batzuk dastatzea, haien eskaintza diseinatzea, 
ardoen kontserbazioa kudeatzea eta haien zerbitzu espezializatua ematea platerekin hobekien ezkontzen diren ardoei buruz 
bezeroei aholku emanez, eta atzerriko hizkuntza batean komunikatzea (beharrezkoa bada), establezimenduko taldean 
integratuz eta segurtasun- eta higiene-arauen eta ingurumena babestekoen arabera jardunez. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1106_3: Ardoak, beste edari analkoholiko batzuk eta ardoak ez diren edari alkoholiko batzuk dastatzea. 
- UC1107_3: Ardoen, beste edari analkoholiko batzuen eta ardoak ez diren edari alkoholiko batzuen eskaintzak 

diseinatzea. 
- UC1108_3: Sommelierraren lanbideko produktu hautatuen analisi sentsorialak egitea eta produktu hautatuen 

eskaintzak diseinatzea. 
- UC1109_3: Jatetxe-arlorako ardoak kontserbatzeko eta ontzeko upeltegien funtzionamendua kudeatzea eta haiek 

martxan jartzeko aholku ematea. 
- UC1110_3: Ardoen zerbitzu espezializatuaren prozesuak egitea. 
- UC0711_2: Ostalaritzako segurtasun- eta higiene-arauen eta ingurumena babestekoen arabera jardutea. 
- UC1111_2: Jatetxe-arloko zerbitzuetan atzerriko hizkuntza batean komunikatzea, erabiltzaile independente mailarekin 
 

LANBIDE-INGURUNEA 

 

Lanbide-esparrua 
Jatetxe-arloko enpresa handi, ertain eta txikietan egiten du lan, sektore pribatuan batez ere, eta nagusi hierarkiko 
baten mende. Ardoen eta beste edari batzuen merkataritzan ere egiten du lan, salmenta zuzenean, banaketan edo 
aholkularitzan. 

 

Ekoizpen-sektoreak 
Jatetxe-arloko sektorean kokatzen da nagusiki, eta edarien merkataritzan eta ardogintzan, neurri txikiagoan. 

 

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 
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Sommelierra. 
5120.1072 Ardoen zerbitzuburuak. 
5120.1061 Jangelako nagusiak edo aretoko maîtreak. 
Edari-erosketen arduraduna. 
Edari- eta delicatessen-saltzaile espezializatua. 
Edari-aholkularia. 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1106_3 
Ardoen, beste edari analkoholiko batzuen eta 
ardoak ez diren edari alkoholiko batzuen 
dastaketa 

270 

UF0847: (ZEHARKAKOA) Ardoak, 
beste edari analkoholiko batzuk, urak, 
kafeak eta infusioak 

80 

UF0848: (ZEHARKAKOA) Ardoen, 
beste edari analkoholiko batzuen, 
uren, kafeen eta infusioen elaborazioa 

80 

UF0849: Ardoen eta beste edari 
alkoholiko batzuen prestaketa eta 
dastaketa 

80 

UF0850: Uren, kafeen eta infusioen 
prestaketa eta dastaketa 

30 

MF1107_3 
Ardoen, beste edari analkoholiko batzuen eta 
ardoak ez diren edari alkoholiko batzuen karten 
diseinua 

190 

UF0847: (ZEHARKAKOA) Ardoak, 
beste edari analkoholiko batzuk, urak, 
kafeak eta infusioak 

80 

UF0848: (ZEHARKAKOA) Ardoen, 
beste edari analkoholiko batzuen, 
uren, kafeen eta infusioen elaborazioa 

80 

UF0851: (ZEHARKAKOA) Ardoen, 
beste edari analkoholiko batzuen, ur 
ontziratuen, kafeen eta infusioen 
kartak egitea 

30 

MF1108_3 
Sommelierraren lanbideko produktu hautatuen 
analisi sentsorialak eta produktu hautatuen 
eskaintzen diseinua 

60 

 

 

MF1109_3  
Jatetxe-arloko upeltegien kudeaketa 

60 
  

MF1110_3  
Ardoen zerbitzu espezializatua 

80 
  

MF0711_2  (ZEHARKAKOA) 
Ostalaritzako segurtasuna, higienea eta 
ingurumenaren babesa. 

60 

  

MF1111_2 
Atzerriko hizkuntza profesionala jatetxe-arloko 
zerbitzuetarako 

90 

  

MP0176: Sommelierraren lanbideko lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 

80 
  

ORDUAK, GUZTIRA 730  
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 

1. gaitasun-atala 
ARDOAK, BESTE EDARI ANALKOHOLIKO BATZUK ETA 

ARDOAK EZ DIREN EDARI ALKOHOLIKO BATZUK DASTATZEA 
 

2. gaitasun-atala 
ARDOEN, BESTE EDARI ANALKOHOLIKO BATZUEN ETA 

ARDOAK EZ DIREN EDARI ALKOHOLIKO BATZUEN 
ESKAINTZAK DISEINATZEA 

 

3. gaitasun-atala 
SOMMELIERRAREN LANBIDEKO PRODUKTU HAUTATUEN 

ANALISI SENTSORIALAK EGITEA ETA PRODUKTU 
HAUTATUEN ESKAINTZAK DISEINATZEA 

 

4. gaitasun-atala 
JATETXE-ARLORAKO ARDOAK KONTSERBATZEKO ETA 

ONTZEKO UPELTEGIEN FUNTZIONAMENDUA KUDEATZEA 
ETA HAIEK MARTXAN JARTZEKO AHOLKU EMATEA 

 

5. gaitasun-atala 
ARDOEN ZERBITZU ESPEZIALIZATUAREN PROZESUAK 

EGITEA 
 

6. gaitasun-atala 
OSTALARITZAKO SEGURTASUN- ETA HIGIENE-ARAUEN ETA 

INGURUMENA BABESTEKOEN ARABERA JARDUTEA 
 

7. gaitasun-atala 
JATETXE-ARLOKO ZERBITZUETAN ATZERRIKO HIZKUNTZA 

BATEAN KOMUNIKATZEA, ERABILTZAILE INDEPENDENTE 
MAILAREKIN 
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1. gaitasun-atala:  
ARDOAK, BESTE EDARI ANALKOHOLIKO BATZUK ETA ARDOAK EZ 
DIREN EDARI ALKOHOLIKO BATZUK DASTATZEA 
 

Kodea: UC1106_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ardoak, beste edari analkoholiko batzuk eta ardoak ez diren edari alkoholiko batzuk dastatzeko hautatzea, haiek 
erosteko aukera baloratzeko. 

BI1.1 Azoketan, ikastaroetan, dastatze monografikoetan, sor-markadun produktuen aurkezpenetan, sektoreko 
enpresetan, aldizkari espezializatuetan, Interneten eta beste gune batzuetan bildutako informazioa sistematizatzen 
da, informazio horren edukia aztertzeko eta erabakiak hartzeko. 
BI1.2 Ardoak eta dastatzen diren beste edari batzuk errentagarritasunaren, erabilgarritasunaren eta 
establezimenduaren publikoaren nahiz eskaintza gastronomikoaren arabera zehazten dira. 
BI1.3 Analisi sentsoriala egiteko hautatu diren laginak eskatzen zaizkie hornitzaileei, eta entregatze-kondizioak 
zehazten dira.  
BI1.4 Dastatuko diren laginak ezarritako lekuetan biltegiratzen eta babesten dira, dastatzeko unera arte.  

LB2: Ardoen, beste edari analkoholiko batzuen eta ardoak ez diren edari alkoholiko batzuen laginak dastatzeko 
metodologiaren arabera prestatzea dastatzeko. 

BI2.1 Dastatuko diren laginen aukera eta kantitatea zapore eta produktuen lehentasun- eta koherentzia-irizpideen 
arabera zehazten da, lagin gehiegi dastatzeak nahasmendu sentsoriala edo nekea ekar ez dezan. 
BI2.2 Dastatuko diren laginak produktuen izaera eta dastatzeko metodologia aintzat hartuz antolatzen eta 
banatzen dira ekipamendu egokian. 
BI2.3 Dastaketako jenero eta material osagarriak, mineralizazio txikiko urak eta lagin baten eta bestearen artean 
jango den ogia prestatzen dira, zaporeak nahas ez daitezen. 
BI2.4 Dastaketako jenero eta material osagarriak dastatze-postuetan banatzen dira, dastatzaile bat baino gehiago 
badago.  

LB3: Ardoak, beste edari analkoholiko batzuk eta ardoak ez diren edari alkoholiko batzuk dastatzea, aholku emateko eta 
egokiak izanez gero erosteko. 

BI3.1 Dastaketan ahalik eta kontzentrazio handiena izatea ziurtatuko duten ingurune-kondizio aproposenak jartzen 
dira, tenperatura deserosoak, zarata eta distrazio-elementuak saihesteko. 
BI3.2 Ardoak eta beste edariak zerbitzu-tenperatura egokienean eta haien bertuteak nahiz hutsuneak hobekien 
hautemateko beirateria edo baxera erabiliz dastatzen dira. 
BI3.4 Dastatzeko metodologiaren eta lortu nahi den helburuaren arabera dastatzen dira laginak ardo- edo edari-
motaka. 
BI3.5 Dastaketa itsua botila edo lagina tapatuta —hau da, marka ezkutatuta— eta laguntzaile batek erabakitako 
ordenan egiten da, emaitzak ahalik eta fidagarrienak izan daitezen. 
BI3.6 Emaitzak fitxatan adierazten dira, eta honela prestatzen dira fitxak: 

- Modu kualitatiboan: laginen ezaugarri organoleptiko nagusiak azalduz. 
- Modu kuantitaboan: lagin bakoitzari puntuazio bat emanez, aztertutako mota bereko ardoak konparatu 

ahal izateko. 
BI3.7 Bigarren dastaketa laginen ordena aldatuz egiten da, lana fidagarriagoa izan dadin. 
BI3.8 Dastatutako ardoaren edo edariaren ezaugarriak esaldi bakarrean —haren bertute eta hutsune nagusiak 
deskribatzen dituen esaldian— adierazten dira, ardo edo edariari buruzko informazio sintetikoa izateko.  

LB4: Lortutako emaitzen eta, hala badagokio, eskaintza gastronomikoekiko eta establezimenduaren helburuekiko 
bateragarritasunaren arabera epaitzea ardoak, beste edari analkoholiko batzuk eta ardoak ez diren edari alkoholiko 
batzuk. 

BI4.1 Eskaintza gastronomikorako egokiak diren erabakitzeko aztertzen dira ezaugarri organoleptikoak. 
BI4.2 Ardoen eta beste edari batzuen bizi-zikloa, urtarokotasuna eta kontsumitzeko puntu aproposena ebaluatzen 
dira, erosi edo ez erabakitzeko.  
BI4.3 Dastatuko diren ardoen eta beste edari batzuen kalitate-prezio erlazioa establezimenduaren bezeroen 
itxaropenak aintzat hartuta ebaluatzen da. 
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BI4.4 Dastatuko diren ardoen eta beste edari batzuen lehentasun-zerrenda lortutako emaitzen eta 
establezimenduaren helburuen arabera osatzen da. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak 
Analisi sentsoriala egiteko ekipamendua eta ontziak. Hozte-ekipoak. Iturriko ura. Garbiketarako produktuak. Dastaketa 
baten eta bestearen artean ahosabaia garbitzeko jeneroa. 

Produktuak eta emaitzak 
Ardoen, beste edari analkoholiko batzuen eta ardoak ez diren edari alkoholiko batzuen dastaketa. Ardoen, beste edari 
analkoholiko batzuen eta ardoak ez diren edari alkoholiko batzuen balorazioa. Ardoen, beste edari analkoholiko batzuen 
eta ardoak ez diren edari alkoholiko batzuen hautaketa. Dastaketa-fitxak beteta. Plateren eta ardoen arteko uztartze 
posibleak aztertuta, eskaintza gastronomikoa eta establezimenduaren helburuak aintzat hartuz. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Establezimenduaren erabilerari egokitutako dastaketa-dokumentuak. Ardoen, beste edari analkoholiko batzuen eta 
ardoak ez diren edari alkoholiko batzuen analisi sentsoriala egiteko metodologia. Ardoen, beste edari analkoholiko 
batzuen eta ardoak ez diren edari alkoholiko batzuen jatorriari eta, halakorik badu, aipamen geografikoari buruzko 
informazioa. Ardoen barietate-konposizioa, ardogintza-prozesua, zahartzea, graduazio alkoholikoa eta bestelako 
ezaugarri garrantzitsuak. Lehengaiei, ardoaren elaborazio-, zahartze- edo ontze-prozesuari eta bereziki garrantzitsuak 
diren bestelako alderdi batzuei dagokienez, edari analkoholiko batzuei eta ardoak ez diren edari alkoholiko batzuei 
buruzko informazioa. Dastaketa-fitxak. 

 
 
 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
ARDOEN, BESTE EDARI ANALKOHOLIKO BATZUEN ETA ARDOAK EZ 
DIREN EDARI ALKOHOLIKO BATZUEN ESKAINTZAK DISEINATZEA 

 

Kodea: UC1107_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Analisi sentsorialak eta esperientziak emandako jakintza baliatuz ardoak, beste edari analkoholiko batzuk eta 
ardoak ez diren edari alkoholiko batzuk, infusioak eta kafeak —enpresaren eskaintza komertzialen sartzeko 
interesgarrienak direnak eta establezimenduaren ezaugarri eta helburuetara egokitzen direnak— hautatzea. 

BI1.1 Analisi sentsorialaren ondoriozko irizpide kualitatiboak eta eskaintza gastronomikoarekiko ezkontza kontuan 
hartuz hautatzen dira ardoak eta beste edariak. 
BI1.2 Ardoak eta beste edariak hautatzeko, merkatu-irizpideak hartzen dira aintzat, besteak beste, 
establezimenduaren kokalekua, lokal- edo establezimendu-mota, bezero izan daitezkeen beharrak nahiz gustuak, 
urtarokotasuna, merkatu-aukerak, upeltegi famatuen urtabe onetako ardoak (establezimendua nabarmentzeko), 
eta eskura dauden baliabide fisikoak, ekonomikoak eta giza baliabideak. 
BI1.3 Ardoak eta beste edariak hautatzeko, irizpide ekonomikoak eta antolamendukoak hartzen dira aintzat, 
besteak beste, erreferentzien prezio-ugaritasuna, eskura dauden baliabide fisikoak, ekonomikoak eta giza 
baliabideak, hornikuntza-aukerak eta edari-mota bakoitzaren zerbitzuaren antolamendu-irizpideak.  

LB2: Ardoen, beste edari analkoholiko batzuen eta ardoak ez diren edari alkoholiko batzuen, infusioen eta kafeen kartak 
egituratzea, antolatzea eta kudeatzea, erreferentziak multzokatzeko irizpide logikoak —bezero gehienek ezagutzeko 
modukoak— erabiliz, kartak erakargarriak eta malguak izan daitezen. 

BI2.1 Edari-zerrendak eta -kartak antolamendu-irizpide logikoak eta ulergarriak erabiliz egituratzen dira. 

2 



 
 
OSTALARITZA ETA TURISMOA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

12

BI2.2 Kartetan erreferentziak multzokatzeko irizpidea —mota, herrialdea, jatorria, barietateak, klima-eremuak edo 
elaborazio-estiloak— erabakitzen da, eta harekiko koherentziari eusten zaio. 
BI2.3 Ardoak eta edariak erraz aurkitzeko aurkibidea izatea baloratzen da. 
BI2.4 Edukiak argi eta zehaztasunez idazten dira, erraz irakurtzeko moduan eta, ardoen kasuan, bezeroaren jakin-
mina asetzeko eta bezeroak azkar aukeratzeko behar duen informazioa emanez. Horretarako, irizpide hauek hartu 
behar dira kontuan: 

- Ardoa egin duen upeltegia.  
- Ardoaren urtabea.  
- Elaborazio-motaren aipamena.  
- Kategoria hierarkikoa.  
- Botilaren tamaina.  
- Koparen edo botilaren prezioa, dagokionaren arabera. 

BI2.5 Norberaren eskumeneko edari-eskaintzen aurkezteko modu inprimatua eta euskarri fisikoa egiaztatzen da, 
definitutako egiturara egokitu dadin. 
BI2.6 Edukiak eguneratuta daudela gainbegiratzen da, karta bat etor dadin establezimenduaren egiazko 
eskaintzarekin.  
BI2.7 Kartak egoera fisiko onean daudela egiaztatzen da, establezimenduaren irudi onena eskaintzeko. 
BI2.8 Karten ale-kopurua establezimenduaren tamainaren, edukieraren eta ezaugarrien arabera zehazten da. 
BI2.9 Edari-eskaintzak txandatzeko sistema bezeroen ohitura eta gustuen bilakaera, merkatuko nobedadeak eta 
establezimenduaren edari-eskaintzari eragiten dioten bestelako egoerak aintzat hartuta ezartzen da. 

LB3: Ardoen, beste edari analkoholiko batzuen eta ardoak ez diren edari alkoholiko batzuen, infusio eta kafeen prezioak 
finkatzen laguntzea establezimenduko ekonomia-arduradunari, establezimenduaren helburu ekonomiko eta komertzialak 
lortzeko. 

BI3.1 Publikoarentzako salmenta-prezioa kalkulatzeko, kontuan hartu behar dira: 
- Eskaintzako edarien erosketa-prezioa eta -data. 
- Establezimenduaren prezio-politika eta irabazi-marjinak. 
- Eskatzen den batez besteko prezioa eta eskaintzen den batez besteko prezioa.  
- Merkatuaren gorabeherak. 
- Ardoen mantentze-lanetarako eta ardoak kontserbatzeko bitartekoak eta baliabide materialak. 
- Gastu orokorrak. 

BI3.2 Edarien kostuen gorabeherak aintzat hartzen dira, prezioak zuzentzeko neurriak hartu ahal izateko. 

 
 
Lanbide-testuingurua: 

 

Ekoizpen-baliabideak  
Ekipo informatikoak. Programa informatiko espezifikoak. Internet. Establezimenduaren webgunea. Bulego-materiala eta 
-ekipoak. Ardoei, beste edari analkoholiko batzuei eta ardoak ez diren edari alkoholiko batzuei buruzko liburuak eta 
gidaliburuak, eta gai horiek ekoizten eta hornitzen dituzten enpresen informazioa. 

 

Produktuak eta emaitzak 
Ardoen, beste edari analkoholiko batzuen eta ardoak ez diren edari alkoholiko batzuen eskaintza diseinatuta eta ezarrita. 
Ardoen, beste edari analkoholiko batzuen eta ardoak ez diren edari alkoholiko batzuen eskaintza txandatzeko sistema. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Merkatuaren azterketa. Ardoen, beste edari analkoholiko batzuen eta ardoak ez diren edari alkoholiko batzuen 
merkatuari buruzko azterketak eta datuak. Hornitzaileen datu-baseak eta direktorioak. Txostenak eta zerrendak. 
Enpresaren politikei eta programei buruzko barne-informazioa. Software aplikatua. Askotariko inprimakiak eta 
dokumentuak. 
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3. gaitasun-atala: 
SOMMELIERRAREN LANBIDEKO PRODUKTU HAUTATUEN ANALISI 
SENTSORIALAK EGITEA ETA PRODUKTU HAUTATUEN ESKAINTZAK 
DISEINATZEA 

 

Kodea: UC1108_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Sommelierraren lanbideko produktu hautatuak dastatzeko aukeratzea, haiek erosteko aukera baloratzeko. 

BI1.1 Azoketan, ikastaroetan, dastatze monografikoetan, sor-markadun produktuen aurkezpenetan, sektoreko 
enpresetan, aldizkari espezializatuetan, Interneten eta beste gune batzuetan bildutako informazioa sistematizatzen 
da, informazio horren edukia aztertzeko eta erabakiak hartzeko. 

BI1.2 Dastatzen diren elikagaiak errentagarritasunaren, erabilgarritasunaren eta establezimenduaren publikoaren 
nahiz eskaintza gastronomikoaren arabera zehazten dira. 

BI1.3 Analisi sentsoriala egiteko hautatu diren produktuen laginak eskatzen zaizkie hornitzaileei, eta entrega-
kondizioak zehazten dira. 

BI1.4 Analisi sentsoriala egiteko hautatu diren produktuen laginak ezarritako lekuetan biltegiratzen eta babesten 
dira, dastatzeko unera arte.  

LB2: Sommelierraren lanbideko produktu hautatuen laginak analisi sentsoriala egiteko prestatzea: 

BI2.1 Dastatuko diren laginen aukera eta kantitatea zapore eta produktuen lehentasun- eta koherentzia-irizpideen 
arabera zehazten da, lagin gehiegi dastatzeak nahasmendu sentsoriala edo nekea ekar ez dezan. 

BI2.2 Dastatuko diren laginak produktuen izaera eta dastatzeko metodologia aintzat hartuz antolatzen eta 
banatzen dira ekipamendu egokian. 

BI2.3 Lagin baten eta bestearen artean kontsumituko diren dastaketako jenero eta material osagarriak prestatzen 
dira, ahosabaia garbitzeko eta zaporeak ez nahasteko. 

BI2.4 Dastaketako jenero eta material osagarriak dastatze-postuetan banatzen dira, dastatzaile bat baino gehiago 
badago. 

BI2.5 Produktu bakoitzarentzako tenperatura onenean prestatzen dira laginak, ezaugarri organoleptikoak hobeto 
hautemateko.  

LB3: Erosteko hautagai direlako aukeratu diren sommelierraren lanbideko produktu hautatuak eta eskura dauden beste 
lagin batzuk dastatzea. 

BI3.1 Produktu-dastaketan ahalik eta kontzentrazio handiena izatea ziurtatuko duten ingurune-kondizio 
aproposenak jartzen dira, tenperatura deserosoak, zarata eta distrazio-elementuak saihesteko. 

BI3.2 Produktu-dastaketa zerbitzu-tenperatura egokienean eta haien bertuteak nahiz hutsuneak hobekien 
hautemateko ontziak erabiliz dastatzen dira. 

BI3.4 Produktu-motaka dastatzen dira laginak, dastatzeko metodologiaren (halakorik badago) eta lortu nahi den 
helburuaren arabera. 

BI3.4 Dastaketa itsua produktua tapatuta —hau da, marka ezkutatuta— eta laguntzaile batek erabakitako ordenan 
egiten da, emaitzak ahalik eta fidagarrienak izan daitezen. 

BI3.5 Emaitzak fitxatan adierazten dira, eta honela prestatzen dira fitxak: 

- Modu kualitatiboan: laginen ezaugarri organoleptiko nagusiak azalduz. 

- Modu kuantitaboan: lagin bakoitzari puntuazio bat emanez, aztertutako mota bereko produktuak 
konparatu ahal izateko. 

BI3.6 Bigarren dastaketa produktuen laginen ordena aldatuz egiten da, lana fidagarriagoa izan dadin. 

BI3.7 Dastatutako produktuaren ezaugarriak esaldi bakarrean —haren bertute eta hutsune nagusiak deskribatzen 
dituen esaldian— adierazten dira, produktuari buruzko informazio sintetikoa izateko.  

LB4: Etiketako informaziotik lortutako emaitzen eta establezimenduaren eskaintza gastronomikoarekiko 
bateragarritasunaren arabera baloratzea eta hautatzea sommelierraren lanbideko produktu hautatuak. 

BI4.1 Produktu-dastaketaren emaitzak aztertzen dira, establezimenduaren eskaintza gastronomikorako egokiak 
diren erabakitzeko. 
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BI4.2 Produktuen ustezko bizi-zikloa, urtarokotasuna eta kontsumitzeko puntu aproposena ebaluatzen dira, erosi 
edo ez erabakitzeko.  

BI4.3 Dastatuko diren produktuen kalitate-prezio erlazioa establezimenduaren bezeroen itxaropenak aintzat hartuta 
ebaluatzen da. 

BI4.4 Produktua aurkezteko modua (ontzia) irizpide estetikoak aintzat hartuz baloratzen da. 

BI4.5 Dastatuko diren produktuen lehentasun-zerrenda lortutako emaitzen eta establezimenduaren helburuen 
arabera osatzen da. 

BI4.6 Sommelierraren lanbideko produktu hautatuak establezimenduaren kalitate-estandarren eta ebaluatutako 
irizpideen arabera hautatzen dira.  

LB5: Sommelierraren lanbideko produktu hautatuen kartak egituratzea, antolatzea eta kudeatzea, erreferentziak 
multzokatzeko irizpide logikoak —bezero gehienek ezagutzeko modukoak— erabiliz, kartak erakargarriak eta malguak 
izan daitezen. 

BI5.1 Sommelierraren lanbideko produktu hautatuen zerrendak eta kartak antolamendu-irizpide logikoak eta 
ulergarriak erabiliz egituratzen dira. 

BI5.2 Kartetan erreferentziak multzokatzeko irizpidea —mota, jatorria edo barietatea— erabakitzen da, eta 
harekiko koherentziari eusten zaio. 

BI5.3 Produktuak erraz aurkitzeko aurkibidea izatea baloratzen da. 

BI5.4 Edukiak argi eta zehaztasunez idazten dira, erraz irakurtzeko moduan eta bezeroaren jakin-mina asetzeko 
eta bezeroak azkar aukeratzeko behar duen informazioa emanez.  

BI5.5 Norberaren eskumeneko eskaintzen aurkezteko modu inprimatua eta euskarri fisikoa egiaztatzen da, 
definitutako egiturara egokitu dadin. 

BI5.6 Edukiak eguneratuta daudela gainbegiratzen da, karta bat etor dadin establezimenduaren egiazko 
eskaintzarekin.  

BI5.7 Kartak egoera fisiko onean daudela egiaztatzen da, establezimenduaren irudi onena eskaintzeko. 

BI5.8 Karten ale-kopurua establezimenduaren tamainaren, edukieraren eta ezaugarrien arabera zehazten da. 

BI5.9 Eskaintzak txandatzeko sistema bezeroen ohitura eta gustuen bilakaera, merkatuko nobedadeak eta 
sommelierraren lanbideko produktu hautatuen eskaintzari eragiten dioten bestelako egoerak aintzat hartuta 
ezartzen da.  

LB6: Sommelierraren lanbideko produktu hautatuen prezioak finkatzen laguntzea establezimenduko ekonomia-
arduradunari, establezimenduaren helburu ekonomiko eta komertzialak lortzeko.  

BI6.1 Publikoarentzako salmenta-prezioa kalkulatzeko, kontuan hartu behar dira: 

- Eskaintzako produktuen erosketa-prezioa eta -data.  

- Establezimenduaren prezio-politika eta irabazi-marjinak.  

- Eskatzen den batez besteko prezioa eta eskaintzen den batez besteko prezioa.  

- Merkatuaren gorabeherak.  

- Produktuen mantentze-lanetarako eta produktuak kontserbatzeko bitartekoak eta baliabide materialak.  

- Gastu orokorrak. 

BI6.2 Produktuen kostuen gorabeherak aintzat hartzen dira, prezioak zuzentzeko neurriak hartu ahal izateko. 

 
Lanbide-testuingurua: 

 

Ekoizpen-baliabideak  
Dastatzeko ekipamendu espezifikoa. Hozte-ekipoak. Makina osagarriak. Ontziak. Garbiketarako produktuak. Dastaketa 
baten eta bestearen artean ahosabaia garbitzeko jeneroa. 

 

Produktuak eta emaitzak 
Sommelierraren lanbideko produktu hautatuak dastatuta. Sommelierraren lanbideko produktu hautatuak baloratuta. 
Sommelierraren lanbideko produktu hautatuak aukeratuta. Sommelierraren lanbideko produktu hautatuen dastaketa-
fitxak. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Dastaketa-dokumentu normalizatuak. Establezimenduari egokitutako dastaketarako dokumentuak.  Dastatzeko 
metodologia. Sommelierraren lanbideko produktu hautatuei buruzko informazioa. Hornitzaileei buruzko informazioa. Sor-
markei eta erreferentziei buruzko informazioa. Aurkezteko modu komertzialari buruzko informazioa. 

 
 
 
 
 
 
 

4. gaitasun-atala: 
JATETXE-ARLORAKO ARDOAK KONTSERBATZEKO ETA ONTZEKO 
UPELTEGIEN FUNTZIONAMENDUA KUDEATZEA ETA HAIEK 
MARTXAN JARTZEKO AHOLKU EMATEA 

 

Kodea: UC1109_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Jatetxe-arloko upeltegi baten diseinuari, kokalekuari, tamainari, eskakizunei eta ardoen kalitatea behar bezala 
mantentzeko ingurune-ezaugarri optimoei buruz aholku ematea. 

BI1.1 Upeltegi-esparruen kokaleku onena, ahal dela alderdi hauek aintzat hartuta erabakitzen da: 
- Orientazioa iparraldera begira (ahal bada), energia aurrezteko.  
- Sotoetara iristeko erraztasuna: eskailera zabalak eta karga-jasogailuak, beharrik gabe kargak jasotzen 

ez aritzeko, gaiak haustea eta denbora galtzea saihesteko eta lan-arriskuak prebenitzeko.  
- Sukaldeko merkantziak eta salmenta-puntuak sarreratik hurbil kokatzea.  
- Zarata- eta bibrazio-iturriak, haiek saihesteko. 

BI1.2 Ardoak kokatzeko sistemak prestatuz eta irizpide hauek aintzat hartuz aprobetxatzen da hobekien upeltegi-
esparrua: 

- Produktura iristeko erraztasuna. 
- Espazioaren arrazionalizazioa, txandatze- eta biltegiratze-eskakizunen arabera. 

BI1.3 Upeltegiaren tamaina establezimenduaren eskaintzaren eta espero diren salmenten arabera kalkulatzen da. 
BI1.4 Izakinak eroso antolatzeko moduan eta ardoen bilakaera zuzenari ez eragiteko moduan ezartzen dira 
argiztapen-sistemak. 
BI1.5 Ardoaren kalitatea errespetatuko duten klimatizazio-sistemak produktuarentzat egokiak diren tenperatura, 
hezetasuna eta aireztapena aintzat hartuta definitzen dira. 
BI1.6 Informazioa eta aholkua ematen dira upeltegientzat beharrezkoa den lekua ez duten establezimenduetan 
ardoak kontserbatzeko ekipoei buruz.  

LB2: Edariak hornitzeko eta biltegiratzeko prozesuak definitzea eta antolatzea, eta merkantziaren kalitate ona ziurtatzeko 
informazio teknikoa sortzea edo beharrezko jarraibideak ematea. 

BI2.1 Eskaera egitea erraztuko duen identifikazio komertzialeko ezaugarriak eta kalitate-maila adieraziz zehazten 
da establezimendua zer edariz hornitu behar den. 
BI2.2 Hornikuntza-prozesuko eragiketak eta faseak ezartzeko, kantitatea, kalitatea, bilgarria, bizi-zikloa, 
lehentasunezko kontsumo-data eta merkantzia jasotzean kontrolatu beharreko beste datu batzuk zehazten dira. 
BI2.3 Biltegiratze- eta zirkulatze-eremuak antolatzen dira. 
BI2.4 Ezaugarri organoleptikoak, edariak kontserbatzeko kondizioak, haien txandaketa, arrisku-faktoreak eta 
aplikatzekoa den araudi higieniko-sanitarioa aintzat hartuz ezartzen dira biltegiratze- eta hornitze-prozesuko 
eragiketak, faseak eta puntu kritikoak. 
BI2.5 Edariak manipulatzeko eta prestatzeko erabil daitezkeen ekipoak eta makinak ezartzen dira. 
BI2.6 Hornikuntza-, biltegiratze- eta banaketa-prozesu teknikoen ahalmena eta eraginkortasuna zehazteko kontrol-
prozedurak ezartzen dira. 
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BI2.7 Kondizio bereziak behar dituzten edariak (uharteetako edo nazioarteko produktuak) erosteko eta jasotzeko 
prozedurak ezarritako arauak betez egiten dira.  

LB3: Establezimenduaren eskakizunak asetzeko beharrezko edarien erosketa eta jasotzea kudeatzea. 
BI3.1 Edari-erosketen espezifikazio-estandarrak ezarritako eskaintzaren eta erakundearen irizpideen arabera 
ezartzen dira. 
BI3.2 Edari bakoitzaren ezaugarriak identifikatzen dira, eta espezifikazio teknikoen fitxak prestatzen dira. 
BI3.4 Merkatuan izandako aldaketen arabera eguneratzen dira espezifikazio teknikoen fitxak. 
BI3.5 Hornitzaile ohikoak eta noizean behingoak hautatzeko, alderdi hauek hartzen dira kontuan: 

- Hornitzaile guztien eskaintzaren ezaugarriak: prezioak, kalitatea, dibertsitatea edo marka jakin batzuen 
esklusibotasuna. 

- Zerbitzua emateko azkartasuna eta egoera txarrean dauden merkantziak, botila hautsiak, tapoi-gustua 
duten botilak edo okerreko botilak birjartzeko azkartasuna.  

- Ardoari biltegian zein garraioan ematen dioten tratua.  
- Ardo jakin batzuk erosteko malgutasuna, formatu bereziak izateko aukera eta ardoa aldez aurretik erosi 

eta establezimenduaren txandaketaren arabera zerbitzatzeko aukera (biltegiratze-kostuak saihesteko).  
- Hornitzailearen kaudimena, batez ere aurrez edo en premier erositako ardoekin lan egiten denean. 

BI3.5 Hornitzaileen fitxategia eguneratzen eta informatizatzen da; fitxategi horretan, gaur egun erosten diren 
ardoak edo etorkizunean establezimenduarentzat interesgarri izan daitezkeenak sartzen dira. 
BI3.6 Erosketa-eskaria egitean, aintzat hartzen dira aldez aurretik zehaztutako ekoizpen-aurreikuspenak, izakinak 
eta izakin-kantitate minimoak eta maximoak. 
BI3.7 Eskatutako edariak jasotzeko prozeduran, egiaztatzen da erosketa-eskaera eta jasotako merkantzia bat 
datozela eta ale-kopurua, definitutako kalitate-maila, iraungitze-data eta egoera ezin hobeko paketatzea zuzenak 
direla. 
BI3.8 Edariak erosteko eta jasotzeko prozesuak kontrolatzen dira.  

LB4: Jasotako edarien biltegiratzea kudeatzea, erabiltzen diren arte egoera ezin hobean egon daitezen. 
BI4.1 Ziurtatzen da edarien ezaugarri organoleptikoak, edariak kontserbatzeko tenperatura eta hezetasun-maila 
eta biltegiratze-arauak, txandaketa eta arrisku-faktoreak kontuan hartuz egiten dela biltegiratzea. 
BI4.2 Biltegiko fitxa ezarritako prozeduren arabera betetzen da. 
BI4.3 Edariak errazago hornitzeko eta banatzeko, arrazionaltasun-irizpideak betez biltegiratzen dira. 
BI4.4 Biltegiratutako edariak egoera txarrean edo hautsita egotea aintzat hartzen da hornikuntza kontrolatzeko. 
BI4.5 Upeltegietako garbitasun-, ingurumen- eta osasun-kondizioak —bakterioen garapen kaltegarria eragozten 
dute eta elikagaiak behar bezala kontserbatzen direla ziurtatzen dute— betetzen direla egiaztatzen da. 
BI4.6 Biltegiratze-prozesuak kontrolatzen dira.  

LB5: Edari-kontsumoa kontrolatzea eta edarien inbentarioen formalizazioa eta kontrola zuzentzea, laguntza teknikoa eta 
operatiboa emanez, upeltegiko kostuen eta izakinen segimendua egin ahal izateko. 

BI5.1 Izakinak eta bajak ekonomikoki baloratzeko eta birjartzeko eta amortizatzeko planak prestatzeko prozedurak 
ezartzen dira. 
BI5.2 Epe laburrera, ertainera eta luzera birjartzeko eta amortizatzeko planak lantzean, kontuan hartzen dira aurrez 
finkatutako aldi bakoitzerako erabilera-aurreikuspenak. 
BI5.3 Izakinen inbentarioak eta bajen erregistroak pertsona egokiei esleitzen zaizkie, eta haiek egiteko jarraibideak 
zehaztasunez eta argi ematen zaizkie, data, ordutegi eta eperik komenigarrienak finkatuz eta, beharrezkoa bada, 
laguntza teknikoa eta operatiboa emanez. 
BI5.4 Kontrolen emaitzak egiaztatzen dira, eta, beharrezkoa bada, laginketak egiten dira eta zuzenketa egokiak 
agintzen dira. 
BI5.5 Inbentarioak eguneratuta daudela ziurtatzen da, eta upeltegia zentzuz erabiltzeko gutxieneko stocka 
mantentzen da beti.  
BI5.6 Edarien kopuruari, kontsumo-mailari, txandatze-mailari eta kontserbazio-mailari buruzko txostenak egitean, 
ekonomikoki baloratzen dira izakinak, galerak eta birjartzeko beharrak, eta dagozkien eskaerak egiten dira. 
BI5.7 Eskaera-txartelak ezarritako arauen arabera egiten direla egiaztatzen da. 
BI5.8 Egiaztatzen da beste sail batzuei utzitako edarien transferentzia-txartelak formalizatzen direla, produktuen 
egiazko kostua jakiteko. 
BI5.9 Produktuak jasotzeari, biltegiratzeari, banatzeari eta kontsumitzeari buruzko datuak egiaztatzen dira, eta 
ezarritako euskarrietan eta finkatutako prozedura eta kodeak erabiliz erregistratzen dira. 
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Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Ekipo informatikoak eta programa informatiko espezifikoak. Bulego-materiala eta -ekipoak. Biltegiak. Hozteko ekipoak 
eta hezetasuna nahiz tenperatura kontrolatzeko ekipoak. Edariak. Su-itzalgailuak eta segurtasun-sistemak. Uniforme 
egokiak. 

Produktuak eta emaitzak 
Upeltegien diseinuari, kokapenari, ekipoei eta ingurumen-kondizioei buruzko txostenak proiektatuta. Espezifikazio 
teknikoko fitxak eginda. Eskaera-orriak eginda. Eskaera- eta transferentzia-txartelak eginda.  Edari-hornitzaileen 
aukeraketa. Edarien erosketa. Edarien biltegiratzea. Edarien inbentarioa. Izakinen kontrola. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Upeltegien planoak. Instalazio eta ekipoei buruzko informazioa. Hornitzaileei buruzko informazioa. Upeltegiak 
kudeatzeko dokumentazioa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. gaitasun-atala: 
ARDOEN ZERBITZU ESPEZIALIZATUAREN PROZESUAK EGITEA 

 

Kodea: UC1110_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ardoen zerbitzu espezializatuaren aurreko prozesua establezimenduaren barne-arauak betez egitea, geroago 
aretoko zerbitzua (oro har) eta ardo-zerbitzua (bereziki) errazago emateko. 

BI1.1 Gainazal, ekipo eta tresnen garbiketa eta prest jartzea haien higienea eta funtzionamendua bermatzeko 
ezarri diren prozedurak erabiliz egin dela egiaztatzen da. 
BI1.2 Garbitzeko eta prest jartzeko erabiltzen diren produktuen segurtasun-, erabilera- eta manipulazio-argibideak 
betetzen direla egiaztatzen da, produktuek izan dezaketen toxikotasuna eta ingurumenean eragin dezaketen 
poluzioa saihesteko. 
BI1.3 Ekipoen eta tresnen mantentze-lanei buruzko jarraibideak interpretatzen eta aplikatzen dira; hala, behar 
bezala kontserbatzen eta zaintzen dira.  
BI1.4 Ekipo eta tresnen funtzionamenduan edo egoeran atzemandako disfuntzioak eta anomaliak ezarritako 
prozeduren arabera jakinarazten eta/edo konpontzen dira.  

LB2: Ardoen zerbitzu espezializatuaren prozesuak jatetxe-arloko protokolo-arauak betez egitea, bezeroen gogobetetzea 
bermatzeko. 

BI2.1 Establezimenduaren ardo-eskaintza erakusten zaio bezeroari. 
BI2.2 Establezimenduaren arau operatiboak eta jatetxe-arloko protokolo-arauak betez ematen da zerbitzua. 
BI2.3 Bezeroak eskatutako ardoen eskaera establezimenduaren arauak betez jasotzen da. 
BI2.4 Bezeroari ardoa erakusten zaio, berak eskatu duena dela egiazta dezan. 
BI2.5 Ardoen zerbitzu espezializatua kontu handiz eta ezarritako protokolo-arauak betez gainbegiratzen eta egiten 
da. 
BI2.6 Oxigenazioa behar duten ardoak dekantatu egiten dira. 
BI2.7 Ardo-mota bakoitzerako kopa egokienak ardoen ezaugarri organoleptikoen arabera zehazten dira. 
BI2.8 Bezeroak ardo bat baino gehiago eskatzen duenean, aldatu egiten dira kopak. 
BI2.9 Mendeko langileei laguntza eta prestakuntza teknikoa ematen zaie, behar denean.  
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LB3: Establezimenduko ardo- eta edari-eskaintzari buruz eta haren eta eskaintza gastronomikoaren arteko ezkontzari 
buruz informazioa eta aholkua ematea, bezeroaren gogobetetzea eta erakundearen helburu komertzialak eta prestigio-
helburuak lortzeko. 

BI3.1 Ardo-eskaintzari buruzko informazioa eta aholkua bezeroak eskatzen duen xehetasun-mailarekin ematen 
zaio bezeroari; hortaz, beharrezkoa bada, ardo-mota, haren ezaugarriak, jatorria edo ardogintza-eremua, etiketa-
marka eta adina edo urtabea adierazten zaizkio. 
BI3.2 Menuarekin hobekien ezkontzen diren ardoak gomendatzen dira, bezeroak hala eskatzen badu. 
BI3.3 Ardoak iradokitzean, alderdi hauek hartzen dira kontuan: 

- Establezimenduaren salmenta-programa.  
- Bezero-mota eta hark adierazitako gustuak.  
- Aperitibo-mota.  
- Plater-mota.  
- Urtaroa edo eguraldia.  
- Eguneko unea. 
- Ospakizuna. 

BI3.4 Gomendatutako ardoen prezioa bezeroari jakinarazten zaio, eta une oro behar bezala ulertu duela ziurtatzen 
da. 
BI3.5 Bezeroen gustuak errespetatzen direla erakusten da une oro. 
BI3.6 Bezeroekiko komunikazioa erraza da, eta zerbitzua eta gogobetetze-maila hobetzeko behar diren interakzioa 
eta ulermena lortzeko aukera ematen du. 
BI3.7 Komunikazio-teknikak eta zerbitzuari dagozkion gaitasun sozial espezifikoak erabiltzen dira, bezeroaren 
gogobetetzea eta erakundearen helburu komertzialak lortzeko. 
BI3.8 Protokolo-arauak eta jokabideari eta irudi pertsonalari buruzkoak betetzen dira, establezimenduaren irudi 
onari laguntzeko.  

LB4: Ardoen zerbitzu espezializatuaren osteko prozesua establezimenduaren barne-arauak betez egitea. 
BI4.1 Bezeroek erabilitako beirateria eta tresnak zerbitzarien erretiluak erabiliz jasotzen dira mahaitik. 
BI4.2 Bezeroek erabilitako eta mahaitik jasotako beirateria eta tresnak sukalondora eramaten dira garbitzeko; 
hartara, errazago sailkatzen dira. 
BI4.3 Beirateria eta tresna garbiak dagozkien armairuetara eramaten dira, eta sailkatuta kokatzen dira. 
BI4.4 Tresnak egiaztatzen dira, eta birjarri egiten dira, hondatuta badaude edo galdu egin badira. 
BI4.5 Kontsumitutako ardoak erreferentzia bakoitzerako ezarritako gutxieneko stocken arabera birjartzen dira.  

LB5: Beharrezkoa bada, elikagaien zerbitzu-prozesuan laguntzea, areto-arduradunak gainbegiratuta, dagokion sail edo 
atalaren helburuak lortzea errazteko. 

BI5.1 Jasotako jarraibideei men egiten zaie, zerbitzua behar bezala eman dadin. 
BI5.2 Establezimenduaren arau operatiboak ezagutzen eta betetzen dira, zerbitzuaren kalitateari eusteko. 
BI5.3 Jatetxe-arloko formulak eta establezimenduak berekin dakartzaten arauak ezagutzen dira eta zorrotz 
betetzen dira. 
BI5.4 Zerbitzu-mota guztiak aintzat hartzen dira modu homogeneoan egin daitezen. 
BI5.5 Fase bakoitzean teknika egokiak erabiliz ematen da zerbitzua.  

LB6: Sommelierraren lanbideko zereginak aretoko langileen zereginekin koordinatzea, zerbitzu eraginkorra eta 
establezimenduaren kategoriarekin bat datorrena emateko. 

BI6.1 Ardoen zerbitzu espezializatua aretoko langileekin koordinatzen da, bezeroari zerbitzu eraginkorra emateko. 
BI6.2 Aretoko langileei jarraibideak argi eta garbi ematen zaizkie, eta behar bezala ulertu dituztela ziurtatzen da. 
BI6.3 Eguneko upeltegian ardoak aurkitzeko jarraibideak argi eta garbi ematen zaizkie langile laguntzaileei, 
zerbitzuan okerrik gerta ez dadin. 
 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Hotz-ekipoak. Jatetxeko altzariak. Altzari osagarriak. Jatetxeko makinak eta tresnak. Zerbitzatzeko ontziak. Ardo-
zerbitzuko ekipoak: dekantagailuak, dastakopak, termometroak, tastevina eta beste zenbait. Baxerak, mahai-tresnak eta 
beirateria. Garbiketarako produktuak. Uniforme egokiak. 

Produktuak eta emaitzak 
Laneko ekipoak, tresnak eta ontziak prest jartzea edariak kontsumitzeko eremuan. Ardoei buruzko informazioa eta 
aholkua emanda. Ardo-zerbitzua emanda. Elikagaiak zerbitzatzeko laguntza emanda. Zerbitzatu osteko eragiketak 
eginda. Ardo-zerbitzuko langileak koordinatuta. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Prozesu eta operatibo normalizatuen eskuliburuak. Ekipoen, makinen eta instalazioen funtzionamenduari buruzko 
eskuliburuak. Lan-aginduak. Dokumentu normalizatuak, besteak beste, sailen arteko baleak, fakturak, albaranak eta 
eskaerak. Menuak eta kartak. Segurtasun-arauak, arau higieniko-sanitarioak eta elikagaiak manipulatzeko arauak. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. gaitasun-atala: 
OSTALARITZAKO SEGURTASUN- ETA HIGIENE-ARAUEN ETA 
INGURUMENA BABESTEKOEN ARABERA JARDUTEA 

 

Kodea: UC0711_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Indarrean dagoen araudian ezarritako higiene pertsonaleko arauak aplikatzea eta kontrolatzea, elikagaien eta 
ostalaritza-jardueren segurtasuna eta osasungarritasuna bermatzeko. 

BI1.1 Arauzko arropa eta ekipoak garbi eta egoera onean mantenduz eta ezarritako maiztasunez berrituz 
erabiltzen dira. 

BI1.2 Eskatutako garbitasun pertsonala zaintzen da; batez ere, elikagaiak uki ditzaketen gorputz-atalena. 

BI1.3 Ezarritako jakinarazte-prozedurak betetzen dira, elikagai bidez transmiti daitekeen gaixotasunen bat bada. 

BI1.4 Hesgailu edo estalki iragazgaitz batekin babesten dira elikagaiak uki ditzaketen zauriak edo larruazaleko 
lesioak. 

BI1.5 Saihestu egiten dira germenak zabal ditzaketen edo elikagaiei modu negatiboan eragin diezazkieketen 
ohitura, keinu edo jarduerak. 

BI1.6 Higieneari eta elikagaien manipulazioari buruzko legedia betetzen dela egiaztatzen da, eta, urritasunik 
behatuz gero, jakinarazi egiten da.  

LB2: Ekoizpenak eta indarrean dagoen araudiak eskatutako higiene-estandarren barruan edukitzea lan-eremuak, 
ostalaritza-establezimenduko instalazioak eta, batez ere, elikagaiak eta edariak prestatzeko eta zerbitzatzekoak, eta hala 
daudela kontrolatzea. 

BI2.1 Egiaztatzen da argiaren, tenperaturaren, aireztapenaren eta hezetasunaren ingurune-kondizioak egokiak 
direla establezimenduko jarduerak —eta, batez ere, elikagaiak eta edariak ekoiztekoak eta zerbitzatzekoak— 
modu higienikoan egiteko. 
BI2.2 Egiaztatzen da instalazioetako sabaien, pareten eta lurzoruen gainazalen eta, batez ere, elikagaiak ukitzen 
dituzten gainazalen ezaugarri higieniko-sanitarioak eskatutakoak direla. 

BI2.3 Hustubide-sistemak eta ateratze- eta ebakuatze-sistemak erabilera-kondizio onean mantentzen dira, eta 
uneko produktu-isuriak edo -galerak eskatutako moduan eta bizkortasunez garbitzen edo ezabatzen dira. 

BI2.4 Ateak, leihoak eta beste irekidura batzuk, behar izanez gero, itxita edo babesgailu egokiekin edukitzen dira, 
kanpoaldearekin komunikatzeko bideak saihesteko. 

BI2.5 Lokalak garbitzeko eta desinfektatzeko eta izurriak kontrolatzeko egin beharrekoak egiten dira. 

BI2.6 Infekzio-gune posibleak eta zikinkeria pilatzen den guneak ezagutzen dira, haien jatorria zehazten da, eta 
haiek arintzeko hartu beharreko neurriak hartzen dira. 

BI2.7 Animaliak, parasitoak eta gaixotasun-transmititzaileak kontrolatzeko eta prebenitzeko sistemak aplikatzen 
direla ziurtatzen da. 

BI2.8 Garbitzeko eta desinfektatzeko eragiketak hauei buruzko argibideetan ezarritakoari jarraituz egiten dira: 

- Erabili beharreko produktuak eta haien dosifikazioa. 

- Eragiketa-kondizioak, denbora, tenperatura eta presioa. 
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- Ekipoen prestaketa eta erregulazioa. 

- Egin beharreko kontrolak. 

BI2.9 Garbitu edo desinfektatu beharreko eremuak edo guneak isolatu eta seinalatu egiten dira erabiltzeko 
moduan egon arte. 

BI2.10 Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak eta ekipoak beren leku espezifikoan gordetzen dira, arriskuak 
eta nahasketak saihesteko.  

LB3: Ostalaritzako ekipoak, makinak eta tresnak garbitzea eta egoera onean daudela kontrolatzea, haien balio-bizitza 
luza dadin, errendimendua murriztu ez dadin eta erabilera seguruagoa izan dadin. 

BI3.1 Ostalaritzako ekipoak, makinak eta tresnak garbitzeko eta desinfektatzeko egin beharrekoak egiten dira. 

BI3.2 Garbitzeko eragiketak —adibidez, gelditzeko, husteko eta babesteko eragiketak— egiteko ekipoak eta 
makinak egoera onean daudela egiaztatzen da. 

BI3.3 Garbiketa eskuz egiteko eragiketak produktu egokiekin, ezarritako kondizioetan eta baliabide egokiekin 
egiten direla egiaztatzen da. 

BI3.4 Egin beharreko eragiketak kontrolatzen dira, parametroak laneko espezifikazioek eta jarraibideek ezarritako 
mugen barruan mantenduz. 

BI3.5 Lortutako garbitasun-, desinfekzio- eta esterilizazio-mailak laneko espezifikazioek eta jarraibideek 
eskatutakoekin bat datozela egiaztatzen da. 

BI3.6 Ostalaritzako ekipoak eta makinak garbitu eta gero lanerako moduan geratzen direla ziurtatzen da. 

BI3.7 Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak eta materialak, eragiketak amaitu eta gero, beren leku 
espezifikoan gordetzen dira, arriskuak eta nahasketak saihesteko. 

BI3.8 Prozesuetako gailuak eta ekipoak fabrikatzailearen erabilerari, mantentze-lanei eta segurtasunari buruzko 
jarraibideen arabera erabiltzen dira, eta berriro erabili baino lehen konpontzen da funtzionamenduko edozein 
gorabehera —adibidez, berotzea eta txinpartak—.  

LB4: Elikagaien eta ostalaritzako beste material batzuen hondakinak biltzeko, arazteko eta isurtzeko eragiketak 
ingurumena babesteko arauak errespetatuz zuzentzea eta egitea. 

BI4.1 Ostalaritzako prozesuetan sortutako hondakin-kantitatea eta -mota prozedura-eskuliburuetan 
ezarritakoarekin bat datozela egiaztatzen da. 

BI4.2 Hondakinak eta zaborrak mota bakoitzerako ezarritako prozedurei jarraituz jasotzen dira. 

BI4.3 Hondakinak jarraibideetan ezarritako modu eta leku espezifikoetan biltegiratzen dira, indarrean dagoen 
araudiaren arabera. 

BI4.4 Hondakinak arazteko eta ezabatzeko kondizioak onak direla eta ekipoek ondo funtzionatzen dutela 
egiaztatzen da, eta, behar izanez gero, ekipoak hondakin-motaren eta prozedura-eskuliburuetako eskakizunen 
arabera erregulatzen dira. 

BI4.5 Erosketa- eta horniketa-prozesuan, ahalegina egiten da hondakin gutxiago sortzeko, ahalik eta produktu 
gutxien sortzeko eta, ahal den guztietan, produktuak berrerabiltzeko.  

LB5: Segurtasun-, higiene- eta osasun-arauen arabera, arrisku pertsonalak eta ingurumenekoak prebenitzeko kondizio 
egokietan jardutea. 

BI5.1 Segurtasunaren alorrean, onartzen dira langilearen eta enpresaren edo entitatearen eskubideak eta 
betebeharrak. 

BI5.2 Arlo honetan indarrean dauden arauak eta establezimenduak finkatutako segurtasun- eta higiene-plana 
errespetatzen eta aplikatzen dira, eta, horretarako, ekintza prebentiboak, zuzentzaileak eta larrialdikoak egiten 
dira, eta ezarritako arauak aplikatzen dira. 

BI5.3 Lehen mailako arriskuen berri badago, eta ezarritako neurri prebentiboak hartzen dira. 

BI5.4 Jardun bakoitzerako norbera babesteko ekipoak eta segurtasun-baliabide orokorrak eta kontrol-baliabideak 
identifikatzen dira, eta behar bezala erabiltzen eta zaintzen dira. 

BI5.5 Lan-eremuan —lanpostuan, inguruan edo zerbitzatzeko lekuan— ez da edukitzen arriskutsua izan daitekeen 
elementurik edo beste lan batzuk egitea zaildu dezakeenik. 

BI5.6 Segurtasuna, iraungipena, kontsumo-ordena eta ingurumen-babesa irizpidetzat hartuta maneiatzen dira 
produktu kimikoak, haien etiketan adierazten dena kontuan izanik. 

BI5.7 Hondakinak gaika biltzen dira, eta ingurune-kondizioetan edo lan-prozesuan detektatutako aldaketak 
arduradunari jakinarazten zaizkio, eta haiek zuzentzeko edo hobetzeko neurriak proposatzen dira. 

BI5.8 Araudi espezifikoan jasotako eta seinale garrantzitsu bidez adierazitako arreta- eta babes-neurriak betetzen 
dira ostalaritza-jardueretan. 
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BI5.9 Larrialdi-egoeretan, ezarritako kontrol-, ohar- eta alarma-prozedurei jarraituz jarduten da. 

BI5.10 Lan-inguruneko larrialdi-egoerak kontrolatzeko eskura dauden baliabideak eraginkortasunez erabiltzen dira, 
eta erabilera-kondizio onetan uzten direla ziurtatzen da. 

BI5.11 Larrialdi- eta ebakuazio-planen entseguetan, aurrez ezarritako jarraibideen arabera jarduten da. 

BI5.12 Istripuetan, oinarrizko osasun-teknikak eta lehen laguntzakoak aplikatzen dira.  

LB6: Uraren eta energiaren garrantzia baloratzea, eta ostalaritzako jardueretan eraginkortasunez erabiltzea, ahal den 
guztietan haien kontsumoa murriztuz. 

BI6.1 Argi naturala ahalik eta gehiena aprobetxatzeko ahalegina egiten da energia aurrezteko. 

BI6.2 Ekipamenduak eta etxetresna elektrikoak hautatzean eta erostean, kontuan hartzen dira energia-
eraginkortasunaren arauak, urteko kontsumoa eta aurreikusitako erabilerara egokitzen den edukiera izatea. 

BI6.3 Elektrizitate- eta gas-instalazioen egoera aztertzen da, eta disfuntzioak detektatzen dira. 

BI6.4 Gailuen funtzionamendua aztertzen da, disfuntzioak detektatzeko eta mantentze-lanak egiten direla 
ziurtatzeko. 

BI6.5 Establezimenduko uraren eta energiaren erabilera eraginkorrari buruzko politikak, helburuak, metodoak eta 
erregistroak identifikatzen eta aplikatzen dira. 

BI6.6 Ur- eta energia-kontsumoa kontrolatzen eta erregistratzen da, eta kontsumo-eremu kritikoak eta ihesak 
detektatzen eta aztertzen dira. 

BI6.7 Hondakin-urak —ur beltzak zein xaboi-urak— kudeatzen dira, ingurumena kutsa ez dezaten eta inguruneari 
eta osasun publikoari eragin ez diezaioten, eta ahal denean berriro erabil daitezen. 

 

 

Lanbide-testuingurua: 

 

Ekoizpen-baliabideak  
Higiene pertsonalerako ekipoa. Norbera babesteko ekipoak. Norberaren garbitasunerako baliabideak. Instalazioak 
garbitzeko eta desinfektatzeko ekipoak eta instalazioetako intsektuak hiltzeko ekipoak. Ekipoak garbitzeko, 
desinfektatzeko eta esterilizatzeko sistemak. Ohar- eta seinaleztapen-elementuak. Hondakinak arazteko eta 
ebakuatzeko ekipoak. Gailu eta seinaleztapen orokorrak eta larrialdietarako ekipoak. Aplikatzen den legedia. Hainbat 
erakunde eta administrazio publikoren dokumentazioa. Ingurumena kudeatzeko sistemaren protokoloak. 

 

Produktuak eta emaitzak 
Ostalaritzako jardueren segurtasun- eta osasun-bermea. Instalazio eta ekipoak garbi, desinfektatuta eta erabiltzeko 
moduan. Hondakinak isurtzeko edo ebakuatzeko moduan. Ingurumena babesteko neurriak aplikatuta. Energia- eta ur-
aurrezkia eta kontsumo-murrizketa. Hondakinak birziklatzea, berriro erabiltzea eta murriztea. Neurri zuzentzaileen 
proposamena. Langileen prestakuntza. Bezeroak eta hornitzaileak informatzea. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipoen erabilerari buruzko eskuliburuak. Lan-prozeduren, -baimenen eta -jarraibideen eskuliburuak. Garbiketarako 
seinaleztapenak. Araudi higieniko-sanitarioa. Segurtasun- eta larrialdi-araudiak eta -planak. Lan- eta gorabehera-
erregistroak. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemaren erregistroak. Ekoizpen-prozesuen deskribapena. 
Iturri kutsatzaileen inbentarioa eta haien ezaugarrien zehaztapena. Ostalaritzan askotan kontsumitu ohi diren produktuei 
eta lehengaiei buruzko informazioa. Hondakinak edo atmosferako emisioak tratatzeko eragiketa-jarraibideak. 
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7. gaitasun-atala: 
JATETXE-ARLOKO ZERBITZUETAN ATZERRIKO HIZKUNTZA BATEAN 
KOMUNIKATZEA, ERABILTZAILE INDEPENDENTE MAILAREKIN 

 

Kodea: UC1111_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Jatetxe-arloko jardueraren esparruan atzerriko hizkuntza batean esandakoa ulertzea, bezeroen eskaerei 
erantzuteko. 

BI1.1 Bezeroak atzerriko hizkuntza batean poliki eta argi esandakoa ulertzen da, aurreikusteko moduko egoeretan; 
adibidez, egoera hauetan: 

- Zerbitzuaren aurretik eta ondoren agurtzean. 
- Eskaintza gastronomikoari buruzko informazioa eskatzean. 
- Eskaintza gastronomikoa eskatzean. 
- Elikagai- eta edari-zerbitzua ematean. 
- Faktura eskatzean eta kobratzeko sistemei buruzko informazioa eskatzean. 
- Kexak eta erreklamazioak jakinaraztean. 
- Inguruari buruzko askotariko informazioa eskatzean. 

BI1.2 Atzerriko hizkuntza batean esandakoaren ulermenean eragina izan dezaketen baldintzatzaileetara egokituta 
interpretatzen dira atzerriko hizkuntza batean esandakoaren xehetasun orokorrak. Baldintzatzaile horien artean 
daude komunikazio-bidea —aurrez aurrekoa edo telefono bidezkoa—, mezuaren igorleen kopurua eta ezaugarriak, 
ahoskeraren argitasuna, hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak eta interakziorako dagoen denbora. Funtsezkoa 
interpretatzen da, nahiz eta hainbat doinu dauden, inguruko zarata dagoen, interferentziak dauden eta distortsioak 
dauden.  

LB2: Jatetxe-arloko jardueraren esparruan, atzerriko hizkuntza batean idatzitako dokumentu labur eta errazetatik 
informazioa ateratzea, informazioa lortzeko, prozesatzeko eta ekintza egokiak gauzatzeko. 

BI2.1 Atzerriko hizkuntza batean idatzitako zailtasun txikiko dokumentazioaren puntu garrantzitsuenak ulertzen 
dira, aurreikusteko moduko egoeretan; adibidez, egoera hauetan: 

- Jatetxe-tabernako jarduerako makineriaren, ekipamenduen edo tresnen eskuliburu erraz bat 
kontsultatzean. 

- Aplikazio informatiko baten eskuliburua kontsultatzean. 
- Informazioa eskatzean eta erreserbak eta eskaerak egitean. 
- Mezuak, gutunak, faxak eta mezu elektronikoak irakurtzean. Mapak eta planoak interpretatzean. 

BI2.2 Atzerriko hizkuntza batean idatzitako komunikazioen ulermenari eragin diezaioketen baldintzatzaileak, 
besteak beste, komunikazio-bidea (faxa, posta elektronikoa eta gutunak), hizkuntzaren erabileraren arloko 
ohiturak, grafia txarra, argiztapen txarra eta kalitate txarreko inprimatzea aintzat hartzen dira mezua hobeto 
ulertzeko.  

LB3: Jatetxe-arloko jardueraren ohiko egoeretan ahozko mezu errazak atzerriko hizkuntza batean sortzea, zerbitzua 
hobeto emateko eta salmentak gauzatzeko. 

BI3.1 Atzerriko hizkuntza batean hitz egitean, mezu motz eta errazak poliki eta argi adierazten dira, mezuak 
ulertzen direla ziurtatzeko, jatetxe-arloko jardueraren ohiko egoeretan: 

- Bezeroak zerbitzuaren aurretik agurtzean, dagokien lekuan kokatzean, eta zerbitzuaren ondoren 
agurtzean. 

- Informazio gastronomikoa eskatzean. 
- Eskatutako eskaintza gastronomikoa ahoz berrestean. 
- Janari eta edariak zerbitzatzean. 
- Fakturazioa eta kobrantza egitean. 
- Kexak eta erreklamazioak bideratzean. 
- Inguruari buruzko askotariko informazioa eskatzean. 

BI3.2 Atzerriko hizkuntza batean ahozko adierazpenean eragina izan dezaketen baldintzatzaileetara egokituta 
ematen dira ahozko mezuak, nahiz eta inguruan zarata, interferentziak eta distortsioak egon. Baldintzatzaile horien 
artean daude komunikazio-bidea —aurrez aurrekoa edo telefono bidezkoa—, solaskideen kopurua eta 
ezaugarriak, hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak eta interakziorako dagoen denbora. 
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LB4: Atzerriko hizkuntza batean idatzitako dokumentu motz eta errazak —eskaintza merkaturatzeko eta jatetxe-arloko 
jarduera kudeatzeko beharrezko direnak— sortzea edo betetzea. 

BI4.1 Atzerriko hizkuntza batean idaztean, mezu motzak sortzen dira hiztegi errazaz eta gramatika zuzenaz, 
jatetxe-tabernako jarduerako ohiko egoeretan: 

- Jatetxe-arloko ekitaldi edo zerbitzu berezi bateko mahaikideen banaketa-zerrendak. 
- Establezimenduko eskaintza gastronomikoari buruzko informazioa eta prezioak. 
- Establezimenduaren ordutegia. 
- Jatetxe-arloko ekitaldiei buruzko oinarrizko informazioa, hala nola data, lekua eta prezioa. 
- Establezimendua kudeatzeko eta sustatzeko dokumentu eta komunikazio errazak. 

BI4.2 Atzerriko hizkuntza bateko idatzizko komunikazio oinarrizkoan eragina izan dezaketen baldintzatzaileak 
kontuan hartzen dira atzerriko hizkuntza batean idaztean; besteak beste, hauek: 

- Komunikazio formala edo informala. 
- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak. 
- Komunikazio-kanala. 
- Mezuaren hartzaileen ezaugarriak. 
- Inprimatzearen edo grafiaren kalitatea.  

LB5: Bezero batekin edo batzuekin atzerriko hizkuntza batean hitz egitea eta elkarrizketa errazak izatea, zerbitzu hobea 
eskaintzeko. 

BI5.1 Atzerriko hizkuntza batean hitz egitean, mezu motz eta errazak poliki eta argi esaten eta ulertzen dira, 
jatetxe-arloko jarduerako ohiko egoeretan: 

- Bezeroak zerbitzuaren aurretik agurtzean, dagokien lekuan kokatzean, eta zerbitzuaren ondoren 
agurtzean. 

- Informazio gastronomikoa eskatzean. 
- Eskatutako eskaintza gastronomikoa ahoz berrestean. 
- Janari eta edariak zerbitzatzean. 
- Fakturazioa eta kobrantza egitean. 
- Kexak eta erreklamazioak jakinaraztean eta ebaztean. 
- Inguruari buruzko askotariko informazioa eskatzean. 

BI5.2 Atzerriko hizkuntza batean hitz egitean eragina izan dezaketen baldintzatzaileetara egokituta ematen dira 
mezuak, nahiz eta doinu ezberdinak, inguruko zarata, interferentziak eta distortsioak egon. Baldintzatzaile horien 
artean daude komunikazio-bidea —aurrez aurrekoa edo telefono bidezkoa—, solaskideen kopurua eta 
ezaugarriak, hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak, interakziorako dagoen denbora eta ahoskeraren argitasuna. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Ekipo informatikoak, inprimagailua, telefonoa eta faxa. Aplikazio informatikoak. Jatetxe-tabernako materiala. Hiztegia. 
Bulego-materiala. 

Produktuak eta emaitzak 
Atzerriko hizkuntza batean bezeroekin elkarrizketa errazak izatea, jatetxe-arloko zerbitzua emateko. Jatetxe-arloko 
jarduerarekin lotzen diren dokumentu profesionalak eta teknikoak interpretatzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Gramatikari, erabilerei eta esapideei buruzko atzerriko hizkuntzako eskuliburuak. Hiztegi elebidunak, eta sinonimo eta 
antonimoenak. Atzerriko hizkuntzako askotariko argitalpenak: ostalaritza-eskuliburuak, katalogoak, egunkariak eta 
jatetxe-arloko aldizkari espezializatuak. Sareetan argitaratutako informazioa. Hainbat jatorritako atzerriko hizkuntzako 
hiztunen kulturari buruzko eskuliburuak. 

 



 
 
OSTALARITZA ETA TURISMOA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

24



 
 

Sommelierraren lanbidea 

 

 
 

 

25 

 
 
 

III PRESTAKUNTZA  
 

 
1. prestakuntza-modulua:  

ARDOEN, BESTE EDARI ANALKOHOLIKO BATZUEN ETA ARDOAK EZ 
DIREN EDARI ALKOHOLIKO BATZUEN DASTAKETA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

ARDOEN, BESTE EDARI ANALKOHOLIKO BATZUEN ETA ARDOAK EZ 
DIREN EDARI ALKOHOLIKO BATZUEN KARTEN DISEINUA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

SOMMELIERRAREN LANBIDEKO PRODUKTU HAUTATUEN ANALISI 
SENTSORIALAK ETA PRODUKTU HAUTATUEN ESKAINTZEN DISEINUA 

 
4. prestakuntza-modulua:  

JATETXE-ARLOKO UPELTEGIEN KUDEAKETA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

ARDOEN ZERBITZU ESPEZIALIZATUA 

 
6. prestakuntza-modulua:  

OSTALARITZAKO SEGURTASUNA, HIGIENEA ETA INGURUMENAREN 
BABESA 

 
7. prestakuntza-modulua:  

ATZERRIKO HIZKUNTZA PROFESIONALA JATETXE-ARLOKO 
ZERBITZUETARAKO 

 
8. prestakuntza-modulua:  

SOMMELIERRAREN LANBIDEKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

1 
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1. prestakuntza-modulua:  
ARDOEN, BESTE EDARI ANALKOHOLIKO BATZUEN ETA ARDOAK EZ 
DIREN EDARI ALKOHOLIKO BATZUEN DASTAKETA 

 

Kodea: MF1106_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1106_3: Ardoak, beste edari analkoholiko batzuk eta ardoak ez diren 

edari alkoholiko batzuk dastatzea. 

 
Iraupena: 270 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
ARDOAK, BESTE EDARI ANALKOHOLIKO BATZUK, URAK, KAFEAK ETA 
INFUSIOAK  
 
Kodea: UF0847 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, ardoen eta beste 

edari alkoholiko eta analkoholiko batzuen ezagutzari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Munduko eta Espainiako mahastizaintzako eta ardogintzako egituraren ezaugarri nagusiak deskribatzea, eta merkatu-
orekarekin dauden arazo nagusiak identifikatzea. 

EI1.1 Ardoak historian zehar izandako bilakaera laburki ezagutzea, eta egungo egoera itxuratu duten gertaera 
nagusiak deskribatzea. 
EI1.2 Mahasti-azaleran eta ardo-ekoizpenean nagusi diren herrialdeak identifikatzea, eta inportazioari, esportazioari 
eta biztanleko kontsumoari dagokienez herrialde horiek duten garrantzia ezagutzea. 
EI1.3 Aipamen geografikoaren oinarria deskribatzea, eta ardoen nortasun-ikur gisa aipamen horiek duten garrantzia 
argudiatzea. 
EI1.4 Ardo-motei buruz indarrean den Europako eta Espainiako araudia identifikatzea. 

A2: Espainiako eta nazioarteko merkatuko ardo adierazgarrienak definitzea, eta haien ezaugarri nagusiak identifikatzea. 
EI2.1 Espainiako aipamen geografikoen berezitasuna, mahatsondo-barietate nagusiak, babespeko ardo 
adierazgarrienak, urtabe onenak eta haien etiketen berezitasunak ezagutzea. 
EI2.2 Frantziako ardoen aipamen geografikoen berezitasuna, hango zona eta mahatsondo-barietate nagusiak, ardo 
adierazgarrienen ezaugarriak, urtabe onenak eta haien etiketen berezitasunak ezagutzea. 
EI2.3 Italiako eta Portugalgo ardoen aipamen geografikoen berezitasuna, hango zona eta mahatsondo-barietate 
nagusiak, ardo adierazgarrienen ezaugarriak, urtabe onenak eta haien etiketen berezitasunak ezagutzea. 
EI2.4 Alemaniako eta Austriako ardoei buruzko araudia definitzea, eta hango zona eta mahatsondo-barietate 
nagusien berezitasuna, ardo adierazgarrienen ezaugarriak, urtabe onenak eta haien etiketen berezitasunak 
ezagutzea. 
EI2.5 Ardoa ekoizten duten Europako beste herrialde batzuen —Portugal, Suitza, Grezia eta abar— berezitasunak 
deskribatzea, eta hango zona eta mahatsondo-barietate nagusiak, ardo adierazgarrienen ezaugarriak, urtabe onenak 
eta haien etiketen berezitasunak ezagutzea. 
EI2.6 Ardoa ekoizten duten potentzia berrien —AEB, Txile, Argentina, Hegoafrikako Errepublika, Australia eta 
Zeelanda Berria— berezitasunak deskribatzea, eta hango zona eta mahatsondo-barietate nagusien berezitasuna, 
ardo adierazgarrienen ezaugarriak, urtabe onenak eta haien etiketen berezitasunak ezagutzea. 
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A3: Espainiako eta nazioarteko garagardo- eta sagardo-estilo adierazgarrienak definitzea, lehengaiak adieraziz, eta haien 
ezaugarri organoleptiko eta komertzial nagusiak identifikatzea. 

EI3.1 Espainiako garagardo-motei buruz indarrean den Espainiako araudia identifikatzea, eta Espainiako garagardo-
sektorearen egituraren ezaugarri nagusiak deskribatzea. 
EI3.2 Hartzidura baxuko, hartzidura altu ez-espontaneoko eta hartzidura altu espontaneoko garagardo-estilo nagusiak 
deskribatzea.  
EI3.3 Espainiako sagardo-motei buruz indarrean den Espainiako araudia identifikatzea, eta Espainiako sagardo-
sektorearen egituraren ezaugarri nagusiak deskribatzea. 
EI3.4 Asturiasko sagardoaren sor-marka babestuaren funtsezko ezaugarriak deskribatzea, sagardoaren Espainiako 
eta EAEko arau aitzindari gisa. 
EI3.5 Asturiasen eta EAEn erabiltzen diren sagar-barietate nagusiak zerrendatzea, eta haien abantaila zein 
desabantailak eta sagardoari ematen dizkieten ezaugarri organoleptikoak azaltzea. 
EI3.6 Sagardoa ateratzeko modua deskribatzea, eta sagardoaren ezaugarri organoleptikoak hobetzeko horrek duen 
eragina deskribatzea. 

A4: Edari hordigarriak eta haien jatorri geografikoa identifikatzea, edari hordigarrien kalitateari eragiten dieten desberdintze-
faktore gisa. 

EI4.1 Indarrean dagoen Europako araudia identifikatzea, edari hordigarriak eta aipamen geografikoak ulertzeko 
erreferentzia-esparru gisa. 
EI4.2 Edari hordigarrien Espainiako sektorearen egituraren ezaugarri nagusiak deskribatzea. 
EI4.3 Cognac-en eta Armagnac-en eta Europako beste pattar batzuen —zahartuen zein zahartugabeen— 
berezitasuna definitzea. 
EI4.4 Espainiako eta atzerriko uxualak deskribatzea, eta haien jatorria, berezitasuna eta ezaugarri organoleptiko 
nagusiak identifikatzea. 
EI4.5 Calvados-en eta Espainiako zein atzerriko beste sagardo-pattar batzuen berezitasuna ezagutzea. 
EI4.6 Fruta-pattar nagusien, gerezi, udare, haran eta beste zenbait fruta-pattarren, jatorri geografikoa definitzea. 
EI4.7 Whiskiak ekoizten diren eremu nagusiak eta haiek whiskien ezaugarri organoleptikoetan duten eragina 
identifikatzea. 
EI4.8 Europako anis-pattarrak eta jatorri geografikoak ematen dizkien ezaugarri organoleptikoak deskribatzea. 
EI4.9 Jatorri geografikoarekin (zenbait lekutakoarekin) lotura duten beste edari hordigarri garrantzitsuak, besteak 
beste, Antilletako nekazari-ronak, tekila eta ginak, eta haien ezaugarri organoleptiko nagusiak definitzea. 
EI4.10 Likore eta krema aipagarrienak, jatetxe-arloan gehien erabiltzen direnak eta jatorri geografikoarekin lotura 
handiena dutenak, deskribatzea. 
EI4.11 Aipamen geografikoa duten Espainiako edari hordigarriak deskribatzea eta haien lehengaiak, elaborazio-fase 
nagusiak eta zahartze-prozesua identifikatzea. 

A5: Ur ontziratuen mota komertzialak deskribatzea eta haien lege-eskakizunak identifikatzea. 
EI5.1 Ur ontziratuei buruz indarrean den Espainiako araudia azaltzea, eta sektore horrek Espainian duen egituraren 
ezaugarri nagusiak deskribatzea. 
EI5.2 Ur ontziratuak biltzen diren leku nagusiak deskribatzea, haien ezaugarri geologikoen eta mineralizazio-
ezaugarrien (oso txikia, txikia, handia) arabera. 
EI5.3 Ur mineral natural ontziratu motak identifikatzea, konposizioan elementu jakin batzuen zenbateko edukia duten 
aintzat hartuta: ur bikarbonatoduna, sulfatatua, kloratua, kaltzikoa, magnesikoa, fluorduna, burdin-ura eta abar. 
EI5.4 Ur mineral natural ontziratu motak gas karbonikoaren jatorriaren arabera identifikatzea eta haien ezaugarri 
organoleptiko eta komertzialak azaltzea. 
EI5.5 Ur ontziratuen bizi-zikloa identifikatzea eta haiek saltzeko erabiltzen diren ontzi komertzialen formatuak eta 
formatu horien abantaila nahiz desabantailak azaltzea. 

A6: Kafeondo-barietate nagusiak deskribatzea eta ikuspegi botanikotik onenak diren barietateak, ekosistema onuragarrienak 
eta jatorriari dagokionez nagusi diren nekazaritza-jarduerak identifikatzea. 

EI6.1 Mundu osoan kafe-sektoreak duen egituraren ezaugarri nagusiak ezagutzea eta sektorearen arazo 
garrantzitsuenak identifikatzea. 
EI6.2 Kafeen nazioarteko kategoriak jatorriaren eta nekazaritza-jarduera kulturalen arabera identifikatzea. 
EI6.3 Hainbat jatorritako kafeen ezaugarri nagusiak eta nahaste-kafeen (blended) arrazoiak ikuspegi 
organoleptikoetatik deskribatzea. 
EI6.4 Kafea prestatzeko prozesua kalitate-faktore gisa identifikatzea, ura, ehoketa, prestatze-sistema, tenperatura eta 
dosia aintzat hartuta. 

A7: Te-espezie nagusiak deskribatzea eta, kalitateari eta jatorriaren araberako nekazaritza-jarduera nagusiei dagokienez, 
ikuspegi botanikotik onenak diren barietateak eta ekosistema onuragarrienak identifikatzea. 
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EI7.1 Mundu osoan te-sektoreak duen egituraren ezaugarri nagusiak ezagutzea eta sektorearen arazo 
garrantzitsuenak identifikatzea. 
EI7.2 Teen uzta-motak, graduazioa eta te-hostoak prestatzeko prozesuaren araberako munduko sailkapena 
definitzea. 
EI7.3 Tea saltzeko formatuak identifikatzea, eta zer abantaila eta eragozpen dituzten azaltzea. 
EI7.4 Hainbat jatorritako teen ezaugarri nagusiak eta nahaste-teen (blended) eta te aromatizatuen arrazoiak ikuspegi 
organoleptikoetatik deskribatzea. 
EI7.5 Tea prestatzeko prozesua kalitate-faktore gisa identifikatzea, ura, prestatze-sistema, tenperatura, dosia eta 
infusio-denbora aintzat hartuta. 
EI7.6 Te-jatorriaren eta tearen ezaugarri organoleptikoen arabera teari esnea gehitzea egokia zer kasutan den 
identifikatzea. 

A8: Infusioak egiteko landare-espezie nagusiak deskribatzea eta jatetxe-arlorako infusioak prestatzeko landare-zati onenak 
identifikatzea. 

EI8.1 Belar, sustrai, hosto, lore, fruitu eta beste landare-atal batzuen infusioak sendagarri eta elementu gastronomiko 
gisa nola sortu ziren deskribatzea. 
EI8.2 Beste zenbait infusio deskribatzea eta haien lehengaiak, ekosistema onuragarrienak, ezaugarri organoleptikoak 
eta propietate terapeutikoak (baldin badituzte) identifikatzea. 
EI8.3 Infusioak prestatzeko metodo nagusiak identifikatzea, uraren tenperatura, dosia eta infusio-denbora kontuan 
hartuta. 
EI8.4 Infusioetarako lehengaiak saltzeko formatuak identifikatzea, eta zer abantaila eta eragozpen dituzten azaltzea. 

 
Edukiak: 

1. Espainiako mahastizaintzako eta ardogintzako egitura eta hango ardoen ezaugarriak. 
- Mahastizaintzako eta ardogintzako egitura. 

• Mundukoa. 

• Espainiakoa. 
- Araudia. 

• Europakoa. 

• Espainiakoa. 
- Historia, lurralde babestuak, barietateak, ardo-motak eta Espainiako ardo-zona nagusien araudia. 

• Zona epel eta freskoetako Espainiako ardoak. 

• Zona beroetako Espainiako ardoak. 

2. Frantziako eta Italiako mahastizaintzako eta ardogintzako egitura eta hango ardoen 
ezaugarriak. 

- Mahastizaintzako eta ardogintzako egitura, historia, lurralde babestuak, barietateak, ardo-motak eta araudia. 

• Frantziako ardoak: 

o Bordeleko, Borgoinako eta Rodano Haraneko ardoak. 

o Zenbait zonatako xanpainak eta crémantak. 

o Loira Haraneko, Languedoc-Roussillongo eta beste zona batzuetako ardoak. 

• Italiako ardoak: 

o Piamonteko, Toskanako, Alpeaurreko eta Venetoko ardoak. 

o Italiaren hegoaldeko eta italiar uharteetako ardoak. 

o Italiaren erdialdeko eta beste zona batzuetako ardoak. 

3. Munduko beste herrialde batzuetako mahastizaintzako eta ardogintzako egitura eta hango 
ardoen ezaugarriak.  

- Araudia. Historia. Barietateak. Eskualde geografikoak. Ardo-motak. 

• Portugalgo ardoak. 

• Alemaniako ardoak. 

• Austriako, Suitzako eta Europako beste herrialde batzuetako ardoak. 

• Hegoafrikako Errepublikako ardoak. 

• AEBko  ardoak. 

• Hego Amerikako ardoak. 

• Australiako ardoak. 
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• Zeelanda Berriko ardoak. 

4. Garagardo- eta sagardo-moten egitura eta ezaugarriak. 
- Garagardoaren historiari buruzko iruzkin laburra. 
- Garagardo-sektorearen egitura. 
- Garagardo-familiak. 
- Sagardoaren historiari buruzko iruzkin laburra. 
- Espainiako zona ekoizle nagusiak. 
- Atzerriko beste sagardo batzuk. 

• Normandia, Bretainia eta abar. 
- Normandiako, Bretainiako eta Maineko udareardoa. 
- Garagardoen eta sagardoen aurkezteko modu komertziala eta bizi-zikloa. 

5. Edari hordigarrien egitura eta ezaugarriak. 
- Edari hordigarrien munduko egitura. 
- Edari hordigarrien sailkapena, indarrean den Europako araudiaren arabera. 
- Zenbait lehengaiekin egindako edariak. 

• Ardoa, haren azpiproduktuak eta zenbait fruta. 

• Zerealak. 

• Nekazaritza-jatorriko beste zenbait lehengai. 

• Anis-pattarrak eta patxaranak. 

• Likoreak eta kremak. 
- Edari hordigarrien aurkezteko modu komertziala. 

6. Kafe-sektorearen egitura eta kafeen ezaugarriak. 
- Kafearen historiari buruzko iruzkin laburra. 
- Kafe-sektorearen egitura. 

• Mundukoa. 

• Espainiakoa. 
- Kafearen nazioarteko sailkapena. 
- Herrialde ekoizle nagusiak. 
- Kafearen aurkezteko modu komertziala eta bizi-zikloa. 

7. Ur ontziratuen, teen eta beste infusio batzuen sektore-egitura eta haien ezaugarriak. 
- Ur ontziratuak. 

• Ur ontziratuei buruzko Espainiako indarreko araudia eta sektore-egitura. 

• Ur ontziratuen aurkezteko modu komertziala eta bizi-zikloa. 
- Tea. 

• Tearen historiari buruzko iruzkin laburra eta munduko nahiz Espainiako te-sektorearen egitura. 

• Tearen nazioarteko sailkapena eta herrialde ekoizleak. 

• Tearen aurkezteko modu komertziala eta bizi-zikloa. 
- Beste zenbait infusio. 

• Infusio ohikoenen ezaugarri terapeutikoak. 

• Infusioak egiteko lehengaien aurkezteko modu komertziala. 

• Jatetxe-arloan gehien erabiltzen diren infusioak. 

o Kamamila, txortalo-ura eta ezki-ura. 

o Beste zenbait infusio tradizional. 
o Diseinu-infusioak. 

 
1.2. prestakuntza-atala 
ARDOEN, BESTE EDARI ALKOHOLIKO BATZUEN, UREN, KAFEEN ETA 
INFUSIOEN ELABORAZIOA 
 
Kodea: UF0848 

 

Iraupena: 80 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, ardoen, beste edari 

analkoholiko batzuen, uren, kafeen eta infusioen elaborazioari dagokionez. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ardo baten nortasun-ikurren funtsezko faktore gisa mahatsen kalitateak duen garrantzia identifikatzea eta mahatsen 
ontze-zikloari eragiten dioten faktoreak (ingurune fisikoari nahiz gizakiei dagozkienak) ezagutzea. 

EI1.1 Vitis vinifera espeziearen familia nagusiak ezagutzea eta mahatsondoa ugaltzeko prozesua eta mahatsondoen 
txertaketa zein inausketa deskribatzea. 

EI1.2 Mahatsondoaren atalak, mahatsondoek garatzen dituzten organo eta funtzio nagusiak, haien ziklo begetatiboa 
eta baia ontzeko prozesua deskribatzea. 

EI1.3 Espainiako eta atzerriko mahatsondo-barietate nagusiak, barietate horientzako ekosistema onuragarrienak eta 
haiek ardoei ematen dizkieten ezaugarri organoleptiko garrantzitsuenak zerrendatzea. 

EI1.4 Mahatsaren kalitatean eragina duten ingurune fisikoko faktore nagusiak identifikatzea: 

- klima, lurra eta lursailaren konfigurazioa. 

EI1.5 Mahatsaren kalitatean eragina duten jarduera kultural nagusiak identifikatzea: 

- Gidatze- eta inauste-sistemak. 

- Lurren mantentze-lanak. 

- Tratamendu sanitarioak. 

- Ur-, mantenugai- eta mineral-ekarpena. 

- Mahats-bilketarako une egokia zein den erabakitzea. 

EI1.6 Aipamen geografikoaren oinarria ezagutzea eta ikuspegi enologiko eta komertzialetik aipamen horiek duten 
garrantzia argudiatzea. 

A2: Oinarrizko ardogintza-lanak egiteko prozesuak identifikatzea, haien kalitatean eragina duten faktoreak ezagutzeko. 

EI2.1 Ardoen kalitatean eragina duten faktore antropikoak ezagutzea eta haien funtzio eta efektu nagusiak 
deskribatzea. 

EI2.2 Hartzidura-prozesuan eragina duten faktoreak identifikatzea eta protagonista diren mikroorganismoak 
deskribatzea. 

- Hartzidura alkoholikoa. Legamiak. 

- Hartzidura malolaktikoa. Bakterioak. 

EI2.3 Ardoak egiteko prozesuak ardo zuriak, gorriak, klareteak eta ardo beltzak bereiziz deskribatzea. 

EI2.4 Botilan gordetzeko ardoaren kontzeptua definitzea, ardo zuriak eta beste ardo batzuk gordetzeak zer logika 
duen argudiatuz. 

A3: Ardogintza-lan berezi motak egiteko prozesuak identifikatzea, haien kalitatean eragina duten faktoreak ezagutzeko. 

EI3.1 Ardo apardun motak egiteko prozesuak deskribatzea: 

- Gasdunak. 

- Pindartsuak. 

- Metodo tradizionala: cava, xanpaina eta beste batzuk. 

- Beste batzuk. 

EI3.2 Likore-ardoen logika enologikoa eta haien abiapuntu diren produktu-talde nagusiak identifikatzea, eta aipamen 
tradizionala izateko eskubidea dutenak ezagutzea. 

EI3.3 Andaluziaren mendebaldeko ardo tradizionalak —ardo oparoak, likore-ardo oparoak eta abar— egiteko 
prozesua deskribatzea. 

EI3.4 Ardo gozo naturalak eta vins doux naturels direlakoak egiteko prozesua deskribatzea. 

EI3.5 Ardo oparoak egiteko prozesua definitzea eta haien jatorria eta motak bereiztea. 

EI3.6 Aipamen tradizionalik ez duten beste likore-ardo batzuk egiteko prozesua identifikatzea. 

EI3.7 Ardo berez gozoak egiteko prozesuak ezagutzea, abiapuntu duten mahatsa pasa bihurtzeko prozesuaren 
arabera sailkatzea eta ardogintza-lanetako kasu berezienak identifikatzea: 

- Sauternes ardoak, inguru hartako beste zenbait ardo berez gozo eta Frantziako beste leku batzuetakoak. 

- Passito ardoak eta Italiako beste zenbait ardo berez gozo. 

- Europaren erdialdeko ardo berez gozoak. 

- Kanarietako Malvasía klasikoak, Tostados ardoak eta Espainiako beste zenbait. 

- Munduko beste zenbait ardo berez gozo. 



 
 

Sommelierraren lanbidea 

 

 
 

 

31 

A4: Garagardoa eta sagardoa egiteko prozesuak identifikatzea, haien kalitatean eragina duten faktoreak ezagutzeko. 

EI4.1 Garagardoen kalitatean eragina duten faktoreak ezagutzea eta teknologia-kondizio egokienak deskribatzea. 

EI4.2 Garagardoa egiteko gehien erabiltzen diren zerealak zerrendatzea eta haien abantaila zein desabantailak eta 
garagardoari ematen dizkieten ezaugarri organoleptiko eta teknologikoak azaltzea. 

EI4.3 Garagarra maltatzearen eta almidoiak sakarifikatzearen —muztioa lortu aurreko bi pauso— oinarria 
identifikatzea. 

EI4.4 Garagar-motak garagardoen ezaugarri organoleptikoen funtsezko alderdi gisa bereiztea. 

EI4.5 Garagardo-estilo bat edo bestea egiteko urak eta uraren mineralizazio-mailak duen garrantzia ezagutzea. 

EI4.6 Lupulu-ekarpenaren efektuak deskribatzea eta lupulu-motak eta garagardo-estiloaren araberako lupulu-motaren 
erabilera azaltzea. 

EI4.7 Legamia hautatuen garrantzi erabakigarria ezagutzea eta bi garagardo-familia handiak —eta haien ezaugarri 
organoleptiko eta komertzialak— deskribatzea. 

EI4.8 Sagardo-motak egiteko prozesuak identifikatzea eta horretarako kondizio teknologiko onenak deskribatzea. 

EI4.9 Sagardoen kalitatean eragin handiena duten faktore agronomiko eta teknologiko nagusiak deskribatzea. 

A5: Edari hordigarriei buruz Europan indarrean den araudia —edari hordigarriak egiteko prozesuei dagozkien arauak— 
identifikatzea. 

EI5.1 Destilatze-prozesu teknologiko nagusiak deskribatzea eta lortutako produktuen funtsezko ezaugarriak azaltzea. 

EI5.2 Ardo-pattarrak, brandyak eta uxualak egiteko prozesua, haien lursailen berezitasunak eta edariak zahartzeak 
ezaugarri organoleptikoei egiten dien ekarpena ezagutzea. 

EI5.3 Sagardo-pattarrak eta fruta-pattarrak —gerezi, udare, haran eta beste fruta batzuen pattarrak— egiteko 
prozesua, haien lursailen berezitasunak eta edariak zahartzeak ezaugarri organoleptikoei egiten dien ekarpena 
ezagutzea. 

EI5.4 Jatetxe-arloan gehien erabiltzen diren malta-whiskiak, zereal-whiskiak eta nahaste-whiskiak (blended) egiteko 
prozesua definitzea: 

EI5.5. Anis-edari hordigarriak eta zenbait lekutako edari hordigarri garrantzitsu batzuk —rona, tekila, gina, vodka eta 
abar— deskribatzea eta haien lehengaiak, elaborazio-fase nagusiak, zahartze-prozesua (baldin badute) eta ezaugarri 
organoleptiko nagusiak identifikatzea. 

EI5.6 Likoreak eta kremak egiteko metodo nagusiak eta jatetxe-arloan gehien erabiltzen direnak eta aipagarrienak 
ezagutzea. 

EI5.7 Aipamen geografikoa duten Espainiako beste edari hordigarri batzuk ezagutzea eta haien lehengaiak, 
elaborazio-faseak eta ezaugarri organoleptiko nagusiak identifikatzea. 

A6: Ur ontziratuen kategoriak, ezaugarriak eta lege-eskakizunak identifikatzea. 

EI6.1 Urak biltzeko prozesuak eta ura eskuratzeko/biltzeko prozesuaren araberako kategoriak deskribatzea. 

- Ur mineral naturalak, iturburuko urak, ur prestatuak eta kontsumo publikoko ur ontziratuak. 

EI6.2 Ur mineral natural motak deskribatzea, jatetxe-arloan gehien erabiltzen dena ur mineral naturala dela aintzat 
hartuta: 

- Mineralizazioaren eta gas-edukiaren nahiz -jatorriaren arabera. 

A7: Kafea, tea eta beste zenbait infusio egiteko prozesua deskribatzea eta haien kalitatean eta ezaugarri organoleptikoetan 
eragin handiena duten faktoreak identifikatzea. 

EI7.1 Kafeondo-barietate nagusiak deskribatzea eta haien jatorri botanikoa, jatorri geografikoa, ekosistema 
onuragarrienak eta ekoizpen-eremu handietan mamia kentzeko erabili ohi diren metodoak adieraztea. 

EI7.2 Kafea egiteko prozesu industriala, txigorketa-motak, txigorketa-maila, merkaturatzeko prestaketa eta kafearen 
ezaugarri organoleptikoetan txigorketak duen eragina deskribatzea. 

EI7.3 Te-espezieak, te-bilketa eta tea egiteko prozesu industriala tearen kalitateari eragiten dioten faktore gisa 
deskribatzea. 

EI7.4 Teen uzta-motak, graduazioa eta te-hostoak prestatzeko prozesuaren araberako sailkapena definitzea. 

EI7.5 Jatetxe-arloko beste infusio batzuk egiteko erabiltzen diren lehengai nagusiak eta infusio horiek merkatuan 
saltzeko elaborazio-, prestaketa- eta hautaketa-prozesuak deskribatzea. 
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Edukiak: 

1. Ostalaritzarako oinarrizko mahastizaintza. 
- Mahatsondoa. 

• Bitazeoen familia. 

• Mahatsondoaren morfologia eta ziklo begetatiboa eta baiaren ontzea. 

• Espainiako eta atzerriko mahatsondo-barietate nagusiak. 
- Jarduera kultural nagusiak. 

• Mahatsondoaren ugalketa. 

• Gidatze- eta inauste-sistemak. 

• Lurren mantentze-lanak. 

• Tratamendu sanitarioak. 

• Ur-, mantenugai- eta mineral-ekarpena. 

• Mahats-bilketarako une egokia zein den erabakitzea. 
- Geografia eta ardoa. Ardoa eta inguru fisikoko faktoreak. 

• Klima: latitudea, intsolazioa, tenperaturak, prezipitazioak, haizeak eta beste zenbait meteoro. 

• Lurra: egitura, testura, osagai nagusiak eta beste zenbait elementu. 

• Lursailaren konfigurazioa: mendi-mazelak, haran-hondoak, orientazioa eta beste zenbait elementu.  
- Aipamen geografikoaren kontzeptua. 

• Aurrekari historikoak eta Europan indarrean den araudia. 

2. Ostalaritzarako oinarrizko ardogintza-lanak. 
- Mahatsetik ardora: Enologia-mikrobiologia. 

• Hartzidura alkoholikoa. Legamiak. Bakterioak. 
- Ardo zurien elaborazioa. 

• Altzairu herdoilgaitzezko upeletan edo hartzitzeko beste upel batzuetan. 

• Ardo zuriak eta zura. Barrikako hartzidura. 
- Ardo gorrien elaborazioa. 

• Muztioaren kolore-hartzea: odoluste bidez edo ardo gris bidez. 

• Ardo zuriaren eskemaren antzeko oinarrizko eskema. 

• Ardo gorrien eta klareteen arteko desberdintasunak. 
- Ardo beltz gazteen elaborazioa. 

• Tradizionalak txorten-kentzearekin. 

• Beratze karboniko bidezkoak. 
- Botilan gordetzeko ardo beltzen elaborazioa. 

• Botilan gordetzeko ardoaren kontzeptua. 

• Zura eta ardoa. 

• Zuran eta botilan zahartzeko prozesua. 

3. Ostalaritzarako ardogintza-lan bereziak. 
- Ardo apardunen elaborazioa. 

• Cava eta xanpaina. 

• Aipamen geografikoa duten Espainiako eta atzerriko ardo apardunak. 
- Likore-ardoen kontzeptua. 
- Likore-ardoen elaborazioa. 

• Aipamen tradizionala duten likore-ardoak. 

• Beste zenbait likore-ardo. 
- Ardo berez gozoen kontzeptua. 
- Ardo berez gozoen elaborazioa. 

• Mahatsa landarean bihurtzea pasa. 

o Usteldura nobleko ardoak. 

o Mahats-bilketa berantiarreko ardoak. 

o Izotz-ardoak eta beste zenbait ardo berez gozo. 

• Mahatsa landaretik kanpo bihurtzea pasa. 

o Esparru itxietan. 

o Eguzkitan jarrita. 
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4. Garagardoa eta sagardoa egiteko prozesua. 
- Garagardoa. 

• Lehengai nagusiak. 

• Garagardoaren mikrobiologia. 

o Legamiak eta bakterioak. 

• Garagardoa egiteko prozesua. 

o Hartzidura handiko garagardoak. 

o Hartzidura txikiko garagardoak. 

o Hartzidura espontaneoko garagardoak. 

• Garagardo-familiak, hartzidura-prozesuaren arabera. 
- Sagardoa. 

• Sagardoaren lehengaia. 

• Sagardoa egiteko prozesua. 

• Asturiasko sagardoaren elaborazioa. 
- Udareardoa. 

• Udareardoa egiteko prozesua. 

5. Edari hordigarrien elaborazioa. 
- Destilazio-printzipioak. Alkitara, alanbikea eta gradu altuko zutabeak. 
- Edari hordigarriak egiteko prozesuari buruz indarrean den araudia. 
- Ardoarekin, haren azpiproduktuekin eta frutekin edari hordigarriak egitea. 

• Ardo-pattarrak, brandyak, uxualak, sagardo- eta udareardo-pattarrak eta beste zenbait fruta-pattar. 

• Zerealekin eta nekazaritzako beste lehengai batzuekin edariak egitea. 

o Malta-whiskiak, nahaste-whiskiak (blended) eta beste zenbait zereal-pattar. 

o Nekazaritza-rona, rona, gina, tekila, vodka eta beste zenbait edari hordigarri. 
- Anis-pattarren eta patxaranen elaborazioa. 
- Likore eta kremen elaborazioa. 
- Aipamen geografikoa duten Espainiako beste zenbait edari hordigarriren elaborazioa. 

6. Kafearen elaborazioa. 
- Kafeondo-espezieak eta haientzako ekosistema onuragarriak. 
- Kafe berdearen elaborazio-prozesuak. 

• Biltze-sistemak. 

• Haziak lortzea. 
- Kafe berdearen txigorketa. 

• Txigorketa-maila. 

• Kafe txigortua. 
- Bestelako kafeen elaborazioa. 

• Kafe kafeinagabeak, disolbatuak, liofilizatuak eta beste zenbait. 
- Kafearen prestaketa. 

• Kafea prestatzeko ura. 

• Prestatzeko, ateratzeko eta kontzentratzeko sistemak. 

• Ehoketa, ura, tenperatura, dosia eta abar. 

• Kafe-makinak. 

7. Ur ontziratuen, teen eta beste infusio batzuen prestaketa. 
- Ur mineral ontziratuaren prestaketa. 

• Ur ontziratuak biltzeko edo prestatzeko prozesua. 

• Ur ontziratua jatetxean. 
- Tearen elaborazioa. 

• Tea egiteko landare-espezieak eta ekosistema onuragarriak. 

• Te-hostoak biltzeko eta prestatzeko prozesuak. 

• Beste zenbait teren elaborazioa. 

o Te aromatizatuak, kafeinagabeak eta disolbagarriak. 
- Beste zenbait infusioren prestaketa eta elaborazioa. 

• Infusio ohikoenak prestatzeko lehengai nagusiak. 

• Biltzeko, sailkatzeko eta salmentarako prestatzeko prozesuak. 
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- Tearen eta beste zenbait infusioren prestaketa. 

• Tea prestatzeko ura. 

• Teontziak eta tea prestatzeko beste zenbait sistema. 

 
1.3. prestakuntza-atala 
ARDOEN ETA BESTE EDARI ALKOHOLIKO BATZUEN PRESTAKETA ETA 
DASTAKETA 
 
Kodea: UF0849 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, ardoei 

eta beste edari alkoholiko batzuei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Dastatzeko hautatutako ardoak, garagardoak, sagardoak eta edari hordigarriak hornitzaileei eskatzea, establezimenduko 
behar gastronomikoen eta bezeroen arabera. 

EI1.1 Azoketan, ikastaroetan, banatzaileen aurkezpenetan eta upeltegietan dastatutako ardoen eta beste edari 
alkoholiko batzuen dosierrak egitea, edari horien izaera, elaborazio-prozesua eta mota aintzat hartuta. 

- Ardoen eta beste edari alkoholiko batzuen txosten xeheak egitea, datu hauek adieraziz: marka komertziala, 

upeltegia edo enpresa elaboratzailea, aipamen geografikoa (baldin badago), elaborazio-ezaugarriak, 

banatzaileak eta prezioa. 

- Dastatutako ardoen eta beste edari alkoholiko batzuen ezaugarri organoleptikoak deskribatzea eta haien 

segmentuaren testuinguruan dituzten abantaila konparatiboak (prezioa, edari-mota edo aipamen 

geografikoa) azaltzea. 
EI1.2 Ardoen eta beste edari alkoholiko batzuen zerrendak egitea (motaren arabera sailkatuta), aldizkari 
espezializatuetan, ardoei eta beste edari batzuei buruzko gidaliburuetan eta webguneetan lortutako informazioarekin 
nahiz sektoreko profesionalek emandako informazioarekin, datu-banku on bat izateko. 
EI1.3 Dastatzeko hautatutako ardoak eta beste edari alkoholiko batzuk idatziz, postaz, faxez edo posta elektronikoz 
eskatzea hornitzaileei eta/edo upeltegiei, alderdi hauek aintzat hartuz: 

- Ardoen eta beste edari alkoholiko batzuen marka, mota eta (hala badagokio) uzta-urtea argi adieraztea. 

- Barietate-konposizioari (hala badagokio), elaborazio-prozesuari, zahartze-prozesuari, oinarrizko beste 

zenbait datu analitikori eta prezioari buruz ez dakizkigun datuak eskatzea. 

- Botila-erdiak eta magnum botilak (ardoaren kasuan) eta bestelako formatuak (beste edari alkoholiko batzuen 

kasuan) eskuratzeko aukerari buruzko informazioa eskatzea. 

- Laginak ordaintzeko bide egokia ezartzea.  

A2: Hornitzaileek bidalitako eta banatzaileek enpresara eramandako ardoen eta beste edari alkoholiko batzuen laginak 
dastatzeko prestatzea. 

EI2.1 Edarien eta edari-moten arabera antolatzea eta multzokatzea laginak eta irizpide horren arabera antolatzea 
dastaketa-sekuentzia, dastaketa metodologiaren arabera egin dadin. 
EI2.2 Ardoaren eta beste edari alkoholiko batzuen zerbitzu-tenperatura egiaztatzea eta, zuzena ez bada, zuzentzea. 
EI2.3 Dastaketa egiteko dastakopak, kopak, fitxak eta material osagarria prest jartzea. 
EI2.4 Dastaketa egiten lagunduko duten pertsonei deitzea. 
EI2.5 Aretoan usain arrarorik, zaratarik eta muturreko tenperaturarik —azterketari balioa ken diezaiokeen alderdirik— 
ez dagoela egiaztatzea. 
EI2.6 Botila zorro opaku batean biltzea, laguntzaile baten laguntzaz, marka ikus ez dadin. 

A3: Ardoak eta beste edari alkoholiko batzuk dastatzeko metodologia identifikatzea eta aplikatzea, dastaketatik datu 
fidagarriak lortzeko. 

EI3.1 Dastaketa-faseak eta dastaketa-motak helburuen arabera identifikatzea. 
EI3.2 Dastaketa-proben emaitzak alda ditzaketen faktoreak deskribatzea, haiek saihesteko, eta dastaketa behar 
bezala egiten laguntzen duten ingurune-kondizioak deskribatzea. 
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EI3.3 Ardoaren eta beste edari alkoholiko batzuen kasu praktikoetan, dastaketa-mota bakoitzerako behar diren 
tresnak deskribatzea, edarien izaera, edari-motak eta ezarritako helburuak aintzat hartuz. 

- Ardoa eta beste edari alkoholiko batzuk dastatzeko ezarritako arauak eta oinarrizko kondizioak —dastaketa 

fidagarria dela bermatzen dutenak— azaltzea. 

- Ardoa eta beste edari alkoholiko batzuk dastatzeko ordena logikoa ezartzea, emaitza fidagarria dela 

ziurtatzeko. 

- Dastatzeko gehieneko lagin-kopurua ezartzea, edari hordigarriei dagokienez batez ere, nekea saihesteko eta 

emaitzak fidagarriak direla bermatzeko. 

- Ardoa eta beste edari alkoholiko batzuk dastaketa behar bezala egiteko erritmoa ezarriz dastatzea. 

A4: Ardoen eta Espainiako nahiz atzerriko beste edari alkoholiko batzuen ezaugarri organoleptikoak dastatzeko 
metodologiaren arabera ezagutzea eta erregistratzea. 

EI4.1 Ardoen eta beste edari alkoholiko batzuen ezaugarriak, dastaketan hautematen direnak, bereiztea. 
EI4.2 Ardoen eta beste edari alkoholiko batzuen dastaketa-kasu praktikoetan: 

- Kolore-, usain-, zapore-, testura-aldeak eta bestelako aldeak hautematea, ardoak dastatzeko metodologia 

erabiliz. 

- Dastatutako ardoen eta beste edari alkoholiko batzuen ezaugarri organoleptikoak hiztegi espezifikoa eta 

deskribatzeko sekuentzia logikoa erabiliz deskribatzea. 

- Ardoen dastaketa-fitxak identifikatzea eta dastaketa-metodologia arautzen duten UNE arauak errespetatuz 

betetzea. 

- Dastatutako lagin bakoitzari puntuazio kuantitatiboak esleitzea, ardoak eta mota bereko beste edari 

alkoholiko batzuk konparatu ahal izateko. 

- Dastatutako ardoen eta beste edari alkoholiko batzuen ezaugarri, abantaila konparatibo eta eragozpenak 

esaldi motz batean laburtzea, informazio sintetikoa izateko. 

- Errepikatzeko eta berriz hautemateko moduko informazio sentsoriala izatea, ardoen eta beste edari 

alkoholiko batzuek dastaketan laguntzeko. 

A5: Ardoak eta beste edari alkoholiko batzuk deskribatzea, sailkatzea eta ebaluatzea eta helburu komertzial eta 
gastronomikoetarako egokiak diren baloratzea. 

EI5.1 Espainiako eta atzerriko ardoak eta beste edari alkoholiko batzuk egiten diren zona nagusiak deskribatzea eta, 
hala badagokio, haien ezaugarri organoleptikoak identifikatzea. 
EI5.2 Ardoak eta beste edari alkoholiko batzuk ikuspegi komertzialetik, etiketari erreparatuta, eta estiloaren ikuspegitik 
sailkatzea. 
EI5.3 Espainiako eta atzerriko ardoen eta beste edari alkoholiko batzuen etiketen berezitasun nagusiak ezartzea, 
egokia izanez gero erosteko. 
EI5.4 Mahatsondo-barietatea, jatorri-herrialdea, ekosistema, elaborazio-metodoa eta upeltegia irizpidetzat hartuta 
Espainiako eta atzerriko ardoen estiloa baloratzea. 
EI5.5 Lehengaia, jatorri-herrialdea, ekosistema, elaborazio-metodoa eta enpresa elaboratzailea irizpidetzat hartuta 
Espainiako eta atzerriko beste edari alkoholiko batzuen estiloa baloratzea. 
EI5.6 Espainiako eta atzerriko ardoen eta beste edari alkoholiko batzuen dastaketa-kasu praktikoetan: 

- Lehengaiak, ekosistemak eta elaborazio-metodoa kontuan hartuz eta dastatzeko metodologia erabiliz 

zehaztea ardoen eta beste edari alkoholiko batzuen funtseko ezaugarriak. 

- Dastatutako ardoen eta beste edari alkoholiko batzuen ezaugarri organoleptikoak hiztegi espezifikoa eta 

deskribatzeko sekuentzia logikoa erabiliz deskribatzea.  

- Ardoen eta beste edari alkoholiko batzuen dastaketa-fitxak identifikatzea eta dastaketa-metodologia arautzen 

duten UNE arauak errespetatuz betetzea. 
EI5.7 Espainiako eta atzerriko ardoen dastaketa-kasu praktikoetan: 

- Ardoen eta beste edari alkoholiko batzuen nortasuna lehengaia, lursaila, elaborazio-estiloa eta aipamen 

geografikoko hierarkia (halakorik badago) aintzat hartuz baloratzea. 

- Aztertutako ardoei eta beste edari alkoholiko batzuei buruzko iritzi sendo eta errepikagarriak eratzea. 

- Ardoen eta beste edari alkoholiko batzuen bizi-ziklo gutxi gorabeherakoa finkatzea —arrazoizko marjina 

utzita—, hauteman zaizkien funtsezko parametroen arabera. 

- Analisi sentsoriala egiteko helburuetara —platerekin nola ezkontzen diren, kontserbazioa, helburuko 

publikorako egokitasuna, kalitate-prezio erlazioa— ardoak eta beste edari alkoholiko batzuk zenbateraino 

egokitzen diren baloratzea. 
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Edukiak: 

1. Dastaketa aurreko dokumentazioaren prestaketa. 
- Ardoei eta beste edari alkoholiko batzuei buruzko dosierren prestaketa. 

• Azoketan eta aurkezpenetan egindako dastaketetakoak. 

• Ikastaroetan egindako dastaketetakoak. 

• Produktu-aurkezpenetan egindako dastaketetakoak. 
- Ardoei eta beste edari alkoholiko batzuei buruzko txostenak. 

• Marka komertziala eta upeltegia edo enpresa elaboratzailea. 

• Aipamen geografikoa eta elaborazio-prozesua. 

• Banatzaileak eta prezioa. 

• Dastatutako ardoen eta beste edari alkoholiko batzuen ezaugarri organoleptikoak.  

• Abantaila konparatiboak. 
- Aldizkari, gidaliburu eta prentsa espezializatuko informazioa. 

• Ardoen eta beste edari alkoholiko batzuen zerrendak, motaka ordenatuta. 

• Beste formatu batzuk eskuratzeko aukera. 

o Botila-erdiak eta magnum botilak, ardoaren kasuan. 

o Bestelako formatuak, beste edari alkoholiko batzuen kasuan. 

2. Ardoen analisi sentsoriala. 
- Ardoaren konposizioa, dastaketaren ikuspegitik. 

• Oinarrizko parametro nagusiak. 
- Ardoen analisi sentsoriala egiteko metodologia. 

• Dastaketa-faseak. 

• Dastaketa-baliabideak. 
- Dastakopak, fitxak, zorro opakuak eta beste zenbait baliabide. 

• Funtsezko parametroen oreka ardoan. 
- Dastaketako oinarrizko informazioa. 

• Dastaketako hiztegia. 

• Deskribatzaile organoleptiko nagusiak. 

• Dastaketan hauteman daitezkeen ardoen hutsuneak eta alterazioak. 
- Dastaketaren emaitzak. 

• Ezaugarri organoleptikoei buruzko iruzkin sintetikoa. 

• Ardoak zer prestakin gastronomikorekin ezkontzen diren. 

• Ardo-ontzea. 

• Ardoen estiloa, nortasuna eta tipikotasuna. 

• Ardoen bizi-zikloa.  

3. Elaborazio-prozesuaren araberako ardo-dastaketa. 
- Ardo zurien dastaketa. 

• Ardo zuri gazteak, zurezko upeletan egon direnak. 
- Zenbait ardo gorriren dastaketa. 

• Odolustutako muztioaren eta ardo grisen dastaketa. 
- Zenbait ardo beltzen dastaketa. 

• Ardo beltz gazteak eta botilan gordetzeko ardo beltzak. 
- Ardo apardunen dastaketa. 

•  Cava, xanpaina, ardo pindartsuak eta beste batzuk. 
- Likore-ardoen dastaketa. 

• Aipamen tradizionala dutenak. 

• Beste zenbait likore-ardo. 
- Ardo berez gozoen dastaketa. 

• Pasa landarean bihurtutako aleekin egindako ardoak. 

• Pasa landaretik kanpo bihurtutako aleekin egindako ardoak. 

4. Jatorri-zona geografikoaren araberako ardo-dastaketa. 
- Espainiako ardoen dastaketa. 

• Zona freskoetako ardoak. 
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• Zona beroetako ardoak. 
- Frantziako ardoen dastaketa. 
- Italiako ardoen dastaketa. 
- Europako beste ardo batzuen dastaketa. 

• Portugal, Alemania, Austria eta Europako beste herrialde batzuetako ardoen dastaketa. 
- Amerikako ardoen dastaketa. 

• AEBko ardoen dastaketa 

• Txileko, Argentinako eta Uruguaiko ardoen dastaketa. 
- Hegoafrikako ardoen dastaketa. 
- Australia eta Zeelanda Berriko ardoen dastaketa. 

 

5. Garagardo- eta sagardo-dastaketa. 
- Garagardoen analisi sentsoriala egiteko metodologia. 
- Garagardo-dastaketa. 

• Hartzidura txikikoa, elaborazioaren eta jatorriaren arabera. 

• Hartzidura handikoa, elaborazioaren eta jatorriaren arabera. 

• Hartzidura espontaneoko garagardo-dastaketa, elaborazioaren arabera. 

• Garagardoen bizi-zikloa. 
- Sagardoen analisi sentsoriala egiteko metodologia. 
- Zenbait jatorri eta estilotako sagardoen dastaketa. 

• Espainiako sagardoen dastaketa. 

• Atzerriko sagardoen dastaketa. 

• Sagardoen bizi-zikloa. 
- Dastaketaren emaitzak. 

• Ezaugarri organoleptikoei buruzko iruzkin sintetikoa. 

• Sagardoak zer prestakin gastronomikorekin ezkontzen diren. 

6. Edari hordigarrien dastaketa. 
- Edari hordigarrien analisi sentsoriala egiteko metodologia. 
- Ardoarekin eta ardoaren azpiproduktuekin egindako pattarren dastaketa. 

• Ardo-pattarren, brandyen eta uxualen dastaketa. 
- Fruta-pattarren dastaketa. 
- Zerealekin egindako pattarren dastaketa. 

• Zereal-pattarren eta whiskien dastaketa. 
- Azukre-kanaberarekin egindako pattarrak. 

• Ronen eta cachaça edarien dastaketa. 
- Beste zenbait edari hordigarriren dastaketa. 

• Anis-edari hordigarrien dastaketa. 

• Tekila, gin eta beste zenbait edari hordigarriren dastaketa. 
- Aipamen geografikoa duten Espainiako beste zenbait edari hordigarriren dastaketa. 
- Likore eta kremen dastaketa. 
- Edari hordigarrien bizi-zikloa. 
- Dastaketaren emaitzak. 

• Ezaugarri organoleptikoei buruzko iruzkin sintetikoa. 

• Edari hordigarriak zer prestakin gastronomikorekin ezkontzen diren. 

 
1.4. prestakuntza-atala 
UREN, KAFEEN ETA INFUSIOEN PRESTAKETA ETA DASTAKETA 
 
Kodea: UF0850 

 

Iraupena: 30 ordu 

 



 
 
OSTALARITZA ETA TURISMOA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

38

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, urei, 

kafeei eta infusioei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Dastatzeko hautatutako uren, kafeen, teen eta infusioetarako lehengaien laginak hornitzaileei eskatzea, 
establezimenduko behar gastronomikoen eta bezeroen arabera. 

EI1.1 Azoketan, ikastaroetan, banatzaileen aurkezpenetan eta elikagai-enpresetan dastatutako ur ontziratuen, kafeen, 
teen eta beste zenbait infusioren dosierrak produktu-motaren arabera egitea, datu-base on bat izateko. 

- Ur ontziratuen, kafeen, teen eta beste zenbait infusiori buruzko txosten xeheak egitea, datu hauek adieraziz: 

marka komertziala, elikagai-enpresa, jatorri geografikoa, produktuaren sailkapena, ezaugarriak, banatzaileak 

eta prezioa. 

- Ur ontziratuen, kafeen, teen eta beste zenbait infusioren ezaugarri organoleptikoak adieraztea eta haien 

segmentuaren testuinguruan dituzten abantaila konparatiboak (prezioa, produktu-mota eta jatorri 

geografikoa) azaltzea. 
EI1.2 Ur ontziratuen, kafeen, teen eta beste infusioetarako lehengaien zerrendak egitea (motaren arabera sailkatuta), 
aldizkari espezializatuetan eta webguneetan lortutako informazioarekin nahiz sektoreko profesionalek emandako 
informazioarekin, datu-banku on bat izateko. 
EI1.3 Dastatzeko hautatutako ur ontziratuen, kafeen, teen eta infusioetarako lehengaien laginak idatziz, postaz, faxez 
edo posta elektronikoz eskatzea hornitzaileei, alderdi hauek aintzat hartuz: 

- Nahi den marka eta produktu-mota argi adieraztea. 

- Barietate-konposizioari (hala badagokio), bilketa- eta elaborazio-prozesuari, produktuaren jatorriari eta 

prezioari buruz ez dakizkigun datuak eskatzea. 

- Estandarrak ez diren formatuak eskuratzeko aukerari buruzko informazioa eskatzea. 

- Laginak ordaintzeko bide egokia ezartzea. 

A2: Hornitzaileek bidalitako eta banatzaileek enpresara eramandako ur ontziratuen, kafeen, teen eta beste zenbait infusioren 
laginak dastatzeko prestatzea. 

EI2.1 Dastaketa-sekuentzia zuzenaz antolatzea ur-laginak eta multzokatzea infusioak, dastaketa metodologiaren 
arabera egin dadin. 
EI2.2 Uraren, kafearen, tearen eta beste zenbait infusioren zerbitzu-tenperatura egiaztatzea eta, zuzena ez bada, 
zuzentzea. 
EI2.3 Dastatzeko kopa, katilu, fitxa eta material osagarri espezifikoa prest jartzea. 
EI2.4 Dastaketa egiten lagunduko duten pertsonei deitzea. 
EI2.5 Aretoan usain arrarorik, zaratarik eta muturreko tenperaturarik —azterketari balioa ken diezaiokeen alderdirik— 
ez dagoela egiaztatzea. 
EI2.6 Ur-botila zorro opaku batean biltzea eta kafeen, teen eta beste zenbait infusioren laginak kodetzea, laguntzaile 
baten laguntzaz, anonimoak izan daitezen. 

A3: Ur ontziratuak, kafeak, teak eta beste zenbait infusio dastatzeko metodologia identifikatzea eta aplikatzea. 
EI3.1 Dastaketa-motak edari-motaren, erdietsi nahi diren helburuen eta dastaketa-fasearen arabera identifikatzea. 
EI3.2 Dastaketa-proben emaitzak alda ditzaketen faktoreak deskribatzea, haiek saihesteko, eta dastaketa behar 
bezala egiten laguntzen duten ingurune-kondizioak deskribatzea. 
EI3.3 Ur ontziratuen, kafeen, teen eta beste zenbait infusioren dastaketa-kasu praktikoetan: 

- Dastaketa-mota bakoitzerako behar diren tresnak deskribatzea, edarien izaera eta lortu nahi diren helburuak 

aintzat hartuz. 

- Ur ontziratuak, kafeak, teak eta beste zenbait infusio dastatzeko ezarritako arauak eta oinarrizko kondizioak 

—dastaketa fidagarria dela bermatzen dutenak— azaltzea. 

- Ur ontziratuak, kafeak, teak eta beste zenbait infusio dastatzeko ordena logikoa ezartzea, emaitza fidagarria 

dela ziurtatzeko. 

- Ur ontziratuak, kafeak, teak eta beste zenbait infusio dastaketa behar bezala egiteko erritmoa ezarriz 

dastatzea. 

A4: Ur ontziratuen, kafeen, teen eta beste zenbait infusioren ezaugarri organoleptikoak dastatzeko metodologiaren arabera 
ezagutzea eta erregistratzea. 

EI4.1 Ur ontziratuen, kafeen, teen eta beste zenbait infusioren ezaugarriak —dastaketan hautematen direnak— 
bereiztea. 
EI4.2 Ur ontziratuen, kafeen, teen eta beste zenbait infusioren dastaketa-kasu praktikoetan: 
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- Edari batzuen eta besteen arteko zapore-, usain-, testura-aldeak eta bestelako ezaugarri-aldeak hautematea, 

dastatzeko metodologia erabiliz. 

- Ur ontziratuen, kafeen, teen eta beste zenbait infusioren ezaugarri organoleptikoak deskribatzea, hiztegi 

espezifikoa erabiliz. 

- Dastaketa-metodologiak ezarritako dastaketa-fitxak identifikatzea eta betetzea. 

EI4.3 Errepikatzeko eta berriz hautemateko moduko informazio sentsoriala izatea, ur ontziratuen, kafeen, teen eta 

beste zenbait infusioren dastaketan laguntzeko. 

A5: Ur ontziratuak, kafeak, teak eta beste zenbait infusio ebaluatzea eta sailkatzea, eta proposatutako helburuetara 
zenbateraino egokitzen diren baloratzea. 

EI5.1. Ur ontziratuak biltzen diren leku nagusiak eta infusioak egiteko lehengaien jatorri-zonak —Espainiakoak zein 
nazioartekoak— deskribatzea eta edarien berezko ezaugarri organoleptikoekin identifikatzea (hala badagokie). 
EI5.2 Sailkapen komertziala egitea, etiketari eta edari-estiloari erreparatuta. 
EI5.3 Ur ontziratuen, kafeen, teen eta beste zenbait infusioren dastaketa-kasu praktikoetan, ur ontziratu edo infusio 
bakoitzaren nortasuna baloratzea, jatorriari eta elaborazio-motari erreparatuta. 
EI5.4 Ur ontziratuen, kafeen, teen eta beste zenbait infusioren analisi-kasu praktikoetan: 

- Aztertutako ur ontziratu, kafe, te eta beste zenbait infusiori buruzko iritzi sendo eta errepikagarriak eratzea. 

- Dastaketa egiteko helburuetara ur ontziratuak, kafeak, teak eta beste zenbait infusio zenbateraino egokitzen 

diren baloratzea. 

 
Edukiak: 

1. Dastaketa aurreko dokumentazioaren prestaketa. 
- Ur ontziratu, kafe, te eta beste zenbait infusiori buruzko dosierren prestaketa. 

• Azoketan eta aurkezpenetan egindako dastaketetakoak. 

• Ikastaroetan egindako dastaketetakoak. 

• Produktu-aurkezpenetan egindako dastaketetakoak. 
- Askotariko produktuei buruzko txostenak. 

• Marka komertziala eta enpresa ontziratzailea, elaboratzailea, txigortzailea eta inportatzailea.  

• Sailkapen ofiziala eta elaborazio-prozesua. 

• Banatzaileak eta prezioa. 

• Ur ontziratuen, kafeen, teen eta beste infusio batzuen ezaugarri organoleptikoak. 

• Abantaila konparatiboak. 
- Aldizkari, gidaliburu eta prentsa espezializatuko informazioa. 

• Ur ontziratu, kafe, te eta beste zenbait infusioren zerrendak, motaka ordenatuta. 

• Estandarrak ez diren formatuak eskuratzeko aukera. 

2. Kafeen analisi sentsoriala. 
- Kafearen analisi sentsoriala egiteko metodologia. 

• Faseak eta tresnak. 

• Kafea behar bezala prestatzea dastaketarako. 
- Dastaketaren emaitzak. 

• Adierazpen kuantitatiboa eta kualitatiboa. 

• Ezaugarri organoleptikoei buruzko iruzkin sintetikoa. 
- Txigorketa-motaren araberako kafe-dastaketa. 

• Kafe txigortuak eta naturalak. 
- Landare-jatorriaren, elaborazioaren eta jatorri geografikoaren arabera sailkatutako kafe-dastaketa. 

• Kafe suabe kolonbiarrak. 

o Kolonbia, Kenya, Tanzania, Etiopia eta beste zenbait. 

• Kafe suabeak 

o Mexiko, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, Jamaika eta beste zenbait. 

• Brasilgo kafeak. 

o Brasilgo kafeak eta Hego Amerikako beste zenbait kafe. 

• Kafe sendoak. 

• Afrikako eta Asiako kafeak. 
- Nahaste-kafeen (blended) dastaketa. 
- Kafe-mota bera dastatzea, txigorketa-maila bat baino gehiago dituela.  
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3. Ur ontziratuen, teen eta beste infusio batzuen analisi sentsoriala. 
- Ur ontziratuak. 

• Edari ontziratuen analisi sentsoriala egiteko metodologia. 

o Faseak eta tresnak. 

• Ur ontziratuen dastaketa. 

o Urak biltzeko zona geologikoaren eta mineralizazio-motaren arabera. 

o Anhidrido karbonikoko edukiaren arabera. 
- Tea eta beste zenbait infusio. 

• Tearen eta beste zenbait infusioren analisi sentsoriala egiteko metodologia. 

o Faseak eta tresnak. 

o Tea eta beste zenbait infusio behar bezala prestatzea dastaketarako. 

• Te-dastaketa. 

o Prozesu entzimatikoaren arabera. 

o Hostoaren osotasun-mailaren arabera. 

o Jatorriaren arabera. 

o Te nahasgabeak, nahaste-teak eta aromatizatuak. 

• Zenbait infusioren dastaketa. 
- Ur ontziratuen, teen eta beste zenbait infusioren dastaketaren emaitzak. 

• Adierazpen kuantitatiboa eta kualitatiboa. 

• Ezaugarri organoleptikoei buruzko iruzkin sintetikoa. 

 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ARDOEN, BESTE EDARI ANALKOHOLIKO BATZUEN ETA ARDOAK EZ 
DIREN EDARI ALKOHOLIKO BATZUEN KARTEN DISEINUA 
 

Kodea: MF1107_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: 
UC1107_3: Ardoen, beste edari analkoholiko batzuen eta ardoak ez diren edari alkoholiko batzuen eskaintzak diseinatzea. 

 
Iraupena: 190 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
ARDOAK, BESTE EDARI ANALKOHOLIKO BATZUK, URAK, KAFEAK ETA 
INFUSIOAK 
 
Kodea: UF0847 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, ardoen eta beste 

edari alkoholiko eta analkoholiko batzuen ezagutzari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Munduko eta Espainiako mahastizaintzako eta ardogintzako egituraren ezaugarri nagusiak deskribatzea, eta merkatu-
orekarekin dauden arazo nagusiak identifikatzea. 
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EI1.1 Ardoak historian zehar izandako bilakaera laburki ezagutzea, eta egungo egoera itxuratu duten gertaera 
nagusiak deskribatzea. 
EI1.2 Mahasti-azaleran eta ardo-ekoizpenean nagusi diren herrialdeak identifikatzea, eta inportazioari, esportazioari 
eta biztanleko kontsumoari dagokienez herrialde horiek duten garrantzia ezagutzea. 
EI1.3 Aipamen geografikoaren oinarria deskribatzea, eta ardoen nortasun-ikur gisa aipamen horiek duten garrantzia 
argudiatzea. 
EI1.4 Ardo-motei buruz indarrean den Europako eta Espainiako araudia identifikatzea. 

A2: Espainiako eta nazioarteko merkatuko ardo adierazgarrienak definitzea, eta haien ezaugarri nagusiak identifikatzea. 
EI2.1 Espainiako aipamen geografikoen berezitasuna, mahatsondo-barietate nagusiak, babespeko ardo 
adierazgarrienak, urtabe onenak eta haien etiketen berezitasunak ezagutzea. 
EI2.2 Frantziako ardoen aipamen geografikoen berezitasuna, hango zona eta mahatsondo-barietate nagusiak, ardo 
adierazgarrienen ezaugarriak, urtabe onenak eta haien etiketen berezitasunak ezagutzea. 
EI2.3 Italiako eta Portugalgo ardoen aipamen geografikoen berezitasuna, hango zona eta mahatsondo-barietate 
nagusiak, ardo adierazgarrienen ezaugarriak, urtabe onenak eta haien etiketen berezitasunak ezagutzea. 
EI2.4 Alemaniako eta Austriako ardoei buruzko araudia definitzea, eta hango zona eta mahatsondo-barietate 
nagusien berezitasuna, ardo adierazgarrienen ezaugarriak, urtabe onenak eta haien etiketen berezitasunak 
ezagutzea. 
EI2.5 Ardoa ekoizten duten Europako beste herrialde batzuen —Portugal, Suitza, Grezia eta abar— berezitasunak 
deskribatzea, eta hango zona eta mahatsondo-barietate nagusiak, ardo adierazgarrienen ezaugarriak, urtabe onenak 
eta haien etiketen berezitasunak ezagutzea.  
EI2.6 Ardoa ekoizten duten potentzia berrien —AEB, Txile, Argentina, Hegoafrikako Errepublika, Australia eta 
Zeelanda Berria— berezitasunak deskribatzea, eta hango zona eta mahatsondo-barietate nagusien berezitasuna, 
ardo adierazgarrienen ezaugarriak, urtabe onenak eta haien etiketen berezitasunak ezagutzea. 

A3: Espainiako eta nazioarteko garagardo- eta sagardo-estilo adierazgarrienak definitzea, lehengaiak adieraziz, eta haien 
ezaugarri organoleptiko eta komertzial nagusiak identifikatzea. 

EI3.1 Espainiako garagardo-motei buruz indarrean den Espainiako araudia identifikatzea, eta Espainiako garagardo-
sektorearen egituraren ezaugarri nagusiak deskribatzea. 
EI3.2 Hartzidura baxuko, hartzidura altu ez-espontaneoko eta hartzidura altu espontaneoko garagardo-estilo nagusiak 
deskribatzea.  
EI3.3 Espainiako sagardo-motei buruz indarrean den Espainiako araudia identifikatzea, eta Espainiako sagardo-
sektorearen egituraren ezaugarri nagusiak deskribatzea. 
EI3.4 Asturiasko sagardoaren sor-marka babestuaren funtsezko ezaugarriak deskribatzea, sagardoaren Espainiako 
eta EAEko arau aitzindari gisa. 
EI3.5 Asturiasen eta EAEn erabiltzen diren sagar-barietate nagusiak zerrendatzea, eta haien abantaila zein 
desabantailak eta sagardoari ematen dizkieten ezaugarri organoleptikoak azaltzea. 
EI3.6 Sagardoa ateratzeko modua deskribatzea, eta sagardoaren ezaugarri organoleptikoak hobetzeko horrek duen 
eragina deskribatzea. 

A4: Edari hordigarriak eta haien jatorri geografikoa identifikatzea, edari hordigarrien kalitateari eragiten dieten desberdintze-
faktore gisa. 

EI4.1 Indarrean dagoen Europako araudia identifikatzea, edari hordigarriak eta aipamen geografikoak ulertzeko 
erreferentzia-esparru gisa. 
EI4.2 Edari hordigarrien Espainiako sektorearen egituraren ezaugarri nagusiak deskribatzea. 
EI4.3 Cognac-en eta Armagnac-en eta Europako beste pattar batzuen —zahartuen zein zahartugabeen— 
berezitasuna definitzea. 
EI4.4 Espainiako eta atzerriko uxualak deskribatzea, eta haien jatorria, berezitasuna eta ezaugarri organoleptiko 
nagusiak identifikatzea. 
EI4.5 Calvados-en eta Espainiako zein atzerriko beste sagardo-pattar batzuen berezitasuna ezagutzea. 
EI4.6 Fruta-pattar nagusien, gerezi, udare, haran eta beste zenbait fruta-pattarren, jatorri geografikoa definitzea. 
EI4.7 Whiskiak ekoizten diren eremu nagusiak eta haiek whiskien ezaugarri organoleptikoetan duten eragina 
identifikatzea. 
EI4.8 Europako anis-pattarrak eta jatorri geografikoak ematen dizkien ezaugarri organoleptikoak deskribatzea. 
EI4.9 Jatorri geografikoarekin (zenbait lekutakoarekin) lotura duten beste edari hordigarri garrantzitsuak, besteak 
beste, Antilletako nekazari-ronak, tekila eta ginak, eta haien ezaugarri organoleptiko nagusiak definitzea. 
EI4.10 Likore eta krema aipagarrienak, jatetxe-arloan gehien erabiltzen direnak eta jatorri geografikoarekin lotura 
handiena dutenak, deskribatzea. 
EI4.11 Aipamen geografikoa duten Espainiako edari hordigarriak deskribatzea eta haien lehengaiak, elaborazio-fase 
nagusiak eta zahartze-prozesua identifikatzea. 
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A5: Ur ontziratuen mota komertzialak deskribatzea eta haien lege-eskakizunak identifikatzea. 
EI5.1 Ur ontziratuei buruz indarrean den Espainiako araudia azaltzea, eta sektore horrek Espainian duen egituraren 
ezaugarri nagusiak deskribatzea. 
EI5.2 Ur ontziratuak biltzen diren leku nagusiak deskribatzea, haien ezaugarri geologikoen eta mineralizazio-
ezaugarrien (oso txikia, txikia, handia) arabera. 
EI5.3 Ur mineral natural ontziratu motak identifikatzea, konposizioan elementu jakin batzuen zenbateko edukia duten 
aintzat hartuta: ur bikarbonatoduna, sulfatatua, kloratua, kaltzikoa, magnesikoa, fluorduna, burdin-ura eta abar. 
EI5.4 Ur mineral natural ontziratu motak gas karbonikoaren jatorriaren arabera identifikatzea eta haien ezaugarri 
organoleptiko eta komertzialak azaltzea. 
EI5.5 Ur ontziratuen bizi-zikloa identifikatzea eta haiek saltzeko erabiltzen diren ontzi komertzialen formatuak eta 
formatu horien abantaila nahiz desabantailak azaltzea. 

A6: Kafeondo-barietate nagusiak deskribatzea eta ikuspegi botanikotik onenak diren barietateak, ekosistema onuragarrienak 
eta jatorriari dagokionez nagusi diren nekazaritza-jarduerak identifikatzea. 

EI6.1 Mundu osoan kafe-sektoreak duen egituraren ezaugarri nagusiak ezagutzea eta sektorearen arazo 
garrantzitsuenak identifikatzea. 
EI6.2 Kafeen nazioarteko kategoriak jatorriaren eta nekazaritza-jarduera kulturalen arabera identifikatzea. 
EI6.3 Hainbat jatorritako kafeen ezaugarri nagusiak eta nahaste-kafeen (blended) arrazoiak ikuspegi 
organoleptikoetatik deskribatzea. 
EI6.4 Kafea prestatzeko prozesua kalitate-faktore gisa identifikatzea, ura, ehoketa, prestatze-sistema, tenperatura eta 
dosia aintzat hartuta. 

A7: Te-espezie nagusiak deskribatzea eta, kalitateari eta jatorriaren araberako nekazaritza-jarduera nagusiei dagokienez, 
ikuspegi botanikotik onenak diren barietateak eta ekosistema onuragarrienak identifikatzea. 

EI7.1 Mundu osoan te-sektoreak duen egituraren ezaugarri nagusiak ezagutzea eta sektorearen arazo 
garrantzitsuenak identifikatzea. 
EI7.2 Teen uzta-motak, graduazioa eta te-hostoak prestatzeko prozesuaren araberako munduko sailkapena 
definitzea. 
EI7.3 Tea saltzeko formatuak identifikatzea, eta zer abantaila eta eragozpen dituzten azaltzea. 
EI7.4 Hainbat jatorritako teen ezaugarri nagusiak eta nahaste-teen (blended) eta te aromatizatuen arrazoiak ikuspegi 
organoleptikoetatik deskribatzea. 
EI7.5 Tea prestatzeko prozesua kalitate-faktore gisa identifikatzea, ura, prestatze-sistema, tenperatura, dosia eta 
infusio-denbora aintzat hartuta. 
EI7.6 Te-jatorriaren eta tearen ezaugarri organoleptikoen arabera teari esnea gehitzea egokia zer kasutan den 
identifikatzea. 

A8: Infusioak egiteko landare-espezie nagusiak deskribatzea eta jatetxe-arlorako infusioak prestatzeko landare-zati onenak 
identifikatzea. 

EI8.1 Belar, sustrai, hosto, lore, fruitu eta beste landare-atal batzuen infusioak sendagarri eta elementu gastronomiko 
gisa nola sortu ziren deskribatzea. 
EI8.2 Beste zenbait infusio deskribatzea eta haien lehengaiak, ekosistema onuragarrienak, ezaugarri organoleptikoak 
eta propietate terapeutikoak (baldin badituzte) identifikatzea. 
EI8.3 Infusioak prestatzeko metodo nagusiak identifikatzea, uraren tenperatura, dosia eta infusio-denbora kontuan 
hartuta. 
EI8.4 Infusioetarako lehengaiak saltzeko formatuak identifikatzea, eta zer abantaila eta eragozpen dituzten azaltzea. 

 
Edukiak: 

1. Espainiako mahastizaintzako eta ardogintzako egitura eta hango ardoen ezaugarriak. 
- Mahastizaintzako eta ardogintzako egitura. 

• Mundukoa. 

• Espainiakoa. 
- Araudia. 

• Europakoa. 

• Espainiakoa. 
- Historia, lurralde babestuak, barietateak, ardo-motak eta Espainiako ardo-zona nagusien araudia. 

• Zona epel eta freskoetako Espainiako ardoak. 

• Zona beroetako Espainiako ardoak. 
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2. Frantziako eta Italiako mahastizaintzako eta ardogintzako egitura eta hango ardoen 
ezaugarriak. 

- Mahastizaintzako eta ardogintzako egitura, historia, lurralde babestuak, barietateak, ardo-motak eta araudia. 

• Frantziako ardoak. 

o Bordeleko, Borgoinako eta Rodano Haraneko ardoak. 

o Zenbait zonatako xanpainak eta crémantak. 

o Loira Haraneko, Languedoc-Roussillongo eta beste zona batzuetako ardoak. 

• Italiako ardoak. 

o Piamonteko, Toskanako, Alpeaurreko eta Venetoko ardoak. 

o Italiaren hegoaldeko eta italiar uharteetako ardoak. 

o Italiaren erdialdeko eta beste zona batzuetako ardoak. 

3. Munduko beste herrialde batzuetako mahastizaintzako eta ardogintzako egitura eta hango 
ardoen ezaugarriak. 

- Araudia. Historia. Barietateak. Eskualde geografikoak. Ardo-motak. 

• Portugalgo ardoak. 

• Alemaniako ardoak. 

• Austriako, Suitzako eta Europako beste herrialde batzuetako ardoak. 

• Hegoafrikako Errepublikako ardoak. 

• AEBko ardoak. 

• Hego Amerikako ardoak. 

• Australiako ardoak. 

• Zeelanda Berriko ardoak. 

4. Garagardo- eta sagardo-moten egitura eta ezaugarriak. 
- Garagardoaren historiari buruzko iruzkin laburra. 
- Garagardo-sektorearen egitura. 
- Garagardo-familiak. 
- Sagardoaren historiari buruzko iruzkin laburra. 
- Espainiako zona ekoizle nagusiak. 
- Atzerriko beste sagardo batzuk. 

• Normandia, Bretainia eta abar. 
- Normandiako, Bretainiako eta Maineko udareardoa. 
- Garagardoen eta sagardoen aurkezteko modu komertziala eta bizi-zikloa. 

5. Edari hordigarrien egitura eta ezaugarriak. 
- Edari hordigarrien munduko egitura. 
- Edari hordigarrien sailkapena, indarrean den Europako araudiaren arabera. 
- Zenbait lehengaiekin egindako edariak. 

• Ardoa, haren azpiproduktuak eta zenbait fruta. 

• Zerealak. 

• Nekazaritza-jatorriko beste zenbait lehengai. 

• Anis-pattarrak eta patxaranak. 

• Likoreak eta kremak. 
- Edari hordigarrien aurkezteko modu komertziala. 

6. Kafe-sektorearen egitura eta kafeen ezaugarriak. 
- Kafearen historiari buruzko iruzkin laburra. 
- Kafe-sektorearen egitura. 

• Mundukoa. 

• Espainiakoa. 
- Kafearen nazioarteko sailkapena. 
- Herrialde ekoizle nagusiak. 
- Kafearen aurkezteko modu komertziala eta bizi-zikloa. 

7. Ur ontziratuen, teen eta beste infusio batzuen sektore-egitura eta haien ezaugarriak. 
- Ur ontziratuak. 

• Ur ontziratuei buruzko Espainiako indarreko araudia eta sektore-egitura. 
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• Ur ontziratuen aurkezteko modu komertziala eta bizi-zikloa. 
- Tea. 

• Tearen historiari buruzko iruzkin laburra eta munduko nahiz Espainiako te-sektorearen egitura. 

• Tearen nazioarteko sailkapena eta herrialde ekoizleak. 

• Tearen aurkezteko modu komertziala eta bizi-zikloa. 
- Beste zenbait infusio. 

• Infusio ohikoenen ezaugarri espezifikoak. 

• Infusioak egiteko lehengaien aurkezteko modu komertziala. 

• Jatetxe-arloan gehien erabiltzen diren infusioak. 

o Kamamila, txortalo-ura eta ezki-ura. 

o Beste zenbait infusio tradizional. 

o Diseinu-infusioak.  

 
 
2.2. prestakuntza-atala 
ARDOEN, BESTE EDARI ALKOHOLIKO BATZUEN, UREN, KAFEEN ETA 
INFUSIOEN ELABORAZIOA  
 
Kodea: UF0848 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, ardoen, beste edari 

analkoholiko batzuen, uren, kafeen eta infusioen elaborazioari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ardo baten nortasun-ikurren funtsezko faktore gisa mahatsen kalitateak duen garrantzia identifikatzea eta mahatsen 
ontze-zikloari eragiten dioten faktoreak (ingurune fisikoari nahiz gizakiei dagozkienak) ezagutzea. 

EI1.1 Vitis vinifera espeziearen familia nagusiak ezagutzea eta mahatsondoa ugaltzeko prozesua eta mahatsondoen 
txertaketa zein inausketa deskribatzea. 
EI1.2 Mahatsondoaren atalak, mahatsondoek garatzen dituzten organo eta funtzio nagusiak, haien ziklo begetatiboa 
eta baia ontzeko prozesua deskribatzea. 
EI1.3 Espainiako eta atzerriko mahatsondo-barietate nagusiak, barietate horientzako ekosistema onuragarrienak eta 
haiek ardoei ematen dizkieten ezaugarri organoleptiko garrantzitsuenak zerrendatzea. 
EI1.4 Mahatsaren kalitatean eragina duten ingurune fisikoko faktore nagusiak identifikatzea: 

- klima, lurra eta lursailaren konfigurazioa. 
EI1.5 Mahatsaren kalitatean eragina duten jarduera kultural nagusiak identifikatzea: 

- Gidatze- eta inauste-sistemak. 

- Lurren mantentze-lanak. 

- Tratamendu sanitarioak. 

- Ur-, mantenugai- eta mineral-ekarpena. 

- Mahats-bilketarako une egokia zein den erabakitzea. 
EI1.6 Aipamen geografikoaren oinarria ezagutzea eta ikuspegi enologiko eta komertzialetik aipamen horiek duten 
garrantzia argudiatzea. 

A2: Oinarrizko ardogintza-lanak egiteko prozesuak identifikatzea, haien kalitatean eragina duten faktoreak ezagutzeko. 
EI2.1 Ardoen kalitatean eragina duten faktore antropikoak ezagutzea eta haien funtzio eta efektu nagusiak 
deskribatzea. 
EI2.2 Hartzidura-prozesuan eragina duten faktoreak identifikatzea eta protagonista diren mikroorganismoak 
deskribatzea. 

- Hartzidura alkoholikoa. Legamiak. 

- Hartzidura malolaktikoa. Bakterioak. 
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EI2.3 Ardoak egiteko prozesuak ardo zuriak, gorriak, klareteak eta ardo beltzak bereiziz deskribatzea. 
EI2.4 Botilan gordetzeko ardoaren kontzeptua definitzea, ardo zuriak eta beste ardo batzuk gordetzeak zer logika 
duen argudiatuz. 

A3: Ardogintza-lan berezi motak egiteko prozesuak identifikatzea, haien kalitatean eragina duten faktoreak ezagutzeko. 

EI3.1 Ardo apardun motak egiteko prozesuak deskribatzea: 

- Gasdunak. 

- Pindartsuak. 

- Metodo tradizionala: cava, xanpaina eta beste batzuk. 

- Beste batzuk. 
EI3.2 Likore-ardoen logika enologikoa eta haien abiapuntu diren produktu-talde nagusiak identifikatzea, eta aipamen 
tradizionala izateko eskubidea dutenak ezagutzea. 
EI3.3 Andaluziaren mendebaldeko ardo tradizionalak —ardo oparoak, likore-ardo oparoak eta abar— egiteko 
prozesua deskribatzea. 
EI3.4 Ardo gozo naturalak eta vins doux naturels direlakoak egiteko prozesua deskribatzea. 
EI3.5 Ardo oparoak egiteko prozesua definitzea eta haien jatorria eta motak bereiztea. 
EI3.6 Aipamen tradizionalik ez duten beste likore-ardo batzuk egiteko prozesua identifikatzea. 
EI3.7 Ardo berez gozoak egiteko prozesuak ezagutzea, abiapuntu duten mahatsa pasa bihurtzeko prozesuaren 
arabera sailkatzea eta ardogintza-lanetako kasu berezienak identifikatzea: 

- Sauternes ardoak, inguru hartako beste zenbait ardo berez gozo eta Frantziako beste leku batzuetakoak. 

- Passito ardoak eta Italiako beste zenbait ardo berez gozo. 

- Europaren erdialdeko ardo berez gozoak. 

- Kanarietako Malvasía klasikoak, Tostados ardoak eta Espainiako beste zenbait. 

- Munduko beste zenbait ardo berez gozo.  

A4: Garagardoa eta sagardoa egiteko prozesuak identifikatzea, haien kalitatean eragina duten faktoreak ezagutzeko. 

EI4.1 Garagardoen kalitatean eragina duten faktoreak ezagutzea eta teknologia-kondizio egokienak deskribatzea. 

EI4.2 Garagardoa egiteko gehien erabiltzen diren zerealak zerrendatzea eta haien abantaila zein desabantailak 

eta garagardoari ematen dizkieten ezaugarri organoleptiko eta teknologikoak azaltzea. 

EI4.3 Garagarra maltatzearen eta almidoiak sakarifikatzearen —muztioa lortu aurreko bi pauso— oinarria 

identifikatzea. 

EI4.4 Garagar-motak garagardoen ezaugarri organoleptikoen funtsezko alderdi gisa bereiztea. 

EI4.5 Garagardo-estilo bat edo bestea egiteko urak eta uraren mineralizazio-mailak duen garrantzia ezagutzea. 

EI4.6 Lupulu-ekarpenaren efektuak deskribatzea eta lupulu-motak eta garagardo-estiloaren araberako lupulu-

motaren erabilera azaltzea. 

EI4.7 Legamia hautatuen garrantzi erabakigarria ezagutzea eta bi garagardo-familia handiak —eta haien ezaugarri 

organoleptiko eta komertzialak— deskribatzea. 

EI4.8 Sagardo-motak egiteko prozesuak identifikatzea eta horretarako kondizio teknologiko onenak deskribatzea. 

EI4.9 Sagardoen kalitatean eragin handiena duten faktore agronomiko eta teknologiko nagusiak deskribatzea. 

A5: Edari hordigarriei buruz Europan indarrean den araudia —edari hordigarriak egiteko prozesuei dagozkien arauak— 
identifikatzea. 

EI5.1 Destilatze-prozesu teknologiko nagusiak deskribatzea eta lortutako produktuen funtsezko ezaugarriak azaltzea. 
EI5.2 Ardo-pattarrak, brandyak eta uxualak egiteko prozesua, haien lursailen berezitasunak eta edariak zahartzeak 
ezaugarri organoleptikoei egiten dien ekarpena ezagutzea. 
EI5.3 Sagardo-pattarrak eta fruta-pattarrak —gerezi, udare, haran eta beste fruta batzuen pattarrak— egiteko 
prozesua, haien lursailen berezitasunak eta edariak zahartzeak ezaugarri organoleptikoei egiten dien ekarpena 
ezagutzea. 
EI5.4 Jatetxe-arloan gehien erabiltzen diren malta-whiskiak, zereal-whiskiak eta nahaste-whiskiak (blended) egiteko 
prozesua definitzea: 
EI5.5 Anis-edari hordigarriak eta zenbait lekutako edari hordigarri garrantzitsu batzuk —rona, tekila, gina, vodka eta 
abar— deskribatzea eta haien lehengaiak, elaborazio-fase nagusiak, zahartze-prozesua (baldin badute) eta ezaugarri 
organoleptiko nagusiak identifikatzea. 
EI5.6 Likoreak eta kremak egiteko metodo nagusiak eta jatetxe-arloan gehien erabiltzen direnak eta aipagarrienak 
ezagutzea. 
EI5.7 Aipamen geografikoa duten Espainiako beste edari hordigarri batzuk ezagutzea eta haien lehengaiak, 
elaborazio-faseak eta ezaugarri organoleptiko nagusiak identifikatzea. 
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A6: Ur ontziratuen kategoriak, ezaugarriak eta lege-eskakizunak identifikatzea. 
EI6.1 Urak biltzeko prozesuak eta ura eskuratzeko/biltzeko prozesuaren araberako kategoriak deskribatzea. 

- Ur mineral naturalak, iturburuko urak, ur prestatuak eta kontsumo publikoko ur ontziratuak. 
EI6.2 Ur mineral natural motak deskribatzea, jatetxe-arloan gehien erabiltzen dena ur mineral naturala dela aintzat 
hartuta: 

- Mineralizazioaren eta gas-edukiaren nahiz -jatorriaren arabera.  

A7: Kafea, tea eta beste zenbait infusio egiteko prozesua deskribatzea eta haien kalitatean eta ezaugarri organoleptikoetan 
eragin handiena duten faktoreak identifikatzea. 

EI7.1 Kafeondo-barietate nagusiak deskribatzea eta haien jatorri botanikoa, jatorri geografikoa, ekosistema 
onuragarrienak eta ekoizpen-eremu handietan mamia kentzeko erabili ohi diren metodoak adieraztea. 
EI7.2 Kafea egiteko prozesu industriala, txigorketa-motak, txigorketa-maila, merkaturatzeko prestaketa eta kafearen 
ezaugarri organoleptikoetan txigorketak duen eragina deskribatzea. 
EI7.3 Te-espezieak, te-bilketa eta tea egiteko prozesu industriala tearen kalitateari eragiten dioten faktore gisa 
deskribatzea. 
EI7.4 Teen uzta-motak, graduazioa eta te-hostoak prestatzeko prozesuaren araberako sailkapena definitzea. 
EI7.5 Jatetxe-arloko beste infusio batzuk egiteko erabiltzen diren lehengai nagusiak eta infusio horiek merkatuan 
saltzeko elaborazio-, prestaketa- eta hautaketa-prozesuak deskribatzea.  

Edukiak: 
1. Ostalaritzarako oinarrizko mahastizaintza. 
- Mahatsondoa. 

• Bitazeoen familia. 

• Mahatsondoaren morfologia eta ziklo begetatiboa eta baiaren ontzea. 

• Espainiako eta atzerriko mahatsondo-barietate nagusiak. 
- Jarduera kultural nagusiak. 

• Mahatsondoaren ugalketa. 

• Gidatze- eta inauste-sistemak. 

• Lurren mantentze-lanak. 

• Tratamendu sanitarioak. 

• Ur-, mantenugai- eta mineral-ekarpena. 

• Mahats-bilketarako une egokia zein den erabakitzea. 
- Geografia eta ardoa. Ardoa eta inguru fisikoko faktoreak. 

• Klima: latitudea, intsolazioa, tenperaturak, prezipitazioak, haizeak eta beste zenbait meteoro. 

• Lurra: egitura, testura, osagai nagusiak eta beste zenbait elementu. 

• Lursailaren konfigurazioa: mendi-mazelak, haran-hondoak, orientazioa eta beste zenbait elementu.  
- Aipamen geografikoaren kontzeptua. 

• Aurrekari historikoak eta Europan indarrean den araudia. 

2. Ostalaritzarako oinarrizko ardogintza-lanak. 
- Mahatsetik ardora: Enologia-mikrobiologia. 

• Hartzidura alkoholikoa. Legamiak. Bakterioak. 
- Ardo zurien elaborazioa. 

• Altzairu herdoilgaitzezko upeletan edo hartzitzeko beste upel batzuetan. 

• Ardo zuriak eta zura. Barrikako hartzidura. 
- Ardo gorrien elaborazioa. 

• Muztioaren kolore-hartzea: odoluste bidez edo ardo gris bidez. 

• Ardo zuriaren eskemaren antzeko oinarrizko eskema. 

• Ardo gorrien eta klareteen arteko desberdintasunak. 
- Ardo beltz gazteen elaborazioa. 

• Tradizionalak txorten-kentzearekin. 

• Beratze karboniko bidezkoak. 
- Botilan gordetzeko ardo beltzen elaborazioa. 

• Botilan gordetzeko ardoaren kontzeptua. 

• Zura eta ardoa. 

• Zuran eta botilan zahartzeko prozesua. 
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3. Ostalaritzarako ardogintza-lan bereziak. 
- Ardo apardunen elaborazioa. 

• Cava eta xanpaina. 

• Aipamen geografikoa duten Espainiako eta atzerriko ardo apardunak. 
- Likore-ardoen kontzeptua. 
- Likore-ardoen elaborazioa. 

• Aipamen tradizionala duten likore-ardoak. 

• Beste zenbait likore-ardo. 
- Ardo berez gozoen kontzeptua. 
- Ardo berez gozoen elaborazioa. 

• Mahatsa landarean bihurtzea pasa. 

o Usteldura nobleko ardoak. 

o Mahats-bilketa berantiarreko ardoak. 

o Izotz-ardoak eta beste zenbait ardo berez gozo. 

• Mahatsa landaretik kanpo bihurtzea pasa. 

o Esparru itxietan. 

o Eguzkitan jarrita. 

4. Garagardoa eta sagardoa egiteko prozesua. 
- Garagardoa. 

• Lehengai nagusiak. 

• Garagardoaren mikrobiologia. 

o Legamiak eta bakterioak. 

• Garagardoa egiteko prozesua. 

o Hartzidura handiko garagardoak. 

o Hartzidura txikiko garagardoak. 

o Hartzidura espontaneoko garagardoak. 

• Garagardo-familiak, hartzidura-prozesuaren arabera. 
- Sagardoa. 

• Sagardoaren lehengaia. 

• Sagardoa egiteko prozesua. 

o Asturiasko sagardoaren elaborazioa. 

• Udareardoa. 

o Udareardoa egiteko prozesua. 

5. Edari hordigarrien elaborazioa. 
- Destilazio-printzipioak. Alkitara, alanbikea eta gradu altuko zutabeak. 
- Edari hordigarriak egiteko prozesuari buruz indarrean den araudia. 
- Ardoarekin, haren azpiproduktuekin eta frutekin edari hordigarriak egitea. 

• Ardo-pattarrak, brandyak, uxualak, sagardo- eta udareardo-pattarrak eta beste zenbait fruta-pattar. 
- Zerealekin eta nekazaritzako beste lehengai batzuekin edariak egitea. 

• Malta-whiskiak, nahaste-whiskiak (blended) eta beste zenbait zereal-pattar. 

• Nekazaritza-rona, rona, gina, tekila, vodka eta beste zenbait edari hordigarri. 
- Anis-pattarren eta patxaranen elaborazioa. 
- Likore eta kremen elaborazioa. 
- Aipamen geografikoa duten Espainiako beste zenbait edari hordigarriren elaborazioa. 

6. Kafearen elaborazioa. 
- Kafeondo-espezieak eta haientzako ekosistema onuragarriak. 
- Kafe berdearen elaborazio-prozesuak. 

• Biltze-sistemak. 

• Haziak lortzea. 
- Kafe berdearen txigorketa. 

• Txigorketa-maila. 

• Kafe txigortua. 
- Bestelako kafeen elaborazioa. 

• Kafe kafeinagabeak, disolbatuak, liofilizatuak eta beste zenbait. 
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- Kafearen prestaketa. 

• Tea prestatzeko ura. 

• Prestatzeko, ateratzeko eta kontzentratzeko sistemak. 

• Ehoketa, ura, tenperatura, dosia eta abar. 

• Kafe-makinak. 

 

7. Ur ontziratuen, teen eta beste infusio batzuen prestaketa. 
- Ur mineral ontziratuaren prestaketa. 

• Ur ontziratuak biltzeko edo prestatzeko prozesua. 

• Ur ontziratua jatetxean. 
- Tearen elaborazioa. 

• Tea egiteko landare-espezieak eta ekosistema onuragarriak. 

• Te-hostoak biltzeko eta prestatzeko prozesuak. 

• Beste zenbait teren elaborazioa. 

• Te aromatizatuak, kafeinagabeak eta disolbagarriak. 
- Beste zenbait infusioren prestaketa eta elaborazioa. 

• Infusio ohikoenak prestatzeko lehengai nagusiak. 

• Biltzeko, sailkatzeko eta salmentarako prestatzeko prozesuak. 
- Tearen eta beste zenbait infusioren prestaketa. 

• Tea prestatzeko ura. 

• Teontziak eta tea prestatzeko beste zenbait sistema. 

 
 

2.3. prestakuntza-atala 
ARDOEN, BESTE EDARI ANALKOHOLIKO BATZUEN, UR ONTZIRATUEN, KAFEEN 
ETA INFUSIOEN KARTAK EGITEA  
 
Kodea: UF0851 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, kartak egiteari 

dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ardoen, beste edari alkoholiko batzuen, kafeen eta infusioen kartak, jatetxe-arloko establezimenduaren eskaintza 
gastronomikora eta kategoriara egokitu daitezen. 

EI1.1 Kartaren euskarri fisiko onenak identifikatzea, besteak beste, ezaugarri hauek aintzat hartuz: 

- Aldaketak egiteko malgutasuna. 

- Tamaina. 

- Establezimenduarekin bat datorren diseinu estetikoa.  

- Paper-mota egokia. 

- Orrialde bakoitzeko erreferentzia-kopurua. 

- Letra-tipoa eta -tamaina. 

- Informazio gehigarririk badago, informazio egiazkoa eta eguneratua izan dadila. 

- Apaingarri ez-nabarmenak eta egiazkoak. 
EI1.2 Kasu praktiko batean, ardoen, beste edari alkoholiko batzuen, kafeen eta infusioen kartak (egiazkoak edo 
itxurazkoak) ebaluatzea, haien funtsezko ezaugarriak, egoera fisikoa eta hobetzeko aukerak identifikatuz. 

- Karten formatua eta egitura aztertzea eta abantailak eta desabantailak azaltzea. 

- Kartako erreferentziak multzokatzeko modua aztertzea, erreferentziak antolatzeko irizpideak zehaztuz. 

- Marka bakoitzean eskaintzen den informazioa egiaztatzea eta nahikoa den ala ez argudiatzea. 

- Kartaren idazkeran edo prestaketan akatsak aurkitzea eta haiek zuzentzeko proposamenak egitea. 
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EI1.3 Kasu praktiko batean, ardoen, beste edari alkoholiko batzuen, kafeen eta infusioen kartak egiteko produktuak 
sailkatzea eta hautatzea: 

- Establezimendurako egokienak diren ardoak, beste edari alkoholiko batzuk, kafeak eta infusioak hautatzea, 

alderdi hauek aintzat hartuz: 
- Kategoria eta estiloa. 
- Aurretik erabakitako eskaintza gastronomikoa. 
- Kokapen geografikoa. 
- Eskura dauden baliabide ekonomikoak. 

EI1.4 Kasu praktiko batean, produktuen erreferentziak sailkatzea eta hautatzea, alderdi hauek aintzat hartuz: 

- Aukera. 

- Eskaintzaren oreka. 

- Originaltasuna. 

- Behin-behinekotasuna (hala badagokio). 

- Bizi-zikloa (hala badagokio). 
EI1.5 Kartak egiteko kasu praktiko batean, gutxienez informazio hau adieraztea kartan eskaintzen den erreferentzia 
bakoitzean: 

- Marka. 

- Enpresa elaboratzailea. 

- Produktu- edo kategoria-mota. 

- Elaborazio-prozesua (hala badagokio). 

- Tamaina, bolumena eta pisua. 

- Salmenta-prezioa, eta prezioan zergak sartuta dauden ala ez. 
EI1.6 Karten egoera fisikoa egiaztatzea eta, egokia ez bada, karta berria jartzea. 

A2: Ostalaritzako establezimendu bateko kasu praktiko batean —ostalaritza-kategoria handiko leku batean dagoen eta 
bezero kosmopolitak izan ditzakeen establezimendu baten kasuan—, ardo-karta espezifikoa behar bezala egitea, 
egituratzea, idaztea eta erreferentzia zuzenak adieraztea. 

EI2.1 Menua aztertzea sukaldeko nagusi hipotetikoaren laguntzaz karta egiteko, eta helburu hauek lortzen saiatzea: 

- Ardoen eta prestakin gastronomikoen eskaintzen arteko erlazioa optimizatzea. 

- Plater berriekin hobekien ezkontzen diren ardoak bilatzea. 

- Goarnizioekiko ezkontza zailak saihestea. 
EI2.2 Zer ardo saldu nahi diren identifikatzea, alderdi hauek aintzat hartuz: 

- Aukera. 

- Eskaintzaren oreka. 

- Ardoen heldutasuna. 

- Ardoen behin-behinekotasuna. 

- Eskaintza gastronomikoaren behin-behinekotasuna. 

- Establezimenduaren estiloa. 

- Moda, originaltasuna alde batera utzi gabe. 
EI2.3 Erreferentziak sailkatzeko eta multzokatzeko moduak bezeroarentzat ulerterraza izan behar duela onartzea eta 
alderdi hauek aintzat hartzea: 

- Ardo-motak. 

- Ardo-moten ordena, menuen sekuentzia orokorraren araberakoa. 

- Mahastizaintzako eta ardogintzako araudia. 

- Aipamen geografikoak ordenatuta. Beste batzuk. 

- Tokiko ardoen ohizkanpokotasuna. 
EI2.4 Erreferentzia bakoitzean, gutxienez informazio hau adieraztea: 

- Marka komertziala. 

- Ardoa egin duen upeltegia. 

- Urtabea (hala badagokio). 

- Mahats-barietatea(k). 

- Elaborazio-sistema espezifikoa. 

- Aipamen geografikoa. 

- Zahartu izanaren adierazpena (ofiziala edo ez). 

- Zona barruko hierarkia (hala badagokio). 

- Botilaren tamaina. 

- Botilaren prezioa, edo koparena (halakorik badago). 
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EI2.5 Eskaintzan, alderdi hauek kontuan hartu behar direla onartzea: 

- Ardo berezien erreferentzia bakoitzeko urtabe bat baino gehiago. 

- Eskaintzak, upeltegiko ardoak hobeto txandakatzeko. 

- Arreta berezia postreko ardoei. 
BI2.6 Karta argi eta zehaztasunez idazten da, erraz irakurtzeko moduan eta bezeroaren jakin-mina asetzeko eta 
bezeroak azkar aukeratzeko behar duen ardoei buruzko informazioa emanez. 
EI2.7 Establezimenduak behar bezala funtzionatzeko behar den ardo-karten kopurua definitzea. 

A3: Ostalaritzako establezimendu bateko kasu praktiko batean —garagardoetan espezializatua dagoen, ostalaritza-kategoria 
handiko leku batean dagoen eta bezero kosmopolitak izan ditzakeen establezimendu baten kasuan—, garagardo-karta 
espezifikoa behar bezala egitea, egituratzea, idaztea eta erreferentzia zuzenak adieraztea. 

EI3.1 Edari-karta establezimenduko eskaintza gastronomikoaren araberakoa izan dadin menua aztertu behar dela 
onartzea. 
EI3.2 Garagardoak hiru atal hauetan sailkatzea hasiera batean, sukaldetik ateratzen diren ordenaren arabera eta 
aperitiboak nahiz postreak bereiziz: 

- Aperitiboa. 

- Menua. 

- Postreak. 
EI3.3 Garagardoak egitura logiko baten arabera multzokatzea, esate baterako: 

- Hartzidura-motaren arabera. 

- Garagardo-estiloaren edo -familiaren arabera. 

- Herrialde ekoizlearen arabera. 

- Tokiko edo eskualdeko garagardoen ohizkanpokotasuna. 

- Beste zenbait irizpide. 
EI3.4 Erreferentzia bakoitzean, gutxienez informazio hau adieraztea: 

- Marka komertziala. 

- Enpresa elaboratzailea. 

- Lehengai nagusiak. 

- Elaborazio-sistema espezifikoa. 

- Zahartu izanaren adierazpena (hala badagokio). 

- Botilaren edo ontziaren tamaina. 

- Lehentasunezko kontsumo-data. 

- Botilaren prezioa, edo koparena (upelekoa saltzen bada); eta prezioan zergak sartuta dauden ala ez. 

A4: Ostalaritzako establezimendu bateko kasu praktiko batean —edari hordigarrietan espezializatua dagoen, ostalaritza-
kategoria handiko leku batean dagoen eta bezero kosmopolitak izan ditzakeen establezimendu baten kasuan—, edari 
hordigarrien karta espezifikoa behar bezala egitea, egituratzea, idaztea eta erreferentzia zuzenak adieraztea. 

EI4.1 Edari hordigarriak egitura logiko baten arabera multzokatzea, esate baterako: 

- Jatorrizko lehengaien izaeraren arabera. 

- Herrialde ekoizlearen arabera. 

- Aipamen geografikoaren arabera (halakorik badago). 

- Tokiko edo eskualdeko edari hordigarrien ohizkanpokotasuna. 

- Beste zenbait irizpide. 
EI4.2 Erreferentzia bakoitzean, gutxienez informazio hau adierazi behar dela onartzea: 

- Marka komertziala. 

- Enpresa elaboratzailea. 

- Lehengai nagusiak. 

- Elaborazio-sistema espezifikoa. 

- Zahartu izanaren adierazpena (ofiziala edo ez). 

- Zona barruko kategoria (hala badagokio). 

- Botilaren edo ontziaren tamaina. 

- Lehentasunezko kontsumo-data (hala badagokio). 

- Hartutako alkohol-gradu bolumetrikoa. 

- Botilaren prezioa, edo koparena. 

A5: Ostalaritzako establezimendu bateko kasu praktiko batean —ostalaritza-kategoria handiko leku batean dagoen eta 
bezero kosmopolitak izan ditzakeen establezimendu baten kasuan—, ur ontziratuen karta espezifikoa behar bezala egitea, 
egituratzea, idaztea eta erreferentzia zuzenak adieraztea. 
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EI5.1 Ur ontziratuak egitura logiko baten arabera multzokatzea, esate baterako: 

- Motaka, araudiaren arabera. 

- Mineralizazioaren arabera. 

- Gas-edukiaren nahiz -jatorriaren arabera. 

- Herrialde ekoizlearen arabera. 

- Esparru geologikoaren edo beste zenbait irizpide geografikoren arabera. 
EI5.2 Erreferentzia bakoitzean, gutxienez informazio hau adierazi behar dela onartzea: 

- Marka komertziala. 

- Enpresa ontziratzailea edo inportatzailea. 

- Urak biltzen diren iturria. 

- Mineralizazio-mota (karta parametro horren arabera egituratu ez bada). 

- Espezializazioa (halakorik badu): karbonatoduna, fluorduna eta abar. 

- Aromatizatua (hala badagokio). 

- Botilaren edo ontziaren tamaina. 

- Lehentasunezko kontsumo-data. 

- Salmenta-prezioa, eta prezioan zergak sartuta dauden ala ez. 

A6: Ostalaritzako establezimendu bateko kasu praktiko batean —ostalaritza-kategoria handiko leku batean dagoen eta 
bezero kosmopolitak izan ditzakeen establezimendu baten kasuan—, kafe, te eta infusioen karta espezifikoa behar bezala 
egitea, egituratzea, idaztea eta erreferentzia zuzenak adieraztea. 

EI6.1 Eskaintzak sailkatzea, infusioaren izaeraren arabera: kafeak, teak eta infusioak. 
EI6.2 Kafeak, teak eta infusioak irizpide logikoen arabera —adibidez, munduko sailkapen ofiziala, erreferentziazko 
herrialdea eta marka komertziala— multzokatu behar direla onartzea. 
EI6.3 Infusio-erreferentzia bakoitzean, gutxienez informazio hau adierazi behar dela identifikatzea: 

- Marka komertziala. 

- Enpresa txigortzailea edo inportatzailea. 

- Landare-azpibarietatea (azpibarietatea bada). 

- Nahaste-kafe eta -teetan (blended), nahaste-osagaien proportzioa adieraztea. 

- Tea edo kafea prestatzeko modua. 

- Infusio-denbora, kafe- eta te-makina pistoidunetan egiten diren kafe eta teen kasuan. 

- Infusioa hostoekin edo poltsatxoekin (ez da hain gomendagarria) egiten den adieraztea. 

- Tea aromatizatua den edo teari esnea gehi dakiokeen adieraztea. 
EI6.4 Beste infusioak irizpide logiko eta aldaezinen arabera multzokatu behar direla onartzea. Irizpide hauen arabera, 
adibidez: 

- Ezaugarri organoleptikoak: baltsamikoak, garratzak, fruta-gustukoak eta abar. 

- Propietate terapeutikoak: erlaxagarriak, lasaigarriak, estimulatzaileak, digestio-laguntzaileak, diuretikoak eta 

abar. 

- Gero, lehengaiaren jatorri-zonak. 

- Erreferentzia bakoitzaren gutxieneko informazioari dagokionez, kafe eta teen antzeko irizpideak. 

Edukiak: 
1. Edari-eskaintzen karten alderdi orokorrak. 

- Edari-eskaintzen kartak. 
- Euskarria. 

• Idatzizkoa edo informatikoa. 
- Eskaintzen kartaren elementuak. 

• Fisikoak. 
- Tamaina eta formatua. 

• Estetikoak. 
-  Diseinu estetikoa, erreferentziak adierazteko modua eta apaingarriak. 
- Paper-mota, orrialde bakoitzeko erreferentzia-kopurua, eta letra-tipoa zein -tamaina. 

• Egiturazkoak. 
- Erreferentzia-kopurua eta erreferentziak multzokatzeko irizpideak. 
- Erreferentziak adierazteko modua eta gutxieneko informazioa. 
- Erreferentzia-hautaketan eragina duten faktoreak. 

• Establezimenduaren kokalekua eta kategoria. 

• Eskaintza gastronomikoa eta haren behin-behinekotasuna. 
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• Eskaintzaren aukera oparoa eta oreka. 
- Erreferentzien prezioaren ezarpena. 
- Karta digitalak. 

• Agenda kartak edo karta informatikoak. 
- Kartaren kudeaketa. 

• Denbora-erreferentzia. 

• Karta-txandaketa eta -iraunaldia. 
- Prezioak finkatzeko metodoak.  

2. Ardoen, garagardoen eta edari hordigarrien karta espezifikoaren elaborazioa. 
- Karta egitearen erantzukizuna. 

• Sommelierra eta haren laguntzaileak. 
- Erreferentzia-hautaketan eragina duten faktore espezifikoak: 

• Ardoen heldutasuna. 

• Establezimenduaren estiloa. 

• Moda, originaltasuna alde batera utzi gabe. 
- Ardoak egitura baten arabera multzokatzea. 

• Ardo-motak, aipamen geografikoak. 

• Tokiko ardoen ohizkanpokotasuna. 

• Beste zenbait irizpide. 
- Ardo-erreferentzien informazioa. 
- Ardo bereziak. 

• Urtabe-aukera. 

• Postreko ardoak. 
- Ardo-kartako prezioak finkatzeko metodoak. 
- Garagardoak. 

• Garagardoak egitura baten arabera multzokatzea. 

o Hartzidura-motaren arabera. 

o Garagardo-estiloaren edo -familiaren arabera. 

o Herrialde ekoizlearen arabera. 

o Tokiko edo eskualdeko garagardoen ohizkanpokotasuna. 

• Garagardo-erreferentzien informazioa. 
- Edari hordigarriak. 

• Edari hordigarriak egitura baten arabera multzokatzea. 

o Lehengaiaren jatorriaren arabera. 

o Edari-motaren arabera. 

o Herrialde ekoizleen edo aipamen geografikoaren arabera. 

o Tokiko edo eskualdeko edari hordigarrien ohizkanpokotasuna. 

o Beste zenbait irizpide. 

• Edari hordigarrien erreferentzien informazioa. 
- Garagardoen eta edari hordigarrien kartetako prezioak finkatzeko metodoak. 

3. Ur ontziratu, kafe, te eta beste zenbait infusioren karten espezifikotasuna. 
- Ur ontziratuak. 

• Ur ontziratuak egitura baten arabera multzokatzea. 

o Motaka, araudiaren arabera. 

o Mineralizazioaren arabera. 

o Gas-edukiaren nahiz -jatorriaren arabera. 

o Beste zenbait irizpide. 

• Tokiko edo eskualdeko ur ontziratuen ohizkanpokotasuna. 

• Ur ontziratuen erreferentzien informazioa. 
- Kafeak eta teak. 

• Kafeak eta teak egitura baten arabera multzokatzea. 

o Landare-barietatearen edo tea nahiz kafea prestatzeko prozesuaren arabera. 

o Sailkapen ofizialaren arabera. 

o Beste zenbait irizpide. 

• Kafe eta teen erreferentzien informazioa. 
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• Infusioaren prestaketa-mota. 
- Beste infusioak. 

• Beste infusioak egitura baten arabera multzokatzea. 

o Lehengaien izaeraren arabera. 

o Propietate diuretikoan, erlaxagarrien, lasaigarrien eta abarren arabera. 

o Beste zenbait irizpide. 

• Beste infusioen erreferentzien informazioa. 

• Ur ontziratuen, kafeen, teen eta beste infusioen kartetako prezioak finkatzeko metodoak. 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua 
SOMMELIERRAREN LANBIDEKO PRODUKTU HAUTATUEN ANALISI 
SENTSORIALAK ETA PRODUKTU HAUTATUEN ESKAINTZEN DISEINUA 
 

Kodea: MF1108_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: 
UC1108_3: Sommelierraren lanbideko produktu hautatuen analisi sentsorialak egitea eta produktu hautatuen eskaintzak 
diseinatzea. 

 
Iraupena: 60 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Dastatzeko aukeratu diren sommelierraren lanbideko produktu hautatuak hornitzaileei eskatzea, establezimenduko 
behar gastronomikoen eta bezeroen arabera. 

EI1.1 Elikagai-azoketan, ikastaroetan, banatzaileen aurkezpenetan eta upeltegietan dastatutako produktu hautatuen 
dosierrak egitea, produktu-mota aintzat hartuta. 

- Produktu hautatuen txosten xeheak egitea, datu hauek adieraziz: marka komertziala, enpresa, aipamen 

geografikoa (baldin badago), elaborazio-ezaugarriak, banatzaileak eta prezioa. 

- Dastatutako produktu hautatuen ezaugarri organoleptikoak deskribatzea eta haien segmentuaren 

testuinguruan dituzten abantaila konparatiboak (prezioa, produktu-mota edo aipamen geografikoa) azaltzea. 
EI1.2 Produktu hautatuen zerrendak egitea (motaren arabera sailkatuta), aldizkari espezializatuetan eta webguneetan 
lortutako informazioarekin nahiz sektoreko profesionalek emandako informazioarekin, datu-banku on bat izateko. 
EI1.3 Dastatzeko hautatutako produktu hautatuak idatziz, postaz, faxez edo posta elektronikoz eskatzea hornitzaileei 
eta/edo enpresei, alderdi hauek aintzat hartuz: 

- Nahi den produktuaren marka, mota eta (hala badagokio) uzta-urtea argi adieraztea. 

- Landare- edo animalia-barietateari, lehengaiari elaborazio- eta ontze-prozesuari (hala badagokio), bestelako 

alderdi interesgarriei eta prezioari buruz ez dakizkigun datuak eskatzea. 

- Estandarrak ez diren formatuak eskuratzeko aukerari buruzko informazioa eskatzea. 

- Laginak ordaintzeko bide egokia ezartzea. 

A2: Hornitzaileek bidalitako eta banatzaileek enpresara eramandako produktu hautatuen laginak dastatzeko prestatzea. 
EI2.1 Ardo-moten arabera antolatzea eta multzokatzea laginak eta irizpide horren arabera antolatzea dastaketa-
sekuentzia, dastaketa metodologiaren arabera egin dadin. 
EI2.2 Produktu hautatuen zerbitzu-tenperatura egiaztatzea eta, zuzena ez bada, zuzentzea. 
EI2.3 Dastatzeko kopa, baso eta platerak (behar dena), fitxak eta material osagarria prest jartzea. 
EI2.4 Dastaketa egiten lagunduko duten pertsonei deitzea. 
EI2.5 Aretoan usain arrarorik, zaratarik eta muturreko tenperaturarik —produktu hautatuen azterketari balioa ken 
diezaiokeen alderdirik— ez dagoela egiaztatzea. 
EI2.6 Laguntzaile batek laginak hausaz kodetzea, markak ikus ez daitezen eta aurreiritziak sor ez daitezen. 

A3: Sommelierraren lanbideko produktu hautatuak dastatzeko metodologia identifikatzea eta aplikatzea. 
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EI3.1 Dastaketa-motak eta haiei dagozkien faseak identifikatzea eta egokiak zer produkturentzat diren adieraztea. 
EI3.2 Dastaketa-proben emaitzak alda ditzaketen faktoreak deskribatzea, haiek saihesteko, eta dastaketa behar 
bezala egiten laguntzen duten ingurune-kondizioak deskribatzea. 
EI3.3 Sommelierraren lanbideko produktu hautatuak dastatzeko kasu praktikoetan: 

- Dastaketa-mota bakoitzerako behar diren tresnak deskribatzea, produktu hautatuen izaera eta lortu nahi 

diren helburuak aintzat hartuz. 

- Produktu hautatuak dastatzeko ezarritako arauak eta oinarrizko kondizioak —dastaketa fidagarria dela 

bermatzen dutenak— azaltzea. 

- Produktu hautatuak dastatzeko ordena logikoa ezartzea, emaitza fidagarria dela ziurtatzeko. 

- Produktu hautatuak dastaketa behar bezala egiteko erritmoa ezarriz dastatzea. 

A4: Sommelierraren lanbideko produktu hautatuen ezaugarri organoleptikoak ezagutzea. 
EI4.1 Jeneroen ezaugarriak, dastaketan hautematen direnak, bereiztea. 
EI4.2 Sommelierraren lanbideko produktu hautatuak dastatzeko kasu praktikoetan: 

- Produktu batzuen eta besteen arteko zapore-, usain-, testura-aldeak eta bestelako ezaugarri-aldeak 

hautematea, produktu bakoitza dastatzeko metodologia egokia erabiliz. 

- Dastatutako produktu hautatuen ezaugarri organoleptikoak deskribatzea, hiztegi espezifikoa erabiliz. 

- Sommelierraren lanbideko produktu hautatuak dastatzeko fitxak identifikatzea eta betetzea.  
EI4.3. Errepikatzeko eta berriz hautemateko moduko informazio sentsoriala izatea, produktu hautatuen dastaketan 
laguntzeko. 

A5: Sommelierraren lanbideko produktu hautatuak ebaluatzea eta sailkatzea, haien eskaintzak diseinatzea, eta 
proposatutako helburuetara zenbateraino egokitzen diren baloratzea. 

EI5.1 Sommelierraren lanbideko produktu hautatuak egiten diren zona nagusiak deskribatzea eta, hala badagokio, 
haien ezaugarri organoleptikoak identifikatzea. 
EI5.2 Produktu bakoitzaren nortasuna baloratzea, konposizioari eta aipamen geografikoari (halakorik badu) 
erreparatuta. 
EI5.3 Sommelierraren lanbideko produktuen analisi sentsoriala egiteko kasu praktikoetan: 

- Aztertutako produktuei buruzko iritzi sendo eta errepikagarriak eratzea. 

- Dastaketa egiteko helburuetara produktu zenbateraino egokitzen diren baloratzea. 

A6: Sommelierraren lanbideko produktuen kartak egitea, jatetxe-arloko establezimenduaren eskaintza gastronomikora eta 
kategoriara egokitu daitezen. 

EI6.1 Olibekin egindako olio-motak identifikatzea, indarrean den araudiaren arabera. 
EI6.2 Oliba-olio birjina estra egiteko prozesuaren fase nagusiak eta haren kalitate-faktoreak deskribatzea, eta 
Espainiako aipamen geografikoak, jatorri jakin bateko olibak, oliba-olioaren ezaugarri organoleptikoak eta bizi-zikloa 
identifikatzea. 
EI6.3 Gazta-mota nagusiak adieraztea, eta haiek egiteko erabilitako esnea, gazta egiteko prozesuaren fase nagusiak, 
gazten ezaugarri organoleptikoak eta jatorria identifikatzea. 
EI6.4 Espainiako eta atzerriko gazten aipamen geografiko nagusiak deskribatzea, eta Stressako Hitzarmenaren bidez 
babestutako gazta-motak eta jatorrizko herrialdeko bermea duten gaztak identifikatzea. 
EI6.5 Urdaiazpiko-, zezin- nahiz hestebete-motak, foie-grasa mi-cuit erara edo kontserban eta sommelierraren 
lanbideko beste produktu hautatu batzuk deskribatzea, eta haiek egiteko lehengaiak, elikadura (hala badagokio), 
produktua egiteko prozesuaren fase nagusiak, ezaugarriak, jatorria eta aipamen geografikoa (hala dagokionean). 
EI6.6 Kabiar-motak, arrain ketu nahiz arrain gazitu motak eta beste arrain-, molusku- eta krustazeo-kontserba hautatu 
batzuk deskribatzea, eta haiek egiteko prozesua, haien ezaugarriak eta aipamen geografikoa (hala dagokionean) 
laburki azaltzea. 
EI6.7 Ongailu hautatuak deskribatzea, besteak beste, Jerezko, Huelvako konderriko eta Andaluziaren mendebaldeko 
beste leku batzuetako ozpinak, Modenako ozpin baltsamikoa, harri-gatzak, itsas gatzak, gatz naturalak zein 
aromatizatuak, espezia hautatuak eta antzeko produktuak deskribatzea, eta haiek egiteko prozesua, haien 
ezaugarriak eta aipamen geografikoa (hala dagokionean) laburki azaltzea. 
EI6.8 Sommelierraren lanbideko produktu hautatuen kartak egiteko kasu praktiko batean: 

- Erreferentziak produktuaren izaeraren arabera multzokatzea. 

- Oliba-olio birjina estren karta bat diseinatzea eta egitea, erreferentzia bakoitza behar bezala sailkatuz eta 

adieraziz. 

- Gazta-karta bat diseinatzea eta egitea, erreferentzia bakoitza behar bezala sailkatuz eta adieraziz. 

- Produktu hautatuen erreferentzia bakoitzari buruz nahikoa informazio ematea. 

- Establezimenduak behar bezala funtzionatzeko behar den sommelierraren lanbideko produktu hautatuen 

karta-kopurua definitzea. 
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A7: Sommelierraren lanbideko produktu hautatuen kartak aztertzea, eta haien ezaugarri nagusiak identifikatzea. 
EI7.1 Sommelierraren lanbideko produktu hautatuen karten analisia (egiazkoa edo itxurazkoak) egiteko kasu praktiko 
batean: 

- Karten formatua eta egitura aztertzea eta abantailak eta desabantailak azaltzea. 

- Kartako erreferentziak multzokatzeko modua aztertzea, erreferentziak antolatzeko irizpideak zehaztuz. 

- Marka bakoitzean eskaintzen den informazioa egiaztatzea eta nahikoa den ala ez argudiatzea. 

- Kartaren idazkeran edo prestaketan akatsak aurkitzea eta haiek zuzentzeko proposamenak egitea. 
EI7.2 Sommelierraren lanbideko produktu hautatuen karten analisia egiteko kasu praktiko batean, haiei buruzko 
txosten laburra idaztea eta hobetzeko proposamenak egitea. 

A8: Sommelierraren lanbideko produktu hautatuen eskaintzen prezioak kalkulatzea, establezimenduaren helburuak aintzat 
hartuz. 

EI8.1 Eskaintza gastronomikoaren kostua eta prezioa osatzen duten elementuak sailkatzea eta ondorioztatzea. 
EI8.2 Merkatu-ekonomia batean sommelierraren lanbideko produktu hautatuen prezioak finkatzeko funtsezko 
mekanismoak azaltzea. 
EI8.3 Sommelierraren lanbideko produktu hautatuen kartak egiteko kasu praktiko batean, produktuen prezioak 
establezimenduaren helburuen arabera zehaztea. 

 

Edukiak: 

1. Sommelierraren lanbideko elikagai hautatuen analisi sentsoriala. 
- Lehentasunek analisi sentsorialean duten eragina. 
- Analisi sentsorialaren, teknikoaren, instrumentalaren eta hedonikoaren arteko desberdintasunak. 
- Elikagaien ezaugarriak. 
- Ostalaritzan elikagaien analisi sentsoriala egiteko baliabideak. 
- Oinarrizko ezaugarri sentsorialak hautematea. 
- Ostalaritzan elikagaien analisi sentsoriala egiteko metodologia. 

2. Oliba-olio birjina estraren analisi sentsoriala eta ezagutza, eta oliba-olio birjina estraren 
eskaintzaren karta egitea. 

- Jateko olio-motak. 
- Oliba-olioen sailkapen komertziala. 
- Oliba-olio birjina estra. 

• Oliba-olio birjina estraren konposizioa. 

• Oliba-olio birjina estraren elaborazioa. 

• Olioen bizi-zikloa. 

• Oliba-olio birjina estraren kalitate-faktoreak. 
- Sor-marka babestua duten Espainiako olioak. 
- Olioen analisi sentsoriala. 

• Espainiako eta nazioarteko olioen dastaketa. 
- Oliba-olio birjina estrak jatetxe-arloan. 
- Oliba-olio birjina estren karta. 

• Karta digitalak. 

• Kartaren kudeaketa. 

• Oliba-olio birjina estren prezioak finkatzeko metodoak. 

3. Gazten analisi sentsoriala eta ezagutza, eta gazta-eskaintzaren karta egitea. 
- Gazta. 

• Konposizioa. 

• Lehengaia. 
- Pasta prentsatuko gazta egiteko prozesuaren faseak. 
- Gaztak sailkatzeko irizpideak. 
- Gaztaren aurkezteko modua. 
- Gaztaren kalitate-faktoreak. 

• Aipamen geografikoa duten Espainiako gaztak. 

• Aipamen geografikoa duten atzerriko gaztak. 

• Stressako Hitzarmena. 
- Gazten analisi sentsoriala. 
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• Espainiako eta nazioarteko gazta adierazgarrien dastaketa. 
- Gaztak jatetxe-arloan. 
- Gazta-karta. 

• Gazta-karta digitalak. 

• Kartaren kudeaketa. 

• Oliba-olio birjina estren prezioak finkatzeko metodoak. 

4. Zuzenean kontsumitzeko beste produktu hautatu batzuen analisi sentsoriala eta ezagutza, eta 
haien eskaintzaren karta egitea. 

- Sommelierraren lanbideko produktu hautatu nagusiak, olio eta gazta ez direnak. 
- Urdaiazpikoen, zezinen, atun gatzatuaren, hestebeteen, mi-cuit erara egindako foie-grasaren, kabiarraren, 

kontserben, erdikontserben, produktu ketuen, ozpin hautatuen, gatzen eta zuzenean kontsumitzeko beste elikagai 
batzuen ezaugarriak eta bizi-zikloa. 

- Sommelierraren lanbideko produktu hautatuen analisi sentsoriala. 
- Elikagai hautatuen karta. 

• Karta digitalak. 

• Sommelierraren lanbideko produktu hautatuen prezioak finkatzeko metodoak. 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua 
JATETXE-ARLOKO UPELTEGIEN KUDEAKETA 
 

Kodea: MF1109_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: 
UC1109_3: Jatetxe-arlorako ardoak kontserbatzeko eta ontzeko upeltegien funtzionamendua kudeatzea eta haiek martxan 
jartzeko aholku ematea. 

 
Iraupena: 60 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Upeltegi bat egiteko beharrezko diseinuari, kokalekuari, tamainari, ingurune-ezaugarriei eta ekipoei buruzko informazioa 
aztertzea, upeltegiak bete beharreko oinarrizko kondizioak aintzat hartuz. 

EI1.1 Upeltegi bat definitzea eta bete behar dituen oinarrizko kondizioak identifikatzea. 
EI1.2 Ardoek eta edariek behar bezalako bilakaera izan dezaten eta haien kalitatea behar bezala manten dadin 
upeltegiak bete behar dituen eskakizunak eta ingurune-ezaugarriak definitzea. 
EI1.3 Upeltegiak diseinatzeko kasu praktikoetan: 

- Upeltegiaren kokaleku, tamaina, edukiera, aurrekontu eta han kontserbatuko diren ardo- eta edari-motei 

buruzko informazioa aztertzea.  

- Planteatutako proiektuak hobetzeko proposamenak egitea. 

- Upeltegiaren tamaina establezimenduaren eskaintzaren eta espero diren salmenten arabera kalkulatzea. 
EI1.4 Ardoa eta beste edari batzuk ezin hobe kontserbatuko direla bermatzen duten kontserbazio-ekipoak 
identifikatzea. 
EI1.5 Ekipoak eta ardo- naiz bestelako edari-motak erlazionatzea, eta edari bakoitzerako ekipo egokiena zein den 
identifikatzea. 
EI1.6 Ardoa eta beste edari batzuk kontserbatzeko oinarrizko ekipoak eta upeltegirik ez duten establezimenduetan 
ekipo horientzako kokaleku onena identifikatzea. 
EI1.7 Jatetxe-arloko upeltegi baten kasu praktiko batean: 

- Ekipoak hautatzea. 

- Ardoa eta beste edari batzuk kontserbatzeko ekipoentzako kokaleku onena erabakitzea. 

- Upeltegi baten aurrekontua egitea. 
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A2: Ardoak eta beste edari batzuk upeltegian kontserbatzeko eta ontzeko prozesua aztertzea. 
EI2.1 Ardoen eta beste edari batzuen upeltegiko bilakaera- eta ontze-prozesua deskribatzea. 
EI2.2 Ardoak eta beste edari batzuk kontserbatzeko eta ontzeko prozesuak eta ingurune-kondizioak erlazionatzea. 
EI2.3 Ardoak eta edariak kontserbatzeko eta ontzeko kasu praktikoetan, haiek ahalik eta hobekien kontserbatzeko 
ingurune- eta denbora-kondizioak identifikatzea eta ardo eta edari horiek kontsumitzeko une egokiena definitzea. 

A3: Ardoak eta beste edari batzuk hornitzeko, jasotzeko eta biltegiratzeko prozesuak aztertzea, definitzea eta garatzea, eta 
haiek kontrolatzeko neurriak eta baliabideak zehaztea. 

EI3.1 Ardoak eta jatetxe-arloan erabiltzen diren beste edari batzuk hornitzeko beharrak identifikatzeko ohiko 
metodoak azaltzea, horretarako prozesuak zehaztuz. 
EI3.2 Kondizio bereziak behar dituzten produktuak (uharteetako edo nazioarteko produktuak) erosteko eta jasotzeko 
prozedurak azaltzea, horretarako prozesuak zehaztuz. 
EI3.3 Ardoak eta beste edari batzuk aurkezteko eta merkaturatzeko ohiko moduak deskribatzea, eta haien kalitateak, 
ezaugarriak eta leheneratzeko nahiz kontserbatzeko beharrak adieraztea. 
EI3.4 Ardoak eta beste edari batzuk jasotzeko ohiko sistemak eta prozesuak azaltzea, eta edari horien egoeraren, 
izaeraren eta esleitutako kontsumoaren arabera egin beharreko eragiketak deskribatzea. 
EI3.5 Ardoak eta beste edari batzuk hornitzeko kasu praktikoetan, ardoak eta beste edari batzuk biltegiratzeko eta 
banatzeko ohiko sistemak eta prozesuak konparatzea eta haien egokitasuna identifikatzea. 
EI3.6 Edariak jasotzeko eta biltegiratzeko kalitate-kontroleko prozesuak definitzea; hauek jaso behar ditu: 

- Araudi higieniko-sanitarioaren identifikazioa. 

- Kontrol-tresnen eta -gailuen identifikazioa. 

- Behar diren kontrol-eragiketa, -fase edo -probak. 

- Kalitatearen ezaugarrien aldakortasunean esku hartzen duten kausa-efektu faktoreak deskribatzea. 

- Horniduren kalitatea ebaluatzeko prozedurak, partidetan onartzeko. 
EI3.7 Ardoak eta beste edari batzuk biltegiratzeko eta banatzeko ohiko prozesuak azaltzea eta zehaztea; hauek jaso 
behar dira: 

- Sistemen definizioa; ekipamendu-beharrak, ordenatze-irizpideak eta abantaila konparatiboak adierazi behar 

dira, elikagai, edari eta bestelako material nagusien arabera. 

- Barne-banaketako bideen diseinua, denborak eta eskura dauden baliabideak optimizatuz. 
EI3.8 Hornidura-kudeaketako eta biltegi-kontroleko kasu praktikoetan: 

- Erabil daitezkeen hornikuntza-iturriak identifikatzea. 

- Hornikuntzarako beharrezko prozesua garatzea, eta dagozkion dokumentuak formalizatzea. 

- Edariak jasotzeko eta kontrolatzeko prozesua garatzea, ezarritako metodoen arabera. 

- Edariak kudeatzeko eta kontrolatzeko programa informatikoak erabiltzea. 
EI3.9 Hornikuntza-sistemetan ingurumena babesteko jardunbide egokiak betetzea, hondakinak berrerabiltzea, 
birziklatzea eta murriztea sustatzeko. 

A4: Ardoen eta edarien inbentarioak formalizatzea eta kontrolatzea, haien kopurua eta txandakatze- eta kontserbazio-maila 
jakiteko. 

EI4.1 Jatetxe-arloko ardoen eta beste edari batzuen inbentarioak kontrolatzeko eta baloratzeko ohiko sistemak eta 
prozesuak konparatzea. 
BI4.2 Izakinak eta bajak ekonomikoki baloratzeko eta birjartzeko eta amortizatzeko planak prestatzeko prozedurak 
justifikatzea. 
BI4.3 Epe laburrera, ertainera eta luzera birjartzeko eta amortizatzeko planak proposatzea, aurrez finkatutako aldi 
bakoitzerako erabilera-aurreikuspenak kontuan hartuta. 
EI4.4 Inbentarioak formalizatzeko eta kontrolatzeko kasu praktikoetan: 

- Inbentario-kontrolen emaitzak egiaztatzea, behar diren laginketak eta zuzenketak eginez. 

- Inbentarioak eguneratzea, eta ardoak eta beste edari batzuk eta haien kontserbazio- eta/edo zerbitzurako 

behar diren ekipo eta tresnak arrazoiz erabiltzeko gutxieneko stocka, gehieneko stocka eta stock egokia 

justifikatzea. 

- Ardoen eta beste edari batzuen, ekipoen eta tresnen kopuruari, kontsumo-mailari, txandatze-mailari eta 

kontserbazio-mailari buruzko txostenak formalizatzea, eta izakinak, galerak eta birjartzeko beharrak 

ekonomikoki baloratzea. 

- Erosteko eskaerak egitea. 

- Inbentarioak kudeatzeko eta kontrolatzeko programa informatikoak erabiltzea. 

A5: Upeltegiko kontsumoak kontrolatzeko ohiko prozedurak aztertzea nahiz aplikatzea, eta haien logika argudiatzea. 
EI5.1 Jatetxe-arloko kontsumoak kontrolatzeko ohiko dokumentazioa eta aplikazio informatikoak bereiztea eta haien 
ezaugarriak zehaztea. 
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EI5.2 Upeltegiko kontsumoak kontrolatzeko kasu praktikoetan: 

- Eskaera-txartelak ezarritako arauen arabera bete direla egiaztatzea. 

- Beste sail batzuei utzitako produktuen transferentzia-txartelak bete direla egiaztatzea, produktuen egiazko 

kostua jakiteko. 

- Produktuak jasotzeari, biltegiratzeari, banatzeari eta kontsumitzeari buruzko datu guztiak zuzenak direla eta 

ezarritako euskarrietan eta finkatutako prozedura eta kodeak erabiliz erregistratzen direla egiaztatzea. 

 
 
Edukiak: 

1. Upeltegia jatetxe-arloan. 
- Upeltegien tipologia. Ezaugarriak. 

• Lurpeko upeltegiak. 

• Obra-upeltegiak eta panel-upeltegiak.  
- Jatetxe-arloko upeltegietan arkitektura-elementuek duten eragina. 

• Upeltegien kokalekua. 

• Barnealdearen diseinua eta hornidura. 

• Irisgarritasuna. 
- Upeltegien ingurune-kondizioak. 

• Tenperatura, higrometria eta aireztapena. 

• Argiztapena eta segurtasuna. 
- Ekipamenduak. 
- Upeltegi-proiektu eta -diseinu errazak egitea. 
- Upeltegien oinarrizko aurrekontuak. 

2. Ardoen eta jatetxe-arloko beste edari alkoholiko batzuen kontserbazioa eta bilakaera. 
- Ardoak produktu bizi gisa duen bilakaera. 
- Urtabea etiketetan. 
- Ardoaren bizi-zikloak: 

• Ardoa egiteko prozesuaren, zonaren eta estiloaren arabera. 

• Ingurune-kondizioen arabera. 
- Ardoa botilan ontzea. 

• Ardoaren estiloaren arabera. 

• Ingurune-kondizioen arabera. 
- Merkatu-ardoen heldutasuna. 

• Merkatu-ardo helduak. 

• Merkatu-ardo heldugabeak. 
- Ardoa inbertsio gisa. 
- Kontsumitzeko une egokiena. 

• Ardoen alterazioak: 

• Edukia. 

• Edukitzailea.  
- Botilen posizio egokiena. 
- Tapoiak: 

• Kortxozkoak. Naturalak. Aglomeratuak. 

• Beste zenbait tapoi sintetiko. 

• Hariko tapoia. 

• Kortxoak edo tapoiak ardoa kontserbatzeko duen garrantzia. 

3. Hartzidura bidezko beste edari alkoholiko batzuen eta edari hordigarrien kontserbazioa. 
- Garagardoa eta haren bilakaera. 
- Garagardoaren bizi-zikloak: 

• Garagardoa egiteko prozesuaren eta garagardo-estiloaren arabera. 

• Ingurune-kondizioen arabera. 
- Gordetzeko garagardoa (bière de garde). 
- Lehentasunezko kontsumo-data. 
- Sagardoa eta haren bilakaera. 
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- Edari hordigarrien bilakaera. 
- Edari hordigarrien heldutasuna.  

4. Ardoen eta jatetxe-arloko beste edari alkoholiko batzuen hornikuntzaren eta banaketaren 
kudeaketa. 

- Erosteko metodoak: 

• Kanpo-hornikuntza. Hornitzaileen aukeraketa. 

• Kanpo- eta barne-hornikuntza desberdintzea. Hornikuntza-mota bakoitzaren prozedurak. 
- Produktuen kalitate-kontrolak. Garraioaren garrantzia. 
- Produktuetan agertutako akatsak eta kausa posibleen diagnostikoa. 
- Ardoak eta beste edari alkoholiko batzuk biltegiratzeko sistema. 
- Eguneko upeltegia. 
- Ardoak txandatzeko metodoak. 
- Ardoak aurkezteko eta merkaturatzeko modua. 
- Ardoak biltegiratzeari eta kontserbatzeari buruzko araudi higieniko-sanitarioa. 
- Ingurumen-jardunbideak: hondakinen birziklapena eta tratamendua. 

5. Ardoen eta jatetxe-arloko beste edari alkoholiko batzuen kontsumo- eta inbentario-kontrola. 
- Dokumentu-erregistroak (eskaera-txartelak, transferentzia-txartelak, izakinen fitxak). 
- Inbentarioak eta stockak kudeatzeko eta kontrolatzeko metodoak, eskuzkoak zein informatizatuak. 
- Inbentarioak: 

• Motak. 

• Inbentarioak kontrolatzeko sistemak. 
- Stockak: 

• Edari-motaren araberako sailkapena. 

• Kontsumo-kontrola. 
- Txostenak idaztea. 

 
 
 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua 
ARDOEN ZERBITZU ESPEZIALIZATUA 
 

Kodea: MF1110_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: 
UC1110_3: Ardoen zerbitzu espezializatuaren prozesuak egitea. 

 
Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ardoen zerbitzu espezializatua emateko jatetxe-arloko establezimenduek dituzten beharrak —giza baliabideak, baliabide 
materialak eta lekua— aztertzea. 

EI1.1 Zerbitzua eskaintzeko aukeraren eta emateko beharren arteko erlazioa ebaluatzea, zerbitzua identifikatutako 
baliabideetara egokitzeko. 
EI1.2 Ardoen zerbitzu espezializatua emateko kasu praktiko batean, alderdi hauek identifikatzea: 

- Zerbitzua emateko behar diren ekipo eta tresnak. 

- Zerbitzua emateko behar diren langileak. 

- Zerbitzua emateko behar diren ardoak. 

A2: Bezero-motak, ardoak saltzeko teknikarik eraginkorrenak eta informazio-beharrak, erreklamazioak eta kexak 
interpretatzeko eta ebazteko prozedurak aztertzea. 
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EI2.1 Bezero-motak identifikatzea, eta haien jarrerak eta ohiko portaerak deskribatzea. 
EI2.2 Ardoa saltzeko teknikak identifikatzea, eta bezero-mota, jatetxe-arloko formula eta zerbitzu desberdinetarako 
aplikazioa aztertzea. 
EI2.3 Aurrez definitutako eskaera-mota baten gustu eta ohituretara egokitzen den ardoa proposatzea. 
EI2.4 Ardoak zerbitzatzen eta kontsumitzen diren establezimenduetako informazio-eskaera mota ohikoenak bereiztea. 
EI2.5 Erreklamazioak sarri egiten diren edo bezeroekin gatazka-egoerak gerta daitezkeen egoerak aintzat hartzea. 
EI2.6 Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen babesari aplikatzeko legedia identifikatzea. 
EI2.7 Ahozko eta ez-ahozko komunikaziorako eta komunikazio paraberbalerako teknikak eta trebetasun sozialak 
identifikatzea, eta aztertutako egoerekin erlazionatzea. 
EI2.8 Ardoen zerbitzuarekin edo kontsumoarekin lotutako informazio-eskaeren edo erreklamazioen kasu praktikoetan: 

- Informazioa sortutako egoeraren arabera identifikatzea eta hautatzea. 

- Informazio-behar jakinen ebazpenaren itxura egitea, establezimendu- eta bezero-motaren arabera egokituz. 

- Aldeen arteko gatazkak adostasun bidez ebaztearen itxura egitea, jarrera segurua, zuzena eta objektiboa 

erakutsiz. 

- Egindako kontsulta edo erreklamazioa noiz erregistratu behar den zehaztea. 
EI2.9. Nork bere gain hartzea bezeroak kortesiaz eta dotoreziaz eta zerbitzua ematen duen entitatearen irudi ona 
sustatuz artatzeko beharra. 

A3: Plater bakoitza zer ardorekin uztartu aholkatzea, plateren osagaiak eta haiek prestatzeko teknikak zenbait ardo-
motarekin erlazionatuz. 

EI3.1 Plateren eta saltsen osagai nagusiak identifikatzea, haietara hobekien egokitzen den edaria gomendatzeko. 
EI3.2 Sukaldaritza-teknika nagusiek produktuengan dituzten efektuak identifikatzea, eta zenbait ardo-motarekin 
ezkontzeko aukerarekin edo aukerarik ezarekin erlazionatzea. 
EI3.3 Plater bakoitza zer ardorekin uztartu aholkatzeko kasu praktiko batean:  

- Bezeroak aukeratutako menuaren osagai nagusiak identifikatzea. 

- Bezeroak aukeratutako menuko plater bakoitza prestatzeko teknika nagusiak identifikatzea. 

- Bezeroak aukeratutako menuarekin hobekien ezkontzen den ardoa hautatzea establezimenduko eskaintzatik 

eta bezeroari aholku ematea. 

A4: Ardoen zerbitzu espezializatuko prozesuak egitea, mota bakoitzerako egokienak diren teknikak eta zerbitzatze-arauak 
erabiliz. 

EI4.1 Ardoen zerbitzu espezializatuko faseak deskribatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI4.2 Ardoak zerbitzatzeko teknikak identifikatzea, haien ezaugarriak, abantailak eta desabantailak azaltzea, eta mota 
bakoitzerako eta zerbitzatze-arauetarako egokiak direla justifikatzea. 
EI4.3 Ardoen zerbitzu espezializatua emateko kasu praktiko batean: 

- Bezeroari ardo-eskaintza deskribatzea eta ardo bakoitzari buruzko informazioa eskaintzea. 

- Mahaikideak aukeratutako menua eta harekin hobekien ezkontzen den ardoa erlazionatzea, eta zergatik 

aukeratu den argudiatzea.  

- Bezeroaren eskaera ezarritako prozeduraren arabera jasotzea. 

- Eskainiko den ardoa eta hura behar bezala zerbitzatzeko eta dastatzeko tresna egokiena erlazionatzea, eta 

horren logika argudiatzea. 

- Zenbait ardo-mota irekitzeko metodoak eta eskainiko den ardoa erlazionatzea, eta horren logika argudiatzea. 
EI4.4 Jatetxe-arloko establezimendu baten sailak identifikatzea eta haietako bakoitzaren funtzioak azaltzea. 
EI4.5 Ardoan espezializatutako langileek beste sail edo langile batzuekin zerbitzuan zehar duten harremana azaltzea, 
eta beharrezko komunikazioak formalizatzea kasu praktikoetan. 

A5: Ardoen zerbitzuko tresnak egoera onean mantentzea, haien balio-bizitza luzatzeko. 
EI5.1 Ardoen zerbitzuko tresnak identifikatzea eta zertarako balio duten deskribatzea. 
EI5.2 Ardoen zerbitzuko tresnak eta haiek garbitzeko produktu egokiak erlazionatzea. 
EI5.3 Ardoen zerbitzu osteko kasu praktiko batean, erabilitako tresnak zaintzeko beharrak aztertzea, eta tresna horien 
mantentze-lanak egiteko teknikekin erlazionatzea. 

A6: Aretoko zerbitzuaren prozesu errazak egitea, beharrezkoa bada zerbitzu hori ematen laguntzeko.  
EI6.1 Aretoko zerbitzuaren kasu praktiko batean, establezimenduaren eskaintza gastronomikoa aztertzea. 
EI6.2 Aretoko elikagai- eta edari-zerbitzuko baxera, mahai-tresnak eta antzekoak identifikatzea, eta haiek mahaian 
jartzeko modua azaltzea. 
EI6.3 Aretoko elikagai- eta edari-zerbitzuko teknikak deskribatzea, eta jatetxe-arloko establezimendu-motekin eta 
formulekin erlazionatzea. 
EI6.4 Aretoko zerbitzuari laguntza emateko kasu praktiko batean, aretoko elikagai- eta edari-zerbitzuko faseak 
identifikatzea eta haietako bakoitzerako teknika egokiak deskribatzea eta erabiltzea. 
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Edukiak: 

1. Giza baliabideak eta baliabide materialak. 
- Jatetxeko brigada.  

• Maîtrea. 

• 2. maîtrea. 

• Sektoreko burua. 

• Sommelierra. 

• Zerbitzaria edo lerroko burua. 

• Zerbitzari laguntzailea. 
- Ardo-zerbitzurako mise en placea. 

• Mise en placea egitea. 

• Lokalaren garbiketa. 

• Mantelen eta mihiseriaren aldaketa. 

• Altzariak prest jartzea:  

o Garraiatzeko orgak. 

o Mahaiak. 

o Aulkiak. 

o Arasak. 

o Barra. 

o Botilentzako apalak. 

• Materiala prest jartzea: 

o Erretiluak. 

o Ontziak eta ontzi-oinak. 

o Xanpain-ontzia. 

o Ardo beltzetarako saskitxoak. 

o Dekantagailuak. 

o Dekantatzeko eta oxigenatzeko pitxerrak edo flaskoak. 

o Tastevina. 

o Termometroa. 

o Kortxo-kentzekoak. 

o Botila-irekitzekoak. 

o Botila-azpikoak. 

o Lepo egiteko pintza. 

o Tapoiak. 

o Kandelak. 

o Baxera. 

o Beirateria. 

o Bezeroen eskaerak jasotzeko bloka. 

• Ekipoen errepasoa. 

o Botilategiak eta hotz-ganberak. 

o Upeltegiak. 

o Izotz-makina. 

• Erabiltzen diren tresnak zaintzeko eta haien mantentze-lanak egiteko teknikak. 

• Mahaiak muntatzea. 

2. Ardoak saltzeko teknikak. 
- Bezeroen tipologia. 
- Ardo-salmentako iradokizunak, jatetxe-motaren arabera: 

• Jatetxe tematikoak. 

• Autore-sukaldaritza. 

• Jatetxe tradizionala. 
- Ardo-salmentako iradokizunak, bezero-motaren arabera: 

• Espainiakoa. 

• Nazioartekoa. 
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- Ardo-salmentako iradokizunak, zerbitzu-motaren arabera: 

• Karta. 

• Dastaketa-menua. 

• Menu hitzartua. 

• Buffeta. 

- Kexak eta erreklamazioak ardo-salmentan. 

- Mahaiko protokoloaren oinarrizko arauak. 

- Komunikazio-teknikak. 

- Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen babesa: 

• Espainian eta Europar Batasunean aplikatzeko araudia. 

3. Eskaintza gastronomikoaren eta ardoen arteko ezkontza. Uztartzea. 
- Uztartzearen definizioa eta garrantzia. 

- Elikagaiak eta edariak erlazionatzeko irizpideak: 

• Testura. 

• Aroma. 

• Kolorea. 

• Dastamen-oreka. 

- Ardoak hauekin ezkontzea: 

• Aperitiboak. 

• Hasierakoak. 

• Arrainak. 

• Haragiak. 

• Postreak. 

- Konbinazio ohikoenak. 

- Uztartzearen etsaiak. 

4. Ardoen zerbitzu espezializatuaren prozesua. 
- Ardo-eskaerak jasotzea. Zirkuitua. 

- Kartako ardoak txandatzea: 

• Ospea. 

• Errentagarritasuna. 

- Ardoei buruz aholku ematea. 

- Zerbitzatzeko moduak: 

• Ezaugarriak. 

• Abantailak. 

• Eragozpenak. 

- Zerbitzatzeko eta mahaitik gauzak jasotzeko arau orokorrak. 

- Ardo-botilak irekitzea. 

- Dekantatzea: helburua eta teknika. 

- Hauen ezaugarriak, funtzioa eta motak: 

• Botilak. 

• Kortxoak. 

• Etiketak. 

• Kapsulak. 
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6. prestakuntza-modulua:  
OSTALARITZAKO SEGURTASUNA, HIGIENEA ETA INGURUMENAREN 
BABESA 

 

Kodea: MF0711_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0711_2: Ostalaritzako segurtasun- eta higiene-arauen eta ingurumena 

babestekoen arabera jardutea. 

 
Iraupena: 60 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ostalaritzako jardueraren kalitate higieniko-sanitarioa ziurtatzeko, indarrean dauden eta beharrezkoak diren arau eta 
neurriak ezagutzea eta aplikatzea. 

EI1.1 Ostalaritzako instalazioekin, lokalekin eta tresnekin erlazionatutako eta nahitaez bete behar diren arau higieniko-
sanitarioak identifikatzea eta interpretatzea. 
EI1.2 Ekoizpen- edo zerbitzu-prozesuetan eta -bitartekoetan eta lan-ohituretan higienea ez zaintzeak produktuetan 
eta kontsumitzaileen segurtasunean dituen osasun-ondorioak zenbatestea. 
EI1.3 Ostalaritzako ekipoek eta instalazioek bete behar dituzten baldintza higieniko-sanitarioak identifikatzea. 
EI1.4 Higiene pertsonaleko neurriak identifikatzea eta hartzea, eta edozein elikagai-motaren kontaminazioa eragin 
dezaketen jokaera eta jarrera guztiak ezagutzea. 
EI1.5 Elikagaien alterazio nagusiak deskribatzea, haien eragileak, jatorria, transmisio-mekanismoak eta ugaltze-
mekanismoak identifikatuz. 
EI1.6 Elikagaien ondoriozko arrisku eta toxiinfekzio nagusiak eta haiek osasunean izan ditzaketen ondorioak 
sailkatzea eta azaltzea, eta aldaketekin eta eragileekin erlazionatzea. 
EI1.7 Ostalaritzako jardueran hondakinak kudeatzeko eta botatzeko sistema eta prozedura egokiak azaltzea. 
EI1.8 Garbiketa-tratamenduak —desinfektatzea, esterilizatzea, intsektuak eta arratoiak hiltzea eta abar— eta haiek 
erabiltzeko baldintzak identifikatzea, sailkatzea eta konparatzea. 
EI1.9 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektuak eta arratoiak hiltzeko 
kasu praktikoetan:  

- Egin behar diren higiene eta jokabide pertsonaleko ekintza guztiak identifikatzea. 

- Erabil daitezkeen produktu eta tratamenduak hautatzea. 

- Kontrolatu beharreko parametroak finkatzea. 

- Behar diren ekipoak zerrendatzea. 

- Higienizazio-prozesuaren maiztasuna ezartzea. 

- Garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektuak eta arratoiak hiltzeko beharrezko lanak egitea. 

A2: Ostalaritzako ingurumen-arazoak eta sortzen diren hondakinen kontrola ebaluatzea. 
EI2.1 Sortzen diren hondakin-motak sailkatzea, jatorria, egoera, birziklatzea eta arazteko beharra aintzat hartuz. 
EI2.2 Hondakinek, kutsatzaileek eta ostalaritza-jarduerek sortutako beste eraso batzuek ingurumenean eragiten 
dituzten ondorioak ezagutzea. 
EI2.3 Ostalaritza-prozesuen eta hondakin-arazketako prozesuen ingurumen-eragina kontrolatzeko aukera zer 
parametrok emango duten ezagutzea. 
EI2.4 Ostalaritzan ingurumena babesteko har daitezkeen neurriak hierarkizatzea. 
EI2.5 Hondakinak biltzeko, hautatzeko, birziklatzeko, arazteko, ezabatzeko eta isurtzeko teknikak deskribatzea. 

A3: Segurtasun-neurriak hartzea eta ostalaritzako jardueretako lan-egoera guztietan betetzen direla ziurtatzea. 
EI3.1 Ostalaritzako jardueretan aplikatu beharreko prebentzio- eta babes-neurriak eta segurtasunerako arrisku-
faktoreak eta -egoerak aztertzea. 
EI3.2 Araudian eta segurtasun-planetan dauden gai hauei buruzko alderdirik garrantzitsuenak interpretatzea: 
langilearen eta enpresaren eskubideak eta betebeharrak, funtzioen eta arduren banaketa, prebentzio-neurriak, 
seinaleztapenak, postu bakoitzerako arau espezifikoak, istripu eta larrialdietarako jardunbideak. 
EI3.3 Ostalaritzako arriskurik garrantzitsuenak identifikatzea, eta alderdi hauetan aplikatu beharreko segurtasun-
neurriak aztertzea: lokalaren eta instalazioen diseinua; ingurune-kondizioak; lanpostuaren, inguruaren eta 
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zerbitzatzeko lekuaren egoera; makinen segurtasun- eta babes-neurriak; arrisku-egoeren eta larrialdien 
seinaleztapena; norbera babesteko ekipoak; toxikotasuna edo arriskugarritasuna; eta produktuen erabilera egokia. 

EI3.4 Larrialdi-egoeretan eta istripuak gertatzen direnean erabil daitezkeen jardun-jarraibideak identifikatzea eta 
aplikatzea, hala nola suteen aurkako ekipoen erabilera, kontrol-, ohar- eta alarma-prozedurak, oinarrizko osasun-
teknikak eta lehen laguntzakoak eta larrialdi- eta ebakuazio-planak. 

A4: Urak eta energia-iturriek duten garrantzia baloratzea, eta ostalaritzan eraginkortasunez erabiltzeko neurriak 
identifikatzea. 

EI4.1 Ostalaritza-establezimendu bateko energia-iturrien erabilera erlazionatzea. 

EI4.2 Energia berriztagarrien erabilera eta haiek ostalaritza-establezimendu batean izan ditzaketen aukerak 
ezagutzea. 

EI4.3 Ostalaritza-establezimendu bateko instalazio elektrikoak, gas-instalazioak eta bestelakoak identifikatzea, baita 
disfuntzioak izan ditzaketen puntu kritikoak ere.  

EI4.4 Ostalaritza-establezimendu bateko ur- eta energia-kontsumoko jardunbide egokiak aztertzea, eta kontsumoa 
murriztu dezaketen ekintzak identifikatzea. 

EI4.5 Mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileen programa baten ezaugarriak zehaztea.  

EI4.6 Urak tratatzeko metodoak identifikatzea eta baloratzea. 

EI4.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten ostalaritza-establezimenduen kasu praktikoetan: 

- Ura eta energia eraginkortasunez erabiltzeak duen ondorio ekonomikoa baloratzea. 

- Ura eta energia aurrezteko programa bat eta haren segimendua egiteko eta hura kontrolatzeko neurriak 

azaltzea. 

- Ura eta energia aurreztean eragina izan dezaketen neurriak zerrendatzea. 

 

Edukiak: 

1. Elikagaien higienea, segurtasuna eta manipulazioa. 
- Jarduerari aplikatu beharreko higiene-araudi orokorra. 

- Elikagaiak hondatzea eta kontaminatzea: 

• Kontzeptuak. 

• Kausak. 

• Faktore lagungarriak.  

- Elikagaien kontaminazio-iturriak: 

• Fisikoak. 

• Kimikoak eta biologikoak. 

- Bakterioen hazkuntza errazten duten faktore nagusiak. 

- Garbiketa eta desinfekzioa; kontzeptuak bereiztea; aplikazioak. 

- Elikagaiekin kontaktuan dauden materialak: motak eta eskakizunak. 

- Kalitate higieniko-sanitarioa: kontzeptuak eta aplikazioak. 

- Autokontrola: Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisirako sistemak. 

- Higiene-jardunbide zuzenen gidak. Aplikazioak.  

- Elikadura eta osasuna: 

• Elikagaiak behar ez bezala manipulatzearen ondoriozko osasunerako arriskuak. 

• Elikagai bidez transmititzen diren gaixotasunak: motak eta kontzeptuak.  

• Elikadura bidezko transmisioko gaixotasunen prebentzioan enpresak duen erantzukizuna. 

- Langile manipulatzaileak:  

• Elikagai-manipulatzaileentzako eskakizunak. 

• Araudia. 

• Osasun eta higiene pertsonala: faktoreak, neurriak, materialak eta aplikazioak.  

• Baimendutako lan-jantziak eta -ekipoak. 

• Keinuak. 

• Zauriak eta haien babesa. 

• Elikagaien manipulatzailearen jarrerak eta ohiturak hartzea. 

• Elikagaiak manipulatzeko jardunbide egokien garrantzia. 
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2. Ostalaritzako instalazioen eta ekipoen garbiketa. 
- Garbitasunaren kontzeptua eta mailak. 
- Ekipo eta instalazioen higiene-baldintza orokorrak. 
- Garbiketa-prozesuak: desinfektatzea, esterilizatzea, intsektuak hiltzea eta arratoiak hiltzea. 
- Erabilera arrunteko garbiketa-produktuak: 

• motak, sailkapena. 

• Erabilera-ezaugarri nagusiak. 

• Biltegiratzeko arauak eta segurtasun-neurriak. 

• Zehaztapenak interpretatzea. 
- Garbiketa-sistemak, -metodoak eta -ekipoak: 

• Oinarrizko ekipoen eta materialen aplikazioak. 

• Ohiko prozedurak: motak eta gauzatzea. 
- Eremuak edo ekipoak isolatzeko eta seinaleztatzeko teknikak. 

3. Ostalaritzako jardueraren ingurune-eragina: 
- Inpaktu-agenteak eta -faktoreak. 
- Hondakinen tratamendua: 

• hondakinak eta zaborrak maneiatzea. 

• Sortutako hondakin-motak. 

• Hondakin solidoak eta ontziak.  

• Atmosferarako emisioak. 

• Likido-isurketak. 
- Aplikatu beharreko ingurumen-babesari buruzko araudia. 
- Beste prebentzio- edo babes-teknika batzuk.  

4. Ostalaritza-establezimenduetako uraren eta energiaren kudeaketa. 
- Ur-kontsumoa.  

• Uraren erabilera eraginkorreko ingurumen-jardunbide egokiak. 
- Energia-kontsumoa. 

• Energia-aurrezpena eta -alternatibak. 

• Energiaren erabilera eraginkorreko ingurumen-jardunbide egokiak. 

5. Ostalaritza-establezimenduetako ekoizpen-prozesuetako ingurumen-jardunbide egokiak. 
- Erosketak eta hornikuntza. 
- Elikagaien eta edarien elaborazioa eta zerbitzua. 
- Garbiketa, garbitegia eta mihiseria. 
- Harrera eta administrazioa. 
- Mantentze-lanak. 

6. Ostalaritzako segurtasuna eta larrialdi-egoerak. 
- Segurtasuna. Arrisku-faktore eta -egoerarik ohikoenak. 
- Segurtasun-arau espezifikoak identifikatzea eta interpretatzea.  
- Ostalaritzako lokal, instalazio, altzari, ekipo eta makina eta material txiki bereizgarriek bete beharreko segurtasun-

baldintza espezifikoak. 
- Prebentzio- eta babes-neurriak: 

• Instalazioetan. 

• Makinak, ekipoak eta tresnak erabiltzean. 

• Norberaren segurtasunerako ekipamendua. 

• Babes-jantziak: motak, egokitzea eta araudia.  
- Larrialdi-egoerak. 

• Jarduera-, ohar- eta alarma-prozedurak. 

• Suteak. 

• Gas-ihesak. 

• Ur-ihesak edo uholdeak. 

• Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 

• Lehen laguntza.  
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7. prestakuntza-modulua:  
ATZERRIKO HIZKUNTZA PROFESIONALA JATETXE-ARLOKO 
ZERBITZUETARAKO 

 

Kodea: MF1111_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1111_2: Jatetxe-arloko zerbitzuetan atzerriko hizkuntza batean 

komunikatzea, erabiltzaile independente mailarekin. 

 
Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Jatetxe-arloko jardueran atzerriko hizkuntza batean emandako ahozko mezu errazak interpretatzea. 
EI1.1 Atzerriko hizkuntza batean poliki eta argi emandako ahozko mezuen esanahi orokorrak interpretatzea eta 
mezuaren xedea ulertzea, honako lan-egoera hauetan: 

- Bezeroak zerbitzuaren aurretik eta ondoren agurtzean. 

- Eskaintza gastronomikoari buruzko informazioa eskatzean. 

- Eskaintza gastronomikoa eskatzean. 

- Elikagai- eta edari-zerbitzua ematean. 

- Faktura eta kobratzeko sistemei buruzko informazioa eskatzean. 

- Kexa edo erreklamazio bat jakinaraztean. 

- Inguruari buruzko askotariko informazioa eskatzean. 
EI1.2 Lan-egoera simulatuetan atzerriko hizkuntza batean emandako ahozko mezuak oro har interpretatzea, 
komunikazioan eragina izan dezaketen baldintzetan: 

- Aurrez aurreko komunikazioa edo telefono bidezkoa, mezu grabatua eta megafonia. 

- Komunikazio formala edo informala. 

- Mezu-igorleen kopurua eta ezaugarriak. 

- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak eta doinuak. 

- Ahoskeraren garbitasuna. 

- Inguruko zarata, interferentziak eta distortsioak. 

- Hitzezkoak ez diren elementuak. 

A2: Jatetxe-arloko jardueran jasotzen eta erabiltzen diren eta atzerriko hizkuntza batean idatzita dauden mezu eta 
dokumentu errazak interpretatzea. 

EI2.1 Establezimenduan jasotzen eta erabiltzen diren atzerriko hizkuntza bateko mezu, jarraibide labur eta 
dokumentuen esanahi orokorra interpretatzea eta haien xedea ulertzea, lan-egoera hauetan haien edukia aplikatu 
ahal izateko adinako zehaztasunaz: 

- Jatetxe-arloko jarduerako makineriaren, ekipamenduen edo tresnen eskuliburuak kontsultatzean. 

- Aplikazio informatiko baten eskuliburuak kontsultatzean. 

- Informazioa eskatzean eta erreserbak eta eskaerak egitean. 
EI2.2 Lan-egoera simulatuetan atzerriko hizkuntza batean emandako idatzizko mezu errazak interpretatzea, 
komunikazioan eragina izan dezaketen baldintzetan:  

- Komunikazio-kanala (faxa, posta elektronikoa edo gutuna). 

- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak. 

- Grafia eskasa. 

A3: Jatetxe-arloko jarduerako ohiko egoerei buruzko ahozko mezu errazak atzerriko hizkuntza batean sortzea. 
EI3.1 Ikasitako kortesia-formulak, lokailu bidez lotutako esaldi motzak eta nazioartean erabiltzen den hiztegia atzerriko 
hizkuntza batean eta argi ahoskatuz adieraztea, honako lan-egoera hauetan: 

- Bezeroak zerbitzuaren aurretik agurtzean, dagokien lekuan kokatzean, eta zerbitzuaren ondoren 

agurtzean. 

- Janari eta edariak zerbitzatzean. 

- Fakturazioa eta kobrantza egitean. 

- Kexak eta erreklamazioak bideratzean. 
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- Inguruari buruzko askotariko informazioa eskatzean. 
EI3.2 Mezu motz eta errazak atzerriko hizkuntza batean eta ahoz adieraztea, eta, simulatutako lan-egoera batean, 
komunikazioan eragina izan dezaketen baldintzetara egokitzea mezu-mota eta erregistroa. Baldintza horien artean 
daude: 

- Aurrez aurreko komunikazioa edo telefono bidezkoa. 

- Komunikazio formala edo informala. 

- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak. 

- Solaskideen kopurua eta ezaugarriak. 

- Jatetxe-arloan ohikoak diren inguruneko zarata eta interferentziak. 

- Komunikaziorako dagoen denbora. 

A4: Jatetxe-arloko jarduerako ohiko egoerei buruzko dokumentu errazak atzerriko hizkuntza batean idaztea. 
EI4.1 Mezu eta jarraibide motzak atzerriko hizkuntza batean idaztea, hiztegi errazaz eta gramatika zuzenaz, honako 
lan-egoera hauetan: 

- Bezeroen eskaerak idaztean. 

- Establezimendua edo eskaintza gastronomikoa sustatzeko dokumentu errazak idaztean. 

- Bezeroentzako informazio interesgarria idaztean, hala nola ordutegiak, datak eta oharrak. 
EI4.2 Mezu eta jarraibide motzak atzerriko hizkuntza batean idaztea, eta, simulatutako lan-egoera batean, 
komunikazioan eragina duten baldintzetara egokitzea mezua, euskarria eta bidea. Baldintza horien artean daude: 

- Komunikazio formala edo informala. 

- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak. 

- Mezuaren hartzaileen ezaugarriak. 

- Inprimatzearen edo grafiaren kalitatea. 

- Mezua irakurtzeko argiztapen-maila. 

A5: Solaskide batekin edo batzuekin atzerriko hizkuntza batean hitz egitea, jatetxe-arloko zerbitzuetako egoera formaletan 
eta informaletan, zailtasun txikiko mezu errazak adieraziz eta ulertuz. 

EI5.1 Solaskide batekin edo batzuekin atzerriko hizkuntza batean interakzioan aritzea, zenbait lan-egoeratan, hala 
nola: 

- Zerbitzuaren aurretik eta ondoren agurtzean. 

- Eskaintza gastronomikoari buruzko informazioa eskatzean. 

- Eskaintza gastronomikoa eskatzean. 

- Elikagai- eta edari-zerbitzua ematean. 

- Faktura eta kobratzeko sistemei buruzko informazioa eskatzean. 

- Kexak eta erreklamazioak bideratzean. 

- Inguruari buruzko askotariko informazioa eskatzean. 
EI5.2 Komunikazioan eragina duten baldintzetan, atzerriko hizkuntza bateko interakzio-egoerak bideratzea. Baldintza 
horien artean daude:  

- Telefono bidezko komunikazioa edo komunikazio pertsonala. 

- Komunikazio formala edo informala. 

- Hizkuntzaren erabileraren arloko ohiturak. 

- Solaskideen kopurua eta ezaugarriak. 

- Argitasuna ahoskatzean, eta zenbait doinu. 

- Ostalaritza eta turismoko establezimenduetan, garraioetan, parke tematikoetan eta aisialdiko eta 

biltzarretako guneetan ohikoak diren inguruko zaratak edo interferentziak. 

- Komunikaziorako dagoen denbora. 

 
Edukiak: 

1. Gastronomia- eta dokumentu-informazioa atzerriko hizkuntza batean ematea. 
- Menuak, kartak eta errezetak ulertzea eta itzultzea. 
- Jatetxe-arloko ekitaldi edo zerbitzu berezi bateko mahaikideen banaketa-zerrendak egitea. 
- Establezimenduko ordutegiak egitea. 
- Jatetxe-arloko ekitaldiei buruzko oinarrizko informazioa, hala nola data, lekua eta prezioa. 
- Eskaintza gastronomikoari, edariei eta prezioei buruzko informazio-eskaerei erantzutea. 
- Establezimendua kudeatzeko eta sustatzeko dokumentu eta komunikazio errazak idaztea. 
- Eskaera, jarraibide eta ordutegietarako dokumentu eta komunikazio errazak idaztea. 
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- Jatetxe-arloko jarduerako makineriari, ekipamenduari, tresnei eta aplikazio informatikoei buruzko eskuliburu erraz 
bat kontsultatzea. 

2. Jatetxe-arloko zerbitzuko bezeroentzako arreta atzerriko hizkuntza batean. 
- Bezeroekiko harremanetarako berariazko terminologia.  
- Nork bere burua aurkeztea (norberari buruzko informazioa ematea). 
- Bezeroei edo kontsumitzaileei arreta emateko ohiko egiturak eta erabilerak: agurrak, aurkezpenak eta kortesia-

formulak. 
- Bezeroen edo kontsumitzaileen erreklamazioen edo kexen tratamendua: bezeroen erreklamazioetan eta kexetan 

ohikoak diren egoerak. 
- Bezeroei arin eta naturaltasunez arreta emateko eta haien erreklamazioak bideratzeko jatetxe-arloko egoeren 

simulazioak. 
- Platerekin ezkontzen diren edariak aholkatzea. 
- Fakturatzeko eta kobratzeko sistemei buruzko informazioa. Kontuak. 
- Informazio-eskaerei, erreserbei eta eskaerei erantzutea. 
- Inguruari buruzko askotariko informazio-eskaerei erantzutea. 

3. Jatetxe-arloko terminologia espezifikoaren ahozko eta idatzizko adierazpena. 
- Edari nagusiei buruz terminologia atzerriko hizkuntza batean erabiltzea. 
- Jatetxe-arloko esapide ohikoenak erabiltzea. 
- Edari nagusiei buruzko terminologia atzerriko hizkuntza batean ezagutzea eta erabiltzea. 
- Arrain, itsaski eta haragi nagusiei buruzko zerrendak eta elkarrizketak atzerriko hizkuntza batean egitea. 
- Barazki, eltzekari eta fruta nagusiei buruzko terminologia atzerriko hizkuntza batean ezagutzea eta erabiltzea. 
- Espezia eta fruitu lehor nagusiei buruzko zerrendak eta elkarrizketak atzerriko hizkuntza batean egitea. 
- Jatetxe-arloko ontziei eta tresnei buruzko zerrendak eta elkarrizketak atzerriko hizkuntza batean egitea. 
- atzerriko hizkuntza bateko neurri- eta pisu-unitateak ulertzea. 
- Jatetxe-arloko adarreko eta adar horretako sailetako profesionalen arteko elkarrizketak atzerriko hizkuntza batean 

egitea eta erabiltzea. 
 

 
 
 
 

8. prestakuntza-modulua:  
SOMMELIERRAREN LANBIDEKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 

 

Kodea: MP0176 

 
Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ardoak, beste edari alkoholiko batzuk, urak, kafeak eta infusioak hornitzen eta haien analisi sentsoriala egiten laguntzea, 
establezimenduaren beharretara zenbateraino egokitzen diren baloratzeko. 

EI1.1 Establezimenduarentzat interesgarriak izan daitezkeen edarien datu-basea prestatzen laguntzea, edarien 
jatorria, lehengaiak, elaborazio-prozesua eta haien testuinguruan dituzten abantaila konparatiboak aintzat hartuta. 
EI1.2 Edariak eta infusioetarako lehengaiak ekoizten, banatzen eta hornitzen dituzten enpresei buruzko txosten 
komertzialak egiten parte hartzea. 
EI1.3 Hornitzaileek bidalitako infusio- eta edari-laginak prestatzen laguntzea, beharrezko materiala jarriz eta analisi 
sentsoriala metodologiaren arabera egiten dela egiaztatuz. 
EI1.4 Edariak eta infusioak ebaluatzen eta sailkatzen laguntzea, establezimenduaren helburu komertzialak eta 
gastronomikoak kontuan hartuz. 
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A2: Ardoen, beste edari batzuen eta infusioen kartak diseinatzen, egiten, hobetzen eta mantentzen laguntzea, jatetxe-arloko 
establezimenduaren eskaintza gastronomikoa eta kategoria aintzat hartuta. 

EI2.1 Kartarako euskarri fisiko (papera) eta informatiko onenak aztertzen laguntzea, erreferentziak bizkor 
eguneratzeko malgutasuna eta bezeroak erabiltzeko erraztasuna kontuan hartuta. 
EI2.2 Karten egitura formal onena aztertzen laguntzea, erreferentziak sailkatzeko eta multzokatzeko irizpideak —
orokorrean onartzen direnak eta bezeroentzat ulergarriak direnak— aintzat hartuta. 
EI2.3 Kartak informatizatzen, prestatzen eta idazten laguntzea, kartako elementuak ahalik eta bizkorren saltzeko 
erreferentziei buruzko beharrezko informazioa adieraziz. 
EI2.4 Edari-kartetako erreferentziak saltzeko prezioak finkatzen parte hartzea, establezimenduak aurreikusitako 
helburu ekonomikoak eta izakin-txandaketa egokia uztartzen saiatuz. 
EI2.5 Establezimenduak behar bezala funtzionatzeko behar den karta-kopurua aztertzen eta karten egoera fisikoa 
egiaztatzen laguntzea —beharrezko balitz, karta berriak jartzeko—. 

A3: Sommelierraren lanbideko elikagai hautatuak hornitzen, haien analisi sentsoriala egiten (egokitasuna baloratzeko), eta 
eskaintzen kartak diseinatzen, egiten, hobetzen eta mantentzen laguntzea. 

EI3.1 Establezimenduarentzat interesgarriak izan daitezkeen elikagai hautatuen dosierrak egiten laguntzea, elikagai 
hautatuen izaera, ezaugarriak, hornitzaileak eta haien testuinguruan dituzten abantaila konparatiboak aintzat hartuta. 
EI3.2 Elikagai-laginak prestatzen eta haien analisi sentsoriala egiten laguntzea, metodologiaren arabera egiten dela 
egiaztatuz. 
EI3.3 Elikagai hautatuen eskaintzen kartetarako euskarri fisikoa (idatzizkoa edo informatikoa) aukeratzen, kartak 
prestatzen eta idazten, kartetarako euskarri onena hautatzen, karta informatizatzen nahiz egituratzen, kartetako 
erreferentziak adierazten eta prezioak finkatzen laguntzea, establezimenduak aurreikusitako helburu ekonomikoak eta 
izakin-txandaketa egokia uztartzen saiatuz. 
EI3.4 Establezimenduak behar bezala funtzionatzeko behar den karta-kopurua aztertzen eta karten egoera fisikoa 
egiaztatzen laguntzea —beharrezko balitz, karta berriak jartzeko—. 

A4: Upeltegiak kudeatzen laguntzea. 
EI4.1 Upeltegia diseinatzen laguntzea edo hobetzeko planak proposatzea. 
EI4.2 Ardoen eta beste edari batzuen upeltegiko kontserbazioan eta bilakaeran laguntzea. 
EI4.3 Jatetxe-arloko hornikuntza- eta banaketa-faseetan laguntzea. 
EI4.4 Edarien kontsumo-kontrolean eta inbentarioetan laguntzea.  

A5: Ardoen zerbitzu espezializatuaren prozesuan laguntzea. 
EI5.1 Zerbitzu bat eskaintzeko langileak, ekipoak, tresnak eta ardoak identifikatzen laguntzea. 
EI5.2 Ardoak saltzeko teknikak aplikatzea. 
EI5.3 Plater bakoitza zer ardorekin uztartu aholkatzea. 

A6: Elikagaiak eta edariak ekoizteko edo zerbitzatzeko unitateei dagozkien arau eta baldintza higieniko-sanitarioak aztertzen 
eta aplikatzen laguntzea, elikagaien ondoriozko toxiinfekzio-arriskuak eta ingurumena kutsatzeko arriskuak saihesteko. 

EI6.1 Elikagaien manipulazioarekin, instalazioekin, lokalekin eta tresnekin lotzen diren eta nahitaez bete behar diren 
arau higieniko-sanitarioak identifikatzea eta interpretatzea. 
EI6.2 Elikagaiak eta edariak ekoizteko edo zerbitzatzeko unitateen ezaugarriak garbitzeko produktu eta tresna 
baimenduekin konbinatzea. 
EI6.3 Kasu bakoitzean garbiketa-produktu eta -tresna egokienak erabiltzea, elikagaiak eta edariak ekoizteko edo 
zerbitzatzeko unitateen ezaugarriei erreparatuta. 

A7: Solaskide batekin edo batzuekin atzerriko hizkuntza batean hitz egitea, jatetxe-arloko zerbitzuetako egoera formaletan 
eta informaletan, zailtasun txikiko mezu errazak adieraziz eta ulertuz. 

EI7.1 Bezeroari atzerriko hizkuntza batean arreta ematea. 
EI7.2 Jatetxeetako atzerriko hizkuntza bateko terminologia espezifikoa eta esapide ohikoenak erabiltzea. 

A8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI8.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI8.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI8.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI8.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI8.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea. 
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Edukiak: 

1. Ardoen, beste edari batzuen eta infusioen analisi sentsoriala. 
- Dastaketa aurreko dokumentazioa prestatzen eta edariak zein infusioetarako lehengaiak hornitzen laguntzea. 
- Hautatutako laginak dastatzen eta emaitzak adierazten laguntzea. 

2. Ardoen, beste edari batzuen eta infusioen karten diseinua eta prestaketa. 
- Ardoen eta beste edari batzuen erreferentzietarako beharrak aztertzen laguntzea, establezimenduaren eskaintza 

gastronomikoa eta kategoria aintzat hartuta. 
- Kartetako erreferentzien euskarria (idatzizkoa edo informatikoa), formatua, egitura eta adierazpena aukeratzen 

laguntzea. 
- Ardoak, beste edari batzuk eta infusioak saltzeko prezioak finkatzeko sistemak aztertzen laguntzea. 

3. Sommelierraren lanbideko elikagai hautatuen analisi sentsoriala, eta haien eskaintzaren 
kartaren diseinua eta prestaketa. 

- Elikagai hautatuak hornitzen eta haien analisi sentsoriala egiten laguntzea. 
- Elikagai hautatuen kartak egiten laguntzea. 
- Elikagai hautatuak saltzeko prezioak finkatzeko sistemak aztertzen laguntzea. 

4. Upeltegien kudeaketa. 
- Upeltegiaren diseinuan laguntzea. 
- Upeltegia hobetzeko planetan laguntzea. 
- Jatetxe-arloko hornikuntza- eta banaketa-faseetan parte hartzea. 
- Edarien kontsumo-kontrolean eta inbentarioetan laguntzea. 

5. Ardoen zerbitzu espezializaturako prozedura. 
- Zerbitzu bat eskaintzeko langileak, ekipoak, tresnak eta ardoak identifikatzen laguntzea. 
- Ardoak saltzeko teknikak aplikatzea. 
- Platerak zer ardorekin ezkontzen diren aholkatzea. 

6. Segurtasun- eta higiene-arauak eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
- Araudi higieniko-sanitarioa, segurtasun-araudia eta elikagaien manipulazioko araudia betetzea. 
- Jeneroa eta sukaldaritza-elaborazioak biltegiratzeko eta manipulatzeko prozesuetan, energia aurrezteko eta 

ingurumena zaintzeko neurriak errespetatzea. 
- Arrisku-egoeretako larrialdi-prozedurak ezagutzea. 

7. Atzerriko hizkuntza bateko komunikazioa eta adierazpena jatetxe-arloko zerbitzuetako 
egoeretan. 

- Jatetxe edo hoteleko bezeroei atzerriko hizkuntza batean zuzenean arreta ematea, haiek iristen direnean, 
egonaldiak irauten duen bitartean eta egonaldia amaitzean. 

- Zerbitzugintzan sortutako gorabeherak, ezustekoak eta hutsuneak atzerriko hizkuntza batean konpontzea. 
- Erreklamazioak eta kexak atzerriko hizkuntza batean ebaztea. 
- Edari eta janariei buruzko informazioa eta aholkuak atzerriko hizkuntza batean ematea. 
- Bezeroek edo sektoreko profesionalek informazioa eskatzean atzerriko hizkuntza batean erantzutea. 
- Atzerriko hizkuntza batean komunikatzea egoera formaletan eta informaletan. 
- Atzerriko hizkuntza batean hizkuntzaren erabileraren arloko ohituren arabera komunikatzea. 
- Atzerriko hizkuntza batean solaskideen kopuruaren eta haien ezaugarrien arabera komunikatzea. 
- Atzerriko hizkuntza batean komunikatzea, argi ahoskatuta, eta hainbat doinu interpretatzea. 
- Atzerriko hizkuntza batean komunikatzea inguruneko zarata edo interferentziak dauden egoeretan.  

8. Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.  
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1106_3 
Ardoak eta beste edari 
batzuk dastatzea 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko 
goi-mailako teknikariaren titulua. 

2 urte 4 urte 

MF1107_3 
Ardoen eta beste edari 
batzuen karten diseinua 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko 
goi-mailako teknikariaren titulua. 

2 urte 4 urte 

MF1108_3 
Sommelierraren lanbideko 
produktu hautatuen analisi 
sentsorialak egitea eta haien 
eskaintzak diseinatzea 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko 
goi-mailako teknikariaren titulua. 

2 urte 4 urte 

MF1109_3 
Jatetxe-arloko upeltegien 
kudeaketa 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko 
goi-mailako teknikariaren titulua. 

2 urte 4 urte 

MF1110_3 
Ardoak zerbitzatzea 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko 
goi-mailako teknikariaren titulua. 

2 urte 4 urte 
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MF0711_2 
Ostalaritzako segurtasuna, 
higienea eta ingurumenaren 
babesa 

• Lizentziaduna: Elikagaien Zientzia eta 
Teknologia. Medikuntza eta Kirurgia. 
Biologia. Biokimika. Kimika. Enologia. 
Farmazia. Medikuntza. Albaitaritza. 
Ingurumen Zientziak. Itsas Zientziak. 

• Ingeniari agronomoa. 

• Nekazaritzako ingeniari teknikoa, 
Nekazaritzaren eta Elikagaien 
Industrietako espezialitatekoa. 

• Giza Nutrizioan eta Dietetikan 
diplomaduna. 

1 urte 
Nahitaezkoa da 

akreditazioa izatea. 

MF1111_2 
Atzerriko hizkuntza 
profesionala jatetxe-arloko 
zerbitzuetarako 

• Filologian, Itzulpengintzan eta 
Interpretazioan lizentziaduna (hizkuntza: 
atzerrikoa) edo beste baliokideren bat. 

• Honako prestakuntza osagarri hau duen 
goi-mailako edozein titulu: 

• Filologian, Itzulpengintzan eta 
Interpretazioan (hizkuntza: atzerrikoa) edo 
beste baliokideren batean lizentziatzeko 
ikasketen ziklo bat gainditu izana.  

•  Atzerriko hizkuntza-gaitasunaren ziurtagiri 
edo akreditazio-diploma ofiziala, hala nola 
Hizkuntza Eskola Ofizialeko maila 
aurreratuaren ziurtagiria, horren 
baliokideren bat edo maila handiagoko bat. 

• Atzerriko hizkuntza hitz egiten den 
herrialde batean egindako ikasketen 
unibertsitate-titulua, dagokion 
homologazioarekin. 

1 urte 
Nahitaezkoa da 

akreditazioa izatea. 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

---- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

---- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 

---- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m2) / 15 IKASLE AZALERA (m2) / 25 IKASLE 

Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela 
teknikoa  

45 60 

Dastaketa-lantegia 90 90 
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PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 6. M 7. M 

Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela 
teknikoa  X X X X X X X 

Dastaketa-lantegia X  X X     

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela teknikoa  

---- Ikus-entzunezko ekipoak 

---- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 

---- Espezialitateko software espezifikoa 

---- Errotuladorez idazteko arbelak 

---- Orri birakariak 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 

---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

---- Proiektagailu bat 

---- Ingelesa ikasteko programa informatikoak 

---- Soinu-erreproduzitzaileak eta -grabagailuak. 

---- Hiztegi elebidunak 

Dastaketa-lantegia 

---- Kolore argiekin (zuria, onena) dekoratutako eta edari nahiz 

elikagaiak behar bezala dastatzeko egokitutako lokala. 

---- Beira-arasa (laguntza pedagogikorako materiala). 

---- Expresso kafe-makina. 

---- Kafe-makina iragazkiduna. 

---- Kafe-makina pistoiduna. 

---- Kafe-errotak. 

---- Kafea dastatzeko koilarak. 

---- Teontzia. 

---- Mahai-tresnak. 

---- Baxera eta toska. 

---- Petit Menagea. 

---- Ardoentzako upeltegia edo hozte-armairua. 

---- Elikagaientzako hozkailua. 

---- Zenbait mota eta tamainatako erretilu angeluzuzenak. 

---- Labana-sorta. (ogia, urdaiazpikoa, izokina eta gazta moztekoak, 

labana txikia eta tipula-labana) 

---- Zenbait motatako dastakopak. 

---- Ardo-aromen sorta. 

---- Ardoaren akatsen sorta. 

---- Beste edari batzuen kartak. 

---- Litoak eta zapiak. 

---- Dekantatzeko pitxerrak. 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 
ikasle izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
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Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin 
behar dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
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. 
– 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. 
 
 
 



 

 

 


