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IZENA 
KONTSUMITZEKO ESNEEN ETA ESNEKIEN PRESTAKETA 
 

KODEA 
INAE0209 
 

LANBIDE-ARLOA 
Elikagaien industriak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Esnekiak 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
INA106_2: Kontsumitzeko esneen eta esnekien prestaketa (Irailaren 16ko 1087/2005 ED). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Kontsumitzeko esneak (likidoak, kondentsatuak, lurrunduak eta hartzituak), jogurta eta esnetik eratorritako azkenburukoak, 
gurina, izozkiak eta antzekoak prozedurari eta kalitateari buruzko eskuliburuen arabera ezarritako prozesu-baldintzetan 
prestatzeko eragiketak egitea, horiek guztiak ontziratuz eta egokituz, elikagaien kalitatearen eta segurtasunaren inguruko 
baldintzen arabera 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0027_2: Esnea eta bestelako esne-lehengaiak jasotzeko eta biltegiratzeko eragiketak eta aurretiko tratamenduak 

egitea eta gidatzea. 
- UC0302_2: Kontsumitzeko esneak (esne lurrunduak, esne-hautsa, esne kondentsatuak) eta esnegaina, gurina, izozkiak 

eta antzekoak prestatzeko eragiketak gidatzea eta kontrolatzea. 
- UC0303_2: Esnetik eratorritako azkenburukoak, jogurtak eta esne hartzituak prestatzeko eragiketak gidatzea eta 

kontrolatzea 

- UC0304_2: Esnekiak ontziratzeko eta egokitzeko eragiketak gidatzea eta kontrolatzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Esne-industrian garatzen du bere jarduera, industria txikietan, ertainetan edo handietan, askotariko mailekin 
teknologiari dagokionez nahiz antolamenduari dagokionez. Lantalde bateko kide da, bere prestakuntza-maila bera 
edo beheragokoa duten beste pertsona batzuekin batera, eta lantalde horretan banako zereginak eta taldeko 
zereginak garatzen ditu esnea jasotzeko eta esne-produkzioko makinen eta ekipamenduen mantentze-lanak egiteko, 
prestatzeko eta maneiatzeko arloetan; baita esneak eta esne landuak prestatzeko eragiketak kontrolatzen diren 
arloetan eta horien kalitatea kontrolatzen eta egokitzen laguntzen duten bestelako arloetan ere. Antolakuntzari 
dagokionez, erdi-mailako agintari baten mende dago. Zenbait kasutan (industria txikietan edo eskuzko eragiketek 
oraindik ere garrantzia duten industrietan, esaterako) langileak izan ditzake bere erantzukizunpean, eta, kasu 
horretan, bera ere produkzioko arduradunaren mende egongo da. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Elikagaien industrien sektorea, esne-azpisektorea, esnetik eratorritako azkenburukoak, jogurtak, esne hartzituak eta 
antzekoak, kontsumitzeko esneak, esne-hautsa, esne kontzentratua, gurina, izozkiak eta bestelako esne-deribatuak 
produzitzekoa. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
7704.1014 Izozkigilea. 
Esne-prozesatzailea. 
7704.1041 Esnea tratatzeko langilea. 
8160.1110 Esnekiak tratatu eta egiteko makinetako operadorea oro har. 
Jasotzeko eta normalizatzeko langilea. 
Esne-hartzigarrien prestatzailea. 
Esne-aterakinen prestatzailea. 
Esne-salden prestatzailea. 
Jogurt-egilea. 
Esnea tratatzeko UHT makinako operadorea. 
Esnea eta esnekiak pasteurizatzeko makinako operadorea. 
Esnea kondentsatzeko makinako operadorea. 
Esnea eta esnekiak hozteko makinako operadorea. 
Esnea lehortzeko-langartzeko makinako operadorea. 
Esnea eta esnekiak esterilizatzeko makinako operadorea. 
Esne-hautsa prestatzeko makinako operadorea. 
Gurina eta antzekoak prestatzeko makinetako operadorea. 
Jogurta eta antzekoak prestatzeko makinetako operadorea. 
Gazta freskoa eta antzekoak egiteko makinetako operadorea. 
Esnea eta esnekiak botilatzeko makinako operadorea. 
Esnea eta esnekiak ontziratzeko makinako operadorea. 
Makinista. 
Prozesista. 
Egokitzailea. 
Esnea eta esnearen deribatuak tratatzeko aginte-paneleko operadorea. 
8160.1262 Izozkiak egiteko makinetako operadorea. 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA 
 

ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0027_2 (ZEHARKAKOA) 
Esnea jasotzea, biltegiratzea eta aurretiko 
tratamenduak gauzatzea 

150 

UF1178: Esnea eta bestelako 
lehengaiak jasotzea eta 
biltegiratzea 

80 

UF1179: Esnearen aurretiko 
tratamenduak 70 

MF0302_2 
Esneen, gurinen eta izozkien prestaketa 150 

UF1281: Kontsumitzeko 
esneen prestaketa 70 

UF1282: Gurinaren 
prestaketa 40 

UF1283: Izozkien prestaketa 40 

MF0303_2 
Esnetik eratorritako azkenburukoak, jogurtak eta 
esne hartzituak 

110 

UF1284: Jogurtak, esne 
hartzituak eta igurtzi 
daitezkeen pastak 

60 

UF1285: Esnetik eratorritako 
azkenburukoak 50 

MF0304_2 
Esnekiak ontziratzea eta egokitzea 70 

  

MP0269 
Kontsumitzeko esneak eta esnekiak prestatzeko 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

80 

  

Iraupena, guztira 560 
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II LANBIDE-PROFILA  

 
 
 

1. gaitasun-atala 
ESNEA ETA BESTELAKO ESNE-LEHENGAIAK JASOTZEKO 

ETA BILTEGIRATZEKO ERAGIKETAK ETA AURRETIKO 
TRATAMENDUAK EGITEA ETA GIDATZEA 

 
2. gaitasun-atala 

KONTSUMITZEKO ESNEAK (ESNE LURRUNDUAK,  
ESNE-HAUTSA, ESNE KONDENTSATUAK) ETA ESNEGAINA, 

GURINA, IZOZKIAK ETA ANTZEKOAK PRESTATZEKO 
ERAGIKETAK GIDATZEA ETA KONTROLATZEA 

 
3. gaitasun-atala 

ESNETIK ERATORRITAKO AZKENBURUKOAK, JOGURTAK 
ETA ESNE HARTZITUAK PRESTATZEKO ERAGIKETAK 

GIDATZEA ETA KONTROLATZEA 

 
4. gaitasun-atala 

ESNEKIAK ONTZIRATZEKO ETA EGOKITZEKO ERAGIKETAK 
GIDATZEA ETA KONTROLATZEA 

1 

2 

3 
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1. gaitasun-atala: 
ESNEA ETA BESTELAKO ESNE-LEHENGAIAK JASOTZEKO ETA 
BILTEGIRATZEKO ERAGIKETAK ETA AURRETIKO TRATAMENDUAK 
EGITEA ETA GIDATZEA 

 

Kodea: UC0027_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Esne-industrian laneko higiene- eta segurtasun-arau espezifikoak eta esne-industriako elikagaien segurtasunari 
buruzko arauak aplikatzea, eta arau horiek betetzen direla kontrolatzea. 

BI1.1 Higiene pertsonalari buruz ezarritako arauak jardunbide egokien eskuliburuen edo giden arabera aplikatzen 
dira, elikagai-produktuen segurtasun- eta osasungarritasun-baldintzak bermatzeko. 
BI1.2 Esne-industrietako lan-eremuei eta instalazioei produkzioak eskatzen dituen estandar higienikoen barruan 
eusten zaie. 
BI1.3 Ekipamenduen eta makinen «in situ» garbiketak eskuzko eragiketen edo garbiketa-instalazio edo -modulu 
automatikoen bitartez egiten eta kontrolatzen dira. 
BI1.4 Enpresaren segurtasun- eta larrialdi-planetan ezarritako arauen arabera jarduten da, plan horietan bildutako 
ekintza prebentibo eta zuzentzaileak gauzatuz. 
BI1.5 Hondakinak biltzeko, arazteko eta botatzeko eragiketak ingurumena babesteko arauak betez egiten dira. 

LB2: Esne-lehengaiak jasotzea beren kalitatea kontrolatuz. 
BI2.1 Egiaztatzen da eskatzen diren baldintzak (teknikoak eta higieniko-sanitarioak) betetzen dituztela garraiobideek. 
BI2.2 Salgaiaren dokumentazioan azaltzen diren datuak erosketa- edo eskaera-aginduko datuekin erkatzen dira, eta, 
hala badagokio, txosten bat egiten da kantitateari, egoerari, kalteei eta galerei dagokienez egon daitezkeen akatsei 
buruz. 
BI2.3 Lehengai osagarrien pisuak eta jasotako kantitateak erregistratu egiten dira ezarritakora egokitzen ote diren 
egiaztatzeko. 
BI2.4 Laginak eragiketaren argibideetan azaltzen den moduan, kantitatean eta dagokion tresnekin hartzen dira. 
BI2.5 Ezarritako «in situ» analisiak edo entseguak egiten dira, emaitzak eskatzen den zehaztasunez lortuz. 
BI2.6 Lagina ezarritako kodeak eta metodoak kontuan hartuta identifikatzen da eta eramaten da laborategira. 
BI2.7 Proben emaitzak produkturako eskatzen diren espezifikazioekin erkatzen dira, eta, hala badagokio, produktua 
erabiltzeko baimena ematen da. 
BI2.8 Lehengaiak ezarritako prozeduren arabera onartzen eta baztertzen dira, eta horrekin lotutako informazioa 
erregistratzen da. 

LB3: Lehengaiak biltegiratzea eta kontserbatzea produktuen eskakizunak kontuan hartuta. 
BI3.1 Lehengaiak biltegietan, tangetan eta ganberetan banatzen dira lehengaien ezaugarriak (mota, kategoria, lotea, 
iraungipen-data) kontuan hartuta, eta ezarritako irizpideei jarraikiz, eskuragarri dagoen biltegiratze-bolumenaren 
aprobetxamendua hoberena izan dadin. 
BI3.2 Salgaiak beren osotasuna bermatzeko eta beren identifikazioa eta manipulazioa errazteko moduan kokatzen 
dira. 
BI3.3 Biltegien aldagaiak (tenperatura, hezetasun erlatiboa, argia eta aireztapena) tanga eta ganberetan kontrolatzen 
dira, produktuak kontserbatzeko errekerimenduen edo eskakizunen arabera. 
BI3.4 Egiaztatzen da erabiltzen diren gune fisikoak, ekipamenduek eta baliabideek higieneari eta segurtasunari 
buruzko legezko araudia betetzen dutela. 
BI3.5 Manipulazioko eta barne-garraioko eragiketak baliabide egokiekin egiten dira, produktuak ez hondatzeko eta 
ez aldatzeko moduan. 

LB4: Esnearen aurretiko tratamenduak gidatzea, kalitatea kontrolatuz. 
BI4.1 Egiaztatzen da produkzio-eremua eta instalazioak garbi eta baldintza egokietan daudela erabili ahal izateko. 
BI4.2 Ekipamenduak ezarritako produkzio-programaren arabera hautatzen eta prestatzen dira. 
BI4.3 Gelditzeko eta/edo abiarazteko eragiketak laneko eskuliburuetan edo argibideetan ezarritako sekuentzien 
arabera egiten dira. 
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BI4.4 Prozesuak desaireztatzeko, higienizatzeko, gaingabetzeko, termizatzeko, pasteurizatzeko, hozteko, 
homogeneizatzeko eta kontzentratzeko eragiketetan —etorkizuneko erdilanduetarako oinarri gisa edo azken 
produktuan oinarrizko gai estandarizatu gisa balio izango dutenetan— gidatzen dira, laneko argibideetan ezarritako 
jarraibideak kontuan hartuta. 
BI4.5 Prozesuaren parametroak eta produktuaren ezaugarriak produkzioak irauten duen bitartean kontrolatzen dira 
ezarritako mugen barruan egoteko, eta desbideratzerik izanez gero, prozedurari buruzko eskuliburuan biltzen diren 
ekintza zuzentzaileak gauzatzen dira. 
BI4.6 Eragiteko aginte zehatzak erabiltzen dira beti, ezarritako segurtasun-arauak eta -mekanismoak betez. 
BI4.7 Ekipamenduen funtzionamenduaren anomaliak detektatzen dira, balioetsi egiten dira eta konpondu egiten dira 
edo mantentze-zerbitzuari jakinarazten zaizkio. 
BI4.8 Esnegaiak ezarritako moduan, denboran eta baldintzetan bidaltzen dira, eta eskatutako datuak erregistratzen 
dira. 

LB5: Normalizazio-eragiketak gidatzea, produktuaren kalitatea eta estandarizazioa bermatuz. 
BI5.1 Egiaztatzen da eta bermatzen da nahasketak egiteko oinarri gisa erabiliko diren eta stockean dauden 
esnegaien tenperaturak eta kalitate-parametroek gai horiek erabili ahal izateko ezarritako baldintzak betetzen 
dituztela. 
BI5.2 Ezarritako nahasketak instalazioak gidatuz egiten dira, erdilandu bakoitzaren ezaugarrien arabera. 
BI5.3 Azken nahasketa espezifikazioetan ezarritako parametroen barruan dagoela bermatzeko ezarritako nahitaezko 
lagin-hartzeak eta analisiak egiten dira. Desbideratzeen kasuan, dagozkion doiketak eta zuzenketak egiten dira 
nahasketa formulazioan aipatzen diren marjinen barruan egon dadin. 
BI5.4 Ezarritako tratamendu termikoak eta ezarritako mantentze-baldintzak, baleude, produkzio-prozesuaren 
hurrengo fasera igaro aurretik egiten dira. 

LB6: Esnea jasotzeko eta esnearen aurretiko tratamenduak gauzatzeko prozesuaren fluxua kudeatzea ezarritako 
programaren arabera, produkzio-prozesuak jarrai dezan ahalbidetuz. 

BI6.1 Egiaztatzen da manipulazioa eta barne-garraioa baliabide egokiekin egiten direla, produktuak ez hondatzeko 
eta beren baldintzak ez aldatzeko, eta lehengaiaren eta azken produktuaren arteko kontaminaziorik izan gabe. 
BI6.2 Esnea eta bestelako gaiak ezarritako denbora-epeetan eta ezarri bezala entregatzen dira, produkzio-erritmoa 
eta prozesuaren jarraitutasuna ez aldatzeko. 
BI6.3 Tangen erabilerari eta garbiketei dagokienez baliabideak optimizatuz eta murrizteak minimizatuz egiten dira 
eragiketak. 
BI6.4 Lanpostuaren adierazleak interpretatzen dira eta emaitzen arabera jarduten da. 

LB7: Instalazioen garbiketak eta erabileraren mantentze-lanak edo lehen mailako mantentze-lanak egiaztatzea 
produktuen kalitate mikrobiologikoa bermatzeko. 

BI7.1 Egiaztatzen da lan-eremua garbi eta baldintza egokietan dagoela erabili ahal izateko. 
BI7.2 Garbitzeko eragiketak lan-eremuari buruzko eskuliburuaren eta ezarritako argibideen arabera egiten dira. 
BI7.3 Lanaldi, txanda edo lote bakoitza hasi aurretik edo bukatu ostean garbitzen dira instalazioak, ezarritako arauei 
jarraikiz, eta erabiltzeko prest daudela egiaztatzen da. 
BI7.4 Prozesuaren garbiketa kimikoak tenperaturari, emariari, kontzentrazioari, aldizkakotasunari eta abarri buruz 
ezarritako espezifikazioen arabera egiten dira. Kontrolatzen da garbiketa-prozesuaren etapa guztiak behar bezala 
egiten direla, ezarritako erregistroak eginez. Garbiketa-soluzioen analisiak ezarritako arauen arabera egiten dira. 
BI7.5 Lehen mailako mantentze-eragiketak edo erabilera-eragiketak xedatutako moduan eta ezarritako 
aldizkakotasunez egiten dira. 

BI7.6 Lehen mailako zuzentzaileak ezarritakoaren arabera egiten dira.<0 

LB8: Jardueraren ondorioz sortzen diren arriskuak eta ingurumenean eragiten dituen ondorioak bereiztea eta ingurunea 
kontrolatzeko, hondakinak berreskuratzeko, arazteko eta desagerrarazteko nahiz laneko arriskuak prebenitzeko eta 
ingurunea babesteko oinarrizko kontrol-eragiketak aplikatzea. 

BI8.1 Sortutako hondakin-motak beren jatorriaren, egoeraren, birziklapenaren eta arazte-premiaren arabera 
sailkatzen dira. 
BI8.2 Produkzio- edo arazte-prozesuen ingurune-kontrola ahalbidetzen duten programak aztertzen eta kontrolatzen 

dira.< 

BI8.3 Parametro horien balioak ingurumena babesteko mantendu edo lortu behar diren eskakizun-estandarrekin edo 

-mailekin erkatzen dira.< 

BI8.4 Oinarrizko neurriak aplikatzen dira produkzio-eragiketetan energia eta ura aurrezteko, ezarritako arauaren 

arabera.< 

BI8.5 Arrisku-faktore eta -egoera ohikoenak identifikatzen dira elikagaien industrian, eta ondorioak ateratzen dira.< 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

12

BI8.6 Jardun-prozedurak aplikatzen dira suteen, lurrun-ihesen eta produktu kimikoen ihesen kasuan, eta horiek 
kontrolatzeko erabilitako baliabideen ezaugarriak adierazten dira. 

LB9: Esnea jasotzeko eragiketak eta esnearen aurretiko tratamenduak gidatzea instalazio automatizatuetako panel 
zentraletatik edo kontrol-geletatik. 

BI9.1 Egiaztatzen da eragiketa-menua edo -programa prozesatzen ari den produktuari dagokiola. 

BI9.2 Kontrolatzeko eta neurtzeko tresnak ziurtatzen dira behar bezala funtzionatzen dutela bermatzeko.< 

BI9.3 Agindu-puntuak kontrol-sisteman ziurtatzen dira eta martxan jartzen dira laneko argibideetan azaltzen den 
eragiketa-sekuentziari jarraikiz. 
BI9.4 Kontrolatzen da kontrol-sisteman integratutako aldagaien neurriei eusten zaiela etengabe, ezarritako 
prozedurei jarraikiz. 
BI9.5 Informazioa interpretatzen da eta sistema informatikoetatik ateratzen da. 
BI9.6 Sistemaren parametroak aldatzen dira egin behar den tratamenduaren aldaketen arabera. 
BI9.7 Kontrol-sisteman sartuta ez dauden beste aldagai batzuen neurketak egiten dira, tresna egokiak eta ezarritako 
metodoak erabiliz. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Andelak, tangak, balbulak, toberak, edukiontziak, fluidoak garraiatzeko ekipamenduak, iragazkiak, desaireztagailuak, 
ponpa zentrifugatzaileak eta positiboak, termizatzeko, pasteurizatzeko eta hozteko bero-trukagailuak, 
homogeneizagailuak, gaingabetzeko gailuak, mintzak iragazteko, ultrairagazteko eta alderantzizko osmosia gauzatzeko 
ekipamenduak, balantzak, dosifikagailuak, nahasketa-andelak, irabiagailuak, kontrol zentraleko panelak, euskarri 
informatikoak, prozesua kontrolatzeko gelak, laginak hartzeko tresnak, zundak, kalitate-parametroak azkar zehazteko 
aparatuak, datuak transmititzeko ekipamendu eramangarriak, ekipamenduetako eta makinetako babes-gailuak, tresneria 
(kaudalimetroak, fase-detektagailuak, tenperatura-zundak, eroankortasuna neurtzeko gailuak, dinamometroak, eta abar), 
garbiketarako ekipamendu automatikoak (CIP) eta garbiketarako eskuzko ekipamenduak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Esne pasteurizatua, termizatua, hoztua, oinarrizko esnea, esne gaingabetua, esne erdigaingabetua, esnegaina, esne 
kontzentratua, erdilanduak (produktu estandarizatua, produktu bakoitzaren lehengai gisa erabiltzen dena prozesatu 

aurretik). 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Lehengaien, erdilanduen eta produktuen espezifikazioak. Kalitate-proben 
emaitzak. Eragiteko moduak. Laneko prozedurei/argibideei buruzko eskuliburuak. Erabileraren mantentze-lanetarako 
argibideak. Laneko eta gorabeheren parteak eta erregistroak. «In situ» kalitate-proben emaitzak. Txandako gorabeheren 
edo txandakatzeen parteak. Produkzio-plana. Prozesuari buruzko denbora errealeko datuak, parametroak eta egoerak, 
sistema informatikoek ematen dituztenak lanpostuan. 
 
 

 
 

2. gaitasun-atala: 
KONTSUMITZEKO ESNEAK (ESNE LURRUNDUAK, ESNE-HAUTSA, 
ESNE KONDENTSATUAK) ETA ESNEGAINA, GURINA, IZOZKIAK ETA 
ANTZEKOAK PRESTATZEKO ERAGIKETAK GIDATZEA ETA 
KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC0302_2 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  

LB1: Kontsumitzeko esne likidoak eta antzeko bestelako produktuak prestatzeko prozesuak gidatzea, produkzioa 
eskatutako kantitatean, epean eta kalitatearekin egingo dela bermatuz. 
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BI1.1 Esnearen eta sartzen diren bestelako produktuen ezaugarriak egiaztatzen dira; horretarako, emaitzak eta 
eskatutako espezifikazioak erkatzen dira eta datuak erregistratzen dira. 
BI1.2 Desaireztatzeko, zentrifugatzeko, termizatzeko, pasteurizatzeko, esterilizatzeko, UHT prozesua gauzatzeko, 
hozteko eta homogeneizatzeko eragiketak landu beharreko produktuen ezaugarrien arabera gidatzen eta 
erregulatzen dira, espezifikazioetan eta laneko argibideetan ezarritako jarraibideak kontuan hartuta. 
BI1.3 Egiaztatzen da ekipamenduak ezarritako moduan eta kantitatean kargatzen direla, eta produktu-fluxuak egin 
beharreko prozesuaren premiak betetzen dituela, eta desbideratzerik baldin badago zuzendu egiten dira eta 
jakinarazi egiten dira. 
BI1.4 Prozesuek irauten duten bitartean, kontrolatzen da prozesuen parametro guztiak ezarritako mugen barruan 
daudela, eta desbideratzerik baldin badago, prozedurari buruzko eskuliburuan jasotako ekintza zuzentzaileak 
gauzatzen dira.  
BI1.5 Egiaztatzen da tratatutako produktuen xedea eta mantentze-lanak egiteko baldintzak laneko argibideetan 
jasotakoak direla. 
BI1.6 Produktuarentzat beharrezkoak diren osagaiak produktu bakoitzerako zehaztutako moduan eta kantitatean 
sartzen dira. 
BI1.7 Laginak adierazitako moduan, kantitatean eta horretarako egokiak diren tresnekin hartzen dira, laginak 
prestatzeko ezarritako protokoloei jarraikiz. Probak edo entseguak «in situ» egiten dira, eta emaitzak eskatzen den 
zehaztasunez lortzen dira. 
BI1.8 Lortutako informazioa ezarritako sisteman eta euskarrietan erregistratzen eta artxibatzen da prozesua garatu 
bitartean. 
BI1.9 Prozesuaren puntu kritikoak eta horien kausak identifikatzen dira eta emaitzen arabera jarduten da. 

LB2: Esne kontzentratuak eta esne-hautsa prestatzeko prozesuak gidatzea, produkzioa eskatutako kantitatean, epean 
eta kalitatearekin egingo dela bermatuz. 

BI2.1 Esnearen eta sartzen diren bestelako produktuen ezaugarriak egiaztatzen dira; horretarako, emaitzak eta 
eskatutako espezifikazioak erkatzen dira eta lortutako datuak erregistratzen dira. 
BI2.2 Egiaztatzen da lurruntzeko, esne kondentsatua prestatzeko, atomizatzeko, instantaneizatzeko, liofilizatzeko eta 
ultrairagazteko prozedurak prozesatu beharreko produktu-motarako egokiak direla. 
BI2.3 Egiaztatzen da lurrungailuak, hozkailuak, atomizazio-dorreak, fluidizigailuak, lehorgailuak eta eragiteko 
egoerak lortu beharreko produktuaren ezaugarrien arabera hautatzen eta erregulatzen direla, dagokion fitxa 
teknikoan ezarritako jarraibideak kontuan hartuta. 
BI2.4 Egiaztatzen da ekipamenduak ezarritako moduan eta kantitatean kargatzen direla, eta produktu-fluxuak egin 
beharreko prozesuaren premiak betetzen dituela, eta desbideratzeak daudela jakinarazten da. 
BI2.5 Kontzentrazio-tratamenduak irauten duen bitartean kontrolatzen da hainbat parametro (denbora, tenperatura, 
lurrunketa-presioa, hezetasun-galera eta hozte-tenperatura, atxikitakoaren eta barruraino sartutakoaren aterakin 
lehorra) ezarritako mugen barruan daudela, eta, prozedurari buruzko eskuliburuari dagokionez desbideratzerik baldin 
badago, neurri zuzentzaile egokiak hartzen dira. 
BI2.6 Lehortzeko tratamenduak irauten duen bitartean, kontrolatzen da hainbat parametro (presioa, tenperatura, 
atomizazioko zatiketa eta azken produktuaren hezetasun-maila, esaterako) ezarritako mugen barruan daudela. 
Prozedurari buruzko eskuliburuari dagokionez desbideratzerik baldin badago, neurri zuzentzaile egokiak hartzen 
dira. 
BI2.7 Esne kondentsatuaren tratamenduak irauten duen bitartean egiaztatzen da hainbat parametrori (hozte-
tenperatura, sakarosaren dosifikazioa, dentsitatea, errefrakzio-indizea, irabiatze-intentsitatea eta kristalen tamaina, 
esaterako) ezarritako mugen barruan eusten zaiela. Prozedurari buruzko eskuliburuari dagokionez desbideratzerik 
baldin badago, neurri zuzentzaile egokiak hartzen dira. 
BI2.8 Egiaztatzen da esne lurrunduak eta kontzentratuak dagokien fitxa teknikoan ezarritako baldintzetan eta fitxa 
horietan azaltzen diren ekipamenduekin pasteurizatzen edo esterilizatzen eta homogeneizatzen direla. 
BI2.9 Lortutako informazioa ezarritako sisteman eta euskarrietan erregistratzen eta artxibatzen da prozesua garatu 
bitartean. 
BI2.10 Prozesuaren puntu kritikoak eta horien kausak identifikatzen dira, eta emaitzen arabera jarduten da. 

LB3: Gurina eta antzekoak prestatzeko prozesuak gidatzea, produkzioa eskatutako kantitatean, epean eta kalitatearekin 
egingo dela bermatuz. 

BI3.1 Esnegainaren eta sartzen diren bestelako produktuen ezaugarriak egiaztatzen dira; horretarako, emaitza eta 
eskatutako espezifikazioak erkatzen dira eta datuak erregistratzen dira. 
BI3.2 Laneko argibideei buruzko eskuliburuetan zehaztutako baldintzen arabera kontserbatzen, prestatzen eta 
mantentzen da hazkuntza, eta hartzigarria eransten da ezarritako kantitateetan eta baldintza higienikoetan. 
BI3.3 Ontzearen jarraipena fisikoki (kristalizazioa) nahiz mikrobiologikoki egiten da, produktuak ezaugarri fisiko-
kimikoei eta ehundura-ezaugarriei (prozesu horrek irauten duen bitartean ezaugarri direnak) eragiten dien 
tratamendurik edo eragiketarik pairatzen ez duela bermatuz. 
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BI3.4 Ekipamenduetan egiaztatzen da ezarritako moduan eta kantitatean kargatzen direla, eta produktu-fluxuak egin 
beharreko prozesuaren premiak betetzen dituela, eta desbideratzerik baldin badago zuzendu egiten dira eta 
desbideratzeak daudela jakinarazten da. 
BI3.5 Irabiatzeko, oratzeko, garbitzeko eta azken oratzea gauzatzeko prozesuek irauten duten bitartean kontrolatzen 
da parametro guztiak ezarritako mugen barruan daudela, eta desbideratzerik izanez gero, prozedurari buruzko 
eskuliburuan biltzen diren ekintza zuzentzaileak gauzatzen dira. 
BI3.6 Gazitzea eta hezetasun-doiketa dagozkion injektoreak erregulatuz gauzatzen dira, prestaketa-fitxan bildutako 
espezifikazioen arabera. 
BI3.7 Gurin-gazuraren deskargatzeari eta drainatzeari dagokionez, egiaztatzen da dagokion kantitatean eta moduan 
egiten dela. 
BI3.8 Egiaztatzen da xedea eta mantentze-lanen baldintzak laneko argibideetan jasotakoak direla. 
BI3.9 Laginak adierazitako moduan eta kantitatean eta agindutako tresnak erabiliz hartzen dira, laginak prestatzeko 
ezarritako protokoloei jarraikiz, probak edo entseguak «in situ» eginez, emaitzak eskatutako xehetasunarekin lortuz. 
BI3.10 Prozesua garatu bitartean lortutako informazioa ezarritako sisteman eta euskarrietan erregistratzen eta 
artxibatzen da. 
BI3.11 Prozesuaren puntu kritikoak eta horien kausak identifikatzen dira eta emaitzen arabera jarduten da. 

LB4: Izozkiak prestatzeko prozesuak gidatzea, produkzioa eskatutako kantitatean, epean eta kalitatearekin egingo dela 
bermatuz. 

BI4.1 Produktuen eta sartzen diren nahasketen ezaugarriak egiaztatzen dira; horretarako, emaitzak eta eskatutako 
espezifikazioak erkatzen dira eta lortutako datuak erregistratzen dira. 
BI4.2 Produktuaren tratamendu termikoak eta homogeneizazioa gauzatu aurretik beharrezkoak diren prestaketak, 
osagaien gehitzeak eta nahasketak xedatutako espezifikazioen eta laneko argibideen arabera egiten dira. 
BI4.3 Egiaztatzen da oinarrizko nahasketaren ezaugarriak (esnea, jogurta edo ura) prestatu beharreko produktuaren 
errekerimenduetara egokitzen direla. 
BI4.4 Prozesuak gidatzen dira parametro guztiak ezarritako mugen barruan daudela kontrolatuz, betiere 
espezifikazioen eta laneko argibideen arabera, eta desbideratzerik izanez gero prozedurari buruzko eskuliburuan 
azaltzen diren ekintza zuzentzaileak gauzatzen dira. 
BI4.5 Mantekatzeko, gogortzeko, izozteko edo izotz-edari bihurtzeko prozesuek irauten duten bitartean kontrolatzen 
da parametro guztiak (denbora, tenperatura, izoztutako uraren ehunekoa, biskositatea, solidoen ehunekoa, 
aireztapen-indizea «over run») ezarritako mugen barruan daudela, eta desbideratzerik izanez gero, prozedurari 
buruzko eskuliburuan azaltzen diren ekintza zuzentzaileak hartzen dira. 
BI4.6 Ekipamenduak ezarritako moduan eta kantitatean kargatzen direla eta produktu-fluxuak egin beharreko 
prozesuaren premiak betetzen dituela egiaztatuz kargatzen dira, eta beharrezkoa izanez gero, zuzenketak egiten 
dira eta desbideratzeak daudela jakinarazten da. 
BI4.7 Beharrezkoak diren osagaiak (frutak, fruitu lehorrak) produktu bakoitzerako zehaztutako moduan eta 
kantitatean sartzen dira produktuan. 
BI4.8 Egiaztatzen da xedea eta mantentze-lanen baldintzak laneko argibideetan jasotakoak direla. 
BI4.9 Laginak adierazitako moduan, kantitatean eta horretarako egokiak diren tresnekin hartzen dira, laginak 
prestatzeko ezarritako protokoloei jarraikiz. Probak edo entseguak «in situ» egiten dira, eta emaitzak eskatzen den 
zehaztasunez lortzen dira. 
BI4.10 Lortutako informazioa ezarritako sisteman eta euskarrietan erregistratzen eta artxibatzen da prozesua garatu 
bitartean. 
BI4.11 Prozesuaren puntu kritikoak eta horien kausak identifikatzen dira eta emaitzen arabera jarduten da. 

LB5: Kontsumitzeko esneak, gurina, izozkiak eta bestelako esne-deribatuak prestatzeko prozesuaren fluxua 
kontrolatzea, produkzio-prozesuaren jarraitutasuna ahalbidetuz. 

BI5.1 Egiaztatzen da manipulazioa eta barne-garraioa baliabide egokiekin egiten direla, produktuak ez hondatzeko 
eta beren baldintzak ez aldatzeko, eta lehengaiaren eta azken produktuaren arteko kontaminaziorik izan gabe. 
BI5.2 Egiaztatzen da produktuak ezarritako denbora-epeetan eta ezarri bezala entregatzen direla, produkzio-
erritmoa eta prozesuaren jarraitutasuna ez aldatzeko. 
BI5.3 Eragiketak kontrolatzen dira, eta tangen erabileran eta garbiketetan baliabideak optimizatzen dira eta 
murrizteak minimizatzen dira. 
BI5.4 Lanpostuaren adierazleak interpretatzen dira eta emaitzen arabera jarduten da. 
BI5.5 Prozesuaren higiene- eta segurtasun-arau espezifikoak aplikatzen dira, eta betetzen direla kontrolatzen da. 
BI5.6 Instalazioen garbiketak, esterilizazioak eta desinfekzioak balioesten dira produktuen kalitate mikrobiologikoa 
bermatzeko ezarritako espezifikazioen arabera. 
BI5.7 Instalazioak erabiltzeko mantentze-lanak eta lehen mailako mantentze-lanak ziurtatzen dira, instalazioen 
egoera ezin hobea dela bermatzeko. 
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LB6: Kontsumitzeko esneak, esnegaina, gurinak, izozkiak eta bestelako esne-deribatuak prestatzeko eragiketak 
gidatzea instalazio automatizatuetako kontrol-panel zentraletatik edo kontrol-geletatik. 

BI6.1 Egiaztatzen da eragiketa-menua edo -programa prozesatzen ari den produktuari dagokiola. 
BI6.2 Kontrolatzeko eta neurtzeko tresnak ziurtatzen dira behar bezala funtzionatzen dutela bermatzeko. 
BI6.3 Agindu-puntuak kontrol-sisteman ziurtatzen dira eta abian jartzen dira laneko argibideetan azaltzen den 
eragiketa-sekuentziari jarraikiz. 
BI6.4 Kontrolatzen da kontrol-sisteman integratutako aldagaien neurriei eusten zaiela etengabe, ezarritako 
prozedurei jarraikiz. 
BI6.5 Informazioa interpretatzen da eta sistema informatikoetatik ateratzen da. 
BI6.6 Sistemaren parametroak aldatzen dira egin behar den tratamenduaren aldaketen arabera. 
BI6.7 Kontrol-sisteman sartuta ez dauden beste aldagai batzuen neurketak egiten dira, tresna egokiak eta ezarritako 
metodoak erabiliz. 

 

Lanbide-testuingurua:  

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Tangak, toberak, baskulak, edukiontziak, iragazkiak, ponpa zentrifugatzaileak, ponpa positiboak, plaka bidezko 
trukagailuak, homogeneizagailuak, muntagailuak, kristalizazio-andelak, gurinontziak, baheak, irabiagailua, oragailua, 
dosifikagailuak, lurrungailuak, lehorgailuak, atomizazio-dorreak, UHT instalazioak, fluidizagailuak, liofilizazio-instalazioak, 
instantaneizatzeko instalazioak, nahasteko andelak, irabiagailuak, linea ultra garbiak, hartzigarrien hazkuntzako 
instalazioak, izozkailuak (freezer), izozteko ganberak, aire antzuko instalazioak, ur antzuko instalazioak, kontrol-panelak, 
prozesua gidatzeko gelak, prozesuari buruzko informazio zentralizatua duten euskarri informatikoak, tresnak (laginak 
hartzeko tresna automatikoak, kaudalimetroak, tenperatura-zundak, fase-detektagailuak, emari-murrizgailuak, pH-
metroak, eroankortasuna neurtzeko gailuak, dinamometroak, eta abar), kalitate-parametroak bizkor zehazteko 
aparatuak, datuak transmititzeko ekipamendu eramangarriak, ekipamenduetako eta makinetako babes-gailuak, CIPak 
(Cleaning in place), garbiketarako erabilera bakarrekoak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Kontsumitzeko esneak: gaingabetuak, erdigaingabetuak, osoak, aromatizatuak, aberastuak eta antzekoak. Esne 
kondentsatua, esne kontzentratua, esne-hautsa eta gazur-hautsa, gurina, esnegaina, esne-krema, saltsak, izozkiak, 
poloak eta sorbeteak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Osagaien, erdilanduen eta produktuen espezifikazioak. Kalitate-proben 
emaitzak. Eragiteko moduak. Laneko prozedurei eta argibideei buruzko eskuliburuak. Erabileraren mantentze-lanetarako 
argibideak. Lan-parteak eta lan-erregistroak. Txandako aldaketen edo gorabeheren parteak. «In situ» kalitate-proben 
emaitzak. Prozesuaren datu, parametro eta egoera guztiak —sistema informatikoek denbora errealean ematen 
dizkigutenak— (pisua, presioak, tenperaturak, emariak, garbiketa-produktuen kontzentrazioak, denborak, biraketak, pH-
a, bolumen-kontadoreak, eroankortasuna). Produkzio-plana. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala:  
ESNETIK ERATORRITAKO AZKENBURUKOAK, JOGURTAK ETA ESNE 
HARTZITUAK PRESTATZEKO ERAGIKETAK GIDATZEA ETA 
KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC0303_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  

LB1: Esnetik eratorritako azkenburukoak prestatzeko prozesuak gidatzea, produkzioa eskatutako kantitatean, epean eta 
kalitatearekin egingo dela bermatuz. 
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BI1.1 Egiaztatzen da prozesatu beharreko nahasketaren edo erdilanduen ezaugarri fisiko-kimikoek eskatutako 
espezifikazioak betetzen dituztela. 
BI1.2 Produktuaren tratamendu termikoak gauzatu aurretik beharrezkoak diren prestaketak, osagaien gehitzeak eta 
nahasketak xedatutako espezifikazioen eta laneko argibideen arabera egiten dira. 
BI1.3 Produktuaren tratamendu termikoak eta produktua bereizten duten gainerako eragiketak prozesuaren 
parametroak egiaztatuz eta produktuaren ezaugarriak espezifikazioetan eskatzen direnak direla kontrolatuz egiten 
dira. Horretarako, beharrezkoak diren produktu-probak egiten dira lanpostuan edo laborategian. 
BI1.4 Prozesuaren parametroak (tenperaturak, denborak, presioak) kontrolatzen dira, eta desbideratzerik izanez 
gero, produktuaren eta prozesuak kontrolatzeko espezifikazioen dokumentazioan bilduta dauden neurri 
zuzentzaileak aplikatzen dira. 
BI1.5 Prozesuaren jarraipena egiten da produktuaren ezaugarri fisiko-kimikoak bermatzeko; horretarako, dagozkion 
zuzenketak egiten dira. Egiaztatzen da produktua ontziratzeko entregatzen dela ezarritako parametroen barruan. 
BI1.6 Osagaiak (frutak, aromak) produktu bakoitzerako zehaztutako moduan eta kantitatean sartzen dira produktuan. 
BI1.7 Laginak adierazitako moduan eta kantitatean eta agindutako tresnak erabiliz hartzen dira, laginak prestatzeko 
ezarritako protokoloei jarraikiz, eta probak edo entseguak «in situ» egiten dira, emaitzak eskatutako xehetasunarekin 
lortuz. 
BI1.8 Lortutako informazioa ezarritako sisteman eta euskarrietan erregistratzen eta artxibatzen da prozesua garatu 
bitartean. 
BI1.9 Prozesuaren puntu kritikoak eta horien kausak identifikatzen dira, eta emaitzen arabera jarduten da. 

LB2: Jogurt tinkoa eta jogurt irabiatua prestatzeko prozesuak gidatzea, produkzioa eskatutako kantitatean, epean eta 
kalitatearekin egingo dela bermatuz. 

BI2.1 Egiaztatzen da prozesatu beharreko nahasketaren edo erdilanduen ezaugarri fisiko-kimikoek eskatutako 
espezifikazioak betetzen dituztela. 
BI2.2 Produktuaren ezarritako tratamendu termikoak —hartzitzearen aurrekoak— prozesuaren parametroak 
egiaztatuz eta produktuaren ezaugarriak espezifikazioetan eskatzen direnak direla egiaztatuz egiten dira. 
Horretarako, beharrezkoak diren produktu-probak egiten dira lanpostuan edo laborategian. 
BI2.3 Desbideratzerik izanez gero, produktuaren eta prozesuak kontrolatzeko espezifikazioen dokumentazioan 
bilduta dauden neurri zuzentzaileak aplikatzen dira. 
BI2.4 Hazkuntza edo ama hartzigarria laneko argibideei buruzko eskuliburuetan zehaztutako baldintzetan prestatzen 
eta mantentzen da. 
BI2.5 Hartzigarri likidoak injektatzeko ekintza eta hartzigarri liofilizatua gehitzeko ekintza ezarritako zenbatekoetan 
eta baldintza higienikoetan egiten dira. 
BI2.6 Hartzidura-prozesuaren jarraipena prozesua une egokian moztuz edo geldiaraziz egiten da, eta hozte-
prozesuak irauten duen bitartean egiaztatzen da produktuak ez duela produktua bereizten duten ezaugarri fisiko-
kimikoei eta egiturari eragiten dien tratamendurik edo eragiketarik pairatzen. 
BI2.7 Jogurt tinkoaren eta beroan biltegiratzeko andelen prozesuen kasuan, ontziratzera bidaltzeko ekintzaren 
jarraipena egiten da; izan ere, tenperatura-arazoak direla medio koagulazioak sor daitezke edo hartzigarria hil 
daiteke une horretan. 
BI2.8 Produktuari gehitzen zaizkion osagaiak (frutak, aromak) produktu bakoitzerako zehaztutako moduan eta 
kantitatean sartzen dira produktuan. Egiaztatzen da produktua ontziratzeko entregatzen dela ezarritako parametroen 
barruan. 
BI2.9 Laginak adierazitako moduan eta kantitatean eta agindutako tresnak erabiliz hartzen dira, laginak prestatzeko 
ezarritako protokoloei jarraikiz, eta probak edo entseguak «in situ» egiten dira, emaitzak eskatutako xehetasunarekin 
lortuz. 
BI2.10 Lortutako informazioa ezarritako sisteman eta euskarrietan erregistratzen eta artxibatzen da prozesua garatu 
bitartean. 
BI2.11 Prozesuaren puntu kritikoak eta horien kausak identifikatzen dira eta emaitzen arabera jarduten da. 

LB3: Esne hartzituak eta igurzteko pastak prestatzeko prozesuak gidatzea, produkzioa eskatutako kantitatean, epean 
eta kalitatearekin egingo dela bermatuz. 

BI3.1 Egiaztatzen da prozesatu beharreko nahasketaren edo erdilanduaren ezaugarri fisiko-kimikoek eskatutako 
espezifikazioak betetzen dituztela. 
BI3.2 Produktuaren ezarritako tratamendu termikoak —hartziduraren aurretik egin beharrekoak— eta produktua 
bereizten duten gainerako eragiketak prozesuaren parametroak egiaztatuz eta produktuaren ezaugarriak 
espezifikazioetan eskatzen direnak direla egiaztatuz egiten dira. Horretarako, beharrezkoak diren eta lanpostuan edo 
laborategian ezarrita dauden produktu-probak egiten dira. 
BI3.3 Desbideratzerik izanez gero, produktuaren eta prozesuak kontrolatzeko espezifikazioen dokumentazioan 
bilduta dauden neurri zuzentzaileak aplikatzen dira. 
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BI3.4 Hazkuntza edo hartzigarria laneko argibideei buruzko eskuliburuetan zehaztutako baldintzen arabera 
prestatzen eta mantentzen da, eta hartzigarria ezarritako kantitateetan eta baldintza higienikoetan injektatzen edo 
gehitzen da. 
BI3.5 Hartzidura-prozesuaren jarraipena prozesua une egokian moztuz edo geldiaraziz egiten da, eta hozte-
prozesuak irauten duen bitartean egiaztatzen da produktuak ez duela produktua bereizten duten ezaugarri fisiko-
kimikoei eta egiturari eragiten dien tratamendurik edo eragiketarik pairatzen. 
BI3.6 Hala dagokionean, gatzatua ezarritako metodoaren bitartez bereizten da, aterakin lehorra erregulatuz eta 
produktuaren fitxa teknikoan eskatzen diren ondorengo tratamenduak kontrolatuz. 
BI3.7 Hala badagokio, biltegiratutako produktuak ontziratu aurretik izan duen bilakaeraren jarraipena egiten da. 
Egiaztatzea produktua ontziratzeko entregatzen dela ezarritako parametroen barruan. 
BI3.8 Produktuari gehitzen zaizkion osagaiak (frutak, aromak) produktu bakoitzerako zehaztutako moduan eta 
kantitatean sartzen dira produktuan. 
BI3.9 Laginak adierazitako moduan eta kantitatean eta agindutako tresnak erabiliz hartzen dira, laginak prestatzeko 
ezarritako protokoloei jarraikiz, eta probak edo entseguak «in situ» egiten dira, emaitzak eskatutako xehetasunarekin 
lortuz. 
BI3.10 Lortutako informazioa ezarritako sisteman eta euskarrietan erregistratzen eta artxibatzen da prozesua garatu 
bitartean. 
BI3.11 Prozesuaren puntu kritikoak eta horien kausak identifikatzen dira eta emaitzen arabera jarduten da. 

LB4: Esnetik eratorritako azkenburukoak, jogurtak eta esne hartzituak prestatzeko prozesuaren fluxua kontrolatzea 
ezarritako programaren arabera, produkzio-prozesuak jarrai dezan ahalbidetuz. 

BI4.1 Egiaztatzen da manipulazioa eta barne-garraioa baliabide egokiekin egiten direla, produktuak ez hondatzeko 
eta beren baldintzak ez aldatzeko, eta lehengaiaren eta azken produktuaren arteko kontaminaziorik izan gabe. 
BI4.2 Egiaztatzen da erdilanduak eta bestelako gaiak ezarritako denbora-epeetan eta ezarri bezala entregatzen 
direla, produkzio-erritmoa eta prozesuaren jarraitutasuna ez aldatzeko. 
BI4.3 Eragiketak kontrolatzen dira, eta tangen erabileran eta garbiketetan baliabideak optimizatzen dira eta 
murrizteak minimizatzen dira. 
BI4.4 Lanpostuaren adierazleak interpretatzen dira eta emaitzen arabera jarduten da. 
BI4.5 Prozesuaren higiene- eta segurtasun-arau espezifikoak aplikatzen dira, eta betetzen direla kontrolatzen da. 
BI4.6 Instalazioen garbiketak, esterilizazioak eta desinfekzioak egiten dira produktuen kalitate mikrobiologikoa 
bermatzeko ezarritako espezifikazioen arabera. 
BI4.7 Erabileraren mantentze-lanak eta lehen mailako mantentze-lanak ziurtatzen dira instalazioen egoera ezin 
hobea dela bermatzeko. 

LB5: Esnetik eratorritako azkenburukoak, jogurtak eta esne hartzituak prestatzeko eragiketak instalazio 
automatizatuetako kontrol-panel zentraletatik edo kontrol-geletatik gidatzea. 

BI5.1 Egiaztatzen da eragiketa-menua edo -programa prozesatzen ari den produktuari dagokiola. 
BI5.2 Kontrolatzeko eta neurtzeko tresnak ziurtatzen dira behar bezala funtzionatzen dutela bermatzeko. 
BI5.3 Agindu-puntuak kontrol-sisteman ziurtatzen dira eta abian jartzen dira laneko argibideetan azaltzen den 
eragiketa-sekuentziari jarraikiz. 
BI5.4 Kontrolatzen da kontrol-sisteman integratutako aldagaien neurriei eusten zaiela etengabe, ezarritako 
prozedurei jarraikiz. 
BI5.5 Informazioa sistema informatikoetatik ateratzen da eta interpretatzen da. 
BI5.6 Sistemaren parametroak aldatzen dira egin behar den tratamenduaren aldaketen arabera. 
BI5.7 Kontrol-sisteman sartuta ez dauden beste aldagai batzuen neurketak egiten dira, tresna egokiak eta ezarritako 
metodoak erabiliz. 

 
 
 
 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Tangak, toberak, baskulak, edukiontziak, iragazkiak, ponpa zentrifugatzaileak, ponpa positiboak, plaka bidezko 
trukagailuak eta trukagailu tubularrak, karraskatutako pareta duten esterilizagailu tubularrak, homogeneizagailuak, 
muntagailuak, dosifikagailuak, nahasketa-andelak, irabiagailuak, iragazkiak, linea ultragarbiak, hartzigarrien hazkuntzako 
instalazioak, aire antzuko, ur antzuko eta gas antzuko instalazioak, kontrol-panelak, prozesua gidatzeko gelak, 
prozesuari buruzko informazio zentralizatua duten euskarri informatikoak, tresnak (laginak hartzeko tresna automatikoak, 
kaudalimetroak, tenperatura-zundak pH-metroak, eroankortasuna neurtzeko gailuak, dinamometroak, eta abar), kalitate-
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parametroak bizkor zehazteko aparatuak, datuak transmititzeko ekipamendu eramangarriak, ekipamenduetako eta 
makinetako babes-gailuak, CIPak (Cleaning in place). 
Garbiketarako erabilera bakarrekoak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Batez ere gatzapen garratza pairatzen duen edozein motatako jogurta edo bestelako esnekia. Esnetik eratorritako 
edozein motatako azkenburukoa. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Osagaien (prestatuak, aromak, eta abar), erdilanduen eta produktuen 
espezifikazioak. Kalitate-proben emaitzak. Eragiteko moduak. Laneko prozedurei eta argibideei buruzko eskuliburuak. 
Erabileraren mantentze-lanetarako argibideak. Lan-parteak eta lan-erregistroak. Txandako aldaketen edo gorabeheren 
parteak. «In situ» kalitate-proben emaitzak. Prozesuaren datu, parametro eta egoera guztiak —sistema informatikoek 
denbora errealean ematen dizkigutenak— (pisua, presioak, tenperaturak, emariak, garbiketa-produktuen 
kontzentrazioak, denborak, biraketak, pH-a, bolumen-kontadoreak, eroankortasuna). Produkzio-plana. 

 
 

 
 

4. gaitasun-atala:  
ESNEKIAK ONTZIRATZEKO ETA EGOKITZEKO ERAGIKETAK 
GIDATZEA ETA KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC0304_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:<  

LB1: Ontziratzeko eragiketak egitea produktuaren osasungarritasuna bermatzeko ezarritako higiene-arauen eta 
jardunbide egokien arabera. 

BI1.1 Higiene pertsonalari eta ontziratzeko ezarritako jantziei buruzko arauak aplikatzen dira. 
BI1.2 Ezarritako arauak, prozedurak eta jardunbide egokiak aplikatzen dira produktuan gorputz arrotzik ez izateko. 
BI1.3 Dosifikazioguneko airearen kalitatea eta presio positiboa bermatzen duten parametroak egiaztatzen dira. 
BI1.4 Ziurtatzen da garbiketa kimikoaren, desinfekzioaren eta esterilizazioaren parametroak ezarritako 
espezifikazioen barruan daudela. 
BI1.5 Langunea garbi eta ordenatuta mantentzen da, eta erremintak, lanabesak eta materialak ezarritako lekuetan. 

LB2: Ontziratzeko eta egokitzeko beharrezkoak diren ekipamenduak eta baliabide osagarriak prestatzea eta erabiltzeko 
moduan mantentzea. 

BI2.1 Egiaztatzen da produkzio-eremua garbi eta erabiltzeko baldintzetan dagoela. 
BI2.2 Laneko argibideetan ezarritako epeetan garbitzen eta/edo desinfektatzen eta/edo esterilizatzen dira 
ontziratzeko linearen hodiak eta dosifikatzeko eta betetzeko ekipamenduak. 
BI2.3 Ziurtatzen da garbitzeko eta/edo desinfektatzeko, eta/edo esterilizatzeko parametroak (soluzioaren 
kontzentrazioa, denbora, presioa, emaria, tenperatura, eta abar) aplikazioari buruzko arauetan zehazten direnak 
direla. 
BI2.4 Lehen mailako mantentze-eragiketak egiten dira dagokion moduan eta behar den aldizkakotasunez. 
BI2.5 Ekipamenduak produkzio-programaren arabera hautatzen eta prestatzen dira. 
BI2.6 Gelditzeko edo abiarazteko eragiketak laneko eskuliburuetan edo argibideetan ezarritako sekuentzien arabera 
egiten dira. 

LB3: Materialak prestatzea eta ontziratzeko eta egokitzeko ekipamendu espezifikoak erregulatzea prozedurari buruzko 
eskuliburuetan ezarritako aginduen arabera. 

BI3.1 Prozesatu beharreko produktua ontziratzeko espezifikazioak interpretatzen dira. 
BI3.2 Makinak eta ekipamenduak erregulatzen dira produkzioari buruzko argibideetan eskatzen den sinkronizazioa 
eta erritmoa lortu arte. 
BI3.3 Kontsumigarriz (botilak, tapoiak, kapsulak, etiketak eta bestelakoak) hornitzen da edo biltegian eskatzen da 
kontsumigarriz hornitzeko, produkzio-erritmoaren arabera. 
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BI3.4 Egiaztatzen da ontziratzeko eta egokitzeko ontziak edo materialak (beira, plastikoa, metala, brika, eta abar) 
behar bezala jarrita daudela eta landuko den loterako egokiak direla. 
BI3.5 Ontziratu beharreko produktuak identifikatzen dira loteari dagokionez egokiak ote diren, eta prozesatzeko 
prestatuta ote dauden zehazteko (nahastuta edo konbinatuta, kasuak kasu). 
BI3.6 Egiaztatzen da etiketak eta bestelako materialak egokiak direla ontzirako eta identifikazio-inskripzioak 
prozesatu beharreko loteari eta produktuari dagozkiela. 
BI3.7 Egiaztatzen da «in situ» osatu ez diren ontziak laneko espezifikazioetan ezarritako baldintzen arabera 
garbitzen direla. 
BI3.8 Hondakin-materialei dagokienez, ziurtatzen da birziklatzera edo tratatzera eramaten direla, ezarritako moduan 
eta dagokion lekura. 

LB4: Ontziratze-lineako produktuekin jardutea eta produktu horiek ontziratzea. 
BI4.1 Kontrolatzen da «in situ» egindako ontzien edo instalaziora ekartzen diren ontzien osaerak ezarritako 
espezifikazioak betetzen dituela. 
BI4.2 Botilak edo bestelako ontziak behar bezala betetzen dira; horretarako, prozesua kontrolatzen da dagokion 
erregulazio- eta kontabilizazio-sistemaren bitartez. 
BI4.3 Egiaztatzen da produktuaren ezaugarriek eta prozesuaren parametroek ezarritako espezifikazioak betetzen 
dituztela. 
BI4.4 Ontziaren dekorazioari dagokionez, egiaztatzen da produktuarekin bat datorrela. 
BI4.5 Laginketaren eta ondorengo pisatzearen bitartez, ziurtatzen da produktuaren dosifikazioa ezarritako mugen 
barruan dagoela. 
BI4.6 Ontziaren ixtea eta zigilatzea eragiketari buruzko eskuliburuan eta argibideetan produktu bakoitzerako 
zehazten denera egokitzen dira. 
BI4.7 Egiaztatzen da etiketen testua egokia eta osatua dela identifikatzeko eta ondorengo kontrola gauzatzeko, eta 
etiketak behar bezala eta dagokion tokian itsatsita daudela ontzian. 
BI4.8 Ontziratutako produktua behar bezala eta dagokion lekura eramaten da ondorengo prozesuen edo 
biltegiratzeen arabera. 
BI4.9 Ontziratze-prozesuan kontsumitutako materialak eta produktuak kontabilizatzen dira, eta soberakoak prestatu 
egiten dira erabiltzeko, eta behar izanez gero, hornidura-eskaerak aldatu egiten dira. 

LB5: Ziurtatzea ontziratze-fasean gauzatutako prozesu osoa produktuaren kalitatea eta azken ezaugarriak bermatzeko 
moduan egiten dela. 

BI5.1 Egiaztatzen da ontziratzeko ingurunearen edo atmosferaren ezaugarriei eragiketari buruzko argibideetan 
jasotako mailetan eusten zaiela. 
BI5.2 Gorabeherak edo desbideratzeak baldin badaude, oreka berreskuratzeko edo prozesua geldiarazteko egokiak 
diren neurriak aplikatzen dira, eta, hala badagokio, laguntza teknikoa eskatzen da. 
BI5.3 Kontrolatzen da errendimendu-ratioei laneko argibideetan aurreikusitako marjinetan eusten zaiela. 
BI5.4 Produktuaren laginak ezarritako prozedurei jarraikiz hartzen dira. 
BI5.5 Lanaren emaitzei, sortutako gorabeherei eta neurri zuzentzaileei, materialen erreferentziei eta erabilitako 
produktuei buruzko informazioa dagokion euskarrietan eta adierazitako zehaztasunez erregistratzen dira. 
BI5.6 Ezarritako segurtasun-arauak eta -mekanismoak betetzen dira beti. 
BI5.7 Ekipamenduen funtzionamenduaren anomaliak detektatzen dira, balioetsi egiten dira eta konpondu egiten dira 
edo mantentze-zerbitzuari jakinarazten zaizkio. 
BI5.8 Enpresaren segurtasun- eta larrialdi-planetan ezarritako arauen arabera jarduten da, plan horietan bildutako 
ekintza prebentibo eta zuzentzaileak gauzatuz. 

LB6: Ontziratzearen ondorengo egokitze-etapetan jardutea. 
BI6.1 Beharrezkoak diren instalazioak eta materialak prestatzen dira produktu-mota bakoitzerako. 
BI6.2 Produktu-aldaketa bakoitzerako beharrezkoak diren doikuntzak egiten dira. 
BI6.3 Egiaztatzen da makinetan eta ekipamenduetan segurtasun-gailuak daudela eta funtzionatzen dutela, eta behar 
bezala erabiltzen direla eragiketetan. 
BI6.4 Kasu bakoitzean egokiak diren babes-neurriak hartuz manipulatzen dira produktuak. 
BI6.5 Egiaztatzen da trazabilitate-datuak egokiak direla eta ontziratutako produktuarekin bat datozela. 
BI6.6 Bat ez datozenak bereizi egiten dira eta ezarritako arauen arabera bideratzen dira. 
BI6.7 Beharrezkoak diren materialen hornidurak eta prestakuntzak edo doikuntzak edo garbiketak behar adinako 
aurretiaz egiten dira ontziratzeko ekintzan beharrezkoak ez diren geldialdiak saihesteko. 
BI6.8 Ezarritako eskuzko garbiketak egiten dira. 

LB7: Bere eskumeneko lan-egoeretan beharrezkoak diren babes-neurriak hartzea segurtasuna bermatzeko. 
BI7.1 Lanpostu edo lan-eremu bakoitzean eskatzen diren babes-ekipamendu pertsonalak oso-osorik eta behar 
bezala erabiltzen dira. 
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BI7.2 Lan-eremuan ez da arriskutsua izan daitekeen edo igarobidea eragotziko duen edo bestelako lanak egitea 
eragotziko duen elementurik izango. 
BI7.3 Egiaztatzen da makinetan eta ekipamenduetan segurtasun-gailuak daudela eta funtzionatzen dutela, eta behar 
bezala erabiltzen direla eragiketetan. 
BI7.4 Kasu bakoitzean egokiak diren babes-neurriak hartuz manipulatzen dira produktuak. 
BI7.5 Laneko ingurune-baldintzetan detektatutako alterazioak arduradunari jakinarazten zaizkio, horiek zuzentzeko 
edo hobetzeko neurriak proposatuz. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Ontziratzeko makinak. Kartoiztatzeko makinak. Datagailuak. Etiketak jartzeko makinak. Sleeverrak. Kutxaratzeko 
makinak. Erretraktilatzeko makinak. Erretiluak egiteko makinak. Paletizagailuak. Paketatzeko makinak. Hotz-
instalazioak. Bero-instalazioak. Berogailuak. Ekipamenduetako eta makinetako babes-gailuak. Osagaiak injektatzeko 
lineak. Garraio-lineak. Garbiketa kimikoa gauzatzeko instalazioak. Balantzak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Produktu amaituak, biltegiratzeko, merkaturatzeko eta saltzeko prest daudenak: Kontsumitzeko esneak, esnegaina, 
saltsak, esne-hautsa, gurina, izozkiak, jogurtak, esne hartzituak, esnetik eratorritako azkenburukoak eta bestelako 
deribatu ontziratuak eta egokituak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduen erabilerari buruzko eskuliburuak, prozedurari buruzko eskuliburuak eta ontziratzeko laneko argibideak, 
txanda-parteak, erabileraren mantentze-lanei edo lehen mailako mantentze-lanei buruzko argibideak. Mantentze-lanei 
buruzko eskuliburuak. Materialei eta produktuei buruzko erreferentziak. Produktuaren trazabilitateari buruzko datuak. 
Lan- eta gorabehera-parteak. «In situ» kalitate-proben emaitzak. Prozesuaren parametroak. Lineako produkzio-plana. 
Kalitatearen autokontrol-datuak. Lanpostuetako sistema informatikoen denbora errealeko parametroak. 
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III PRESTAKUNTZA  

 
 

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
ESNEA JASOTZEA, BILTEGIRATZEA ETA AURRETIKO TRATAMENDUAK 

GAUZATZEA 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ESNEEN, GURINEN ETA IZOZKIEN PRESTAKETA 

 
 

3. prestakuntza-modulua:  
ESNETIK ERATORRITAKO AZKENBURUKOAK, JOGURTAK ETA ESNE 

HARTZITUAK 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
ESNEKIAK ONTZIRATZEA ETA EGOKITZEA 

 
 

5. prestakuntza-modulua:  
KONTSUMITZEKO ESNEAK ETA ESNEKIAK PRESTATZEKO LANEKOAK 

EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

1 
2 

3 
4 
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1. prestakuntza-modulua:  
ESNEA JASOTZEA, BILTEGIRATZEA ETA AURRETIKO TRATAMENDUAK 
GAUZATZEA 
 

Kodea: MF0027_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0027_2: Esnea eta bestelako esne-lehengaiak jasotzeko eta 

biltegiratzeko eragiketak eta aurretiko tratamenduak egitea eta gidatzea. 
 

Iraupena: 150 ordu 
 
 

1.1 prestakuntza-atala 
ESNEA ETA BESTELAKO LEHENGAIAK JASOTZEA ETA BILTEGIRATZEA 
 
Kodea: UF1178 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, baita LB1, LB6, 

LB7, LB8 eta LB9 lanbide-burutzapenetan jasotzeari eta biltegiratzeari buruz azaltzen diren alderdiekin ere. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Esnekiak prestatzeko erabiltzen den esnearen, bestelako esne-gaien eta produktu osagarrien ezaugarriak adieraztea. 
EI1.1 Lehengaien eta gai osagarrien taldeak eta horien aurkezpenak sailkatzea eta ezaugarriz zehaztea. 
EI1.2 Fisikaren eta kimikaren oinarrizko kontzeptuak —esnearekin eta bestelako lehengai osagarriekin lotuta 
daudenak— deskribatzea (azidotasuna, pH-a, dentsitatea, aterakin lehorra). 
EI1.3 Esnearen osagai nagusiak, ezaugarri fisiko-kimikoak eta osagaiek produktuen ezaugarrietan duten zeregina 
identifikatzea eta ezagutzea. 
EI1.4 Esnearen mikrobiologia eta mikroorganismoen hazkunde-faktoreak deskribatzea: erabilgarriak eta patogenoak. 
EI1.5 Manipulatu bitartean esneak pairatzen dituen alterazio nagusiak deskribatzea, produktuan duten eragina 
balioestea eta kausa eragileak ondorioztatzea. 
EI1.6 Hotzak eta beroak esnearen propietate fisiko-kimikoetan nahiz mikrobiologikoetan eragiten dituzten ondorioak 
identifikatzea. 
EI1.7 Elikagai-produktuen eraldaketen jatorria eta eraldaketa horiek eragiten dituzten agenteak nahiz transmititzeko eta 
ugaritzeko mekanismoak identifikatzea. 

A2: Instalazioek eta ekipamenduek jasotzegunean bete behar dituzten baldintza higieniko-sanitarioak zehaztea eta 
prozesuaren puntu kritikoak kontrolatzea. 

EI2.1 Esnea eta esne-lehengaiak jasotzeko guneak, tangek eta horiekin lotutako bestelako instalazioek bete behar 
dituzten baldintza tekniko-sanitarioak deskribatzea. 
EI2.2 Higienerik ezaren egoerak identifikatzea, instalazioak gainbegiratzean eta jasotzeko/prestatzeko fasean esku 
hartzen duten langileen kasuan kontuan hartu behar diren jarraibideak adieraziz. 
EI2.3 Eskatzen den garbiketa eta/edo desinfekzioa garbiketa- eta desinfekzio-agente egokiak erabiliz egitea. 
EI2.4 Lehengaiak garraiatzeko baldintza egokiak aipatzea. 
EI2.5 Esnea eta bestelako esne-lehengaiak deskargatzeko eta kokatzeko kontuan hartu behar diren teknikak eta ardurak 
zehaztea. 
EI2.6 Puntu kritikoaren kontzeptua identifikatzea, puntu horiek sor ditzaketen kausak adieraziz, eta egon litekeen akatsa 
puntu kritikotzat hartzeko jarraitutako urratsak zehaztea. 
EI2.7 Elikagaien industriaren prozesuetarako puntu kritikoak izateak eta kontrolatzeak duen garrantzia ez ezik puntu 
kritikoak detektatzeko erabilitako metodologia ere balioestea. 
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A3: Esnea eta esne-lehengaiak jasotzeko, hautatzeko, kontserbatzeko eta barne-banaketa gauzatzeko zereginak egitea. 
EI3.1 Ekipamendu osagarrien elementuak identifikatzea esnea eta bestelako lehengaiak jasotzeko ekintzan, elementu 
horien atalak bereiziz eta ezagutuz, eta horien funtzionamendua deskribatuz. 
EI3.2 Esne-lehengaiak jasotzeko edo ateratzeko baldintzak definitzea, lehengaien ezaugarriei, kopuruari, babesari eta 
barruko nahiz kanpoko garraioari dagokionez. 
EI3.3 Esnea eta esne-lehengaia tangetatik edo garraiobideetatik deskargatzeko baliabide egokiak identifikatzea. 
EI3.4 Esnea eta bestelako lehengaiak jasotzeko eragiketak gauzatzea, behar diren ekipamenduak erabiliz eta baldintzak 
nahiz parametro zehatzak kontrolatuz. 
EI3.5 Adierazitako maiztasunez aplikatzea behar diren garbiketak, bai esnea jasotzeko lineetan eta ekipamenduetan, bai 
esne-zisternetan. 
EI3.6 Biltegiratzeko prozedurak eta baldintzak deskribatzea, kokalekuak, denborak, baliabideak, ibilbideak eta esnea eta 
lehengaiak manipulatzeko teknikak deskribatuz. 
EI3.7 Jasotzeko dokumentazioa eta jasotzeko atalaren barne-erabilerari buruzko dokumentazioa betetzea eta 
izapidetzea. 
EI3.8 Izakinak kontrolatzeko eta ezarritako sisteman erregistratzeko prozedurak aplikatzea. 

A4: Laginak hartzeko eta analisi fisiko-kimikoak eta organoleptikoak egiteko teknikak aztertzea eta sistematizatzea, 
esnearen eta bestelako lehengaien kalitatea eta haien inguruan ezarritako parametroak ziurtatzeko. 

EI4.1 Esnea jasotzeko eta biltegiratzeko prozesuetan erabilitako laginketa-prozedurak eta -metodoak gauzatzea. 
EI4.2 Laginak eratzeko, markatzeko, lekuz aldatzeko eta gordetzeko sistemak identifikatzea. 
EI4.3 Laginak hartzeko modua nola egingo den (estrakzio-kopurua, -maiztasuna, -lekua eta -tamaina) adieraztea, lagin 
homogeneoa eta adierazkorra lortzeko premia izanik. 
EI4.4 Laginketa-protokoloa interpretatzea, tresneria egokia erabiliz. 
EI4.5 Berehalako eta ohiko zehaztapenetan esku hartzen duten erreaktiboak eta tresneria identifikatzea, kalibratzea eta 
maneiatzea. 
EI4.6 Oinarrizko zehaztapen fisiko-kimikoak egitea esneari eta lehengaiei dagokienez, zehaztutako parametroak 
lortzeko; horretarako, kasu bakoitzean adierazitako prozedura eta tresneria erabiliko dira. 
EI4.7 Esnearen eta bestelako lehengaien ezaugarri organoleptikoak balioestea test sentsorialen bitartez, jasotze-
protokoloak agintzen duenean. 
EI4.8 Lortutako emaitzak baliozkotzea eta dokumentatzea, eta ezarritako parametroen desbideratzeei buruzko txostenak 
egitea. 

A5: Eskakizunak identifikatzea eta esnea nahiz bestelako lehengaiak deskargatzeko, jasotzeko eta biltegiratzeko 
ekipamenduak prestatzeko eta horien lehen mailako mantentze-lanak egiteko eragiketak egitea. 

EI5.1 Makinak eta ekipamenduak maneiatzeari dagokionez, segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea. 
EI5.2 Makinen mantentze-lan zuzentzailea edo prebentiboa egiteko premiak ezagutzea eta aplikatzea produktuak 
prestatzeko ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanei buruzko argibideak oinarri hartuta. 
EI5.3 Ekipamenduen ohiko erabileran sortzen diren anomalia ohikoenak azaltzea. 
EI5.4 Mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileen ondorio positiboak eta negatiboak aztertzea. 

A6: Jasotzeko instalazio automatizatuetako edo informatizatuetako panel zentraletatik edo kontrol-gelatik esnea jasotzeko 
eta biltegiratzeko prozesua gidatzea. 

EI6.1 Esne-industrian erabilitako prozesu-kontrolaren sistemak aztertzea, dauden sistemak bereiziz. 
EI6.2 Erabilitako automatizazio-sistemetan datuak eskuratzeko eta tratatzeko erabiltzen den katearen egitura orokorra 
deskribatzea, kate hori osatzen duten elementu funtzionalak eta elementu bakoitzaren ezaugarriak zerrendatuz eta 
azalduz. 
EI6.3 Tresnetan eta prozesuen kontrolean erabilitako nomenklatura, sinbologia eta kodeak interpretatzea. 
EI6.4 Parametroak parametro horiei eragin diezaieketen sistemaren elementuekin lotzea eta erreferentziako 
parametroak eta eragiketen sekuentzia finkatzea. 
EI6.5 Elikagaien industrian erabiltzen diren produkzio-sistema automatizatuak kontrolatzeko erabiltzen diren informazioa 
tratatzeko ekipamenduekin (automata programagarriak, kontroleko ordenagailuak) jardutea eta programa eta menu 
egokiena hautatzea. 
EI6.6 SCADAn adierazten diren osagaiak eta ekipamenduak edo kontrolagailuan erabiltzen den adierazpide-sistema 
identifikatzea. 
EI6.7 Sistemarekin edo ekipamenduekin jardutea datuak, grafikoak edo gorabeherak une egokian atera ahal izateko. 

A7: Laneko arriskuen prebentzioari eta laneko osasunari buruzko arau orokorrak —esnea eta bestelako lehengaiak 
jasotzeko eta biltegiratzeko eragiketei aplikatzen zaizkienak— identifikatzea eta aplikatzea. 

EI7.1 Langileek eta enpresak segurtasun-arloan dituzten eskubideak eta betebeharrak ezagutzea. 
EI7.2 Jasotzeko eta biltegiratzeko eremuan garatu beharreko lana egikaritzeko norbera babesteko beharrezkoak diren 
ekipamenduak identifikatzea eta deskribatzea. 
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EI7.3 Segurtasun orokorreko eta larrialdi-egoerak kontrolatzeko ekipamenduak eta baliabideak identifikatzea eta 
deskribatzea. 
EI7.4 Esnea eta bestelako lehengaiak jasotzeko eta biltegiratzeko guneko ohartarazpen- eta alarma-seinaleak 
ezagutzea. 
EI7.5 Larrialdi-egoeretan, azaltzea nola jarduten den ezarritako kontrol-, ohartarazpen- edo alarma-prozedurei jarraikiz. 
EI7.6 Larrialdi-egoerak lan-ingurunean kontrolatzeko eskuragarri dauden tresnak identifikatzea eta erabiltzea. 

A8: Esnea eta bestelako lehengaiak jasotzean eta biltegiratzean garatutako jardueretatik ondorioztatutako arriskuak eta 
horiek ingurumenean dituzten ondorioak aztertzea. 

EI8.1 Esnea jasotzeko eta biltegiratzeko jarduerek ingurumenean dituzten eragin-faktoreak identifikatzea. 
EI8.2 Jasotzeko eta biltegiratzeko prozesuan sortutako hondakin-motak beren jatorriaren, egoeraren, birziklapenaren eta 
arazte-premiaren arabera sailkatzea. 
EI8.3 Jasotzeko eta biltegiratzeko prozesuan sortutako hondakinek, kontaminatzaileek eta bestelako afekzioek 
ingurunean eragiten dituzten ondorioak ezagutzea. 
EI8.4 Ingurunea babesteko neurriek —derrigorrezkoek eta borondatezkoek— duten garrantzia justifikatzea. 
EI8.5 Jarduerei aplika dakiekeen ingurumen-araudia identifikatzea. 
EI8.6 Prozesu horrek irauten duen bitartean, lanpostuaren aukeren barruan ur- eta energia-kontsumoak optimizatzeko 
prozesuak eta baliabideak aztertzea. 

 

Edukiak: 

1. Esnea, osaera eta ezaugarriak. 
- Esnea lehengai gisa; osaera eta ezaugarriak azienda-espeziearen arabera. 
- Esnearen propietate fisiko-kimikoak. 
- Esnearen osaera bromatologikoa. 
- Esnearen mikrobiologia: 

• Bakterioak. 

• Legamiak. 

• Lizunak. 

• Birusa. 

- Kontaminazioguneak. Aldeko eta kontrako baldintzak. 
- Mikroorganismoek eragindako nahi ez diren alterazioak, faktore bideratzaileak. 
- Hotzak eta beroak esneari eragiten dizkioten ondorioak eta bere ezaugarriak. 

2. Esnea jasotzeko prozesua. 
- Esnea manipulatzeko eta tratatzeko erabilitako instalazioen, makinen eta lanabesen baldintza higieniko-

sanitarioak. 
- Esnea garraiatzeko sistemak, eskakizunak eta baldintzak. 
- Esne-industrian esnea jasotzeko zirkuitua. 
- Elementu osagarriak; esne-industrian erabiltzen diren ponpak eta balbulak. 
- Esnea neurtzea, laginak hartzea eta kantitateak erregistratzea. 
- Jaso ostean, esnea arazteko eta higienizatzeko sistemak; iragazteko sistemak eta aire-bereizgailuak. 
- Esnea kontrolatzeko ekipamenduak eta metodo azkarrak. 
- Higiene-arauak eta autokontrol-sistemak esnea jasotzeari dagokionez. 
- Lehen mailako mantentze-lanak. 

3. Gai osagarriak jasotzea esne-industrietan. 
- Esne-industrietan erabiltzen diren produktu osagarri nagusiak; propietateak eta ezaugarriak. 
- Jasotze-jardueran gauzatzen diren eragiketa eta egiaztapen orokorrak. 
- Higiene-arauak eta autokontrol-sistemak produktuak jasotzeari dagokionez. 
- Sarrera- eta irteera-dokumentazioa. 
- Kantitateak neurtzea eta pisatzea. 
- Bestelako kontrolak. 
- Salgaiak babestea. 
- Produktuen ohiko analisi organoleptikoak eta fisiko-kimikoak. 

 

4. Esnea eta bestelako lehengaiak biltegiratzea. 
- Esnea biltegiratzeko andelen ezaugarriak eta sailkapena. 
- Esnea biltegiratzeko andelak kontrolatzeko osagaiak eta elementuak. 



 
 

 
Kontsumitzeko esneen eta esnekien prestaketa 

 

 
 

 
 

25 

• Lehengaiak biltegiratzeko sistemak. Biltegi-motak. 
- Biltegi-hornidura: Stock-motak, izakinen kontrola eta balioespena. 

• Salgaien sailkapena eta kodifikazioa. 
- Kargatzeko eta deskargatzeko, garraiatzeko eta manipulatzeko barne-prozedurak eta -ekipamenduak. 
- Kontserbatzeko eta kokatzeko baldintza orokorrak salgai-motaren eta seinaleztapen-motaren arabera. 

- Biltegia kontrolatzeko barne-dokumentazioa: Sarrera- eta irteera-erregistroak. 
• IKTen aplikazioa biltegien kudeaketan. 

• Higiene-arauak eta autokontrol-sistemak produktuak biltegiratzeari dagokionez. 

5. Prozesu automatizatuaren kontrola esnea eta bestelako lehengaiak jasotzeari dagokionez. 
- Jasotzeko eta biltegiratzeko prozesuen sistema automatizatuen motak. 

- Kontrol-motak: digitala, analogikoa. 
- Operadorearen eginkizunak. 
- Sistemaren funtzionamendua. 
- Funtzionamenduari buruzko datuak eta grafikoak lortzea. 

6. Laneko arriskuen prebentzioa eta babesa. 
- Sektoreari aplika dakiokeen araudia. 
- Lanbide-arriskuen ebaluazioa jasotzeko eta biltegiratzeko prozesuetan. 
- Prebenitzeko eta babesteko neurriak; antolamendua eta gailuak. 
- Langileen eskubideak eta betebeharrak laneko arriskuen prebentzioaren alorrean. 
- Prebentzio-plana. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-plana. 

7. Esne-industriaren ingurune-eragina. 
- Esnea eta bestelako lehengaiak jasotzeari eta biltegiratzeari aplika dakiokeen ingurune-legeria. 

- Baliabideen kontsumoa murrizteko metodologiak. Energia-aurrezpena eta -alternatibak. 
- Esnekien produkzioan sortutako hondakinak eta horien ingurune-ondorioak deskribatzea. Hondakin-motak. 
- Hondakinak biltzeko, sailkatzeko eta desagerrarazteko edo botatzeko teknikak. 

- Honako kontzeptu hauek: murrizketa, berrerabilera eta birziklapena. Ingurumenean duten eragina. 
 
 

1.2 prestakuntza-atala 

ESNEAREN AURRETIKO TRATAMENDUAK< 
 
Kodea: UF1179 
 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin, baita LB1, 

LB6, LB7, LB8 eta LB9 lanbide-burutzapenetan esnearen aurretiko tratamenduei buruz azaltzen diren alderdiekin ere. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Esnearen aurretiko tratamenduak egiteko ekipamendu osagarriak identifikatzea eta maneiatzea. 
EI1.1 Esnearen aurretiko tratamenduen izaera eta ezaugarriak deskribatzea.  
EI1.2 Esnearen aurretiko tratamenduak egiteko erabilitako elementu osagarriak identifikatzea. 
EI1.3 Ekipamendu osagarrien atalak ezagutzea: hodiak, ukondoak, balbulak, ponpa-motak eta ekipamenduak berak: 
tangak, zentrifugoak, solidoaren eta likidoaren nahasgailuak, desaireztagailuak, homogeneizagailuak eta esnearen 
kontzentrazio-instalazioak. 
EI1.4 Beroa, airea eta hotza produzitzeko eta ura tratatzeko eta bideratzeko, mugimendua eta potentzia mekanikoa 
transmititzeko eta energia elektrikoa banatzeko eta erabiltzeko sistemen eta ekipamenduen funtzionamendua 
deskribatzea eta aztertzea. 
EI1.5 Prozesu-instalazioak abiarazteko eta geldiarazteko eragiketak egitea, aurreikusitako sekuentziari jarraikiz eta 
instalazio horiek bete behar duten eginkizuna kontuan hartuta. 
EI1.6 Funtzionamendu anomaloak daudela adieraz dezaketen seinaleak (alarmak, soinu desegokiak eta erritmo okerrak) 
ezagutzea, kausak identifikatuz. 
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A2: Esnearen aurretiko tratamenduak egiteko erabilitako instalazioek eta ekipamenduek izan behar dituzten baldintza 
higieniko-sanitarioak aztertzea eta prozesuaren puntu kritikoak kontrolatzea. 

EI2.1 Esnearen mikrobiologia eta mikroorganismo erabilgarriak —produktua aldatzen dutenak eta patogenoak— 
deskribatzea. 
EI2.2 Manipulatu bitartean esneak pairatzen dituen alterazio nagusiak deskribatzea, produktuan duten eragina 
balioestea eta kausa eragileak ondorioztatzea. 
EI2.3 Esnearen aurretiko tratamenduak gauzatzeko guneak bete behar dituen baldintza tekniko-sanitarioak ezagutzea. 
EI2.4 Higiene-ezaren egoerak baztertzea, esnearen aurretiko tratamenduak egiten diren instalazioak eta tratamendu 
horiek egiten dituzten langileak ikuskatzerakoan kontuan hartu behar diren jarraibideak adieraziz. 
EI2.5 Esnearen tratamenduak egiteko erabilitako instalazioetan eta ekipamenduetan eskatzen den garbiketa-mota 
eta/edo desinfekzio-mota egitea. 
EI2.6 Erabili beharreko teknikak eta esnearen aurretiko tratamenduak egitean izan behar diren ardurak adieraztea. 
EI2.7 Esnearen aurretiko tratamenduen prozesuen puntu kritikoak kontrolatzea. 

A3: Esnea prozesatzeko oinarrizko eragiketak egitea, eskatzen diren kontserbazio- eta kalitate-mailak lortzeko behar diren 
tratamendu fisikoak eta termikoak aplikatuz. 

EI3.1 Prozesuaren egikaritzapenari buruzko dokumentazio teknikoa (blokeen diagramak, produktu-fluxua), prestaketa-
fitxa teknikoak eta prozedurari eta kalitateari buruzko eskuliburuak interpretatzea. 
EI3.2 Ekipamenduak eta instalazioak erabiltzeko segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea. 
EI3.3 Prozesu-instalazioak abiarazteko eta geldiarazteko eragiketak egitea, aurreikusitako sekuentziari jarraikiz eta egin 
beharreko tratamenduan instalazio horiek bete behar duten eginkizuna kontuan hartuta. 
EI3.4 Zerbitzu osagarrien ekipamenduak kontrolatzeko eta erregulatzeko elementuen eraginkortasuna egiaztatzea eta 
elementu horiek maneiatzea. 
EI3.5 Funtzionamendu anomaloak daudela adieraz dezaketen seinaleak (alarmak, soinu desegokiak eta erritmo okerrak) 
ezagutzea, kausak identifikatzea eta hartu beharreko neurriak ebaluatzea. 
EI3.6 Esnea zentrifugatzeko eragiketen oinarria eta helburuak azaltzea eta egikaritzeko beharrezkoak diren 
ekipamenduak, baldintzak eta parametroak identifikatzea. 
EI3.7 Tratamendu termikoaren moduak eta eragiten dituzten kontserbazio-mailekiko harremana deskribatzea, eta kasu 
bakoitzean beharrezkoak diren ekipamenduak, tenperaturak eta aplikazio-denborak aipatzea. 
EI3.8 Prozesuaren etapa honetan homogeneizazioaren helburua, oinarria, ekipamenduak eta aplikazio-baldintzak 
identifikatzea. 
EI3.9 Mintzen bitartez bereizteko teknika desberdinak, helburua eta aplikazio-baldintzak azaltzea. 
EI3.10 Tratamendu termikoak eta fisikoak prestaketa-prozesu osoan integratzea. 
EI3.11 Prozesuetarako beharrezkoak diren eskuzko garbiketak edo «garbiketarako ekipamendu automatikoak» 
ezagutzea eta egitea, eta produktuak manipulatzeari eta ekipamenduak maneiatzeari dagokionez, higieneari eta 
segurtasunari buruzko neurri espezifikoak aplikatzea. 

A4: Formulazioaren arabera, osagaiak prestatzeko, dosifikatzeko eta nahasteko eragiketak egitea, esne normalizatua, 
erdilanduak edo oinarrizko nahasketa lortzeko. 

EI4.1 Esnekietarako oinarrizko nahasketak prestatzeko formulak interpretatzea, osagaiak, osagai horiek gehitzeko behar 
den egoera, helburua eta dosifikazio-marjinak ezagutuz. 
EI4.2 Osagaiei dagokienez, behar den kantitatea kalkulatzea, kantitate horiek pisatzea eta onartutako tolerantzia-
marjinekin dosifikatzea, balantzak maneiatuz edo dosifikazio-ekipamenduekin jardunda. 
EI4.3 Pisatzeko eta dosifikatzeko eskuzko sistemak eta sistema automatikoak ez ezik, balantza-motak, dosifikagailuak 
eta horiekin lotutako nahasketa-ekipamenduak ere identifikatzea. 
EI4.4 Nahasketa-motak (disoluzioak, esekidurak, emultsioak, eta abar) bereiztea eta horien ezaugarriak eta portaera 
azaltzea. 
EI4.5 Normalizazioan edo prestaketan nahasteko, disoluzioa gauzatzeko eta ontzeko erabiltzen diren metodoak 
deskribatzea, produktu-mota desberdinekin lotuz, eta adieraziz, kasu bakoitzean, beharrezkoak diren ekipamenduak eta 
eragiketa-baldintzak. 
EI4.6 Dosifikatzeko eta nahasteko makinekin jardutea, parametroak esleituz eta beharrezkoak diren birdoitzeak eginez, 
hasitako nahasketaren ezaugarrien arabera. 
EI4.7 Produktuak manipulatzeari eta ekipamenduak maneiatzeari dagokionez, higieneari buruzko neurri espezifikoak eta 
arriskuen prebentzioko eta laneko osasuneko arauak aplikatzea. 
EI4.8 Prozesuei aplika dakiekeen ingurune-araudia aplikatzea, energia-baliabideak aurreztea optimizatuz. 

A5: Aurretiko tratamenduetan tratatutako esnearen kalitatea eta esneari ezarritako parametroak ziurtatzea. 
EI5.1 Egindako tratamenduek irauten duten bitartean esnearen laginketa egiteko une eta metodo egokiak identifikatzea. 
EI5.2 Test sentsorialen bitartez, tratatutako esnearen ezaugarri organoleptikoak ezartzea. 
EI5.3 Tratatutako esneari gauzatu behar zaizkion zehaztapen fisiko-kimikoen emaitza interpretatzea. 
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EI5.4 Lortutako emaitzak dokumentatzea eta izan diren desbideratzeei buruzko txostenak egitea. 

A6: Esnearen aurretiko tratamenduak egiteko erabilitako ekipamenduak prestatzeko eta oinarrizko mantentze-lanak egiteko 
eragiketak egitea. 

EI6.1 Aurretiko tratamenduak egiteko erabilitako ekipamenduak eta makinak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI6.2 Oinarrizko tratamenduak gauzatzeko makinen eta ekipamenduen mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileak 
egiteko zereginak egitea. 
EI6.3 Makina edo ekipamendu bakoitzean aplikatu behar diren segurtasun-gailuak eta -neurriak ezagutzea. 
EI6.4 Ekipamenduen eta instalazioen funtzionamenduan anomaliak detektatzea eta kausak nahiz ekin beharreko 
jardunak ebaluatzea. 

A7: Panel zentraletatik esnearen aurretiko tratamenduen prozesu automatizatuak gidatzea. 
EI7.1 Esnearen aurretiko tratamenduen kontrol automatikoa gauzatzeko dauden sistemak identifikatzea. 
EI7.2 Sistemetan edo ekipamenduetan oinarrizko kontrolak egitea, sistema eta ekipamendu horiek behar bezala 
funtziona dezaten. 
EI7.3 Pantailekin jardutea behar diren programak eta parametroak hautatzeko, esnearen tratamenduak jasotako 
argibideen arabera egiteko. 
EI7.4 Prozesuak garatzeari nahiz sortutako gorabeherei buruzko datu-sistema ateratzea, dagozkion neurri zuzentzaileak 
ezartzeko. 

 

Edukiak: 

1. Esnearen eta lehengaien aurretiko tratamenduen instalazioak. 
- Gunearen osaera eta banaketa. 
- Prozesu-fluxua. 
- Beharrezkoak diren zerbitzu osagarriak. 
- Gune bereiziak. 

- Aurretiko tratamenduetan erabilitako sistema automatizatuak; motak eta funtzionamendua.  
- Instalazioen betekizun higieniko-sanitarioak. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko eta babesteko neurriak. 
- Instalazioen eta ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 

2. Esnea tratatzeko sistema eta zerbitzu osagarriak 
- Elementu osagarriak: 

• Ponpa-motak. 

• Balbulak. 

• Tangak. 

• Hodiak. 

• Ukondoak. 
- Uraren tratamendua. 

- Bero-produkzioa: printzipioak, ekipamenduak eta funtzionamendua. 
- Hotz-produkzioa: printzipioak, ekipamenduak eta funtzionamendua. 
- Aire konprimatuaren produkzioa: printzipioak, ekipamenduak eta funtzionamendua. 
- Aire antzua lortzea. 
- Aire konprimatuaren aplikazioak (oinarrizko pneumatika). 
- Potentzia elektrikoa eta behe-tentsioa (oinarrizko elektrizitatea). 

3. Esnearen tratamendu termikoak. 
- Tratamendu termikoaren definizioa eta helburua. 
- Tratamenduek esneari eragiten dizkioten ondorioak. 
- Denboraren eta tenperaturaren arteko konbinazioa: 

• Bukaera. 

• Pasteurizazioa. 

• UHT. 
- Bero-transferentziari buruzko oinarrizko teoria. 
- Ekipamendu-motak eta horien mantentze-lanak. 

4. Esnearen bereizgailu zentrifugatzaileak 
- Bereizketa-printzipioak. 
- Zentrifugazio bidezko bereizketa. 
- Bereizketa jarraituan. 
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- Esnearen gantz-edukiaren kontrola. 
- Esnegainaren gantz-edukiaren kontrola. 
- Esnearen eta esnegainaren gantz-edukiaren normalizazioa. 

5. Esnearen homogeneizagailuak 
- Esnea normalizatzearen edo homogeneizatzearen helburua eta premia. 
- Gantz-globuluen hausturaren teknologia. 
- Prozesu-premiak. 
- Homogeneizazioaren ondorioa. 
- Goi-presioko ponpa eta homogeneizazio-burua. 
- Homogeneizazioaren eraginkortasuna, tenperaturaren eragina eta homogeneizazioa kontrolatzeko metodo 

analitikoak. 

6. Mintz bidezko bereizketa 
- Mintz-teknologiak eta definizioak. 
- Mintzen bitartez bereizteko printzipioa, iragazketa-moduluak. 
- Bereizketa-mugak. 
- Materiala mintzaren bitartez garraiatzea. 
- Proteinen normalizazioa. 

7. Kalitate-kontrola eta ingurune-eragina aurretiko tratamenduetan. 
- Bitarteko produktuaren eta bukatutako produktuaren laginak hartzea. 
- Analisi fisiko-kimikoak (oinarrizkoak eta zehatzak) egitea esnearen aurretiko tratamenduak gauzatu bitartean. 
- Ekipamenduen eta prozesuen kontrola. 
- Kontrolatzeko ekipamendu eta metodo azkarrak. 
- Txostenak ateratzea. 
- Aurretiko tratamenduetan sortutako hondakin-motak eta hondakin horien tratamendua. 
- Energia-baliabideen kontsumoa murrizteko neurriak. 

 
 
 
 
 
2. prestakuntza-modulua:  
ESNEEN, GURINEN ETA IZOZKIEN PRESTAKETA 
 

Kodea: MF0302_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0302_2: Kontsumitzeko esneak (esne lurrunduak, esne-hautsa, esne 

kondentsatuak) eta esnegaina, gurina, izozkiak eta antzekoak prestatzeko eragiketak gidatzea eta kontrolatzea. 
 

Iraupena: 150 ordu 
 
 

2.1 prestakuntza-atala 
KONTSUMITZEKO ESNEEN PRESTAKETA 
 
Kodea: UF1281 

 

Iraupena: 70 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, baita kontsumitzeko 

esnea prestatzeari dagokionez LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenetan esandakoarekin ere. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Kontsumitzeko esneen, esnegainaren eta antzeko produktuen ezaugarri fisiko-kimikoak eta mikrobiologikoak 
deskribatzea. 

EI1.1 Fisikaren eta kimikaren oinarrizko kontzeptuak —kontsumitzeko esnearekin eta esnegainarekin lotuta daudenak— 
identifikatzea. 
EI1.2 Kontsumitzeko esnearen eta esnegainaren osagai nagusiak, ezaugarri fisiko-kimikoak eta osagaiek produktuen 
ezaugarrietan duten zeregina identifikatzea eta ezagutzea. 
EI1.3 Kontsumitzeko esnearen eta esnegainaren inguruan indarrean dagoen araudia ezagutzea.  
EI1.4 Produktu landuen eraldaketen jatorria eta eraldaketa horiek eragiten dituzten agenteak nahiz transmititzeko eta 
ugaritzeko mekanismoak identifikatzea. 
EI1.5 Manipulatu bitartean kontsumitzeko esneak eta esnegainak pairatzen dituzten alterazio nagusiak deskribatzea, 
produktuan duen eragina balioestea eta kausa eragileak ondorioztatzea. 

A2: Kontsumitzeko esneak, esne lurrunduak, esne-hautsa eta antzeko produktuak prestatzeko prozedurak aztertzea, 
beharrezkoak diren eragiketak, sartzen eta ateratzen diren produktuak eta erabilitako baliabideak lotuz. 

EI2.1 Produktuak prestatzeari buruzko dokumentazio teknikoa, produktuen espezifikazio teknikoak eta prozedurari nahiz 
kalitateari buruzko eskuliburuak interpretatzea. 
EI2.2 Produktuak prestatzeko ekintzan nahasteko, disoluzioa gauzatzeko eta emultsionatzeko erabiltzen diren metodoak 
deskribatzea, produktu-mota desberdinekin lotuz, eta adieraziz, kasu bakoitzean, beharrezkoak diren ekipamenduak eta 
eragiketa-baldintzak. 
EI2.3 Egin beharreko eragiketa gauzatzeko beharrezkoak diren ekipamenduak eta sistema osagarriak identifikatzea. 
EI2.4 Beharrezkoak diren ekipamenduak eta produktu osagarriak prestatzea parametro egokiekin. 
EI2.5 Prozesua egikaritzeko lanetan beharrezkoa den sekuentzia justifikatzea: ekipamenduak eta makinak prestatzea 
eta horien mantentze-lanak egitea, sartzen diren produktuak identifikatzea, egiaztatzea eta elikatzea, kalitate-
parametroak, -probak eta -egiaztapenak finkatzea eta kontrolatzea. 
EI2.6 Prestatu eta eraldatu beharreko produktuen prestaketa-prozesuak eta -prozedurak sartzen eta ateratzen diren 
produktuekin eta beharrezkoak diren ekipamenduekin lotzea, eta bakoitzaren eragiketa-sekuentzia deskribatzea. 
EI2.7 Produktuak baldintza aseptikoetan, linea ultragarbietan eta «gela zurietan» produzitzeko premia justifikatzea. 
EI2.8 Esne likidoak, esne lurrunduak, hauts-enea, esnegaina eta antzeko produktuak prestatzeko prozesuak 
ontziratzeko prozesuarekin lotzea, lortu beharreko produktu-motaren arabera. 

A3: Tratamendu fisikoak eta termikoak aplikatzea esne likidoari eta antzeko produktuei kontsumitzeko esneak prestatzeko, 
eskatzen diren kontserbazio- eta kalitate-mailak lortuz. 

EI3.1 Tratamendu termikoaren moduak eta eragiten dituzten kontserbazio-mailekiko harremana deskribatzea, eta kasu 
bakoitzean beharrezkoak diren ekipamenduak, tenperaturak eta aplikazio-denborak aipatzea. 
EI3.2 Identifikatzea, alde batetik, prestatu beharreko produktu-mota (esne osoa, erdigaingabetua edo gaingabetua) 
kontuan hartuta, gaingabetzeko eta homogeneizatzeko egindako tratamenduak, eta, bestetik, nahasteko prozesuak 
merkatu-joeraren arabera aberasten ote diren. 
EI3.3 Lanpostuaren aukeren barruan, ur- eta energia-baliabideak ahalik eta gehien aprobetxatzeko moduan egitea 
prozesuak. 
EI3.4 Tratamendu termikoak eta fisikoak prestaketa- eta ontziratze-prozesu osoan integratzea. 
EI3.5 Esne-industriaren jarduerak direla medio ingurumenean izan daitezkeen arriskuak eta ondorioak aztertzea. 
EI3.6 Produktuak manipulatzeari eta ekipamenduak maneiatzeari dagokionez, higiene- eta segurtasun-neurri 
espezifikoak eta prebenitzeko eta babesteko neurriak aplikatzea lan-atalean. 
EI3.7 Eragiketak ezagutzea eta ekipamendu egokiak hautatzea eta eragiketari buruzko eskuliburuetan eskatzen diren 
baldintzak finkatzea. 
EI3.8 Prozesua instalazio automatizatuetako kontrol-panel zentraletatik edo kontrol-gelatik gidatzea. 

A4: Esnea eta antzeko bestelako produktuak lurruntzeko eta lehortzeko metodoak aplikatzea, eskatzen den kalitatea lortuz. 
EI4.1 Esnea eta antzeko produktuak lurruntzeko edo kontzentratzeko eta lehortzeko metodoak zerrendatzea eta 
bereiztea. 
EI4.2 Kontrolatzeko eragiketak, horien baldintzak eta parametroak ez ezik lurruntzeko/kontzentratzeko, atomizatzeko, 
lehortzeko eta instantaneatzeko beharrezkoak diren ekipamenduak ere identifikatzea. 
EI4.3 Esne kondentsatua lortzeko azukrea gehitzeko ekipamenduak eta prozedurak ezagutzea. 
EI4.4 Lanpostuaren aukeren barruan, ur- eta energia-baliabideak ahalik eta gehien aprobetxatzeko moduan egitea 
prozesuak. 
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EI4.5 Esne-industriaren jarduerak direla medio ingurumenean izan daitezkeen arriskuak eta ondorioak aztertzea. 
EI4.6 Produktuak manipulatzeari dagokionez, elikagaien higieneari eta segurtasunari buruzko neurri espezifikoak 
aplikatzea. 
EI4.7 Eragiketak azaltzea eta ekipamendu egokiak hautatzea eta eragiketari buruzko eskuliburuetan eskatzen diren 
baldintzak finkatzea. 
EI4.8 Prozesua instalazio automatizatuetako kontrol-panel zentraletatik edo kontrol-gelatik gidatzea. 

A5: Kontsumitzeko esneak, esnegaina eta antzeko produktuak prestatzeko ekipamenduak prestatzeko eta lehen mailako 
mantentze-lanak egiteko eragiketak egitea eta errekerimenduak identifikatzea. 

EI5.1 Makinak eta ekipamenduak maneiatzeari dagokionez, segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea. 
EI5.2 Makinen mantentze-lan zuzentzailea edo prebentiboa egiteko premiak ezagutzea produktuak prestatzeko 
ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanei buruzko argibideak oinarri hartuta. Lehen mailako eragiketak identifikatzea, 
koipeztatzeak egitea, mailak betetzea, eta ohiko ordezkapenak nahiz aldaketak egitea. 
EI5.3 Protokoloaren arabera erregistratzea beharrezkoak diren parametroak eta lanaldian edo lan-txandan izandako 
gorabeherak. 
EI5.4 Ekipamenduen ohiko erabileran sortzen diren anomalia ohikoenak azaltzea. 
EI5.5 Mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileen ondorio positiboak eta negatiboak aztertzea.  

A6: Laginak hartzeko teknikak eta analisi fisiko-kimikoak eta organoleptikoak aztertzea eta sistematizatzea, kontsumitzeko 
esneei, esnegainari eta bestelako produktuei dagokienez kalitatea eta ezarritako parametroak ziurtatzeko. 

EI6.1 Kontsumitzeko esneak prestatzeko prozesuetan erabiltzen diren laginketa-metodoak eta -prozesuak azaltzea. 
EI6.2 Laginak eratzeko, markatzeko, lekuz aldatzeko eta gordetzeko sistemak identifikatzea. 
EI6.3 Laginak hartzeko modua (estrakzio-kopurua, -maiztasuna, -lekua eta -tamaina) lagin homogeneoa eta 
adierazkorra lortzeko premiarekin lotzea. 
EI6.4 Laginketa-protokoloa interpretatzea eta tresna espezifikoak eta egokiak aukeratzea, prestatzea eta erabiltzea. 
EI6.5 Berehalako eta ohiko zehaztapenetan esku hartzen duten erreaktiboak eta tresneria identifikatzea, kalibratzea eta 
maneiatzea. 
EI6.6 Kontsumitzeko esneetan, esnegaina eta antzeko produktuetan oinarrizko zehaztapen fisiko-kimikoak egitea 
zehaztutako parametroak lortzeko; horretarako, kasu bakoitzean adierazitako prozedura eta tresneria erabiliko dira. 
EI6.7 Kontsumitzeko esnearen eta bestelako lehengaien ezaugarri organoleptikoak balioestea test sentsorialen bitartez, 
prestaketa-protokoloak agintzen duenean. 
EI6.8 Lortutako emaitzak baliozkotzea eta dokumentatzea, eta desbideratzeei buruzko txostenak egitea. 

 

Edukiak: 

1. Kontsumitzeko esnearentzako instalazioak. 
- Gunearen osaera eta banaketa. 
- Beharrezkoak diren zerbitzu osagarriak. 
- Gune bereiziak. 
- Gela zuriak. 
- Presio positiboa duten gelak. 

2. Esne-industrien higienea eta segurtasuna. 
- Instalazioen, makinen eta lanabesen baldintza higieniko-sanitarioak. 
- Higienearen arloko jardunbide egokiak mantentzea. 
- Manipulazioaren arloko jardunbide egokiak aplikatzea. 
- Autokontrol-sistemak aplikatzea. 

3. Kontsumitzeko esneen kontrol mikrobiologikoak, fisiko-kimikoak eta kalitate-kontrolak. 
- Bitarteko produktuaren eta bukatutako produktuaren laginak hartzea. 

- Infekzioguneak. Aldeko eta kontrako baldintzak. 
- Mikroorganismoek eragindako alterazioak, nahi ez direnak. 
- Degradazio-motak. 
- Flora fungikoa eta bakteriozkoa. 
- Kontaminazio-bideak. 
- Higienearen, manipulazioaren eta segurtasunaren arloko jardunbide egokiak. 
- Prozesu fisiko-kimikoen ondoriozko alterazioak, nahi ez direnak. 
- Prozesuaren ohiko analisi fisiko-kimikoa. 
- Ekipamenduen eta prozesuen kontrola. 
- Kontrolatzeko ekipamendu eta metodo azkarrak. 
- Debekatutako ekintzak. 
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- Gorputz arrotzen kontrola. 

4. Tratamendu termikoak eta fisikoak kontsumitzeko esneetan. 
- Tratamendu termikoaren helburuak. 
- Denboraren eta tenperaturaren konbinazioa. 
- Kontsumitzeko esne likidoei aplikatzen zaien tratamendu termiko mota. 

• Pasteurizazioa (HTST). 

• Esterilizazioa. 

• UHT prozesuak. 
- Tratamendu termikoetan erabiltzen diren ekipamenduak. 
- Pasteurizazioko ekipamenduak. 

• Esterilizazio-dorreak. 

• UHT ekipamenduak, motak. 

5. Esnea lurruntzeko, kontzentratzeko eta lehortzeko eragiketak. 
- Deshidratazioa eta kontzentrazioa. Egikaritzeko eta kontrolatzeko mailak eta baldintzak. 

• Lurruntzea. 

• Atomizazioa eta instantaneizazioa. 
- Ekipamendu espezifikoak, osaera, funtzionamendua eta erregulazioa. 

• Lurrungailuak. 

• Atomizazio-dorreak. 

• Ohantze fluidifikatuko ekipamenduak. 

• Esne kondentsatua prestatzeko ekipamenduak. 

6. Prozesua eta ingurune-eragina kontrolatzea kontsumitzeko esneen kasuan. 
- Automatizazioa. 
- Kontrol-motak. 
- Operadorearen eginkizunak. 
- Sistemaren funtzionamendua. 
- Kontsumitzeko esneak eta antzeko produktuak prestatzeko prozesuan sortutako hondakin-motak. 
- Instalazioen eta ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egitea kontsumitzeko esneen kasuan. 

 

 

2.2 prestakuntza-atala 
GURINAREN PRESTAKETA 
 
Kodea: UF1282 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin, baita LB5 eta LB6 lanbide-

burutzapenetan gurina prestatzeari dagokionez esandakoarekin ere. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Gurinaren eta antzeko produktuen ezaugarri fisiko-kimikoak eta mikrobiologikoak deskribatzea. 
EI1.1 Fisikaren eta kimikaren oinarrizko kontzeptuak —gurinarekin lotutakoak— ezagutzea. 
EI1.2 Gurinaren osagai nagusiak, ezaugarri fisiko-kimikoak eta osagaiek produktuen ezaugarrietan duten zeregina 
deskribatzea eta ezagutzea. 
EI1.3 Gurinaren (gozoa nahiz azidotua) mikrobiologia eta mikroorganismoak hazteko faktoreak ezagutzea eta 
deskribatzea. 
EI1.4 Gurinari buruz indarrean dagoen araudia ezagutzea. 
EI1.5 Produktu landuen eraldaketen jatorria eta eraldaketa horiek eragiten dituzten agenteak nahiz transmititzeko eta 
ugaritzeko mekanismoak identifikatzea. 
EI1.6 Manipulatu bitartean gurinak pairatzen dituen alterazio nagusiak deskribatzea, produktuan duen eragina balioestea 
eta kausa eragileak ondorioztatzea. 
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A2: 
 Gurina prestatzeko prozedurak aztertzea, beharrezkoak diren eragiketak, sartzen eta ateratzen diren produktuak eta 
erabilitako baliabideak lotuz. 

EI2.1 Produktuak prestatzeari buruzko dokumentazio teknikoa, produktuen espezifikazio teknikoak eta prozedurari nahiz 
kalitateari buruzko eskuliburuak interpretatzea. 
EI2.2 Produktuak prestatzeko ekintzan nahasteko, disoluzioa gauzatzeko eta emultsionatzeko erabiltzen diren metodoak 
deskribatzea, produktu-mota desberdinekin lotuz, eta adieraziz, kasu bakoitzean, beharrezkoak diren ekipamenduak eta 
eragiketa-baldintzak. 
EI2.3 Egin beharreko eragiketa gauzatzeko beharrezkoak diren ekipamenduak eta sistema osagarriak ezagutzea. 
EI2.4 Beharrezkoak diren ekipamenduak eta produktu osagarriak prestatzea parametro egokiekin. 
EI2.5 Prozesua egikaritzeko lanetan beharrezkoa den sekuentzia justifikatzea: ekipamenduak eta makinak prestatzea 
eta horien mantentze-lanak egitea, sartzen diren produktuak identifikatzea, egiaztatzea eta elikatzea, kalitate-
parametroak, -probak eta -egiaztapenak finkatzea eta kontrolatzea. 
EI2.6 Prestatu eta eraldatu beharreko produktuen prestaketa-prozesuak eta -prozedurak sartzen eta ateratzen diren 
produktuekin eta beharrezkoak diren ekipamenduekin lotzea, eta bakoitzaren eragiketa-sekuentzia deskribatzea. 
EI2.7 Produktuak baldintza aseptikoetan, «gela zurietan» eta presio positiboan produzitzeko premia justifikatzea. 
EI2.8 Gurina eta antzeko produktuak prestatzeko prozesuak ontziratzeko prozesuarekin lotzea, lortu beharreko 
produktu-motaren arabera. 

A3: Gurinak egiteko beharrezkoak diren guringintza-teknikak aplikatzea, eskatzen den kalitatea eta higienea lortuz. 
EI3.1 Hartzidura-prozesuak gurina prestatzearekin lotzea. 
EI3.2 Tratamendu termikoak eta normalizazio-tratamenduak abiapuntuko esnegainari aplikatzeko ekintza justifikatzea. 
EI3.3 Mikroorganismo-motak eta esne-hazkuntza motak, horien merkataritza-aurkezpena eta horiek prestatzeko, 
mantentzeko eta kontaminazioa saihesteko baldintzak identifikatzea. 
EI3.4 Inokulazio- eta inkubazio-metodoak bereiztea, produktu-motekin eta beharrezkoak diren ekipamenduekin lotuz, eta 
kasu bakoitzerako hartzidura-baldintzak eta hartzidura kontrolatzeko parametroak identifikatuz. 
EI3.5 Hartzidura-prozesua aztertzea eta hartziduraren geldialdiak edo blokeoak dagokion unean eta baldintza egokietan 
egitea. 
EI3.6 Abiapuntuko esnegainaren ezaugarriak ezagutzea eta aurretik jasotako tratamenduak nahiz ondoren jasoko 
direnak justifikatzea. 
EI3.7 Guringintzako eragiketak prestatu beharreko produktu-motarekin eta beharrezkoak diren ekipamenduekin lotzea. 
EI3.8 Ontzeko, kristalizatzeko, irabiatzeko, oratzeko eta, hala badagokio, gazitzeko eragiketak kontrolatzeko baldintzak 
eta parametroak identifikatzea. 
EI3.9 Gurin-industriaren jarduerak direla medio ingurumenean izan daitezkeen arriskuak eta ondorioak aztertzea. 
EI3.10 Produktuak manipulatzeari dagokionez, higieneari eta elikagaien segurtasunari buruzko neurri espezifikoak 
aplikatzea. Produktuak manipulatzeari eta ekipamenduak maneiatzeari dagokionez segurtasun-neurriak eta laneko 
prebentzioko eta babeseko neurriak aplikatzea. 
EI3.11 Gurinaren eta antzeko produktuen instalazio automatizatuetako edo informatizatuetako kontrol-panel zentraletatik 
edo kontrol-gelatik gidatzea prozesua. 

A4: Eskakizunak identifikatzea eta gurina eta antzeko produktuak prestatzeko ekipamenduak prestatzeko eta horien lehen 
mailako mantentze-lanak egiteko eragiketak egitea. 

EI4.1 Makinak eta ekipamenduak maneiatzeari dagokionez, segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea. 
EI4.2 Makinen mantentze-lan zuzentzailea edo prebentiboa egiteko premiak ezagutzea produktuak prestatzeko 
ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanei buruzko argibideak oinarri hartuta. Lehen mailako eragiketak identifikatzea, 
koipeztatzeak egitea, mailak betetzea, eta ohiko ordezkapenak nahiz aldaketak egitea. 
EI4.3 Protokoloaren arabera erregistratzea beharrezkoak diren parametroak eta lanaldian edo lan-txandan izandako 
gorabeherak. 
EI4.4 Ekipamenduen ohiko erabileran sortzen diren anomalia ohikoenak azaltzea. 

A5: Laginak hartzeko teknikak eta analisi fisiko-kimikoak eta organoleptikoak aztertzea eta sistematizatzea, gurinari eta 
antzeko produktuei dagokienez kalitatea eta ezarritako parametroak ziurtatzeko. 

EI5.1 Prestaketa-prozesuetan erabiltzen diren laginketa-metodoak eta -prozedurak azaltzea. 
EI5.2 Laginak eratzeko, markatzeko, lekuz aldatzeko eta gordetzeko sistemak identifikatzea. 
EI5.3 Laginak hartzeko modua (estrakzio-kopurua, -maiztasuna, -lekua eta -tamaina) lagin homogeneoa eta 
adierazkorra lortzeko premiarekin lotzea. 
EI5.4 Laginketa-protokoloa interpretatzea eta tresna egokiak aukeratzea, prestatzea eta erabiltzea. 
EI5.5 Berehalako eta ohiko zehaztapenetan esku hartzen duten erreaktiboak eta tresneria identifikatzea, kalibratzea eta 
maneiatzea. 
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EI5.6 Oinarrizko zehaztapen fisiko-kimikoak egitea gurinari eta antzeko produktuei dagokienez, zehaztutako 
parametroak lortzeko; horretarako, kasu bakoitzean adierazitako prozedura eta tresneria erabiliko dira. 
EI5.7 Esnekien ezaugarri organoleptikoak balioestea test sentsorialen bitartez, prestaketa-protokoloak agintzen 
duenean. 
EI5.8 Lortutako emaitzak baliozkotzea eta dokumentatzea, eta desbideratzeei buruzko txostenak egitea. 

 

Edukiak: 

1. Gurina prestatzeko instalazioak. 
- Gunearen osaera eta banaketa. 
- Beharrezkoak diren zerbitzu osagarriak. 
- Gune bereiziak. 

2. Kontrol mikrobiologikoak, fisiko-kimikoak eta kalitate-kontrolak gurinari dagokionez. 
- Bitarteko produktuaren eta bukatutako produktuaren laginak hartzea. 

- Infekzioguneak. Aldeko eta kontrako baldintzak. 
- Mikroorganismoek eragindako alterazioak, nahi ez direnak. 
- Degradazio-motak. 
- Flora fungikoa eta bakteriozkoa. 
- Kontaminazio-bideak. 
- Higienearen, manipulazioaren eta segurtasunaren arloko jardunbide egokiak. 
- Prozesu fisiko-kimikoen ondoriozko alterazioak, nahi ez direnak. 
- Prozesuaren ohiko analisi fisiko-kimikoa. 
- Ekipamenduen eta prozesuen kontrola. 
- Kontrolatzeko ekipamendu eta metodo azkarrak. 
- Debekatutako ekintzak. 
- Gorputz arrotzen kontrola. 

3. Guringintzako ekipamenduak: osaera, funtzionamendua eta maneiua. 
- Kristalizadoreak. 
- Irabiagailuak. 
- Oragailuak. 
- Etengabeko gurinontziak. 
- Lineako dosifikagailuak. 
- Guringintzako ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 

4. Gurinaren prestaketa 
- Higienearen eta manipulazioaren arloko jardunbide egokiak gurina prestatzeari dagokionez. 
- Tratamendu termikoaren helburuak. 
- Denboraren eta tenperaturaren konbinazioa. 
- Esnegainari aplikatzen zaion tratamendu termiko mota. 
- Azidotzea. Baldintzak. Abantailak. Eragozpenak. 
- Kristalizazioa. Funtzioak. Denboraren eta tenperaturaren konbinazioa. 
- Irabiatzea. 

• Funtzioa. 

• Irabiatze-abiadura. 

• Irabiatzearen eraginkortasuna. 

• Etengabeko produkzioa eta produkzio etenkorra. 
- Oratzea edo malaxatzea eta garbitzea. 

• Funtzioa. 

• Hutsean oratzea. 
- Produktu eta teknika berriak. 

 
 

2.3 prestakuntza-atala 
IZOZKIEN PRESTAKETA 
 
Kodea: UF1283 
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Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin, baita LB5 eta LB6 lanbide-

burutzapenetan izozkiak prestatzeari dagokionez esandakoarekin ere. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Izozkien ezaugarri fisiko-kimikoak eta mikrobiologikoak deskribatzea. 
EI1.1 Fisikaren eta kimikaren oinarrizko kontzeptuak —izozkiekin lotutakoak— ezagutzea. 
EI1.2 Izozkien osagai nagusiak, ezaugarri fisiko-kimikoak eta osagaiek produktuen ezaugarrietan duten zeregina 
deskribatzea eta ezagutzea. 
EI1.3 Izozkiei buruz indarrean dagoen araudia ezagutzea. 
EI1.4 Produktu landuen eraldaketen jatorria eta eraldaketa horiek eragiten dituzten agenteak nahiz transmititzeko eta 
ugaritzeko mekanismoak identifikatzea. 
EI1.5 Manipulatu bitartean izozkiek pairatzen dituzten alterazio nagusiak deskribatzea, produktuan duten eragina 
balioestea eta kausa eragileak ondorioztatzea. 
EI1.6 Izozkiak prestatzeko erabiltzen diren laguntzaileak eta horiek betetzen duten funtzioa identifikatzea eta ezagutzea. 

A2: Izozkiak prestatzeko prozedurak aztertzea, beharrezkoak diren eragiketak, sartzen eta ateratzen diren produktuak eta 
erabilitako baliabideak lotuz. 

EI2.1 Produktuak prestatzeari buruzko dokumentazio teknikoa, produktuen espezifikazio teknikoak eta prozedurari nahiz 
kalitateari buruzko eskuliburuak interpretatzea. 
EI2.2 Produktuak prestatzeko ekintzan nahasteko, disoluzioa gauzatzeko eta emultsionatzeko erabiltzen diren metodoak 
deskribatzea, produktu-mota desberdinekin lotuz, eta adieraziz, kasu bakoitzean, beharrezkoak diren ekipamenduak eta 
eragiketa-baldintzak. 
EI2.3 Egin beharreko eragiketa gauzatzeko beharrezkoak diren ekipamenduak eta sistema osagarriak ezagutzea. 
EI2.4 Beharrezkoak diren ekipamenduak eta produktu osagarriak prestatzea parametro egokiekin. 
EI2.5 Prozesua egikaritzeko lanetan beharrezkoa den sekuentzia justifikatzea: ekipamenduak eta makinak prestatzea 
eta horien mantentze-lanak egitea, sartzen diren produktuak identifikatzea, egiaztatzea eta elikatzea, kalitate-
parametroak, -probak eta -egiaztapenak finkatzea eta kontrolatzea. 
EI2.6 Prestatu eta eraldatu beharreko produktuen prestaketa-prozesuak eta -prozedurak sartzen eta ateratzen diren 
produktuekin eta beharrezkoak diren ekipamenduekin lotzea, eta bakoitzaren eragiketa-sekuentzia deskribatzea. 
EI2.7 Produktuak baldintza aseptikoetan produzitzeko premia justifikatzea. 
EI2.8 Izozkiak prestatzeko prozesuak ontziratzeko prozesuarekin lotzea, lortu beharreko produktu-motaren arabera. 

A3: Izozkigintzan beharrezkoak diren teknikak aplikatzea, eskatzen den kalitatea eta higienea lortuz. 
EI3.1 Izozkiak prestatzeko oinarrizko nahasketa- edo mix-motak ezagutzea. 
EI3.2 Mantekatzeko, gogortzeko, izozteko eta izotz-edari bihurtzeko metodoak eta izozki-multzo desberdinak bereiztea. 
EI3.3 Izozkiak prestatzeko eragiketak egin beharreko produktu-motarekin eta beharrezkoak diren ekipamenduekin 
lotzea. 
EI3.4 Abiapuntuko osagaien ezaugarriak ezagutzea eta aurretik jasotako tratamenduak nahiz ondoren jasoko direnak 
justifikatzea. 
EI3.5 Nahasteko, pasteurizatzeko, homogeneizatzeko, aireztatzeko (over run), mantekatzeko eta gogortzeko eragiketak 
kontrolatzeko baldintzak eta parametroak identifikatzea. 
EI3.6 Esne-industriaren jarduerak direla medio ingurumenean izan daitezkeen arriskuak eta ondorioak aztertzea. 
EI3.7 Produktuak manipulatzeari dagokionez, higieneari eta elikagaien segurtasunari buruzko neurri espezifikoak 
aplikatzea. 
EI3.8 Produktuak manipulatzeari eta ekipamenduak maneiatzeari dagokionez segurtasun-neurriak eta laneko 
prebentzioko eta babeseko neurriak aplikatzea. 

A4: Errekerimenduak identifikatzea eta izozkiak prestatzeko ekipamenduak prestatzeko eta lehen mailako mantentze-lanak 
egiteko eragiketak egitea. 

EI4.1 Makinak eta ekipamenduak maneiatzeari dagokionez, segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea. 
EI4.2 Makinen mantentze-lan zuzentzailea edo prebentiboa egiteko premiak ezagutzea produktuak prestatzeko 
ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanei buruzko argibideak oinarri hartuta. Lehen mailako eragiketak identifikatzea, 
koipeztatzeak egitea, mailak betetzea, eta ohiko ordezkapenak nahiz aldaketak egitea. 
EI4.3 Protokoloaren arabera erregistratzea beharrezkoak diren parametroak eta lanaldian edo lan-txandan izandako 
gorabeherak. 
EI4.4 Ekipamenduen ohiko erabileran sortzen diren anomalia ohikoenak azaltzea. 
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EI4.5 Mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileen ondorio positiboak eta negatiboak aztertzea. 

A5: Laginak hartzeko teknikak eta analisi fisiko-kimikoak eta organoleptikoak aztertzea eta sistematizatzea, izozkiei eta 
antzeko produktuei dagokienez kalitatea eta ezarritako parametroak ziurtatzeko. 

EI5.1 Prestaketa-prozesuetan erabiltzen diren laginketa-metodoak eta -prozedurak azaltzea. 
EI5.2 Laginak eratzeko, markatzeko, lekuz aldatzeko eta gordetzeko sistemak identifikatzea. 
EI5.3 Laginak hartzeko modua (estrakzio-kopurua, -maiztasuna, -lekua eta -tamaina) lagin homogeneoa eta 
adierazkorra lortzeko premiarekin lotzea. 
EI5.4 Laginketa-protokoloa interpretatzea eta tresna egokiak aukeratzea, prestatzea eta erabiltzea. 
EI5.5 Berehalako eta ohiko zehaztapenetan esku hartzen duten erreaktiboak eta tresneria identifikatzea, kalibratzea eta 
maneiatzea. 
EI5.6 Oinarrizko zehaztapen fisiko-kimikoak egitea gurinari eta antzeko produktuei dagokienez, zehaztutako 
parametroak lortzeko; horretarako, kasu bakoitzean adierazitako prozedura eta tresneria erabiliko dira. 
EI5.7 Izozkien ezaugarri organoleptikoak balioestea test sentsorialen bitartez, prestaketa-protokoloak agintzen duenean. 
EI5.8 Lortutako emaitzak baliozkotzea eta dokumentatzea, eta desbideratzeei buruzko txostenak egitea. 

 

Edukiak: 

1. Izozkiak prestatzeko instalazioak. 
- Gunearen osaera eta banaketa. 
- Beharrezkoak diren zerbitzu osagarriak. 
- Gune bereiziak. 
- Gela zuriak. 
- Presio positiboa duten gelak. 

2. Kontrol mikrobiologikoak, fisiko-kimikoak eta kalitate-kontrolak izozkigintzari dagokionez. 
- Bitarteko produktuaren eta bukatutako produktuaren laginak hartzea. 

- Infekzioguneak. Aldeko eta kontrako baldintzak. 
- Mikroorganismoek eragindako alterazioak, nahi ez direnak. 

- Degradazio-motak. Flora fungikoa eta bakteriozkoa. 
- Kontaminazio-bideak. Higienearen, manipulazioaren eta segurtasunaren arloko jardunbide egokiak. 
- Prozesu fisiko-kimikoen ondoriozko alterazioak, nahi ez direnak. 
- Prozesuaren ohiko analisi fisiko-kimikoa. 
- Ekipamenduen eta prozesuen kontrola. 
- Kontrolatzeko ekipamendu eta metodo azkarrak. 
- Debekatutako ekintzak. 
- Gorputz arrotzen kontrola. 

3. Izozkiak prestatzeko ekipamenduak. 
- Izozkiak prestatzeko ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 

- Mantekagailuak edo «freezerrak». Kargen arabera. Etengabeak. 
- Gogortzeko tunelak. «Sticken» izozkailuak. Izoztuak mantentzeko ganberak. 
- Prozesuaren automatizazioa. 

4. Izozkien prestaketa 
- Higienearen eta manipulazioaren arloko jardunbide egokiak izozkiak prestatzeari dagokionez. 
- Kremazko izozkiak. 

• Oinarrizko nahasketa prestatzea. 

• Osagaiak dosifikatzea eta nahastea. 

• Pasteurizazioa eta homogeneizazioa. 

• Nahasketaren ontze fisikoa. 

- Mantekatzea eta egokitzea. Kontrolatzeko metodoak, aplikazioak, baldintzak eta parametroak. 
• Mantekazioa - gogortzea. 

• Moldekatzea. 

• Makila bidezko eta makilarik gabeko estrusioa. 

• Dekorazioa. 

• Kontrol-parametroak. 
- Izoztea, gogortzea eta kontserbatzea. Funtzioa. Metodoak. 
- Produktu berriak. 
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3. prestakuntza-modulua: 
ESNETIK ERATORRITAKO AZKENBURUKOAK, JOGURTAK ETA ESNE 
HARTZITUAK 
 

Kodea: MF0303_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0303_2: Esnetik eratorritako azkenburukoak, jogurtak eta esne hartzituak 

prestatzeko eragiketak gidatzea eta kontrolatzea. 
 

Iraupena: 110 ordu 
 
 

3.1 prestakuntza-atala 
JOGURTAK, ESNE HARTZITUAK ETA IGURTZI DAITEZKEEN PASTAK 
 
Kodea: UF1284 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, baita jogurtak, esne 

hartzituak eta igurzteko pastak prestatzeari dagokionez LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenetan esandakoarekin ere. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Jogurten, esne hartzituen eta igurzteko pasten ezaugarri fisiko-kimikoak eta mikrobiologikoak deskribatzea. 
EI1.1 Fisikaren eta kimikaren oinarrizko kontzeptuak —jogurtekin, esne hartzituekin eta igurzteko pastekin lotutakoak— 
ezagutzea. 
EI1.2 Jogurten, esne hartzituen eta igurzteko pasten osagai nagusiak, ezaugarri fisiko-kimikoak eta osagaiek produktuen 
ezaugarrietan duten zeregina identifikatzea eta ezagutzea. 
EI1.3 Jogurtei, esne hartzituei eta igurzteko pastei dagokienez indarrean dagoen araudia behar bezala interpretatzea. 
EI1.4 Produktu landuen eraldaketen jatorria eta eraldaketa horiek eragiten dituzten agenteak nahiz transmititzeko eta 
ugaritzeko mekanismoak identifikatzea. 
EI1.5 Manipulatu eta kontserbatu bitartean jogurtek, esne hartzituek eta igurzteko pastek pairatzen dituzten alterazio 
nagusiak deskribatzea, produktuan duten eragina balioestea eta kausa eragileak ondorioztatzea. 

A2: Jogurtak, esne hartzituak eta igurzteko pastak prestatzeko prozedurak aztertzea, beharrezkoak diren eragiketak, sartzen 
eta ateratzen diren produktuak eta erabilitako baliabideak lotuz. 

EI2.1 Produktuak prestatzeari buruzko dokumentazio teknikoa, produktuen espezifikazio teknikoak eta prozedurari nahiz 
kalitateari buruzko eskuliburuak interpretatzea. 
EI2.2 Produktuak prestatzeko ekintzan nahasteko, disoluzioa gauzatzeko edo kontzentratzeko erabiltzen diren metodoak 
deskribatzea, produktu-mota desberdinekin lotuz, eta adieraziz, kasu bakoitzean, beharrezkoak diren ekipamenduak eta 
eragiketa-baldintzak. 
EI2.3 Egin beharreko eragiketa gauzatzeko beharrezkoak diren ekipamenduak eta sistema osagarriak ezagutzea. 
EI2.4 Beharrezkoak diren ekipamenduak eta produktu osagarriak prestatzea parametro egokiekin. 
EI2.5 Prozesua egikaritzeko lanetan beharrezkoa den sekuentzia justifikatzea: ekipamenduak eta makinak prestatzea 
eta horien mantentze-lanak egitea, sartzen diren produktuak identifikatzea, egiaztatzea eta elikatzea, kalitate-
parametroak, -probak eta -egiaztapenak finkatzea eta kontrolatzea. 
EI2.6 Prestatu eta eraldatu beharreko produktuen prestaketa-prozesuak eta -prozedurak sartzen eta ateratzen diren 
produktuekin eta beharrezkoak diren ekipamenduekin lotzea, eta bakoitzaren eragiketa-sekuentzia deskribatzea. 
EI2.7 Produktuak baldintza aseptikoetan, «gela zurietan» eta presio positiboan, linea ultragarbietan produzitzeko premia 
justifikatzea. 
EI2.8 Jogurtak, esne hartzituak eta igurzteko pastak prestatzeko prozesuak ontziratzeko prozesuarekin lotzea, lortu 
beharreko produktu-motaren arabera. 

3 



 
 

 
Kontsumitzeko esneen eta esnekien prestaketa 

 

 
 

 
 

37 

A3: Hazkuntzak prestatzeko, ugaritzeko eta mantentzeko eragiketak gauzatzea, inokulatzea eta hartzidura kontrolatzea, 
eskatzen den kalitatea eta higienea lortuz. 

EI3.1 Hartzidurazko prozedurak jogurten, esne hartzituen eta igurzteko pasten prestaketarekin lotzea. 
EI3.2 Abiapuntuko lehengaiari normalizazio-tratamenduak eta tratamendu termikoak aplikatzeko ekintza justifikatzea. 
EI3.3 Mikroorganismo-motak eta esne-hazkuntza motak, horien jarduna, azken produktuan eragiten dituzten ondorioak, 
merkataritza-aurkezpena eta horiek prestatzeko, mantentzeko eta kontaminazioa saihesteko baldintzak identifikatzea. 
EI3.4 Inokulazio- eta inkubazio-metodoak bereiztea, produktu-motekin eta beharrezkoak diren ekipamenduekin lotuz, eta 
kasu bakoitzerako hartzidura-baldintzak eta hartzidura kontrolatzeko parametroak identifikatuz. 
EI3.5 Hartzidura-prozesua aztertzea eta hartziduraren geldialdiak edo blokeoak dagokion unean eta baldintza egokietan 
egitea. 
EI3.6 Bakteriofagoak izatearen ondorioz erabilitako hartzigarrien anduien txandakatzea justifikatzea. 
EI3.7 Jogurtak, esne hartzituak eta igurzteko pastak prestatzeko eragiketak prestatu beharreko produktu-motarekin eta 
beharrezkoak diren ekipamenduekin lotzea. 
EI3.8 Osagaiak bereizteko, gehitzeko eta oratzeko/nahasteko eragiketak kontrolatzeko baldintzak eta parametroak 
identifikatzea prestaketa-fasean. 
EI3.9 Esne-industriaren jarduerak direla medio ingurumenean izan daitezkeen arriskuak eta ondorioak aztertzea. 
EI3.10 Produktuak manipulatzeari dagokionez, higieneari eta elikagaien segurtasunari buruzko neurri espezifikoak 
aplikatzea. 
EI3.11 Produktuak manipulatzeari eta ekipamenduak maneiatzeari dagokionez segurtasun-neurriak eta laneko 
prebentzioko eta babeseko neurriak aplikatzea. 
EI3.12 Jogurten eta antzeko produktuen instalazio automatizatuetako edo informatizatuetako kontrol-panel zentraletatik 
edo kontrol-gelatik gidatzea prozesua. 

A4: Eskakizunak identifikatzea eta esne hartzituak, jogurtak eta igurzteko pastak prestatzeko ekipamenduak prestatzeko eta 
lehen mailako mantentze-lanak egiteko eragiketak egitea. 

EI4.1 Makinak eta ekipamenduak maneiatzeari dagokionez, segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea. 
EI4.2 Makinen mantentze-lan zuzentzailea edo prebentiboa egiteko premiak ezagutzea produktuak prestatzeko 
ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanei buruzko argibideak oinarri hartuta. Lehen mailako eragiketak identifikatzea, 
koipeztatzeak egitea, mailak betetzea, eta ohiko ordezkapenak nahiz aldaketak egitea. 
EI4.3 Protokoloaren arabera erregistratzea beharrezkoak diren parametroak eta lanaldian edo lan-txandan izandako 
gorabeherak. 
EI4.4 Ekipamenduen ohiko erabileran sortzen diren anomalia ohikoenak azaltzea. 
EI4.5 Mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileen ondorio positiboak eta negatiboak aztertzea. 

A5: Laginak hartzeko teknikak eta analisi fisiko-kimikoak eta organoleptikoak aztertzea eta sistematizatzea, esne hartzituei, 
jogurtei eta igurzteko pastei dagokienez kalitatea eta ezarritako parametroak ziurtatzeko. 

EI5.1 Prestaketa-prozesuetan erabiltzen diren laginketa-metodoak eta -prozedurak azaltzea. 
EI5.2 Laginak eratzeko, markatzeko, lekuz aldatzeko eta gordetzeko sistemak identifikatzea. 
EI5.3 Laginak hartzeko modua (estrakzio-kopurua, -maiztasuna, -lekua eta -tamaina) lagin homogeneoa eta 
adierazkorra lortzeko premiarekin lotzea. 
EI5.4 Laginketa-protokoloa interpretatzea eta tresna egokiak aukeratzea, prestatzea eta erabiltzea. 
EI5.5 Berehalako eta ohiko zehaztapenetan esku hartzen duten erreaktiboak eta tresneria identifikatzea, kalibratzea eta 
maneiatzea. 
EI5.6 Esne hartzituetan, jogurtetan eta igurzteko pastetan oinarrizko zehaztapen fisiko-kimikoak eta mikrobiologikoak 
egitea zehaztutako parametroak lortzeko; horretarako, kasu bakoitzean adierazitako prozedura eta tresneria erabiliko 
dira. 
EI5.7 Esnekien ezaugarri organoleptikoak balioestea test sentsorialen bitartez, prestaketa-protokoloak agintzen 
duenean. 
EI5.8 Lortutako emaitzak baliozkotzea eta dokumentatzea, eta desbideratzeei buruzko txostenak egitea. 

 

Edukiak: 

1. Esne hartzituak, jogurtak eta igurzteko pastak prestatzeko instalazioak. 
- Gunearen osaera eta banaketa. 
- Beharrezkoak diren zerbitzu osagarriak. 
- Gune bereiziak. 
- Gela zuriak. 
- Presio positiboa duten gelak. 
- Linea ultragarbiak. 
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2. Kontrol mikrobiologikoak, fisiko-kimikoak eta kalitate-kontrolak jogurtei, esne hartzituei eta igurzteko 
azkenburukoei dagokienez. 

- Bitarteko produktuaren eta bukatutako produktuaren laginak hartzea. 

- Infekzioguneak. Aldeko eta kontrako baldintzak. 
- Mikroorganismoek eragindako alterazioak, nahi ez direnak. 
- Degradazio-motak. 

- Flora fungikoa eta bakteriozkoa. Kontaminazio-bideak. 
- Prozesu fisiko-kimikoen ondoriozko alterazioak, nahi ez direnak. 
- Prozesuaren ohiko analisi fisiko-kimikoa. 
- Ekipamenduen eta prozesuen kontrola. 
- Kontrolatzeko ekipamendu eta metodo azkarrak. 
- Debekatutako ekintzak. 
- Gorputz arrotzen kontrola. 

3. Esne hartzituak, jogurtak eta igurzteko pastak prestatzeko ekipamendu espezifikoak. 
- Hartzidurako instalazioak. 
- Hartzigarrien injekzioa. 
- Hartzidura geldiarazteko instalazioak. 
- Bereizgailu zentrifugatzaileak. 
- Nahasgailuak. 
- Lurrungailuak. 
- Mintzak bereizteko ekipamenduak. 
- Prozesuaren automatizazioa. 
- Guringintzako ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 

4. Esne hartzituen, jogurten eta igurzteko pasten prestaketa. 
- Higienearen, manipulazioaren eta segurtasunaren arloko jardunbide egokiak. 
- Esne hartzituak. 

• Oinarrizko nahasketa prestatzea. 

• Osagaiak dosifikatzea eta nahastea. 

• Pasteurizazioa eta homogeneizazioa. 

• Hazkuntzak eta hartzigarriak, prestaketa, inokulazioa eta inkubazioa. 

• Hartzidura eta horren kontrola. 
- Jogurta. 

• Esnea aberastea: metodoak eta funtzioa. 
• Tratamendu termikoak eta mekanikoak. 

• Hazkuntzak eta hartzigarriak, horien prestaketa, inokulazioa eta inkubazioa. 

• Hartzidura eta horren kontrola. 

• Jogurt tinkoa eta irabiatua: ezaugarriak, antzekotasunak eta desberdintasunak. 

• Kontrol-parametroak. 
- Igurzteko pastak. 

• Oinarrizko nahasketa prestatzea. 

• Osagaiak dosifikatzea eta nahastea. 

• Pasteurizazioa eta homogeneizazioa. 

• Hazkuntzak eta hartzigarriak, prestaketa, inokulazioa eta inkubazioa. 

• Hartzidura eta horren kontrola. 
- Produktu berriak. 

 
 

3.2 prestakuntza-atala 
ESNETIK ERATORRITAKO AZKENBURUKOAK 
 
Kodea: UF1285 

 

Iraupena: 50 ordu 

 



 
 

 
Kontsumitzeko esneen eta esnekien prestaketa 

 

 
 

 
 

39 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, baita esnetik eratorritako 

azkenburukoak prestatzeari dagokionez LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenetan esandakoarekin ere. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Esnetik eratorritako azkenburukoen ezaugarri fisiko-kimikoak eta mikrobiologikoak deskribatzea. 
EI1.1 Fisikaren eta kimikaren oinarrizko kontzeptuak —esnetik eratorritako azkenburukoekin lotutakoak— ezagutzea. 
EI1.2 Esnetik eratorritako azkenburukoen osagai nagusiak, ezaugarri fisiko-kimikoak eta osagaiek produktuen 
ezaugarrietan duten zeregina deskribatzea eta ezagutzea. 
EI1.3 Esnetik eratorritako azkenburukoei dagokienez indarrean dagoen araudia ezagutzea. 
EI1.4 Produktu landuen eraldaketen jatorria eta eraldaketa horiek eragiten dituzten agenteak nahiz transmititzeko eta 
ugaritzeko mekanismoak identifikatzea. 
EI1.5 Manipulatu bitartean izozkiek pairatzen dituzten alterazio nagusiak deskribatzea, produktuan duten eragina 
balioestea eta kausa eragileak ondorioztatzea. 

A2: Esnetik eratorritako azkenburukoak prestatzeko prozedurak aztertzea, beharrezkoak diren eragiketak, sartzen eta 
ateratzen diren produktuak eta erabilitako baliabideak lotuz. 

EI2.1 Produktuak prestatzeari buruzko dokumentazio teknikoa, produktuen espezifikazio teknikoak eta prozedurari nahiz 
kalitateari buruzko eskuliburuak interpretatzea. 
EI2.2 Egin beharreko eragiketa gauzatzeko beharrezkoak diren ekipamenduak eta sistema osagarriak ezagutzea. 
EI2.3 Beharrezkoak diren ekipamenduak eta produktu osagarriak prestatzea parametro egokiekin. 
EI2.4 Prozesua egikaritzeko lanetan beharrezkoa den sekuentzia justifikatzea: ekipamenduak eta makinak prestatzea 
eta horien mantentze-lanak egitea, sartzen diren produktuak identifikatzea, egiaztatzea eta elikatzea, kalitate-
parametroak, -probak eta -egiaztapenak finkatzea eta kontrolatzea. 
EI2.5 Prestatu eta eraldatu beharreko produktuen prestaketa-prozesuak eta -prozedurak sartzen eta ateratzen diren 
produktuekin eta beharrezkoak diren ekipamenduekin lotzea, eta bakoitzaren eragiketa-sekuentzia deskribatzea. 
EI2.6 Produktuak baldintza aseptikoetan, «gela zurietan» eta presio positiboan, linea ultragarbietan produzitzeko premia 
justifikatzea. 
EI2.7 Esnetik eratorritako azkenburukoak prestatzeko prozesuak ontziratzeko prozesuarekin lotzea, lortu beharreko 
produktu-motaren arabera. 

A3: Formulazioaren arabera, esne normalizatua edo oinarrizko esnea oinarri izanik, azkenburukoaren osagaiak prestatzeko, 
dosifikatzeko eta nahasteko eragiketak egitea, eskatutako kalitatea eta higienea lortuz. 

EI3.1 Prestaketa-formulak interpretatzea, esnearen edo abiapuntuko oinarrizko nahasketaren egoera eta esne edo 
nahasketa horrek jasotako tratamenduak egiaztatuz. 
EI3.2 Dosifikatzeko eskuzko sistemak eta sistema automatikoak ez ezik, balantza-motak, dosifikagailuak eta horiekin 
lotutako nahasketa-ekipamenduak ere identifikatzea. 
EI3.3 Nahasketa-motak (disoluzioak, esekidurak, emultsioak, eta abar) bereiztea eta horien ezaugarriak eta portaera 
azaltzea. 
EI3.4 Esnetik eratorritako azkenburukoak prestatzeari dagokionez, nahasteko, disoluzioa gauzatzeko eta ontzeko 
erabiltzen diren metodoak deskribatzea, produktu-mota desberdinekin lotuz, eta adieraziz, kasu bakoitzean, 
beharrezkoak diren ekipamenduak eta eragiketa-baldintzak. 
EI3.5 Esne-industriaren jarduerak direla medio ingurumenean izan daitezkeen arriskuak eta ondorioak aztertzea. 
EI3.6 Laneko segurtasunari dagokionez arrisku-faktoreak eta -egoerak ez ezik, laneko ataleko prebentzio- eta babes-
neurriak ere aztertzea. 
EI3.7 Esnetik eratorritako azkenburukoen instalazio automatizatuetako edo informatizatuetako kontrol-panel zentraletatik 
edo kontrol-gelatik gidatzea prozesua. 

A4: Errekerimenduak identifikatzea eta esnetik eratorritako azkenburukoak prestatzeko ekipamenduak prestatzeko eta lehen 
mailako mantentze-lanak egiteko eragiketak egitea. 

EI4.1 Makinak eta ekipamenduak maneiatzeari dagokionez, segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea. 
EI4.2 Makinen mantentze-lan zuzentzailea edo prebentiboa egiteko premiak ezagutzea produktuak prestatzeko 
ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanei buruzko argibideak oinarri hartuta. Lehen mailako eragiketak identifikatzea, 
koipeztatzeak egitea, mailak betetzea, eta ohiko ordezkapenak nahiz aldaketak egitea. 
EI4.3 Protokoloaren arabera erregistratzea beharrezkoak diren parametroak eta lanaldian edo lan-txandan izandako 
gorabeherak. 
EI4.4 Ekipamenduen ohiko erabileran sortzen diren anomalia ohikoenak azaltzea. 
EI4.5 Mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileen ondorio positiboak eta negatiboak aztertzea. 
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A5: Laginak hartzeko teknikak eta analisi fisiko-kimikoak eta organoleptikoak aztertzea eta sistematizatzea, esnetik 
eratorritako azkenburukoei dagokienez kalitatea eta ezarritako parametroak ziurtatzeko. 

EI5.1 Prestaketa-prozesuetan erabiltzen diren laginketa-metodoak eta -prozedurak azaltzea. 
EI5.2 Laginak eratzeko, markatzeko, lekuz aldatzeko eta gordetzeko sistemak identifikatzea. 
EI5.3 Laginak hartzeko modua (estrakzio-kopurua, -maiztasuna, -lekua eta -tamaina) lagin homogeneoa eta 
adierazkorra lortzeko premiarekin lotzea. 
EI5.4 Laginketa-protokoloa interpretatzea eta tresna egokiak aukeratzea, prestatzea eta erabiltzea. 
EI5.5 Berehalako eta ohiko zehaztapenetan esku hartzen duten erreaktiboak eta tresneria identifikatzea, kalibratzea eta 
maneiatzea. 
EI5.6 Oinarrizko zehaztapen fisiko-kimikoak egitea esnetik eratorritako azkenburukoei dagokienez, zehaztutako 
parametroak lortzeko; horretarako, kasu bakoitzean adierazitako prozedura eta tresneria erabiliko dira. 
EI5.7 Esnekien ezaugarri organoleptikoak balioestea test sentsorialen bitartez, prestaketa-protokoloak agintzen 
duenean. 
EI5.8 Lortutako emaitzak baliozkotzea eta dokumentatzea, eta desbideratzeei buruzko txostenak egitea. 

 

Edukiak: 

1. Esnetik eratorritako azkenburukoak prestatzeko instalazioak. 
- Gunearen osaera eta banaketa. 
- Beharrezkoak diren zerbitzu osagarriak. 
- Gune bereiziak. 
- Gela zuriak. 
- Presio positiboa duten gelak. 
- Linea ultragarbiak. 

2. Kontrol mikrobiologikoak, fisiko-kimikoak eta kalitate-kontrolak igurzteko azkenburukoei dagokienez. 
- Bitarteko produktuaren eta bukatutako produktuaren laginak hartzea. 

- Infekzioguneak. Aldeko eta kontrako baldintzak. 
- Mikroorganismoek eragindako alterazioak, nahi ez direnak. 
- Degradazio-motak. 
- Flora fungikoa eta bakteriozkoa. 
- Kontaminazio-bideak. 
- Prozesu fisiko-kimikoen ondoriozko alterazioak, nahi ez direnak. 
- Prozesuaren ohiko analisi fisiko-kimikoa. 
- Ekipamenduen eta prozesuen kontrola. 
- Kontrolatzeko ekipamendu eta metodo azkarrak. 
- Debekatutako ekintzak. 
- Gorputz arrotzen kontrola. 

3. Esnetik eratorritako azkenburukoak prestatzeko ekipamendu espezifikoak 
- Guringintzako ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
- Dosifikagailuak. 
- Balantza jarraituak. 
- Injektoreak. 
- Bereizgailu zentrifugatzaileak. 
- Nahasgailuak. Irabiagailuak. Homogeneizagailuak. 
- Egosketa-bainuak. 
- Pasteurizazio- eta esterilizazio-lineak. 
- Fabrikazio-prozesuaren automatizazioa. 
- Guringintzako ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 

4. Esnetik eratorritako azkenburukoen prestaketa. 
- Higienearen eta manipulazioaren arloko jardunbide egokiak esnetik eratorritako azkenburukoak prestatzeari 

dagokionez. 
- Nahasketa baino lehenagoko eragiketak. 
- Oinarrizko esnearen estandarizazioa. 
- Osagaien kantitateak kalkulatzea formulazioa kontuan hartuta. 
- Osagaiak dosifikatzea eta nahastea. 
- Pasteurizazioa edo esterilizazioa eta homogeneizazioa. 
- Nahasketa: baldintzak eta kontrolak. 
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- Disoluzioa, esekidura, emultsioa 
- Gelifikazioa 

 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua: 
ESNEKIAK ONTZIRATZEA ETA EGOKITZEA 
 

Kodea: MF0304_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0304_2: Esnekiak ontziratzeko eta egokitzeko eragiketak gidatzea eta 

kontrolatzea. 
 

Iraupena: 70 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ontziratze-zereginak produkzio-prozesuarekin lotzea, produktuari eta azken kontsumitzaileari dagokionez ontziak duen 
garrantzia aztertuz. 

EI1.1 Ontziratzea esnekia produzitzeko sekuentzian identifikatzea. 

EI1.2 Ontziratu beharreko produktua prozedurari buruzko eskuliburuetan zehaztutako kantitatean eta baldintzetan iristen 

dela egiaztatzea. 

EI1.3 Biltegiratzeko andeletako edo bitarteko andeletako gehiegizko biltegiratzeetan produktuaren kalitate-galera 

aztertzea, kalitate-galera hori ontziratze-atalarekin zerikusirik ez duten edo zerikusia duten gorabeherek eragindakoa 

izanik. 

EI1.4 Dagozkion egiaztapenak egitea trazabilitate-datuak egokiak izateko. 

EI1.5 Ontziratu ostean produktuak eskatzen dituen hartzidura-premiak, tratamendu termikoa edo kontserbazio-

tratamendua justifikatzea. 

EI1.6 Bere jatorriaren, egoeraren eta birziklapenaren arabera sortutako hondakin-motak sailkatzeko eta bereizteko 

eragiketak egitea. 

EI1.7 Esne-industrian erabilitako ontzien ingurumen-inpaktua ezagutzea. 

EI1.8 Ontziratzea ondorengo enbalatze-prozesuarekin lotzea, prozesuari buruzko eskuliburuetan azaltzen diren 

espezifikazioak betetzen direla egiaztatuz. 

A2: Ontziratzeko, egokitzeko eta etiketatzeko materialen eta ontzien ezaugarriak zehaztea, eta horien ezaugarriak erabilera-
baldintzekin lotzea. 

EI2.1 Esne-industrian gehien erabiltzen diren ontziak eta ontziratze-materialak ezagutzea eta sailkatzea. 

EI2.2 Ontzien eta ontziratze-materialen ezaugarriak eta horiek erabiltzeko baldintzak deskribatzea. 

EI2.3 Tapoien, operkuluen, estaltzeko konplexuen eta ontziratzeko bestelako elementu osagarrien propietateak 

zerrendatzea eta horien ezaugarriak deskribatzea. 

EI2.4 Ontzien materialen eta produktuen artean dauden bateraezintasunak aipatzea. 

EI2.5 Egokitze-materialak identifikatzea, eta material horiek ontzi eta produktu egokienekin lotzea. 

A3: Instalazioek eta ekipamenduek esnekiak ontziratzeari dagokionez bete behar dituzten baldintza higieniko-sanitarioak 
aztertzea eta ezagutzea, eta prozesuaren puntu kritikoak kontrolatzea. 

EI3.1 Ontziratzeguneak bete behar dituen baldintza tekniko-sanitario bereziak ezagutzea. 

EI3.2 Higiene-ezaren egoerak baztertzea eta produktuak prestatzeko instalazioak eta langileak gainbegiratzean 

dagokion atalean kontuan hartu behar diren jarraibideak ezagutzea. 

EI3.3 Languneko garbiketak, lurruntzeak eta desinfekzioak gauzatzeko modua eta aldizkakotasuna justifikatzea, 

eskatzen den higiene-maila lortzeko. 

4 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

42

EI3.4 Egin beharreko garbiketa-mota eta/edo desinfekzio-mota ez ezik, garbiketa- eta desinfekzio-agenteen 

kontzentrazioa eta agente horiek erabiltzeko baldintzak eta horiek erabili bitartean kontuan hartu behar diren neurriak ere 

identifikatzea eta justifikatzea. 

EI3.5 Ontziratzeko beharrezkoak diren higienea eta kalitatea lortzeko behar diren ingurune-baldintzak (presio-gelak, 

linea ultragarbiak, eta abar) ezagutzea. 

EI3.6 Puntu kritikoak (ARICPC) kontrolatzeak ontziratzeko ekintzan duen garrantzia balioestea. 

EI3.7 Maneiatzen dituen prozesuen puntu kritikoak zein diren balioestea eta puntu kritiko horien kausak ezagutzea. 

A4: Ontziratzeko makinak eta ekipamenduak prestatzeko eskakizunak identifikatzea eta lehen mailako mantentze-eragiketak 
gauzatzea. 

EI4.1 Ontziratzeko ekipamenduak eta makinak erabiltzeari eta/edo mantentzeari buruzko eskuliburuak interpretatzea, 

lehen mailako eragiketak hautatuz. 

EI4.2 Ontziko formatua aldatzen baldin bada egin beharreko doikuntzak zehaztea. 

EI4.3 Ontziratze-linea edo ekipamenduak abian jarri edo gelditu aurretik gauzatu behar diren azterketen esanahia 

zerrendatzea eta azaltzea. 

EI4.4 Ontziratze-linean edo -ekipamenduetan sortutako gorabehera ohikoenak ezagutzea eta izan daitezkeen kausak 

ondorioztatzea eta hartu beharreko neurri prebentibo eta zuzentzaileak ezagutzea. 

EI4.5 Lote edo lan-txanda bakoitza amaitzean ontziratze-linea edo -ekipamenduak garbitzeko eta desinfektatzeko 

eragiketen sekuentzia antolatzea eta ezaugarriak zehaztea. 

EI4.6 Lanpostuan norbera babesteko beharrezkoak diren neurriak ezagutzea eta aplikatzea. 

A5: Ontziratzeko, egokitzeko eta etiketatzeko makinak, ekipamenduak eta lineak —esne-industrian erabiltzen direnak— 
behar bezalako trebetasunarekin erabiltzea eta ontziratutako produktuekiko eta loteekiko adostasuna ebaluatzea. 

EI5.1 Ontziratzeko eta etiketatzeko erabili behar diren ontziak eta materialak ezagutzea eta horien egokitasuna 

balioestea, beharrezkoak diren materialen eta produktuen kantitateak kalkulatuz. 

EI5.2 Ontziak «in situ» osatzeko, ontziak prestatzeko, ontziak betetzeko nahiz ixteko, eta ontziak etiketatzeko eragiketak 

identifikatzea eta ezaugarriak adieraztea. 

EI5.3 Ontziratzeko makinen, ekipamenduen eta lineen atalak eta horien funtzionamendua deskribatzea. 

EI5.4 Ontziratze-linea osatzen duten makinen eta ekipamenduen ordena eta sekuentzia egokia adieraztea. 

EI5.5 Prozesuak irauten duen bitartean zaindu behar diren parametroak, balio onargarriak eta kontrol-puntuak 

zerrendatzea. 

EI5.6 Betetzearen eta ixtearen inguruko kontrolak egitea; era berean, etiketak aldez aurretik ezarritako lekuan jartzen 

direla kontrolatzea eta bestelako kontrol sistematikoak gauzatzea eta kontrol horiek produktuak onartzeko edo 

baztertzeko eta neurri zuzentzaileak ondorioztatzeko erreferentziekin alderatzea. 

EI5.7 Kontsumigarriak maila egokietan daudela kontrolatzea. 

A6: Segurtasunari dagokionez arrisku-faktoreak eta -egoerak ez ezik, ontziratzeari dagokionez aplikatu beharreko 

prebentzio- eta babes-neurriak ere aztertzea. 
EI6.1 Esne-industriaren ontziratze-arloko arrisku-faktore eta -egoera ohikoenak identifikatzea eta horien ondorioak 

ateratzea. 

EI6.2 Elikagaien industriako ontziratze-arloari buruzko segurtasun-araudiaren eta -planen alderdi garrantzitsuenak 

interpretatzea: postu bakoitzerako prebentzio-neurriak, seinaleztapenak, arau espezifikoak, jarduteko modua istripu- eta 

larrialdi-kasuan. 
EI6.3 Arriskuko edo larrialdiko arloen edo egoeren inguruan ohartarazteko seinaleen helburua, ezaugarriak eta 

sinbologia ezagutzea. 

EI6.4 Propietateak zerrendatzea eta ontziratzeguneko lanpostuetan norbera babesteko berezkoak diren arropak eta 

babes-elementuak erabiltzeko modua azaltzea. 

EI6.5 Elikagaien industrian ontziratzeko ekintzan erabiltzen diren ekipamenduen segurtasun-baldintza eta -gailu 

orokorrak deskribatzea. 

EI6.6 Erabilitako produktuen toxikotasunari edo arriskugarritasunari buruzko informazioa produktu horiek manipulatu 

bitartean kontuan izan behar diren babes-neurriekin lotzea. 

EI6.7 Suteen, lurrun-ihesen eta produktu kimikoen ihesen kasuan aplikatzen diren jardun-prozedurak azaltzea, eta 

horiek kontrolatzeko erabilitako baliabideen ezaugarriak adieraztea. 

EI6.8 Larrialdi-planean esku hartzen duten ekipamenduen funtzioa azaltzea. 
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Edukiak: 

1. Kalitatearen autokontrola esnekiak ontziratzeari dagokionez 
- Segurtasuna eta higienea ontziratzean. 

• Higienearen eta manipulazioaren inguruko jardunbide egokiak. 

• Laneko segurtasuna eta osasuna ontziratze-instalazioan. 
- Esnekiak ontziratzeko estandarrak: 
- Espezifikazioak. 
- Perdoiak. 
- Arbuiatze-mailak. 
- Esnekien materialen probak. 
- Esnekien ontzien kontrola. 
- Betetzearen eta pisuaren kontrola. 
- Metalak eta gorputz arrotzak detektatzea eta kontrolatzea. 
- Ixteen kontrola. 

2. Esnekiak ontziratzea: ontziratze-materialen ezaugarriak 
- Ontziratze-material motak eta horien ezaugarriak. Definizioa. Funtzioak. Aurretiko osaera eta «in situ» osaera. 

- Ontziaren eta janariaren arteko elkarrekintza: Iragazkortasuna. Substantzien migrazioa. 
- Ixteak eta zigilatzeko materialak. 

• Konplexuak: paperaren eta plastikoaren mixa, aluminioa. 

• Tapoiak. 

3. Esnekien ontzien dekorazioa, egokitzapena eta multzoak. 
- Etiketak. Materialak: Papera. Plastikoa. 
- Itsasgarriak, eranskailuak. Motak eta kokapena. 
- Sleever uzkurra. Material plastikoak. 
- Margotua (offset). 
- Plastikoaren molde bidezko grabatua. 
- Esnekien egokitzapen-motak eta material nagusiak. 

- Kartoia: Inguratzailea; 
• Pic-upa; 

• Filma; 

• Plastiko erretraktila. 
- Erretiluak, kutxak eta paletak. Materialak. Tamainari buruzko araudiak. 

4. Esnekiak ontziratzeko makinak. 
- Ontziratzaileak: giroa kontuan hartuta: 

• Atmosferan. 

• Hutsean. 

• Atmosfera aldatuan. 

• Ultragarbiak. Bizitza ertaineko produktuak (jogurtak). 
• Aseptikoak. Iraupen luzeko produktuak (UHT). 
• Teknologia kontuan hartuta: 

• Birakariak. 

• Linealak. 
- Makinak eta instalazio osagarriak. 

• Kartoiztatzeko makinak. 

• Sleevagailuak. 

• Etiketatzeko makinak. 

• Kutxaratzeko makinak. 

• Garraiagailuak. 

• Erretiluak egiteko makinak. 

• Paletizagailuak. 

• Paketatzeko makinak. 

• Ontziratu ondorengo tratamenduen instalazioak. 

• Garbiketa-instalazioak. 
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5. Esnekien ontziratze-linea gidatzea. 
- Kalitatea: 
- Ontziratze-puntu kritikoak 

- Kontrol automatikoak edo eskuzkoak: enbalajeenak; produktuenak 
- Mantentze-lanak: prebentiboa; zuzentzailea; lehen mailakoa. Erantzukizuna. 
- Produkzioa: Plangintza. Garbiketak. Makinak zuzentzea 
- Materialez hornitzea: 

• Enbalajeak eta lehengaiak biltegira eskatzea. 

• Materialen eta produktuen fluxua. 

6. Esnekien ontziratzearen eta enbalajearen inguruko araudia. 
- Produktua. Ontzian beharrezkoa den legezko informazioa. 
- Trazabilitatea. 

• Ontzi bakoitzaren data. 

• Palet bakoitzaren trazabilitatea. 

• Seinaleak eta kodeak. 

 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua: 
KONTSUMITZEKO ESNEAK ETA ESNEKIAK PRESTATZEKO LANEKOAK 
EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0269 
 

Iraupena: 80 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Esnea eta bestelako lehengaiak jasotzea eta biltegiratzea ezarritako prozeduren arabera, eta behar diren kontrolak 

eginez. 
EI1.1 Esnea behar diren ekipamendu espezifikoak eta baliabide osagarriak erabiliz deskargatzea. 

EI1.2 Lehengaien eta gai osagarrien izakinak jasotzeko, biltegiratzeko eta kontrolatzeko argibideak, dokumentazioa eta 

erregistroak interpretatzea. 

EI1.3 Jasotako lehengaiak eta gai osagarriak sartzearen inguruko oinarrizko kontrolak eta egiaztapenak (egoera, 

kantitatea eta kalitatea) egiten laguntzea. 

EI1.4 Lehengaiak eta gai osagarriak deskargatzen eta biltegietan, ganberetan eta tangetan banatzen parte hartzea. 

EI1.5 Esnea prozesatzeko beharrezkoak diren oinarrizko eragiketak gauzatzea eskatzen diren kontserbazio- eta kalitate-

mailak lortzeko. 

EI1.6 Jasotze-dokumentazioa izapidetzea prozeduretan eta argibideetan zehaztutakoaren arabera. 

EI1.7 Jasotze-lineetan eta -ekipamenduetan beharrezkoak diren garbiketa-zereginak egitea. 

EI1.8 Kontrol-gela automatizatuetatik gauzatzen diren jasotze-prozesuetan laguntzea. 

EI1.9 Esnea eta bestelako lehengaiak deskargatzeko eta jasotzeko ekipamenduen lehen mailako mantentze-zereginetan 

laguntzea. 

A2: Esnearen aurretiko eragiketak eta tratamenduak egitea. 
EI2.1 Esnearen aurretiko tratamenduen aplikazioetan erabiltzen diren ekipamendu osagarriak maneiatzea. 

EI2.2 Esnearen aurretiko tratamenduen prozesuei buruzko dokumentazio teknikoa interpretatzea. 

EI2.3 Ekipamenduak erregulatzea, parametroak ziurtatuz edo esleituz, eta elikadura edo karga bermatuz. 

EI2.4 Dagozkion tratamenduetan esneari gehitzeko osagaiak dosifikatzea eta pisatzea. 

EI2.5 Dosifikatzeko eta nahasteko makinekin trebetasunez jardutea, parametro egokiak esleituz. 

EI2.6 Lanabesak eta ekipamenduak garbitzeko zereginak egitea higieneari eta segurtasunari buruzko arau zehatzak 

aplikatuz. 
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EI2.7 Jasotze-lineetan eta -ekipamenduetan beharrezkoak diren garbiketa-zereginak egitea. 

EI2.8 Tratatutako esnearen laginak hartzea material eta prozedura egokiak erabiliz. 

EI2.9 Kontrol-geletatik laguntzea gauzatzen diren prestaketa-prozesu automatizatuetan. 

A3: Produktuak elaboratzeko eragiketak egitea, elikagaien segurtasunari, laneko arriskuak prebenitzeari eta ingurunea 

babesteari buruzko araudia aplikatuz. 
EI3.1 Elaboratu beharreko produktuaren ezaugarriak, produkzio-prozesua eta eragiketen sekuentzia deskribatzea. 

EI3.2 Fabrikazio-fitxa kontuan hartuta, lehengaiak eta gai osagarriak, ezaugarriak eta kalitateak zerrendatzea. 

EI3.3 Elaboratu beharreko produktuaren osagai bakoitzaren kantitateak kalkulatzen esku hartzea. 

EI3.4 Prestaketa osatuko duten osagaiak hautatzen eta pisatzen nahiz produktua egiteko lanabes egokiak hautatzen 

esku hartzea. 

EI3.5 Beharrezkoa izanez gero, lehengaiak eta gai osagarriak egokitzea, tratamendu espezifikoak aplikatuz. 

EI3.6 Kontrol-parametroak erregulatzen laguntzea produkzio-prozesu osoan. 

EI3.7 Erregistroak ezarritakoaren arabera betetzen parte hartzea. 

EI3.8 Prestatu beharreko produktuaren ezaugarriak erkatzea, prozesuaren desbideratzeak zuzentzea, prozesuan 

jardunda edo gorabeherak jakinaraziz. 

EI3.9 Egindako prestaketa kontserbatzeko baldintzak finkatzea eta kontrolatzea. 

EI3.10 Kontrol-gela zentralizatuetatik gauzatzen diren prestaketa-prozesu automatizatuetan laguntzea. 

EI3.11 Higieneari, elikagaien segurtasunari, laneko arriskuak prebenitzeari eta ingurunea babesteari buruz ezarritako 

neurriak hartzea prestaketa-prozesuak irauten duen bitartean. 

EI3.12 Makinak, lanabesak eta osagarriak garbitzeko eta mantentzeko eragiketetan parte hartzea, haiekin eskuz, 

erdiautomatikoki edo automatikoki jarduteko egoera ezin hobean uzteko. 

A4: Produktuak ontziratzeko, enbalatzeko, biltegiratzeko eta saltzeko eragiketak gauzatzea, enpresak ezarritako argibideei 

jarraikiz. 
EI4.1 Ontziratzeko, biltegiratzeko, enbalatzeko eta saltzeko prozedurak eta argibideak interpretatzea. 

EI4.2 Erabili beharreko ontziak eta enbalajeak hautatzea eta identifikatzea argibideetan eta prozeduretan ezarritakoaren 

arabera. 

EI4.3 Produktu landuak ontziratzeko eta enbalatzeko prozesuetan parte hartzea, higiene- eta segurtasun-neurriak 

aplikatuz prozesuak irauten duen bitartean. 

EI4.4 Etiketatzeko, errotulua jartzeko, dekoratzeko eta aurkezteko elementuak eta aplikatu beharreko teknikak 

ezagutzea. 

EI4.5 Salgaien barne-garraioa gauzatzeko elementuak ezagutzea eta maneiatzea. 

EI4.6 Produktua biltegian kokatzen laguntzea, ezarritako espezifikazioen arabera baldintza egokiak aplikatuz. 

EI4.7 Kanpoko garraio-mota eta ezaugarriak prozeduretan eta argibideetan ezarritakoak direla ziurtatzeko 

egiaztapenean laguntzea. 

EI4.8 Dokumentazioa eta erregistroak bidaltzean eta betetzean esku hartzea ezarritakoaren arabera. 

EI4.9 Bukatutako produktuei dagokienez, biltegiko izakinak eguneratzen laguntzea. 

EI4.10 Prozesuaren desbideratzeak zuzentzen laguntzea, haren gainean jardunda edo gorabeheren berri emanda. 

EI4.11 Makinak, lanabesak eta osagarriak garbitzeko eta mantentzeko eragiketetan laguntzea, jarduteko egoera ezin 

hobean uzteko. 

A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 

EI5.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 

EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 

EI5.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 

EI5.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 

EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 

 

Edukiak: 

1. Esnea eta bestelako lehengaiak eta gai osagarriak jasotzea. 
- Esnea deskargatzea. 
- Lehengaiak eta gai osagarriak jasotzea. 
- Jasotako lehengaien kontrolak eta egiaztapenak. 
- Salgaiak kokatzea eta jartzea. 
- Esnea kontserbatzeko tratamenduak aplikatzea. 
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- Jasotze-dokumentua izapidetzea. 
- Jasotze-ekipamenduak garbitzea eta mantentze-lanak egitea. 
- Prozedura-kontrola prozesu automatizatuetan. 
- Higiene-, babes- eta segurtasun-neurriak aplikatzea. 

2. Esnearen aurretiko tratamenduak. 
- Ekipamendu osagarriak maneiatzea eta kontrolatzea. 
- Aurretiko tratamenduetako ekipamenduak erregulatzea. 
- Laginak hartzea. 
- Parametro nabarmenak neurtzea. 
- Osagaien prestaketa eta dosifikazioa. 
- Nahastea eta nahasketen disoluzioa. 
- Ikuskapen bisualak. 
- Prozedura-kontrola prozesu automatizatuetan. 
- Eskuz egindako garbiketak edo CIP. 
- Higiene-, babes- eta segurtasun-neurriak aplikatzea. 

3. Kontsumitzeko esneak eta esnekiak prestatzeko eragiketak 
- Kontsumitzeko esne-moten eta esneki-moten (jogurtak, esnetik eratorritako azkenburukoak, izozkiak, gurina) 

ezaugarriak ezagutzea. 
- Elaborazio bakoitzaren formulazioa. 
- Prestaketa-mota bakoitzerako egokia den oinarrizko prestaketaren ezaugarriak adieraztea. 
- Prestatu beharreko produktu bakoitzaren berezko osagaiak, ekipamenduak eta lanabesak deskribatzea. 
- Oinarrizko errezetan ezarritako proportzioaren arabera kalkulatzea osagaiak produktu konplexuen kasuan. 
- Esnekiak prestatzeko eragiketak identifikatzea eta sekuentziatzea. 
- Desbideratzeak ezartzea eta zuzentzea. 
- Bitarteko produktuen ezaugarriak zehaztea. 
- Azken produktuen ezaugarriak zehaztea. 
- Ekipamenduen eta instalazioen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
- Kontserbatze-sistemak —esnekiei aplika dakizkiekeenak— identifikatzea. 
- Anomalia eta akats ohikoenen eta egin daitezkeen zuzenketen analisiak. 
- Kalitate-kontrolak, kontrol mikrobiologikoak eta fisiko-kimikoak. 
- Prozedura-kontrola prozesu automatizatuetan. 

4. Esnekiak ontziratzea, enbalatzea, biltegiratzea eta bidaltzea 
- Ontziratzeko eta enbalatzeko materialak, eragiketak eta ekipamenduak identifikatzea. 
- Ontziratze-teknikak identifikatzea 

- Etiketatzearen deskribapena. Araudia, informazioa, etiketa-motak, kodeak. 
- Jartzeko eta finkatzeko teknikak. 
- Dekoratzeko eta egokitzeko tekniken ezaugarriak zehaztea. 
- Enbalatze-tekniken identifikazioa. 
- Ontziratzeko eta enbalatzeko ekipamenduen gai osagarrien premiak. 
- Ekipamenduen eta instalazioen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
- Esnekiak kontserbatzeko teknikak ezagutzea. 
- Kalitate-kontrolak. 
- Eskaerak prestatzea eta bidaltzea. 
- Barneko eta kanpoko garraioari dagokionez, produktu bakoitzak dituen premien ezaugarriak zehaztea. 
- Salgaiak kontrolatzeko eta bidaltzeko dokumentazioa. 

5. Segurtasunari, higieneari eta ingurumena babesteari buruzko arauak betetzea. 
- Higieneari eta elikagaien segurtasunari buruzko arauak aplikatzea. 
- Ingurumena babesteari eta hondakinak tratatzeari buruzko arauak aplikatzea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko eta babesteko arauak aplikatzea. 

6. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
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- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 

ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0027_2 
Esnea jasotzea, biltegiratzea 
eta aurretiko tratamenduak 
gauzatzea 

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

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

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
edarien lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0302_2 
Esneen, gurinen eta izozkien 
prestaketa 

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

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

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
edarien lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0303_2 
Esnetik eratorritako 
azkenburukoen, jogurten eta 
esne hartzituen prestaketa 

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

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

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
edarien lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0304_2 
Esnekiak ontziratzea eta 
egokitzea 

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

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

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
edarien lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 
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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 gainera Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak. 

 

---- 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 

Kudeaketa-gela 45 60 

Esnekiak prestatzeko instalazio 
pilotua*. 120 150 

Esnekien kalitatea kontrolatzeko 
laborategia 120 150 

Esnekien biltegia 30 50 

 

*Gune berezia: ez du prestakuntza-zentroan egon behar nahitaez. 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Kudeaketa-gela X X X X 

Esnekiak prestatzeko instalazio 
pilotua X X X X 

Esnekien kalitatea kontrolatzeko 
laborategia X X X X 

Esnekien biltegia X X X X 

 

  
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

---- Errotuladorez idazteko arbelak. 

---- Ikus-entzunezko ekipoak. 

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

---- Espezialitateko software espezifikoa. 

---- Orri birakaria. 

---- Ikasgelako materiala. 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 
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Esnekiak prestatzeko instalazio pilotua 

---- Hozteko, izozteko eta hartzitze kontrolatuko ganberak. 

---- Bero/hotza zikloa duen hartzigailua. 

---- Altzairu herdoilgaitzezko lan-mahaiak. 

---- Altzairu herdoilgaitzezko apalategiak eta altzariak lanabesak 

gordetzeko. 

---- Ontziratzeko makinak. Kartoiztatzeko makinak. Datagailuak. 

Etiketak jartzeko makinak. 

---- Kutxaratzeko makinak. Erretraktilatzeko makinak. Erretiluak egiteko 

makinak. 
---- Paletizagailuak. Paketatzeko makinak… 
---- Hotzeko instalazioak eta beroko instalazioak. 

---- Ekipamendu osagarriak: Aire-konpresorea, hainbat motatako 

ponpak, balbulak, irabiagailuak… 
---- Ur izoztuaren sorgailua. 

---- CIP instalazioa. 

---- Hainbat motatako solidoa eta likidoa nahiz likidoa eta likidoa 

nahasteko gailuak. 

---- Ur-bainu termostatizatuak. 

---- Jasotzeko andelak, bitarteko produkturako andelak, biltegiratzeko 

andelak, eta abar 

---- Bero-trukagailuak, HTST pasteurizazio-ekipamendua eta irekia, 

---- UHT eta esterilizazioa. 

---- Homogeneizagailua. 

---- Gaingabetzeko gailua. 

---- Gurinontzia eta malaxagailua. 

---- Hazkuntzak prestatzeko ekipamendua. 

---- Mantekagailua (freezer). 

---- Mintz bidez bereizteko ekipamendua (UF, alderantzizko osmosia…). 

---- Lurrungailuak eta lehortzeko makinak. 

---- Doitasun-balantzak eta baskulak. 

---- Esnekiak prestatzeko lanabesak: tenperatura-zundak, 

kronometroak, errefraktometroak, eskuilak, hortzak, moldeak, 

espatulak, labanak, neurtzeko pitxerrak eta altzairu herdoilgaitzezko 

eta plastikozko hainbat edukieratako edukiontziak, guraizeak, 

azukrea erretzeko xaflak, ontziak, irabiagailuak eta lanbidearen 

berezko bestelako tresneria. 
---- Altzairu herdoilgaitzezko orga osagarri gurpildunak. 

---- Altzairu herdoilgaitzezko harraska industrialak. 

---- Zabor-edukiontziak, pedal bidez eragiten direnak eta botatzeko 

paperaren bilkari-euskarria. 

---- Eskuak garbitzeko konketa, dosifikagailu eta guzti. 

---- Norbera babesteko ekipamenduak (pantailak, eskularru antiazidoak, 

eskularru termikoak, mantalak...). 

---- Esnekiak hozteko erakustegia eta izozkiak izozteko erakustegia. 

Esnekien kalitatea kontrolatzeko laborategia 

---- Laborategiko material orokorra: beirazko materiala, material 

bolumetrikoa, metxeroak, grabimetrietarako materiala, esne-, 

esnegain- eta gurin-butirometroak, eta abar 
---- Gerber zentrifugoa. 

---- Dosifikagailuak. 

---- Balantza analitikoa. 

---- Balantzak. 

---- Ur-bainu termostatizatuak. 

---- Tenperatura-zundak. 

---- Mahai gaineko eta eramangarrientzako pH-metroak. 

---- Errefraktometroa. 
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---- Parametro desberdinak kontrolatzeko test azkarrak. 

---- Lehorketa-labeak. 

---- Mikrobiologia-laborategiko material orokorra: petri xaflak, 

baliabideak eta hazkuntza-saldak, metxeroak, kirtenak, beirazko 

materiala…. 
---- Hazkuntza-labeak. 

---- Autoklabea 

---- Esterilizazio-berogailuak. 

---- Laginen homogeneizagailua. 

---- Mikroskopioak. 

---- Objektuak eramateko eta estaltzeko gailua. 

---- Kolonia-kontadorea. 

---- Hozkailua. 

---- Iragazki-bateriak, hutseko ponpadunak, analisi mikrobiologikorako. 

---- Hazkuntza-ganberak CO2ko atmosferan. 

---- Analisi azkarrak egiteko kitak 

 

Esnekien biltegia 

---- Biltegiratzeko apalategiak. 

---- Altzairu herdoilgaitzezko apalategiak. 

---- Garraiatzeko makinak (transpaletak —eskuzkoak eta elektrikoak—, 
orga jasotzaileak, eta abar). 

 
 

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 lanabes, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako 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. 
 
 



 

 

 




