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IZENA 
ARDO ETA LIKOREEN ELABORAZIOA 
 

KODEA 
INAH0109 
 

LANBIDE-ARLOA 
Elikagaien industriak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Edariak 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
INA174_2 Ardo eta likoreen elaborazioa (1228/2006 ED, urriaren 27koa) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Ardoen, pattarren, likoreen eta beste produktu deribatu batzuen elaborazio-, ontze- eta ontziratze-eragiketak egiteak, 
prozedura- eta kalitate-eskuliburuetan ezarritako baldintzetan, baita dagozkion makinak eta ekipamenduak maneiatzea eta 
horien lehen mailako mantentze-lanak egitea ere. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0548_2: Lehengaia kontrolatzea eta upategiko instalazioak eta makinak prestatzea. 
- UC0549_2: Ardoen hartzidurak eta akabera kontrolatzea. 
- UC0550_2: Ardogintza bereziak egitea. 
- UC0551_2: Destilazio-prozesua gidatzea eta pattarrak eta likoreak elaboratzea. 
- UC0314_2: Edariak ontziratu eta egokitzeko prozesua kontrolatzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
 
Ardo, sagardo, pattar eta likoreen elaborazioaren industrian garatzen du bere jarduera, enpresa handi, ertain eta 
txikien barnean. Kualifikazio-maila berdina edo txikiagoa duten beste pertsona batzuekin integratzen da lan-
taldeetan, erdi-mailako agintari baten mende egonik. Enpresa txikien kasu jakin batzuetan, langileak izan ditzake 
bere ardurapean eta zuzenean produkzioko arduradunaren mende egon. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Ardogintza, sagardogintza, hartzidurako alkohol etilikogintza, pattargintza, likoregintza, ozpingintza eta bestelako 
produktu deribatuen industria, batez ere elaborazio- eta ontziratze-arloetan. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
7706.1029 Edari alkoholikoak elaboratzeko langileak. 
Upeltegiko maisua. Ardogilea. 
8193.1051 Edariak botilaratzeko makinen operadorea. 
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Ozpingilea. 
Cavagilea, sagardogilea. 
Pattargilea, likoregilea. 
Edariak botilaratzeko operadorea. 
Edariak ontziratzeko ataleko operadorea, ontziratzailea. 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA 
 

ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0548_2 
Lehengaiak eta upategiko instalazioak 110 

UF0931: Lehengaiak ardo eta 
likoreen elaborazioan. 30 

UF0932: Upategiko 
instalazioak eta materialak. 80 

MF0549_2 
Ardogintza-lanak 170 

UF0933: Hartzidura-
prozesuak 90 

UF0934: Egonkortzea eta 
ontzea 80 

MF0550_2 
Ardogintza bereziak 90   

MF0551_2 
Destilazioa-Likoregintza 90 

 

 

MF0314_2 (ZEHARKAKOA) 
Edariak ontziratzea eta egokitzea 60 

  

MP0194 
Ardoak eta likoreak elaboratzeko lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideen modulua 

80 

  

Iraupena, guztira 600 
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ARDOEN HARTZIDURAK ETA AKABERA KONTROLATZEA 
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LIKOREAK ELABORATZEA 

 
5. gaitasun-atala 

EDARIAK ONTZIRATU ETA EGOKITZEKO PROZESUA 
KONTROLATZEA 

1 
2 

4 

5 

3 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

10

1. gaitasun-atala: 
LEHENGAIA KONTROLATZEA ETA UPATEGIKO INSTALAZIOAK ETA 
MAKINAK PRESTATZEA 

 

Kodea: UC0548_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lehengaiak prestatu eta kontrolatzea elaborazio-prozesua hasteko, prozedura-eskuliburuan eta laneko 
argibideetan ezarritako jarraibideei jarraikiz. 

BI1.1 Lehengaien jarraipena egiten da upategian sartu aurretik, heldutasun-egoera eta osasun- eta higiene-
baldintzak kontrolatzeko.  
BI1.2 Mahats-biltzearen garraio- eta deskarga-baldintzek lehengaiaren kalitatea eta osotasuna gordetzen dutela 
egiaztatzen da. 
BI1.3 Lehengaiak eta beste fruta batzuk hautatzeko prozesuan landare-hondakinen, ale alteratuen eta beste 
elementu batzuen banantze zuzena kontrolatzen da, horiek desagerrarazteko. 
BI1.4 Lagin-hartzea eta berehalako entseguak egiten dira, prozedura-eskuliburuetan ezarritako baldintzetan. 
BI1.5 Sartzen diren lehengaien ezaugarriak kalitate-eskakizunekin kontrastatzen dira, horien datuak erregistratuz. 
BI1.6 Elaborazio bakoitzerako espezifikatutako mahats-biltzearen tratamenduak (sulfitatzea, entzimatzea) egiten 
dira. 
BI1.7 Lehengaien fluxuak egin beharreko prozesuaren premiak betetzen dituela egiaztatzen da, eta desbideratzeak 
daudenean zuzendu eta jakinarazi egiten dira. 
BI1.8 Desagerrarazitako elementuen eta hondakinen ebakuazioa adierazitako denbora eta moduan egiten dela 
egiaztatzen da, horietako bakoitzerako egokiak diren lekuetan utziz. 

LB2: Produktu hartzituak elaboratzeko ekipamendu eta baliabide osagarriak prestatzea eta erabiltzeko moduan 
mantentzea, prozedurari buruzko eskuliburuen eta erabilerari buruzko argibideen arabera, produkzioa bermatzeko. 

BI2.1 Hautespen-garbiketako, ponpaketa-garraioko, txortenak kentzeko eta mahatsa jotzeko eta prentsatzeko 
ekipamenduak, baita eragiteko baldintzak ere, lehengaien eta lortu beharreko produktuaren ezaugarrien arabera 
erregulatzen eta hautatzen dira, laneko argibideetan ezarritako jarraibideak kontuan hartuta. 
BI2.2 Hartziduraren kontrol termikoko ekipamenduak (hotz-ekipoa, trukagailuak, elektrobalbulak) eta muztioak eta 
ardoak araztekoak (iragazkiak, zentrifugoa), doitu egiten dira ardogintzarako. 
BI2.3 Lanaldi, txanda edo lote bakoitzaren bukaeran edo hasieran egiaztatzen da produkzio-ekipamenduen, garraio-
sistemen eta bestelako osagarrien garbiketa argibideetan ezarritako jarraibideak kontuan hartuta egiten dela eta 
erabiltzeko prest daudela. 
BI2.4 Lehen mailako mantentze-eragiketak erabilera-eskuliburuetan azaltzen den moduan eta aldizkakotasunean 
gauzatzen dira. 
BI2.5 Ekipamenduak ezarritako produkzio-programaren arabera hautatzen eta prestatzen dira, dagokion eragiketako 
laneko argibideetan azaltzen diren lanabes-aldaketak behar bezala eginez. 
BI2.6 Gelditzeko edo abiarazteko eragiketak laneko eskuliburuetan edo argibideetan ezarritako sekuentzien arabera 
egiten dira. 
BI2.7 Eragiteko aginte zehatzak erabiltzen dira beti, ezarritako segurtasun-arauak eta -mekanismoak betez. 
BI2.8 Ekipamenduen funtzionamenduaren anomaliak detektatzen dira, balioetsi egiten dira eta konpondu egiten dira 
edo mantentze-zerbitzuari jakinarazten zaizkio. 

LB3: Ekipamendu eta instalazioen «in situ» garbiketa egitea eta kontrolatzea, eskuzko eragiketen edo garbiketa-modulu 
automatikoen bitartez. 

BI3.1 Behar izanez gero baimen espezifikoak lortzen dira, ezarritako prozedurei jarraikiz eta erregelamenduzko 
denbora-marjinaren barruan. 
BI3.2 Egiaztatzen da produkzio-eremua garbi eta egoera onean dagoela erabili ahal izateko. 
BI3.3 Egiaztatzen da produkzio-ekipamenduak eta -makinak (mahatsa jotzeko makinak, prentsak, iragazkiak) 
garbiketa-eragiketak (gelditzea, hustuketa, babesa) egiteko behar diren baldintzetan daudela. 
BI3.4 Erregelamenduzko seinaleak ipintzen dira leku egokietan, garbiketa-eremua mugatuz eta ezarritako 
segurtasun-eskakizunen arabera. 
BI3.5 Gainazalen, tangen, barriken eta beste elementu batzuen garbiketa-eragiketak produktu egokiekin, ezarritako 
baldintzetan eta baliabide egokiekin egiten direla egiaztatzen da. 
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BI3.6 Ekipamendu automatikoetan baldintzak (tenperatura, denborak, produktuak, dosiak eta gainerako 
parametroak) sartzen dira, egin beharreko eragiketa-motaren eta laneko argibideetan ezarritako eskakizunen 
arabera. 
BI3.7 Lortutako garbitasun-, desinfekzio- edo esterilizazio-mailak laneko espezifikazioek eta argibideek eskatzen 
dituztenekin bat datozela egiaztatzen da. 
BI3.8 Produkzio-ekipamendu eta -makinak garbiketaren ondoren egoera operatiboan geratzen direla ziurtatzen da. 
BI3.9 Eragiketak amaitu ondoren, garbiketa eta desinfekziorako produktuak eta materialak ipintzeko ezarrita dauden 
leku espezifikoetan biltegiratzen dira, arriskuak eta nahasteak saihesteko. 

LB4: Bere eskumeneko lan-egoeretan beharrezkoak diren babes-neurriak hartzea jardueratik eratorritako arriskuak 
prebenitzeko. 

BI4.1 Lanpostu edo lan-eremu bakoitzean norbera babesteko eskatzen diren ekipamenduak behar bezala erabiltzen 
dira. 
BI4.2 Lan-eremuan (postua, ingurunea, zorgunea) ez da arriskutsua izan daitekeen edo bestelako lanak egitea 
eragotziko duen elementurik izango. 
BI4.3 Egiaztatzen da makinetan eta ekipamenduetan segurtasun-gailuak daudela eta funtzionatzen dutela, eta behar 
bezala erabiltzen direla eragiketetan. 
BI4.4 Kasu bakoitzean egokiak diren babes-neurriak hartuz manipulatzen dira produktuak. 
BI4.5 Laneko ingurune-baldintzetan detektatutako alterazioak enpresako lan-segurtasuneko neurrien arduradunari 
jakinarazten zaizkio, eta neurriak proposatzen dira alterazio horiek zuzentzeko edo hobetzeko.  

LB5: Jardunbide egokien eskuliburuek edo gidek ezarritako norberaren higieneari buruzko arauak aplikatzea, elikagaien 
segurtasuna eta osasungarritasuna bermatuz. 

BI5.1 Erregelamenduzko jantziak eta ekipamendu osoa erabiltzen dira eta garbi eta egoera onean kontserbatzen 
dira, ezarritako aldizkakotasunarekin berrituz. 
BI5.2 Eskatzen den norbere garbitasunari buruzko egoera zaintzen da, elikagaiak uki ditzaketen gorputzeko atalei 
arreta berezia eskainiz. 
BI5.3 Langileak elikagaien bitartez transmititu daitekeen gaixotasunen bat baldin badu, horretarako ezarritako abisu-
prozedurei jarraitzen zaie. 
BI5.4 Elikagaiak uki ditzaketen larruazaleko zauri edo lesioak bendaje batekin edo estalki iragazgaitz batekin 
babesten dira. 
BI5.5 Produktuan eragina izan dezaketen objektu edo substantzia pertsonalak eraman edo erabiltzeari dagokionez 
ezarritako mugapenak eta erretzeko, jateko edo edateko debekuak, gune jakin batzuetan, zorrotz betetzen dira. 
BI5.6 Germenak proiekta ditzaketen edo elikagaiengan eragin negatiboa izan dezaketen ohitura, keinu edo 
jardunbide guztiak saihesten dira. 
BI5.7 Elikagai-higieneari buruz indarrean dagoen legeria betetzen dela egiaztatzen da, hala dagokionean aurkitutako 
akatsak jakinaraziz. 

 
 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Siloak, andelak, tangak, edukiontziak. Bildutako mahatsa eta lehengaiak garraiatzeko ekipamenduak. Hautaketa-
mahaiak. Fluidoak garraiatzeko ekipamenduak. Garbigailuak. Txortenak kentzeko gailuak eta mahatsa jotzeko makinak. 
Birringailuak. Xukatzeko andelak. Xukaderak eta ardo-ateragailuak. Prentsak. Beratzeko andelak. Zentrifugatzaileak. 
Lur-iragazkiak eta plakak. Iragazki esterilizatzaileak: mintzak, ultrairagazketa eta alderantzizko osmosia. Dosifikagailuak. 
Hotzeko hartzidura-andelak. Hotza produzitzeko ekipamenduak. Bero-trukagailu plakadunak, tubularrak, kiribilak, 
karraskatutako gainazalekoak, berotzeko edo hozteko. Irabiagailua duten andelak. Kontrol zentraleko panelak, 
informatizatuak. Euskarri informatikoak. Laginak hartzeko tresnak, zundak. Kalitate-parametroak bizkor zehazteko 

aparatuak: dentsimetroa, errefraktometroa, pH-metroa. Datuak transmititzeko ekipamendu eramangarriak. .Babesteko 

gailuak ekipamendu eta makinetan. Instalazioak garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamenduak. Ekipamenduen 
desinfekzio-, esterilizazio- eta garbiketa-sistemak (zentralizatuak edo ez). 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Mahatsa. Sagarra eta beste fruta batzuk. Hartzitu gabeko muztioak. Azukreak, muztio kontzentratuak. Legamiak, 
klarifikatzaileak eta beste produktu osagarri batzuk. Instalazioak eta ekipamenduak garbitzeko eta desinfektatzeko 
produktuak. Uxualak eta beste elaborazio-azpiproduktu batzuk. Instalazio eta ekipamendu garbiak, desinfektatuak eta 
egoera operatiboan. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Lehengaien eta produktuen espezifikazioak. Kalitate-proben emaitzak. Laneko 
prozedurei/argibideei buruzko eskuliburuak. Araudi tekniko-sanitarioa. Garbiketa-seinaleztapenak. Laneko eta 
gorabeheren parteak eta erregistroak. «In situ» kalitate-proben emaitzak. Lanbidea arautzeko araudia. Segurtasunari eta 
ingurumenari buruzko araudia. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
ARDOEN HARTZIDURAK ETA AKABERA KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC0549_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Muztioak eskatzen diren baldintzetan eta kalitate- eta higiene-ezaugarriekin lortzea, ondoren hartzitzeko, 
produkzio-mailak ziurtatuz. 

BI1.1 Mahatsa jotzeko, beratzeko-odolusteko, xukatzeko (estatikoa, mekanikoa), prentsatzeko, hondarra garbitzeko-
klarifikatzeko sistema, prozedura-eskuliburuan ezarritakoaren arabera lortu beharreko muztioen eta lehengaiaren 
ezaugarrietara egokitzen dela egiaztatzen da. 
BI1.2 Prentsak, tangak eta ekipamendu osagarriak, baita eragiketa-baldintzak ere, hautatzen eta erregulatzen dira 
lehengaien (mahatsa edo sagarra), lortu beharreko muztioaren eta horien destinoaren arabera, eskuliburu 
espezifikoetan markatutako jarraibideei jarraikiz. 
BI1.3 Muztioa lortzen den bitartean, kontrolatzen da presio-, denbora- eta tenperatura-parametroak ezarritako mugen 
barruan daudela, eta desbideratzerik baldin badago, prozedurari buruzko eskuliburuan jasotako ekintza 
zuzentzaileak gauzatzen dira.  
BI1.4 Muztioari sedimentazio naturalarekin, agente klarifikatzaileekin, zentrifugatzailearekin edo iragazketarekin 
hondarra kentzeko eta klarifikatzeko eskatzen diren ekipamenduak eta baldintzak hautatu eta erregulatzen dira 
prozesatu beharreko produktuaren ezaugarrien arabera eta eragiketako jarraibideak kontuan izanik. 
BI1.5 Solido-likido faseen banantzean klarifikatzaileen dosifikazioa, sedimentazio-denborak, zentrifugazioaren 
intentsitatea eta iragazketaren efikazia egin beharreko eragiketarako seinalatu direnak direla egiaztatzen da, 
alteraziorik egonez gero ekintza zuzentzaileak eginez. 
BI1.6 Egiaztatzen da lortutako patsen eta hondarren ebakuazioa adierazitako denbora eta moduan egiten dela, baita 
horietako bakoitzerako egokiak diren lekuetan uzten direla ere. 
BI1.7 Muztioari zuzentzaileak (sulfurosoa, azido tartarikoa, alkohola) gaineratzeko eragiketa adierazitako unean eta 
dosiekin eta izango duen destinoaren (ardogintza, kontzentratua, zuzenketa) arabera egiten da. 
BI1.8 Prozesuaren garapenari buruz lortzen den informazioa ezarritako sisteman eta euskarrian erregistratzen eta 
artxibatzen da. 
BI1.9 Egiaztatzen da erabilitako eragiketa-menua edo -programa prozesatzen ari den produktuari dagokiola. 
BI1.10 Kontrolatzeko eta neurtzeko tresnak ziurtatzen dira behar bezala funtzionatzen dutela bermatzeko. 

LB2: Muztioen hartzidurak elaborazio bakoitzari dagokionez prozedura-eskuliburuetan eta laneko argibideetan ezarrita 
dauden eskakizunen arabera egiten direla kontrolatzea. 

BI2.1 Legamiak eragiketari buruzko eskuliburuetan eta argibideetan espezifikatutako baldintzetan prestatzen eta 
mantentzen dira. 
BI2.2 Muztioaren edo abiapuntuko masaren ezaugarriak egiaztatzen dira, eta hala dagokionean, kalitate desberdinak 
banatzen dira kalitate- eta produkzio-argibideetan adierazitako irizpideak kontuan izanik. 
BI2.3 Muztioen edo pasten upeleratzea ontzi egokietan eta kantitate egokiekin egiten dela kontrolatzen da. 
BI2.4 Hartzidura-ekipamenduak eta -baldintzak, lortu beharreko produktuari dagokionez prozedura-eskuliburuan eta 
laneko argibideetan ezarrita dauden eskakizunen arabera hautatzen eta erregulatzen dira. 
BI2.5 Legamiak abiapuntuko produktuari gaineratzen zaizkio adierazita dauden modu, kantitate eta unean. 
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BI2.6 Prozesuaren parametroak (tenperatura, denbora, dentsitatea, erremontatzea, gradua, pH-a) kontrolatu egiten 
dira, eta desbideratzerik izanez gero, eragiketa-eskuliburu eta -argibideetan adierazten diren hozte- edo zuzenketa-
neurriak aplikatzen dira. 
BI2.7 Produktuak upeletik ateratzeko eragiketa laneko argibideetan adierazitako unean eta moduan egiten dela 
kontrolatzen da. 
BI2.8 Produktuak bitan hartzitzen dira behar izanez gero (malolaktikoa ardo eta sagardoetan), ontzi egokietan utziz, 
baldintzak eta ekipamenduak hautatuz eta erregulatuz eta prozesuan zehar parametroak kontrolatuz. 
BI2.9 Hartzidura baldintza fisikoak edo kimikoak aldatuz amaitzen edo geldiarazten da, prozedura-eskuliburuan eta 
eragiketa-argibideetan bildutako adierazpenen arabera. 
BI2.10 Egiaztatzen da azalen eta patsen ebakuazioa adierazitako denbora eta moduan egiten dela, baita horietako 
bakoitzerako egokiak diren lekuetan uzten direla ere. 
BI2.11 Prozesuaren garapenari buruz lortzen den informazioa ezarritako sisteman eta euskarrian erregistratzen eta 
artxibatzen da. 

LB3: Prozedura-eskuliburuetan ezarritako tratamendu fisiko-kimikoak aplikatzea produktuak egonkortu eta 
kontserbatzeko, horien kalitatea eta higienea bermatuz. 

BI3.1 Egiaztatzen da ontzi-aldaketak eskatutako kopuruan, maiztasunarekin eta moduan egiten direla eta produktuak 
ontzi egokietan uzten direla, oxidazioak eta beste alterazio batzuk saihestuz. 
BI3.2 Klarifikazioko, zentrifugazioko, iragazketako, hotz bidezko egonkortzeko eta bero bidezko tratamenduko 
ekipamenduak eta aplikazio-baldintzak, eragiketaren argibideetan adierazitako produktuaren espezifikazioen eta 
tratamendu-motaren arabera erregulatzen eta hautatzen dira. 
BI3.3 Ekipamenduak ezarritako moduan eta kantitatean kargatzen direla, eta egiaztatzen da produktu-fluxuak egin 
beharreko prozesuaren premiak betetzen dituela, desbideratzeak daudela jakinaraziz eta horiek zuzenduz. 
BI3.4 Tratamenduak irauten duen bitartean kontrolatzen da hainbat parametro (klarifikatzaileen, iragazleen, 
prezipitazio-nukleoen dosifikazioa, irabiatzea, sedimentazio-denborak, tenperatura-jaitsiera, zentrifugazio-
intentsitatea, iragaketaren efikazia, lortutako bero-denborak eta -mailak) ezarritako mugen barruan daudela, eta, 
prozedura-eskuliburuari dagokionez desbideratzerik baldin badago, neurri zuzentzaile egokiak hartzen dira. 
BI3.5 Egiaztatzen da ligen, eginkarien, prezipitatuen eta iragazki-hondakinen ebakuazioa adierazitako denbora eta 
moduan egiten dela, baita horietako bakoitzerako egokiak diren lekuetan uzten direla ere. 
BI3.6 Prozesuaren garapenari buruz lortzen den informazioa ezarritako sisteman eta euskarrian erregistratzen eta 
artxibatzen da. 

LB4: Ardoen akabera eta ontzea egitea produktuaren ezaugarri bereziak eta komertzialak lortzeko, horien kalitatea eta 
higienea bermatuz. 

BI4.1 Elaboratutako lote desberdinen sailkapena eta destinoa ezarritako balioespen-irizpideekin bat datozela 
egiaztatzen da. 
BI4.2 Produktuen nahasketak eragiketaren argibideek adierazitako proportzioetan egiten dira produktua 
harmonizatzeko eta nahi den mota komertziala lortzeko. 
BI4.3 Ontzean erabiliko diren zurak eta ontziak, egin beharreko salda-motaren eta ontzearen arabera eta laneko 
argibideei jarraikiz hautatzen eta egokitzen dira. 
BI4.4 Egiaztatzen da produktuak ontzeko ontzietara lekualdatzeko eragiketa eta ontzien betetzea adierazitako 
moduan egiten dela, eta ontziak upategian behar bezala ixten eta ipintzen direla. 
BI4.5 Egiaztatzen da ontzi-aldaketak eta gainerako manipulazioak eragiketaren argibideetan ezarritako unean, 
moduan eta aldizkakotasunarekin egiten direla. 
BI4.6 Ontzen den bitartean lokalen edo upategien ingurune-baldintzak (tenperatura, hezetasuna, aireztapena) 
kontrolatzen eta erregulatzen dira, ezarritako marjinetan eutsiz. 
BI4.7 Prozesuaren garapenari buruz lortzen den informazioa ezarritako sisteman eta euskarrian erregistratzen eta 
artxibatzen da. 

LB5: Laginak hartzea eta prozesuan zehar adierazitako entseguak-probak egitea, beharrezkoa den zehaztasunarekin 
eta produktuaren kalitatea ezarrita dauden espezifikazioekin bat datorrela egiaztatuz. 

BI5.1 Laginak adierazitako une, leku, modu eta kantitatean hartzen dira, behar bezala identifikatuz eta lekualdatuz, 
laborategiak jasotzen dituen arte aldatzen ez direla bermatzeko. 
BI5.2 Probak, entsegu azkarrak eta funtsezkoak egiteko beharrezko tresnak egokiak dira, eta erabilera-argibideak 
eta egin beharreko eragiketaren argibideak kontuan izanik kalibratzen dira. 
BI5.3 Laginak prestatzeko eta probak edo entseguak egiteko ezarrita dauden protokoloei jarraitzen zaie, emaitzak 
beharrezkoa den zehaztasunarekin lortuz. 
BI5.4 «In situ» edo laborategian egindako proben emaitzak ebaluatzen dira, kalitate-ezaugarriak eskatzen diren 
espezifikazioen barruan daudela ziurtatuz. 
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BI5.5 Produktu desberdinen propietate organoleptikoak ezarrita dauden kalitate-eskakizunen barruan daudela 
egiaztatzen da. 
BI5.6 Kontrolen eta kalitate-proben emaitzak ezarritako sisteman eta euskarrian erregistratzen eta artxibatzen dira. 

LB6: Hondakinak biltzeko, arazteko eta botatzeko eragiketak egitea, ingurumena babesteko arauak betez. 
BI6.1 Produkzio-prozesuek sortutako hondakin-kantitatea eta -mota prozedura-eskuliburuetan ezarritakoarekin bat 
datozela egiaztatzen da. 
BI6.2 Hondakin- edo zabor-mota desberdinen bilketa horietako bakoitzerako ezarritako prozedurei jarraikiz egiten da. 
BI6.3 Hondakinen biltegiratzea eragiketaren argibideetan ezarritako moduan eta leku espezifikoetan eta ezarritako 
lege-arauak betez egiten da. 
BI6.4 Ekipamenduen funtzionamendu egokia eta arazketa-baldintzak egiaztatzen dira, eta hala dagokionean, tratatu 
beharreko zabor-mota eta prozedura-eskuliburuetan ezarritako eskakizunak kontuan izanik erregulatzen dira.  
BI6.5 Tratamenduan zehar, baldintzak edo parametroak prozesuaren espezifikazioek eta laneko argibideek 
ezarritako mugen barruan mantentzen dira. 
BI6.6 Laginak adierazitako moduan, puntuetan eta kantitatean hartzen dira, identifikatu egiten dira eta aztertzeko 
bidaltzen dira, ezarritako prozeduraren arabera. 
BI6.7 Ingurune-parametroak berehala neurtzeko probak protokoloen arabera eta tresnak aldez aurretik kalibratuta 
egiten dira. 
BI6.8 Jasotako edo lortutako emaitzak erregistratu egiten dira eta eskatzen diren eskakizunekin kontrastatzen dira, 
bidezko diren neurri zuzentzaileak hartuz edo detektatu diren desbideratzeak berehala jakinaraziz. 
BI6.9 Txosten sinpleak egiten dira behaketa bisualak eta «in situ» egindako neurketa analitikoen emaitzak 
abiapuntutzat hartuz, laneko protokolo normalizatuaren arabera. 

 

 

Lanbide-testuingurua:  
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Tangak, edukiontziak. Bildutako mahatsa eta lehengaiak garraiatzeko ekipamenduak. Fluidoak garraiatzeko 
ekipamenduak. Garbigailuak. Txortenak kentzeko gailuak eta mahatsa jotzeko makinak. Birringailuak. Xukatzeko 
andelak. Xukaderak eta ardo-ateragailuak. Prentsak. Beratzeko andelak. Zentrifugatzaileak. Lur-iragazkiak, plakak, 
lentikularrak. Iragazki esterilizatzaileak: mintzak, ultrairagazketa eta alderantzizko osmosia. Dosifikagailuak. Hotzeko 
hartzidura-andelak. Hotza produzitzeko ekipamenduak. Bero-trukagailu plakadunak, tubularrak, kiribilak, karraskatutako 
gainazalekoak, berotzeko edo hozteko. Irabiagailua duten andelak. Barrikak, ontziak, ontzeko euskarriak. 
Mikrooxigenagailuak. Kontrol zentraleko aginte informatizatuak. Euskarri informatikoak. Laginak hartzeko tresnak, 
zundak. Kalitate-parametroak bizkor zehazteko aparatuak: areometroa, errefraktometroa, pH-metroa, 
espektrofotometroa, balioespen- eta destilazio-ekipamenduak. Datuak transmititzeko ekipamendu eramangarriak. 
Babesteko gailuak ekipamendu eta makinetan. Hondakinak arazteko eta ebakuatzeko ekipamenduak. Laginak hartzeko 
tresnak. Ingurune-faktoreak bizkor zehazteko aparatuak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Mahaiko ardoak. «Lurraldeko ardoa» aipamen tradizionalerako eskubidea duten mahaiko ardoak. Eskualde jakin batean 
produzitutako kalitatezko ardoak. Kalitatezko ardoak adierazpen geografikoarekin, jatorri-deiturako ardoak, jatorri-deitura 
kalifikatuko ardoak, pago-ardoak. Eskualde jakin batean produzitutako kalitatezko ardo lasaiak. Zahartze-kategoriari 
buruzko adierazpenak dituzten ardoak: ondua, erreserba, erreserba handia; noblea, urtetsua, zaharra. Sagardoa. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Lehengaien eta produktuen espezifikazioak. Kalitate-proben emaitzak. Laneko 
prozedurei/argibideei buruzko eskuliburuak. Laneko eta gorabeheren parteak eta erregistroak. «In situ» kalitate-proben 
emaitzak. Araudi tekniko-sanitarioa. Lanbidea arautzeko araudia. Ardoari buruzko Europako erkidegoko, estatuko eta 
autonomia-erkidegoko araudia. Segurtasunari eta ingurumenari buruzko araudia. 
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3. gaitasun-atala:  
ARDOGINTZA BEREZIAK EGITEA 
 
Kodea: UC0550_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Oinarri-ardoa tratatzea nahasketak kontrolatuz eta tiraje- eta espedizio-likorea prestatuz eta gaineratuz, ardo 
apardunak lortzeko eta karbono-dioxidoa gaineratzeko ardo txinpartadunen eta gasifikatuen produkzioan. 

BI1.1 Egiaztatzen da oinarri-ardoaren nahasketak egin direla ardo apardunak lortzeko. 
BI1.2 Tiraje-likoreak eta espedizio-likoreak beren osagai guztiak proportzio egokian dituztela eta erabat 
homogeneoak direla egiaztatzen da.  
BI1.3 Ardo apardunen lorpenean bigarren hartzidura kontrolatzen da, jalkinak bananduz eta espedizio-likorea 
dosifikatuz. 
BI1.4 Bigarren hartzidura kontrolatzen da, hala botilan nola ontzi handietan, tenperatura, presioa eta legamien 
bilakaera zainduz. 
BI1.5 Egiaztatzen da botilen eragitea egin dela jalkina legamietatik banantzeko. 
BI1.6 Ziurtatzen da espedizio-likorearen adizioa zuzena dela, ardo apardun lehorra, gozoa edo beste edozein dela 
kontuan izanik. 
BI1.7 Tenperatura, presio eta disolbagarritasunaren parametroak kontrolatzen dira, gas karbonikoaren disoluzio 
egokirako ardo txinpartadun gasifikatuen lorpenean eta gas endogenoarena besteetan. 

LB2: Osagaien adizioa kontrolatzea, horien proportzioa ziurtatuz, ardo-aperitiboak eta -deribatuak lortzeko ezarrita 
dagoenaren arabera. 

BI2.1 Ardo-aperitiboak eta -deribatuak elaboratzeko erabilitako substantzia desberdinek ezarrita dauden 
espezifikazioak betetzen dituztela egiaztatzen da. 
BI2.2 Egiaztatzen da produktu aromatizatuen lorpenean, adibidez bermutaren lorpenean, oinarri-ardoa muztioekin 
eta ardo-alkoholarekin nahasten dela, landare-substantzia mingotsak edo aterakinak gehituz, araudi espezifikoak 
markatutako proportzioetan.  
BI2.3 Prozesuan zehar nahaste-, homogeneizatze- eta egonkortze-prozesuak kontrolatzen dira, ezarritakoaren 
arabera, osagaien multzo harmoniatsu bat lortzeko, aperitiboen eta ardo-deribatuen elaborazioan. 
BI2.4 Egiaztatzen da ardo-deribatuen lorpenean ez direla gertatzen prezipitazioak, ezta kolore-galerak edo -
alterazioak oxidazioaren ondorioz. 

LB3: Ardoaren, alkoholaren eta produktu azukredunen adizioa kontrolatzea, ardo gozoak, likoredunak eta mistelak 
lortzeko ezarrita dagoenaren arabera. 

BI3.1 Egiaztatzen da oinarri-ardoaren ezaugarriek (alkohola, azukrea) produktu espezifikatuaren elaboraziorako 
eskatzen diren espezifikazioak betetzen dituztela. 
BI3.2 Produktu espezifikatuaren elaboraziorako gaineratzen diren osagai desberdinen (alkohola, muztio 
kontzentratua) proportzioak kontrolatzen dira. 
BI3.3 Produktuaren bilakaera egokirako beharrezkoak diren baldintzak (denbora, tenperatura) kontrolatzen dira. 
BI3.4 Prozeduretan bildutako proba analitikoak eta sentsorialak erabiliz, egiaztatzen da ardo gozoen ezaugarriak 
ezarrita dauden parametroen barnean daudela.  

LB4: Ontze oxidatiboa eta/edo biologikoa egitea xede horretarako lortutako ardo oparoetan. 
BI4.1 Ardoen nahasketa, ontze oxidatiboa eta/edo biologikoa egiteko, beren ezaugarri organoleptikoen eta 
analitikoen arabera egiten da. 
BI4.2 Ontze biologikopean jartzen diren ardoetan errezela-legamien garapena egiaztatzen da. 
BI4.3 Ontze oxidatibo eta biologikopean jarritako ardoen gelen tenperaturaren, hezetasunaren eta aireztapenaren 
jarraipena egiten da. 
BI4.4 Egin beharreko eragiketak lan-espezifikazioak eta -argibideak kontuan izanik egiten direla egiaztatzen da. 
BI4.5 Upel handien eta barriken betetze-maila produktuak kontserbatzeko egokia dela egiaztatzen da. 

LB5: Ardoaren tratamendua egitea, hartzidura azetikoa kontrolatuz eta klarifikatzaileak gehituz, formula espezifikoaren 
arabera, ozpinak lortzeko xedez. 

BI5.1 Ardoa ozpina elaboratzeko egokia dela ziurtatzen da. 
BI5.2 Likido alkoholikoen (ardoa, sagardoa edo beste batzuk) hartzidura azetikoa zaintzen da. 
BI5.3 Bidezko diren ontzi-aldaketak egiten dira jalkinak kenduz, lortutako ozpinaren kalitate ona ziurtatzeko. 
BI5.4 Lortutako ozpinaren osaera egiaztatzen da dagozkion zehaztapen analitikoen bitartez. 
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BI5.5 Ozpin-biltegiratzea ozpina kontserbatzeko egokiak diren ontzietan egiten dela egiaztatzen da. 
 

Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Tangak, edukiontziak. Zentrifugatzaileak. Lur-iragazkiak, plakak. Iragazki esterilizatzaileak: mintzak, ultrairagazketa eta 
alderantzizko osmosia. Dosifikagailuak. Hotzeko hartzidura-andelak. Hotza produzitzeko ekipamenduak. Bero-trukagailu 
plakadunak, tubularrak, kiribilak, karraskatutako gainazalekoak, berotzeko edo hozteko. Irabiagailua duten andelak. 
Barrikak, zahatoak, ontziak, ontzeko euskarriak. Gasifikagailuak. Kontrol zentraleko aginte informatizatuak. Euskarri 
informatikoak. Laginak hartzeko tresnak, zundak. Kalitate-parametroak bizkor zehazteko aparatuak: dentsimetroa, 
balioespen- eta destilazio-ekipamenduak. Datuak transmititzeko ekipamendu eramangarriak. Babes-gailuak 
ekipamenduak eta makinetan, huts-ponpetan eta kontzentratzaileetan. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Kalitatezko ardo apardunak, eskualde jakin batean produzitutako kalitatezko ardo apardunak. Adierazpena duten ardo 
apardunak (premium, erreserva, erreserba handia). Ardo txinpartadunak, gasifikatuak. Ardo oparoak. Ardo gozoak eta 
likoredunak. Mistelak. Ardo aromatizatuak. Ozpinak. Uxualak eta beste elaborazio-azpiproduktu batzuk. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Lehengaien eta produktuen espezifikazioak. Kalitate-proben emaitzak. Laneko 
prozedurei/argibideei buruzko eskuliburuak. Laneko eta gorabeheren parteak eta erregistroak. «In situ» kalitate-proben 
emaitzak. Ardoari buruzko Europako erkidegoko, estatuko eta autonomia-erkidegoko araudia. Lanbidea arautzeko 
araudia. Segurtasunari eta ingurumenari buruzko araudia. 

 
 
 
 

4. gaitasun-atala:  
DESTILAZIO-PROZESUA GIDATZEA ETA PATTARRAK ETA LIKOREAK 
ELABORATZEA 

 

Kodea: UC0551_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Destilazioko eta likoregintzako ekipamendu eta baliabide osagarriak prestatzea eta erabiltzeko moduan 
mantentzea, prozedurari buruzko eskuliburuen eta erabilerari buruzko argibideen arabera, produkzioa bermatzeko.  

BI1.1 Egiaztatzen da produkzio-eremua garbi eta baldintza egokietan dagoela erabili ahal izateko. 
BI1.2 Lanaldi, txanda edo lote bakoitzaren bukaeran eta hasieran egiaztatzen da produkzio-ekipamenduen, garraio-
sistemen eta bestelako osagarrien garbiketa argibideetan ezarritako jarraibideak kontuan hartuta egiten dela eta 
erabiltzeko prest daudela. 
BI1.3 Lehen mailako mantentze-eragiketak erabilera-eskuliburuetan azaltzen den moduan eta aldizkakotasunean 
gauzatzen dira. 
BI1.4 Ekipamenduak ezarritako produkzio-programaren arabera hautatzen eta prestatzen dira, dagokion eragiketako 
laneko argibideetan azaltzen diren lanabes-aldaketak behar bezala eginez. 
BI1.5 Gelditzeko/abiarazteko eragiketak laneko eskuliburuetan edo argibideetan ezarritako sekuentzien arabera 
egiten dira. 
BI1.6 Eragiteko aginte zehatzak erabiltzen dira beti, ezarritako segurtasun-arauak eta -mekanismoak betez. 
BI1.7 Ekipamenduen funtzionamenduaren anomaliak detektatzen dira, balioetsi egiten dira eta konpondu egiten dira 
edo mantentze-zerbitzuari jakinarazten zaizkio. 

4 



 
 

 
Ardo eta likoreen elaborazioa 

 

 
 

 
 

17 

LB2: produktu hartzituen destilazioa, birdestilazioa eta zuzenketa gidatzea, pattarrak eta alkoholak banantzeko, 
prozedura-eskuliburuetan eta laneko argibideetan ezarritako baldintzetan, horien kalitatea eta produkzio-mailak 
bermatuz. 

BI2.1 Sartzen diren produktu eta azpiproduktu hartzituen ezaugarriak eskatzen diren espezifikazioekin kontrastatzen 
dira, eta horien datuak erregistratzen dira. 
BI2.2 Destilazio-ekipamenduak eta -baldintzak, lortu beharreko produktuari dagokionez prozedura-eskuliburuan eta 
egin beharreko eragiketaren argibideetan ezarrita dauden eskakizunen arabera hautatzen eta erregulatzen dira. 
BI2.3 Alanbikeen karga une egokian eta kantitate egokiekin egiten dela kontrolatzen da, hala dagokionean pattar 
bakoitzaren landare-beratze bereizgarriak gehituz. 
BI2.4 Alkoholak destilatu eta zuzentzeko zutabeak elikatzen dira, prozesuaren premiak eta laneko argibideak 
kontuan izanik. 
BI2.5 Prozesuan zehar parametroak (presioa, tenperatura, gradua) egiaztatzen dira, behar izanez gero zuzenduz, 
lan-eskuliburu eta -argibideetan ezarritakoaren arabera. 
BI2.6 Frakzio desberdinen (lurrunkorrak, buruak, isatsak, zentrala) banantzea eta bilketa eragiketaren eta lortu 
beharreko produktuen espezifikazioen arabera egiten dela. 
BI2.7 Prozesuaren garapenari buruz lortzen den informazioa ezarritako sisteman eta euskarrian erregistratzen eta 
artxibatzen da. 

LB3: Pattar konposatuak lortzea ontzearen eta pattar sinpleen eta alkoholen konbinazioaren bitartez, fitxa teknikoan 
ezarritako elaborazio-jarraibideei jarraikiz eta horien kalitatea eta higienea bermatuz. 

BI3.1 Sartzen diren alkoholen eta pattar sinpleen ezaugarriak egiaztatzen dira eta lote eta kalitate desberdinak 
banatzen dira, kalitate- eta produkzio-argibideetan adierazitako irizpideak kontuan izanik. 
BI3.2 Pattarren eta alkoholen nahasketa eta beste osagai batzuen (edulkoratzaileak, koloratzaileak) adizioa 
dagokion fitxa teknikoak adierazitako proportzio eta uneetan egiten direla egiaztatzen da. 
BI3.3 Elaborazio-jardunbide osagarriak (ontzi-aldaketak, klarifikazioa, iragazketa, hoztea, aireztapena, oxigenazioa, 
eguzkitzea, erradiazioa) egin beharreko eragiketaren argibideetan ezarritako unean, aldizkakotasunarekin eta 
moduan egiten dira. 
BI3.4 Ontzean erabiliko diren zurak lortu beharreko produktuaren arabera hautatzen eta egokitzen dira, fitxa 
teknikoaren argibideen arabera. 
BI3.5 Egiaztatzen da pattarrak, alkoholak edo nahasketak zuretara lekualdatzeko eragiketa eta ontzien betetzea 
adierazitako moduan egiten dela, eta ontziak upategian behar bezala ixten eta ipintzen direla. 
BI3.6 Ontzen den bitartean lokalen edo upategien ingurune-baldintzak (tenperatura, hezetasuna, aireztapena) 
kontrolatzen eta erregulatzen dira, ezarritako marjinetan eutsiz. 
BI3.7 Onduen nahasketak edo «coupage» deritzona fitxa teknikoak eta laneko argibideek adierazitako 
proportzioetan egiten dira nahi den mota komertziala lortzeko. 
BI3.8 Prozesuaren garapenari buruz lortzen den informazioa ezarritako sisteman eta euskarrian erregistratzen eta 
artxibatzen da. 

LB4: Likoreak elaboratzeko eragiketak beren formulazioan eta elaborazio-fitxan ezarritakoaren arabera egitea, kalitatea 
eta higienea eta produkzio-mailak bermatuz.  

BI4.1 Oinarri-produktuaren (alkoholak, nahasketa hidroalkoholikoak) ezaugarriak eta egokitzapena elaborazioarekin 
hasteko eskatzen diren espezifikazioekin bat datozela egiaztatzen da. 
BI4.2 Fruten eta aleen beratzea, likore bakoitzaren elaborazio-fitxa espezifikoan adierazitako modu, denbora eta 
baldintzetan egiten da. 
BI4.3 Beratzeen deskarga eta banantzea eragiketaren argibideetan adierazitako unean eta moduan egiten direla eta, 
bidezko bada, destilatzera bidaltzen direla kontrolatzen da. 
BI4.4 Beratzeak klarifikatzeko edo iragazteko eskatzen diren ekipamenduak eta baldintzak hautatu eta erregulatzen 
dira, egin beharreko eragiketaren argibideek ezarritako marjinen barruan egonik prozesuan zehar. 
BI4.5 Prozesuaren parametroak (alkohol-maila, azukre-maila, dentsitatea, egonkortasuna) kontrolatu egiten dira, eta 
desbideratzerik izanez gero, elaborazio-fitxan ezarritako neurri zuzentzaileak hartzen dira. 
BI4.6 Prozesuaren garapenari buruz lortzen den informazioa ezarritako sisteman eta euskarrian erregistratzen eta 
artxibatzen da. 

LB5: Laginak hartzea eta prozesuan zehar adierazitako entseguak eta probak egitea, beharrezkoa den 
zehaztasunarekin, produktuaren kalitatea ezarrita dauden espezifikazioekin bat datorrela egiaztatuz. 

BI5.1 Laginak adierazitako unean, tokian, moduan eta kantitatean hartzen dira eta behar bezala identifikatzen eta 
eramaten dira, laborategian jasotzen dituzten arte alteraziorik jasango ez dutela bermatzeko. 
BI5.2 Probak, entsegu azkarrak eta funtsezkoak egiteko beharrezko tresnak egokiak dira, eta erabilera-argibideak 
eta egin beharreko eragiketaren argibideak kontuan izanik kalibratzen dira. 
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BI5.3 Laginak prestatzeko eta probak edo entseguak «in situ» egiteko ezarrita dauden protokoloei jarraitzen zaie, 
emaitzak beharrezkoa den zehaztasunarekin lortuz. 
BI5.4 «In situ» edo laborategian egindako proben emaitzak ebaluatzen dira, kalitate-ezaugarriak eskatzen diren 
espezifikazioen barruan daudela ziurtatuz. 
BI5.5 Produktu desberdinen propietate organoleptikoak ezarrita dauden kalitate-eskakizunen barruan daudela 
egiaztatzen da. 
BI5.6 Desbideratzeak daudenean, kalitate-eskuliburuan ezarritako neurri zuzentzaileak egiten dira eta dagokion 
txostena jaulkitzen da. 
BI5.7 Kontrolen eta kalitate-proben emaitzak ezarritako sisteman eta euskarrian erregistratzen eta artxibatzen dira. 

LB6: Bere eskumeneko esparruan beharrezkoak diren babes-neurriak hartzea segurtasuna bermatzeko. 
BI6.1 Lanpostu edo lan-eremu bakoitzean norbera babesteko eskatzen diren ekipamenduak behar bezala erabiltzen 
dira. 
BI6.2 Lan-eremuan (postua, ingurunea, zorgunea) ez da arriskutsua izan daitekeen edo bestelako lanak egitea 
eragotziko duen elementurik izango. 
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 Laneko ingurune-baldintzetan detektatutako alterazioak enpresak izendatutako arduradunari jakinarazten 
zaizkio, eta neurriak proposatzen dira alterazio horiek zuzentzeko edo hobetzeko. 

 

Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Andelak, tangak, toberak, edukiontziak. Fluidoak garraiatzeko ekipamenduak. Alanbikeak. Destilatu eta zuzentzeko 
zutabeak. Nahasketa-andelak. Barrikak, ontzeko ontziak. Bero-trukagailuak. Klarifikazio-andelak. Iragazkiak. Beratzeko 
makinak. Dosifikagailuak. Osmosia, huts-ponpak, kontzentragailuak. Kontrol zentraleko aginte informatizatuak. Euskarri 
informatikoak. Laginak hartzeko tresnak, zundak. Kalitate-parametroak bizkor zehazteko aparatuak. Datuak 
transmititzeko ekipamendu eramangarriak. Babesteko gailuak ekipamendu eta makinetan. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Ardo-pattar, uxual, fruta-pattar, sagardo-pattar, zereal-pattar eta ron sinpleak. Alkohol destilatuak. Alkohol zuzenduak. 
Brandya. Whiskya. Rona. Ginebra eta Anis destilatu eta hotzak. Likoreak: patxarana, marraskinoa, fruta eta esentziena, 
bitterra, anisettea, kremak, piperminta, tekila eta beste batzuk. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Lehengaien eta produktuen espezifikazioak. Kalitate-proben emaitzak. Laneko 
prozedurei/argibideei buruzko eskuliburuak. Laneko eta gorabeheren parteak eta erregistroak. «In situ» kalitate-proben 
emaitzak. Segurtasunari eta ingurumenari buruzko araudia. 
 
 
 
 

5. gaitasun-atala:  
EDARIAK ONTZIRATU ETA EGOKITZEKO PROZESUA 
KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC0314_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  

LB1: Produktuaren tratamendua egitea ontziratu aurretik, ontziratzean eta ondoren, bere ezaugarri organoleptikoak eta 
egonkortasuna bermatzeko. 
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BI1.1 Edariaren gainean beharrezko kontrolak egiten dira (uhertasuna, iragazgaitasuna, lohiz betetzea eta abar), 
ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko, ondoren tratatu ahal izateko. 
BI1.2 Aditiboen dosiak ezarritako mailatan doitzen dira, produktuaren egonkortasuna bermatzeko. 
BI1.3 Edari-mota bakoitzari aplikatutako tratamendu termikoaren parametroak kontrolatzen dira. 
BI1.4 Iragazketa amikrobiotikoko prozesuan baldintzak (presioa, emaria eta abar) edari-mota bakoitzerako ezarritako 
balioen barnean daudela egiaztatzen da. 
BI1.5 Aldizkako laginak hartzen dira tratamenduaren efikazia kontrolatzeko, eta laborategira lekualdatzen dira 
entsegu espezifikatuak egiteko. 
BI1.6 Desbideratzeak daudenean, prozedura-eskuliburuetan aurreikusitako neurri zuzentzaileak aplikatzen dira. 

LB2: Edariak ontziratzeko 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, ontziratzeko/botilaratzeko linearen ekipamenduak (betegailuak, 
upelak, kanulak eta beste batzuk) eta hodiak garbitzen eta/edo desinfektatzen dira, lurruna edo soluzio garbigarria 
eta/edo desinfektatzailea erabiliz. 
BI2.3 Ziurtatzen da garbitzeko eta/edo desinfektatzeko parametroak (soluzioaren kontzentrazioa, denbora, 
tenperatura eta abar) aplikazio-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 edariak ontziratzeko 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 Aldez aurretik iragaztea behar duten likidoen botilaratzean, eta entsegu espezifikatuak (burbuila-puntuaren 
proba, integritate-testa eta abar) egin ondoren, kartutxoen edo beste iragazketa-elementu batzuen egoera egokia 
egiaztatzen da. 
BI3.4 Biltegiari kontsumigarriak (botilak, tapoiak, kapsulak, etiketak eta bestelakoak) hornitzeko eskatzen zaio, 
produkzio-erritmoaren arabera. 
BI3.5 Egiaztatzen da ontziratzeko ontziak edo materialak (beira, plastikoa, metala, brika eta abar) behar bezala 
jarrita daudela eta landuko den loterako egokiak direla.  
BI3.6 Ontziratu beharreko produktuak identifikatzen dira loteari dagokionez egokiak ote diren, eta prozesatzeko 
prestatuta ote dauden zehazteko (nahastuta edo konbinatuta, kasuak kasu). 
BI3.7 Egiaztatzen da etiketak egokiak direla ontzirako eta identifikazio-inskripzioak prozesatu beharreko loteari 
dagozkiola.  
BI3.8 Egiaztatzen da «in situ» osatu ez diren ontziak laneko espezifikazioetan ezarritako baldintzen arabera 
garbitzen direla. 
BI3.9 Hondakin-materialei eta espezifikazioak betetzen ez dituzten produktu amaituei dagokienez, ziurtatzen da 
birziklatzera edo tratatzera eramaten direla, ezarritako moduan eta dagokion lekura. 

LB4: Edariak ontziratzeko lineako produktuekin jardutea eta produktu horiek ontziratzea. 
BI4.1 Beirazko ontzien garbigailuetan, bainuak kontrolatzen dira (tenperatura, produktu garbigarriaren kontzentrazio-
maila) eta etiketa-ateragailuen funtzionamendu egokia ziurtatzen da. 
BI4.2 Kontrolatzen da «in situ» egindako ontzien eraketa, horien ezaugarriak (forma, tamaina, lodiera, soldadura, 
geruzak) prozesuari buruzko eskuliburuan espezifikatzen direnak direla bermatuz. 
BI4.3 Karbonikoaren presioari eutsi behar dioten edarien betetzea baldintza isobaro metrikoetan egiten da, anhidrido 
karbonikoko edukia bermatzeko eta oxigeno disolbatuaren disoluzioa eragozteko. 
BI4.4 Botilak edo bestelako ontziak behar bezala betetzen dira; horretarako, prozesu automatikoa kontrolatzen da 
dagokion erregulazio- eta kontabilizazio-sistemaren bitartez. 
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. 
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BI4.8 Lekukoak pasatzen dira lineako kontrol-ekipamendua egiaztatzeko (bereziki ontzi hutsa/betearen ikuskatzaile 
elektronikoak), ezarritako arauen arabera. 
BI4.9 Ontziratutako produktua behar bezala eta dagokion lekura eramaten da ondorengo prozesuen edo 
biltegiratzeen arabera. 
BI4.10 Ontziratze-prozesuan kontsumitutako materialak eta produktuak kontabilizatzen dira, eta soberakoak prestatu 
egiten dira erabiltzeko, eta behar izanez gero, hornidura-eskaerak aldatu egiten dira. 

LB5: Edariak ontziratzeko linean gauzatutako prozesua lotearen kalitatea eta azken ezaugarriak bermatzeko moduan 
egiten dela ziurtatzea. 

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 zuzenketa neurriak aplikatzen dira, eta, hala badagokio, laguntza teknikoa eskatzen da. 
BI5.3 Kontrolatzen da errendimendu-ratioei laneko argibideetan aurreikusitako marjinetan eusten zaiela. 
BI5.4 Azken produktuaren lagin-hartzea, identifikazioa eta lekualdaketa, ezarritako prozedurei jarraikiz egiten 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. 

LB6: Bere eskumeneko lan-egoeretan beharrezkoak diren babes-neurriak hartzea segurtasuna bermatzeko. 
BI6.1 Lanpostu edo lan-eremu bakoitzean eskatzen diren babes-ekipamendu pertsonalak oso-osorik eta behar 
bezala erabiltzen dira.  
BI6.2 Lan-eremuan (postua, ingurunea, zorgunea) ez da arriskutsua izan daitekeen edo bestelako lanak egitea 
eragotziko duen elementurik izango. 
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 Laneko ingurune-baldintzetan detektatutako alterazioak arduradunari jakinarazten zaizkio, eta neurriak 
proposatzen dira alterazio horiek zuzentzeko edo hobetzeko. 

 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Edarien tratamendu termikorako ekipamenduak: trukagailu plakadunak, tubularrak, pasteurizagailuak (flasha, tunela), 
autoklabeak. Iragazpen esterileko ekipamenduak. Ontziak prestatzeko eta eratzeko ekipamenduak: despaletizagailuak, 
garbitzeko makinak (haizatzeko makina, uretan pasatzeko makina, garbigailua). Aurreformak moldekatzeko-haizatzeko 
makina, termoformagailuak. Ontziratze-lineak: uretan pasatzeko, dosifikatzeko-betetzeko, poltsaratzeko, ixteko, tapoiak 
jartzeko, zigilatzeko, soldatzeko, prezintatzeko, kapsulak jartzeko, markatzeko, etiketak jartzeko eta paletak osatzeko 
makinak. Babesteko gailuak ekipamendu eta makinetan. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Edari ontziratuak, biltegiratzeko, merkaturatzeko eta saltzeko prest daudenak. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak, prozedurari buruzko eskuliburuak eta ontziratzeko laneko argibideak. Materialei 
eta produktuei buruzko erreferentziak. Lotearen azken dokumentazioa. Lan- eta gorabehera-parteak. «In situ» kalitate-
proben emaitzak. Edariak ontziratzeari eta botilaratzeari buruzko araudia. Elikagaiak etiketatzeari buruzko Europako 
Erkidegoko eta estatuko araudia. Segurtasunari eta ingurumenari buruzko araudia. 
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III PRESTAKUNTZA  

 
 

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
LEHENGAIAK ETA UPATEGIKO INSTALAZIOAK 

 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ARDOGINTZA-LANAK 

 
 

3. prestakuntza-modulua:  
ARDOGINTZA BEREZIAK 

 
 

4. prestakuntza-modulua:  
DESTILAZIOA-LIKOREGINTZA 

 
 

5. prestakuntza-modulua:  
EDARIAK ONTZIRATZEA ETA EGOKITZEA 

 
 

6. prestakuntza-modulua:  
ARDOAK ETA LIKOREAK ELABORATZEKO LANEKOAK EZ DIREN 

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1. prestakuntza-modulua:  
LEHENGAIAK ETA UPATEGIKO INSTALAZIOAK 
 

Kodea: MF0548_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0548_2: lehengaia kontrolatzea eta upategiko instalazioak eta makinak 

prestatzea. 
 

Iraupena: 110 ordu 
 

1.1 prestakuntza-atala 
LEHENGAIAK ARDO ETA SAGARDOEN ELABORAZIOAN 
 
Kodea: UF0931 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Mahatsaren, sagarraren eta gainerako lehengaien ezaugarriak ardoak eta sagardoak egiteko duten egokitasunarekin 
lotzea. 

EI1.1 Ardoak eta sagardoak egiteko erabilitako mahatsen, sagarren eta bestelako lehengaien barietate desberdinak 
ezagutzea, produkzioguneko bereizgarriak direnak. 
EI1.2 Mahatsen, sagarren eta bestelako lehengaien barietate desberdinen ezaugarri teknologikoak (azukrea, 
azidotasuna, tanizitatea, oxidagarritasuna, besteak beste) deskribatzea, eta elaboraziorako duten egokitasunarekin 
lotzea. 
EI1.3 Heltzea kontrolatzeko metodoak deskribatzea, fruta biltzeko unerik onena erabakitzeko. 
EI1.4 Mahatsen eta beste fruta batzuen dastatzea egitea eta bilketa-datarekin loturak ezartzea. 
EI1.5 Laginketa eta zehaztapen analitiko azkarrak egitea frutaren heltze-prozesuan zehar. 

A2: Lehengaia garraiatu, hautatu eta biltegiratzeko baldintza egokiak aplikatzea, produktuaren kalitate gorena bermatzeko. 
EI2.1 Bilketa-baldintzak, bilketa-mota (eskuzkoa, mekanikoa) eta erabilitako garraiobideak (materiala, bolumena, 
tenperatura, denbora, beste batzuk) egokiak direla egiaztatzea. 
EI2.2 Bilketan erabili behar den ontzi-mota (kaxak, atoiak) zehaztea. 
EI2.3 Mahatsaren eta beste lehengai batzuen akats eta alterazio nagusiak identifikatzea, horiek sorrarazten dituzten 
kausei eta agenteei lotuz. 
EI2.4 Kalitatezko lehengaia lortzeko ezarritako hautespen-irizpideak zerrendatzea, eta horiek gauzatzea. 
EI2.5 Lehengaien fluxua eta kantitatea ezarrita dauden prozesuak eta zereginak osatzeko nahikoak direla zaintzea. 
EI2.6 Lehengaiek edariak elaboratzeko industrietan bete behar dituzten espezifikazioei buruz jasotako dokumentazio 
teknikoa erabiltzea. 
EI2.7 Materia osagarriak zerrendatzea eta horien egoera eta erabilera-baldintzak identifikatzea, edariak elaboratzeko 
prozesu desberdinetan horien jarduna adieraziz. 
EI2.8 Biltegiratze-baldintzak egiaztatzea eta lehengaiek beren egoeraren eta ondorengo industria-aprobetxamenduaren 
arabera behar dituzten antioxidatzaileen eta gehigarrien kantitatea ezartzea. 
EI2.9 Zehaztapen analitiko azkarrak egitea lehengaia jasotzen den bitartean. 
EI2.10 Lehengaiek sortutako hondakinen ebakuazioa baliozkotzea eta dokumentatzea. 

 

Edukiak: 
1. Mahatsa eta beste lehengai batzuk 

- Mahastiaren landaketa. 
- Mahastiaren babes arrazionala. 

1 
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- Mahastizaintzako eta ardogintzako guneak eta produkzioak. 

• Mahats-barietate desberdinen ezaugarriak. 

• Mahatsaren kalitatea. 

• Ohiko akatsak eta alterazioak. 

• Lehengaiaren hautaketa. 
- Materia osagarriak: ezaugarriak, jarduna, araudia. Erabilitako antioxidatzaileak eta gehigarriak. 
- Fruta-arbolen landaketa eta babesa. 
- Sagardoaren produkzioguneak. 
- Sagardoa munduan. 

• Fruta-barietate desberdinen ezaugarriak.  
• Frutaren kalitatea. 

• Ohiko akatsak eta alterazioak. 

• Beste lehengai batzuen hautaketa (sagarrak, udareak eta abar). 
- Materia osagarriak: ezaugarriak, jarduna, araudia. Erabilitako antioxidatzaileak eta gehigarriak. 

2. Mahatsen eta beste lehengai batzuen laginak hartzea. Garraiobideak. 
- Heltzearen jarraipena. 
- Laginketak heltzen den bitartean. 
- Laginak hartzeko prozedura. Azukreen, azidoen eta beste batzuen zehaztapena eta bilakaera.  
- Biltzeko data ezartzea.  
- Erabilitako dokumentazio teknikoa. Analisi-fitxak. 
- Eskuzko bilketa eta bilketa mekanizatua. 
- Frutaren manipulazioa. 
- Bilketan eta garraioan erabilitako ontziak. 

• Kaxak. Kaxa-motak, edukiera. 
• Atoiak. Atoi-motak, edukiera. 

- Lehengaiak eta gai osagarriak jasotzea eta kontrolatzea. 
- Frutaren biltegiratzea. 
- Fruta-hondakinen ebakuazioa. 

3. Lehengaiaren analisi fisiko-kimikoak eta sentsorialak. 
- Berehalako zehaztapen fisiko-kimikoak. 

• Analisi azkarrak azukrea eta azidoak zehazteko. 

• Usteldura-mailaren zehaztapena. 
- Mahatsa eta beste lehengai batzuk dastatzea. Mahatsa dastatzeko metodologiak. ICV metodoa. 

 
 

1.2 prestakuntza-atala 
UPATEGIKO INSTALAZIOAK ETA MATERIALAK 
 
Kodea: UF0932 
 

Iraupena: 80 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 

 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Produkzio-ekipamenduen errekerimenduak identifikatzea eta prestatzeko eta lehen mailako mantentze-lanak egiteko 
eragiketak egitea. 

EI1.1 Ardogintza-prozesuetan edo antzekoetan erabilitako produkzio-ekipamenduen funtzionamendua eta eraketa 
azaltzea. 
EI1.2 Upategia osatzen duten multzo, gailu eta elementu nagusien terminologia egokia erabiltzea eta horien funtzioak 
identifikatzea. 
EI1.3 Ekipamenduak maneiatzeari dagokionez, segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea eta lehen mailako 
mantentze-lanak egitea. 
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EI1.4 Ekipamenduen ohiko erabileran sortzen diren anomalia ohikoenak azaltzea. 
EI1.5 Lanaldiaren hasieran eta amaieran makinen doikuntza eta garbitasun-maila egiaztatzea. 
EI1.6 Erregulazio termikoko ekipamenduak eta muztio eta ardoen garbiketan erabilitakoak deskribatzea. 
EI1.7 Ezarritako produkzio-programara hobekien egokitzen diren makinak eta ekipamenduak deskribatzea. 
EI1.8 Upategian erabilitako ontzi-mota desberdinak zerrendatzea eta horien eraikuntzan erabilitako materialekin lotzea.  

A2: Instalazioak garbitzeko prozesuak aztertzea eta aplikatzea. 
EI2.1 Ardoaren eta beste edari hartzitu batzuen industrian erabilitako garbitasun-kontzeptu eta -mailak bereiztea. 
EI2.2 Garbiketa-produktu eta -tratamendu desberdinak (desinfekzioa, esterilizazioa, intsektu-garbiketa, arratoi-garbiketa) 
eta erabilera-baldintzak maneiatzea. 
EI2.3 Instalazioak garbitzeko erabilitako eragiketak, baldintzak eta baliabideak deskribatzea. 
EI2.4 Produkzio-ekipamenduen garbiketa egitea eta guneak uneoro seinaleztatzea. 
EI2.5 Eragiketa bakoitzean erabili beharreko produktuak eta eskuliburuetan aurreikusita dauden horiek erabiltzeko 
baldintzak zehaztea. 
EI2.6 Instalazioetan erabilitako garbiketa-produktuak zerrendatzea eta horien erabilera egokia ziurtatzea. 
EI2.7 Garbiketa-produktuak dagozkien biltegietan biltegiratzea. 
EI2.8 Garbiketa-produktuen erosketa- eta biltegiratze-egoera desberdinetan: 

- Erosi behar diren produktuak lehenestea. 
- Erosketa-zerrenda stockean dauden produktuen arabera egitea. 
- Izakinen egoera-orri bat egitea eta produktuak leku egokian ipintzea.  

A3: Higiene pertsonal eta orokorreko neurri eta ikuskapenen adierazpen espezifikoak aztertzea, lan-egoeretara egokituz 
produktuak aldatzeko edo hondatzeko arriskuak minimizatzeko. 

EI3.1 Instalazio eta ekipamenduek bete behar dituzten higiene-betekizunak azaltzea.  
EI3.2 Instalazio eta ekipamenduetako higiene-baldintzak mantentzeko jardunak eta horiek ez betetzeak eragin ditzakeen 
arriskuak lotzea. 
EI3.3 Ardoaren eta edari hartzituen industrian aplikatu beharreko higiene pertsonaleko neurriak deskribatzea eta horiek 
ez erabiltzearen ondorioz sor daitezkeen eraginekin lotzea. 
EI3.4 Higiene-neurrietan, prozesuaren egoera desberdinetan aplikatzekoak direnak eta norbanakoari aplikatzekoak 
direnak bereiztea. 
EI3.5 Elikagaien industrietan erabilitako jardunbide egokiei buruzko gidak eta araudi orokorra interpretatzea. 
EI3.6 Edari hartzituen industrian elikagai-kalitatearen kontzeptua aplikatzea (arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen 
analisiko autokontrol-sistemak, trazabilitatea eta beste kalitate-arau batzuk).  

A4: Upategian dauden faktoreak, arrisku-egoerak eta aplikatzekoak diren prebentzio- eta babes-neurriak aztertzea. 
EI4.1 Upategiko arrisku-faktore eta -egoera ohikoenak identifikatzea eta horiek eragin ditzaketen ondorioak deduzitzea. 
EI4.2 Prebentzio-neurriei, seinalizazioei, lanpostu bakoitzerako arau espezifikoei eta istripu- eta larrialdi-kasuan egin 
beharreko jardunari dagokienez araudiaren eta segurtasun-planen alderdirik garrantzitsuenak interpretatzea. 
EI4.3 Arriskuko edo larrialdiko arloen, jardunen edo egoeren inguruan ohartarazteko seinaleen helburua, ezaugarriak eta 
sinbologia ezagutzea. 
EI4.4 Upategian erabilitako babes pertsonaleko jantzi eta elementuak erabiltzeko modua azaltzea, horien ezaugarri 
nagusiak deskribatuz. 
EI4.5 Upategietan erabilitako ekipamenduen segurtasun-baldintza eta -gailu orokorrak deskribatzea. 
EI4.6 Produktuen toxikotasunari edo arriskugarritasunari buruzko informazioa produktu horiek manipulatu bitartean 
kontuan izan behar diren babes-neurriekin lotzea. 
EI4.7 Suteen, lurrun-ihesen eta produktu kimikoen ihesen kasuan aplikatzen diren jardun-prozedurak azaltzea, eta 
horiek kontrolatzeko erabilitako baliabideen ezaugarriak adierazten dira. 
EI4.8 Larruazaleko zauri edo lesioak babesteko modu desberdinak zerrendatzea. 

 

Edukiak: 
 
1. Upategiko instalazioak eta ekipamenduak 

- Guneen osaera eta banaketa upategian. 
- Ekipamendu generikoak. Osaera, funtzionamendua, aplikazioak eta maneiua: andelak, tangak, toberak. Solidoen 

garraioa: amaigabeak, jasogailuak. Likidoak ponpatzea eta gidatzea. Dosifikagailuak, sulfitometroak. Klarifikagailu 
zentrifugoak. Lur-iragazkiak, plakak, esterilizatzaileak. 

- Ekipamenduen erregulazioa eta hautaketa. 
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- Bildutako mahatsa eta beste lehengai batzuk tratatzeko ekipamendu espezifikoak. Txortenak kentzeko gailuak eta 
mahatsa jotzeko makinak. Maiatzeko makinak. Mahatsa biltzeko ponpak. Xukaderak. Beratzeko makinak. 
Prentsak. 

- Hartzidurarako ekipamenduak: hotz- eta bero-ekipamenduak, trukagailu termikoak, tanga irekiak, tanga itxiak, 
tanga autohustutzaileak, upel birakariak. Tanga desberdinen konparazioa.  

- Tanga desberdinen eraikuntzan erabilitako materialak: zura, zementu hutsa, zementu estalia, altzairu esmaltatua, 
altzairu herdoilgaitza, beira-zuntza eta poliesterra. 

- Ontzeko lokalak eta ontziak: Upategietan klima kontrolatzeko soluzioak. Lokalak aireztatzeko sistemak. Barrikak. 
Fudreak. Konoak. Zahatoak. Beste batzuk. 

- Prestakuntzako, lehen mailako mantentzerako eta garbiketarako eragiketak. 
- Segurtasuna upategiko ekipamendu espezifikoen erabileran. 

2. Instalazioen eta ekipamenduen garbiketa mahastizaintzako eta ardogintzako industrian 
- Garbiketaren kontzeptua eta mailak. Garbiketa fisikoa, kimikoa eta mikrobiologikoa. 
- Garbiketako, desinfekzioko, esterilizazioko, intsektu-garbiketako eta arratoi-garbiketako prozesuak eta produktuak. 

Eragiketen faseak eta sekuentziak. Garbiketa-soluzioak: propietateak, erabilgarritasuna, bateraezintasunak, 
ardurak. 

- Desinfekzioa eta esterilizazioa. Desinfektatzaile kimikoak, tratamendu termikoak. Intsektu-garbiketa: intsektizidak. 
Arratoi-garbiketa: arratizidak. 

- Garbiketa-sistemak eta -ekipamenduak. CIP sistema. 
- Eremuen edo ekipamenduen isolamendu- eta seinaleztapen-teknikak. 
- Ontzi eta material desberdinak prestatzea eta garbitzea: zura, zementua, altzairua. 
- Garbiketa-produktuen biltegiak. Ontzien identifikazioa. Araudia.  

3. Higieneari buruzko arauak eta neurriak mahastizaintzako eta ardogintzako industrian 
- Sektoreari aplika dakiokeen araudia. 
- Higiene pertsonaleko neurriak elikagaien manipulazioan: prozesatzen denean, kontserbazioan eta garraioan. 
- Instalazio eta ekipamenduen higiene-baldintza orokorrak: gainazalen ezaugarriak, guneen banaketa. Aireztapena, 

argiztapena, higiene-zerbitzuak. Materialak eta ekipamenduen eraikuntza higienikoa. 
- Janarien manipulazioaren inguruko jardunbide egokiak aplikatzea. 
- Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiko autokontrol-sistemen aplikazioa. 

4. Segurtasuna mahastizaintzako eta ardogintzako industrian 
- Arrisku-faktoreak eta -egoerak. Araudia. 
- Prebentzio- eta babes-neurriak instalazioetan eta langileentzat: arrisku-guneak, seinaleak eta kodeak.  
- Lan-baldintza osasungarriak. Ekipamendu pertsonala. Produktu arriskutsuen manipulazioa, hartu beharreko 

neurriak. 
- Segurtasun- eta babes-elementuak makinak maneiatzean. 
- Lanpostua garbitu eta ordenatzeko neurriak. 
- Larrialdi-egoerak: Alarmak. Suteak: detekzioa, jarduna, itzalketa-ekipamenduak. Ur-, lurrun- eta gas-ihesak eta 

ihes kimikoak; jarduna. Utzaraztea larrialdi-kasuan. 

 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ARDOGINTZA-LANAK 
 

Kodea: MF0549_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0549_2 Ardoen hartzidurak eta akabera kontrolatzea. 

 

Iraupena: 170 ordu 
 
 

2 
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2.1 prestakuntza-atala 
HARTZIDURA-PROZESUAK 
 
Kodea: UF0933 
 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB6 lanbide-burutzapenekin, eta LB5 

lanbide-burutzapenarekin hartzidura-prozesuei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ardoak eta beste produktu hartzitu batzuk elaboratzeko prozedurak deskribatzea, beharrezkoak diren eragiketak, 
sartzen eta ateratzen diren produktuak eta erabilitako baliabideak lotuz. 

EI1.1 Ardogintza-prozesuen egikaritzari buruz jasotako dokumentazio teknikoa interpretatzea (bloke-diagramak, 
produktu-fluxua). 
EI1.2 Hartzidura-prozesua egikaritzeko lanetan beharrezkoak diren sekuentziak eta fluxu-diagramak deskribatzea. 
EI1.3 Hartzidura-prozesuak eta -prozedurak sartzen diren produktuekin eta beharrezkoak diren ekipamenduekin eta 
irteerarekin lotzea, horietako bakoitzaren funtsak eta eragiketa-sekuentzia deskribatuz. 
EI1.4 Hartzidura-prozesu baten kasu praktiko baten aurrean: 

- Egin beharreko zereginak identifikatzea. 
- Tenperatura-kontrolari buruz ezarritako parametroak lortu beharreko produktuetara egokitzen ote diren zehaztea. 
- Tenperatura- eta dentsitate-kontroleko grafikoak egitea. 

EI1.5 Elaborazio-prozesuetan erabiltzen diren prozedura- eta kalitate-eskuliburuak deskribatzea.  

A2: Bildutako mahatsari eta beste lehengai batzuei tratamenduak aplikatzea muztioak lortzeko, behar den kalitatea lortuz. 
EI2.1 Bildutako mahatsaren edo beste lehengai batzuen tratamendu mekaniko eragiketak bereiztea (txortenak kentzea, 
jotzea, prentsatzea, xukatzea, iragaztea), kasu bakoitzean horien aplikazioa eta erabilitako makinak adieraziz. 
EI2.2 Lehengaiek beren egoeraren eta lortu nahi den produktuaren arabera jasotako tratamendu desberdinen egikaritza-
baldintzak eta kontrol-parametroak (denbora, tenperatura, presioa, beste batzuk) zehaztea. 
EI2.3 Muztioen hondarra garbitzeko eta klarifikatzeko teknika desberdinak deskribatzea, horien erabilgarritasuna, 
erabilitako ekipamenduak eta klarifikatzaileak, eragiketa-baldintzak eta kontrol-parametroak adieraziz. 
EI2.4 Muztioetan oinarrizko parametro analitikoak zehaztea eta beharrezko zuzenketak aplikatzea. Araudia. 
EI2.5 Hondar-garbiketa baten ondoriozko isurketa-jardunbideko egoera baten aurrean: 

- Hondar horien balizko berrerabiltzea zehaztea. 
- Ebakuatzeko unea eta bitartekoak ezartzea. 

EI2.6 Beren erabilgarritasunaren arabera, lortutako muztio-, azpiproduktu- eta hondakin-mota desberdinak adieraztea. 
EI2.7 Erregistroak idaztea eta lortutako emaitzak ezarrita dauden parametroen barruan daudela egiaztatzea.  

A3: Ardoak eta sagardoak lortzeko produktuen hartzidura-teknikak espezifikatu eta aplikatzea. 
EI3.1 Hartzidura-mota desberdinak, agente eragileak eta substantzia osagarriak bereiztea, prozesu eta produktu 
desberdinei lotuz. 
EI3.2 Azala duten eta ez duten ardogintzen arteko diferentziak azaltzea. 
EI3.3 Produktu baten lorpenean erabil daitezkeen ardogintza-teknika desberdinen erabilera justifikatzea. 
EI3.4 Ardo beltzen elaborazioan upeletik ateratzeko une egokia zehaztea ezarritako kontrolen bitartez, eta patsen 
ebakuazioa egiaztatzea. 
EI3.5 Produktu desberdinen hartzidura-baldintzak, beharrezko ontziak, kontrol-parametroak, ontzi-aldaketak eta 
geldiarazteko edo amaitzeko metodoak deskribatzea. 
EI3.6 Legamien eta bakterio komertzialen prestaketa eta adizioa deskribatzea, baita upel-oinak ere. 
EI3.7 Hartzidura-prozesuan ager daitezkeen alterazio nagusiak, horiek eragiten dituzten kausak eta prebentzio- eta 
zuzenketa-aukerak deskribatzea. 
EI3.8 Erregistroak idaztea eta lortutako emaitzak ezarrita dauden parametroen barruan daudela egiaztatzea. 
EI3.9 Legamien ereintza-kasu praktiko batean: 

- Erabili beharreko legamia-kantitatea zehaztea. 
- Legamiak berriro hidratatzea etiketako aginduen arabera. 
- Legamien adizioa modu homogeneoan egitea tangan.  
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A4: Ardoen, sagardoen eta hartziduratik eratorritako edari alkoholikoen ezaugarriak adieraztea. 
EI4.1 Ardoak, sagardoak eta beste edari alkoholiko batzuk sailkatzea, horretarako erabilitako irizpideen arabera. 
EI4.2 Ardoen, sagardoen eta beste edari hartzitu batzuen mota desberdinen ezaugarriak deskribatzea. 
EI4.3 Ardoen, sagardoen eta beste edari hartzitu batzuen kalitate-parametroen espezifikazioak interpretatzea. 
EI4.4 Ardoen, sagardoen eta beste edari hartzitu batzuen elaborazio-prozesuetan sortutako aribideko produktuak, 
azpiproduktuak eta hondakinak identifikatzea, baita horiek izan ditzaketen aprobetxamenduak ere. 
EI4.5 Edariak lehengaiekin eta gai osagarriekin lotzea, eta horien elaborazio-prozesuekin. 
EI4.6 Produktu desberdinek beren ezaugarrien arabera behar dituzten biltegiratze-eskakizun eta -zaintzak justifikatzea. 

A5: Laginak hartzeko teknikak aztertzea eta sistematizatzea, lehengaien eta produktuen kalitatea egiaztatzeko ardoen, 
sagardoen eta beste edari hartzitu batzuen elaborazioan. 

EI5.1 Muztioetan eta hartzitzen dauden muztioetan erabilitako laginketa-prozedura eta -modu desberdinak azaltzea, eta 
horrekin lotutako tresnak ezagutzea eta maneiatzea. 
EI5.2 Hartziduran zehar laginak eratzeko, markatzeko, lekuz aldatzeko eta gordetzeko sistemak identifikatzea. 
EI5.3 Laginak hartzeko modua (estrakzio-kopurua, -maiztasuna, -lekua eta -tamaina) lagin homogeneoa eta hartzidura-
prozesuaren adierazkorra lortzeko premiarekin lotzea. 
EI5.4 Tanga desberdinetatik laginak hartzeko egoera batean: 

- Horietako bakoitzean neurtu beharreko parametroak ezartzea. 
- Tenperaturek ezarrita dauden mugak gainditzen ez dituztela egiaztatzea. 
- Horien guztien eguneroko zerrenda bat egitea. 

A6: Hartziduran zehar analisi kimiko eta mikrobiologikoko metodoak aplikatzea, edarien industrian produktuen kalitatearen 
oinarrizko parametroak berehala zehazteko. 

EI6.1 Muztioetan eta hartzitzen ari diren muztioetan berehalako analisi-metodoak aplikatzeko beharrezkoak diren 
kontzeptu fisiko, kimiko eta mikrobiologikoak definitzea. 
EI6.2 Oinarrizko kalkulu matematikoak eta kimikoak egitea, hartziduran zeharreko analisietan lortutako datuen erabilera 
erraza lortzeko. 
EI6.3 Muztioen eta hartzitzen ari diren produktuen oinarrizko kalitate-parametroen zehaztapenetan esku hartzen duten 
tresnak eta erreaktiboak identifikatzea, kalibratzea eta maneiatzea. 
EI6.4 Hartziduran zehar lagina prestatzeko eragiketak (diluzioa, kontzentrazioa, homogeneizazioa) ezagutu eta 
erabiltzea, ondoren analisi fisiko-kimikoa edo mikrobiologikoa egiteko. 
EI6.5 Datuak erregistratzeko orriak egiten laguntzea. 

A7: Ardoak, sagardoak eta beste edari batzuk dastatzearen analisi sentsorialaren protokoloak eta teknikak aplikatzea 
hartzidura-prozesuan zehar, eta lortutako sentsazioen deskribapena egitea. 

EI7.1 Ardoen, sagardoen eta beste edari batzuen osaera eta horien gustu-, usaimen- eta ikusmen-ezaugarriak lotzea 
hartzidura-prozesuan zehar. 
EI7.2 Dastatze batean antzeman beharreko ezaugarriak zehaztea, baita produktuen erreferentzia-puntuak edo -mailak 
ere, hartziduran zehar. 
EI7.3 Hartziduran interesgarriak diren ezaugarri organoleptikoetako bakoitza antzeman eta kuantifikatzeko bideak eta 
moduak deskribatzea. 
EI7.4 Hartziduran zehar dastatzean lortutako sentsazioen deskribapen-prozeduretan erabili ohi diren lexikoa eta 
adierazpenak interpretatzea eta erabiltzea. 
EI7.5 Analisi sentsorialeko ariketa praktiko batean: 

- Ardo-estilo desberdinak zerrendatzea. 
- Produktuaren ezaugarriak ezartzea eta alternatibak zehaztea. 
- Hobetzeko egin daitezkeen aldaketak justifikatzea. 

A8: Ingurumen-kontroleko eta hondakinak berreskuratzeko, araztu eta desagerrarazteko oinarrizko eragiketen ezaugarriak 
adieraztea. 

EI8.1 Biltzeko, hautatzeko, birziklatzeko, arazteko, desagerrarazteko eta botatzeko oinarrizko teknikak azaltzea. 
EI8.2 Produkzio-eragiketetan energia eta ura aurrezteko oinarrizko neurriak deskribatzea. 
EI8.3 Produkzio-prozesuetan erabilitako ingurune-parametroak zaintzeko eta detektatzeko bitartekoak identifikatzea. 
EI8.4 Produkzio- edo arazte-prozesuen ingurumen-kontrola ahalbidetzen duten parametroak ezagutzea. 
EI8.5 Parametro horien balioak ingurumena babesteko mantendu edo lortu behar diren eskakizun-estandarrekin edo -
mailekin erkatzea. 
EI8.6 Txostenak egitea eta datuen kontrol- eta erregistro-orriak betetzea. 
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Edukiak: 
1. Bildutako mahatsa eta beste lehengai batzuk tratatzeko eragiketak. 

- Txortenak kentzea, jotzea, maiatzea, beste batzuk. 
- Muztioak ateratzea: xukatzea.  
- Beratzea. Hotzeko hartzidura aurreko beratzea. Beratzearen iraupena. Eragina duten faktoreak. 
- Prentsatzea. Prentsa-motak. Lan-presioak produktuaren motaren eta kalitatearen arabera. 
- Materiala garbitzeko eta desinfektatzeko tratamenduak. 
- Beste fruta batzuk prozesatzea. 

2. Muztioen eta hartzitzen ari diren produktuen hondar-garbiketa eta klarifikazioa. 
- Dekantazioa. Hondar-garbiketaren intentsitatea. Uhertasunaren kontrola. 
- Hondar-garbiketako teknikak. Hondar-garbiketa estatikoa eta dinamikoa. 
- Zentrifugazioa. 
- Muztio-iragazketa. Iragazki-motak. Material iragazlea. 
- Muztio-adizioak eta -zuzenketak. Aplikatu beharreko legeria. 

3. Hartzidura gidatzea. 
- Hartzidura-motak, agente eragileak, hautatutako legami eta bakterioen inkorporazioa. Hartzidura espontaneoa. 
- Legamien eta bakterioen garapen-baldintzak. 
- Hartziduraren aktibadoreak. Nutriente espezifikoak. 
- Hartzidura-prozesuan zeharreko eragiketak: bildutako mahatsak edo muztioak epelean sartzea. Erremontatzea. 

Upeletik ateratzea. Ontzi-aldaketak. 
- Ardogintza-teknikak ardo beltzak elaboratzeko: beroko hasierako beratzea. Hotzeko hasierako beratzea. Beratze 

karbonikoa. Etengabeko ardogintza. Termoardogintza. Flash detentea. 
- Ardogintza-teknikak ardo zuri eta gorrietarako. Azalen hartzidura aurreko beratzea. 
- Hartziduraren tenperaturen kontrola eta jarraipena. Hartzidura alkoholikoa. Hartzidura malolaktikoa. 
- Hartzidura-arazoak. Hartzidura-geldotzeak eta -geldialdiak. 
- Alterazioak hartzidura-prozesuan zehar, sintomak, prebentzioa eta zuzenketa. 

4. Beste edari hartzitu batzuk. 
- Sagardoak.  
- Sagardo naturala eta sagardo aparduna.  
- Beste sagardo-mota batzuk. 
- Beste fruta batzuen edari hartzituak. 

5. Ardoak eta ardo-deribatuak. 
- Ardoen eta beren deribatuen osaera. 
- Ardoak: sailkapenak, egungo araudia, izendapenak, ezaugarri nagusiak. 
- Ardo-deribatuak. 
- Hartzidura-industrien azpiproduktuak. Tratamenduak. Aprobetxamendua. 

6. Hartzitzen ari diren produktuen laginak hartzea. 
- Laginketa-teknikak hartziduran zehar. 
- Laginak identifikatzeko, erregistratzeko eta eramateko sistemak. 
- Laginak hartzeko prozedurak. Ontziak ixtea. 
- Kasu praktikoak edarietan, horiek elaboratzen ari diren bitartean. 
- Hartziduran zehar «in situ» egindako zehaztapen analitikoak: tenperatura eta dentsitatea. 

7. Hartzitzen ari diren produktuen analisiak. 
- Kalitate-parametroak zehazteko oinarri fisiko-kimikoak. 
- Analisi-metodoak. Oinarriak. 
- Hartziduran zehar egindako zehaztapen fisiko-kimikoak:  

• Guztizko azidotasuna, pH-a, azidotasun lurrunkorra, alkohola, azukrea, anhidrido sulfurosoa, azido malikoa, 
beste batzuk. 

• Erlazio glukometrikoak (Baumé, Brix, Gradu probablea eta beste batzuk). 
- Alkohol-hartziduraren garapenaren kontrola: dentsitatea eta tenperatura. 
- Hartzidura malolaktikoaren garapenaren kontrola: paper-kromatografia, analisi entzimatikoa. 
- Proba mikrobiologikoak. 
- Hartziduraren desbideratzeak. Mikroorganismo eragileak. 
- Datuen kontrol- eta erregistro-orriak. 
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8. Ardoen eta beste edari batzuen analisi sentsoriala hartziduran zehar 
- Muztioen, ardoen, sagardoen eta beste edari batzuen ezaugarriak. 
- Hartzitzen ari diren edarien dastatzean erabilitako teknikak eta protokoloak. 
- Analisi organoleptikoan erabilitako terminologia. 
- Hartzitzen ari den produktuaren eta azken produktuaren arteko lotura. 

9. Hartzidura-industrien ingurune-eragina 
- Inpaktu-agenteak eta -faktoreak. 
- Hartzidura-industrian sortutako hondakin-motak. 
- Aplikatu beharreko ingurune-babesari buruzko araudia. 
- Ingurunea babesteko neurriak upategian: energia-aurrezpena eta -alternatibak.  
- Kontrol-parametroak (oxigenoa, pH-a, solido esekiak, beste batzuk). 
- Hondakin solidoak eta ontziak. Hondakinen hautaketa. 
- Anhidrido karbonikoaren emisioak atmosferara.  
- Isurpen likidoak. Isurpen likidoen araztea. 
- Bestelako prebentzio- edo babes-teknikak. 

 
 

2.2 prestakuntza-atala 
EGONKORTZEA ETA ONTZEA 
 
Kodea: UF0934 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, eta LB5 lanbide-

burutzapenarekin egonkortzeari eta ontzeari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ardoak eta beste produktu hartzitu batzuk egonkortzeko eta ontzeko prozedurak deskribatzea, beharrezkoak diren 
eragiketak, sartzen eta ateratzen diren produktuak eta erabilitako baliabideak lotuz. 

EI1.1 Egonkortze- eta ontze-prozesuen egikaritzapenari buruzko dokumentazio teknikoa (blokeen diagramak, produktu-
fluxua), produktuen espezifikazioak eta prozedurari eta kalitateari buruzko eskuliburuak interpretatzea. 
EI1.2 Egonkortze- eta ontze-prozesua egikaritzeko lanetan beharrezkoa den sekuentzia justifikatzea: produktuaren eta 
prozeduraren ezaugarriak zehaztea, ekipamenduak eta makinak prestatzea eta horien mantentze-lanak egitea, sartzen 
diren produktuak identifikatzea, egiaztatzea eta elikatzea, kalitate-parametroak, -probak eta -egiaztapenak finkatzea eta 
kontrolatzea. 
EI1.3 Egonkortzeko eta ontzeko prozesuak eta prozedurak sartzen eta ateratzen diren produktuekin, beharrezkoak diren 
ekipamenduekin eta horietako bakoitzaren eragiketen oinarriekin eta sekuentziarekin lotzea. 
EI1.4 Elaborazio-, ontze- eta ontziratze-prozesuak eta, hala badagokio, ardoen eta beste produktu hartzitu batzuen 
ondorengo eraldaketa elkarren artean lotzea. 

A2: Produktuak egonkortzeko teknikak espezifikatu eta aplikatzea, behar den kalitatea lortuz. 
EI2.1 Ardoak egonkortzeko eta kontserbatzeko teknika desberdinak, horien erabilgarritasuna, beharrezko ekipamenduak 
eta substantzia osagarriak, eragiketa-baldintzak eta kontrol-parametroak ezagutzea. 
EI2.2 Produktu desberdinen tratamenduak garatzeko baldintzak, beharrezko ontziak, kontrol-parametroak, horiek egiteko 
uneak, ontzi-aldaketak, geldiarazteko metodoak eta amaitzeko unea identifikatzea. 
EI2.3 Ardoek egonkortze- eta biltegiratze-prozesuan jasan ditzaketen alterazio/desbideratze nagusiak, horiek eragiten 
dituzten kausak eta prebentzio- eta zuzenketa-aukerak deskribatzea. 
EI2.4 Egonkortze-kasu praktikoak egitea, produktu bakoitzari gehitu beharreko produktu-kantitateak zehaztuz. 

A3: Ardoa ontzeko metodoen ezaugarriak adieraztea eta jarraipena egitea, behar diren kalitateak lortuz. 
EI3.1 Ardoak nahasteko eta amaitzeko eragiketak eta ontzeko egokia den produktu bat lortzeko premia lotzea. 
EI3.2 Ardoen ontzea babesten edo hori ez egitea aholkatzen duten argudioak zerrendatzea, eta kalitatezko produktuak 
eta ezaugarri azpimarragarriak dituztenak abiapuntutzat hartzeko premia justifikatzea. 
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EI3.3 Ardoak ontzeko sistema nagusiak bereiztea, kasu bakoitzean ontziak, lokalak, ingurune-baldintzak eta beharrezko 
aldiak, egin beharreko eragiketak eta ardoaren ezaugarrien bilakaeraren arabera kontrolatu beharreko parametroak 
zehaztuz. 
EI3.4 Ardoen eta beste produktu hartzitu batzuen ontzean erabilitako zur-motak zerrendatzea. 
EI3.5 Zahartze-prozesuan zehar ontzi-aldaketak egiteko egutegi bat ezartzea eta aldaketa horiek egiten laguntzea, 
mugimenduak eta sortutako lermak erregistratuz. 
EI3.6 Ardoa ontzeko kasu praktiko baten aurrean: 

- Ontzeko egokiena den ardo-mota zehaztea. 
- Oreka kimikoa eta organoleptikoa egiaztatzea. 
- Zur-mota eta txigortze-motarik egokiena aukeratzea.  

A4: Ardoak, sagardoak eta beste edari hartzitu batzuk dastatzearen analisi sentsorialaren protokoloak eta teknikak 
aplikatzea egonkortze- eta ontze-prozesuan zehar, eta lortutako sentsazioen deskribapena egitea. 

EI4.1 Ardoen, sagardoen eta beste edari hartzitu batzuen osaera eta horien gustu-, usaimen- eta ikusmen-ezaugarriak 
lotzea ontzean zehar. 
EI4.2 Dastatze batean antzeman beharreko ezaugarriak zehaztea, baita erreferentzia-puntuak edo -mailak ere ontzean 
zehar. 
EI4.3 Ontzean ezaugarri organoleptikoetako bakoitza antzeman eta kuantifikatzeko bideak eta moduak deskribatzea. 
EI4.4 Nahasketa, egonkortze eta ontzean zehar produktuen dastatzean lortutako sentsazioen deskribapen-prozeduretan 
erabili ohi diren lexikoa eta adierazpenak interpretatzea eta erabiltzea. 
EI4.5 Ardo- eta edari-mota desberdinen ezaugarriak eta nolakotasunak gastronomiarekin lotzea. 
EI4.6 Ontzeko diren ardoen tipifikazioa eta sailkapena egitea. 

A5: Analisi kimiko eta mikrobiologikoko metodoak aplikatzea, edarien industrian produktu egonkortuen kalitatearen oinarrizko 
parametroak berehala zehazteko. 

EI5.1 Ardoetan eta beste edari batzuetan egonkortze-prozesuetan berehalako analisi-metodoak aplikatzeko 
beharrezkoak diren kontzeptu fisiko, kimiko eta mikrobiologikoak definitzea. 
EI5.2 Oinarrizko kalkulu matematikoak eta kimikoak egitea, egonkortzean eta ontzean egindako analisietan lortutako 
datuen erabilera erraza lortzeko. 
EI5.3 Egonkortzean eta ontzean parametro-zehaztapenetan esku hartzen duten erreaktiboak eta tresneria identifikatzea, 
kalibratzea eta maneiatzea. 
EI5.4 Lagina prestatzeko eragiketak (diluzioa, kontzentrazioa, homogeneizazioa, egonkortzea) ezagutu eta erabiltzea, 
ondoren analisi fisiko-kimikoa edo mikrobiologikoa egiteko, egonkortze- eta ontze-prozesuetan. 
EI5.5 Elaborazio-, egonkortze- eta ontze-prozesuan zehar oinarrizko analisiak zehazteko kasu praktikoak egitea. 

 

Edukiak: 
1. Klarifikazio-prozesua. 

- Ardoen, sagardoen eta beste produktu batzuen klarifikazioa. 
- Klarifikazio-printzipioak. Mekanismoak klarifikazioan. 
- Klarifikazioan eragiten duten faktoreak. 
- Klarifikazio-entseguak. Egonkortasun koloidalaren kontrola. Uhertasun-neurriak (NTU). 
- Gainkolatzea. Gainkolatzearen kausak. Prebentzioa. 
- Klarifikatzaile-motak. 
- Gelatinak, ovo albumina, iktiokola, kaseina, landare-proteinak, bentonitak, alginatoak, taninoak, silize-solak, PVPP, 

beste batzuk. 

2. Iragazpen- eta zentrifugazio-prozesuak. 
- Iragazketa. Helburua.  
- Iragazketa-mekanismoak: Baheketa bidezko iragazketa. Sakontasuneko iragazketa. Iragazteko materialak eta 

bitartekoak. 
- Iragazki-motak. 

• Plaka-iragazkiak. Iragazki lentikularrak. Etengabeko alubioitzeko iragazkiak. 
• Huts-iragazkiak. Prentsa-iragazkiak. Mintzezko iragazkiak. Iragazki tangentzialak.  

- Produktuak elaboratuen iragazgarritasuna.  
- Iragazketaren aurreko eta ondorengo kontrolak. 
- Zentrifugazioa. Abantailak eta eragozpenak. 
- Segurtasun-sistemak. Garbiketa- eta desinfekzio-eragiketak. 
- Ekipamenduen mantentze-lanak eta prestaketa. 
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3. Egonkortze tartarikoa. 
- Ardoen egonkortze tartarikoa. 
- Egonkortze tartarikoko metodoak. Hotzaren bidezko tratamenduak.  
- Estabulazio bidezko sistema. Metodo jarraituak. Bitartrato potasikoko kristalen adizioa. 
- Egonkortze tartarikoan erabilitako beste produktu batzuk. 
- Tartratoak desagerraraztea.  
- Industria-aprobetxamendua. 

4. Akabera- eta ontze-eragiketak. 
- Produktuen sailkapena eta kontserbazioa. 
- Ontzea, helburuak eta metodoak.  
- Ardoen eta ontzeko beste produktu batzuen ezaugarriak. 
- Ardoen nahasketa. Eragiketak ontze-prozesuan: ontzi-aldaketak eta -betetzeak. 
-  Ontzea zurean. Zur-motak. Haritza. Jatorriak. Osaera. Barrika-fabrikazioa. 
- Ontzean gertatzen diren fenomeno fisiko-kimikoak. 
- Oinarrizko kontrolak ontze-prozesuan.  
- Arriskuak ontze-prozesuak irauten duen bitartean. Kutsadura mikrobiologikoaren arriskuak Mikroorganismo 

kutsatzaileak. 
- Zur-ontzearekiko alternatibak. 
- Botilan zahartzea. Ingurune-baldintzak. 

5. Ardoen eta beste edari batzuen analisi sentsoriala ontzean eta egonkortzean zehar. 
- Ezaugarri organoleptikoen bilakaera produktu elaboratuen ontzean eta egonkortzean zehar. 
- Dastatze-teknikak eta -protokoloak ontzean zehar. 
- Ardoen bilakaera ontzean zehar. 
- Lotura gastronomikoak. 

6. Produktu hartzituen analisia egonkortzean eta ontzean zehar. 
- Kalitate-parametroak zehazteko oinarri fisiko-kimikoak. 
- Analisi-metodoak egonkortzean eta ontzean zehar. 
- Egonkortasun-probarik ohikoenak: egonkortasun tartarikoa, egonkortasun proteikoa, materia koloratzailearen 

egonkortasuna, beste batzuk. 
- Egonkortzean eta ontzean zehar erabilitako oinarrizko zehaztapen fisiko-kimikoak. 
- Proba mikrobiologikorik ohikoenak. Mikroorganismo kutsatzaileen detekzio bizkorra. 

 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua: 
ARDOGINTZA BEREZIAK 
 

Kodea: MF0550_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0550_2: Ardogintza bereziak egitea. 
 

Iraupena: 90 ordu 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ardo apardunak lortzeko oinarri-ardoa tratatzeko beharrezko teknikak aplikatzea. 

EI1.1 Oinarri-ardo apardunen mota desberdinak sailkatzea materia erreduktoreen edukiaren arabera, horietako 
bakoitzean proportzioak adieraziz. 
EI1.2 Tiraje-likore bolumen jakin bat lortzea osagai desberdinak dosifikatuz, araudi espezifikoan zehaztutakoaren 
arabera, dagokion presioa lortzeko. 
EI1.3 Ardo apardunak lortzeko metodo desberdinen arteko diferentziak eta analogiak ezartzea. 
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EI1.4 Botilan apardunak lortzeko egiten diren eragiketak deskribatzea, metodo tradizionalarekin lepo egin baino lehen, 
eragiketa bakoitzaren esanahia azalduz. 
EI1.5 Apardunak lortzeko egiten den lepo egiteko prozesua deskribatzea, erabiltzen diren teknikak eta horien helburua 
espezifikatuz. 
EI1.6 Espedizio-likorearen bolumen jakin bat lortzea apardun-mota desberdinak lortzeko, osagaien dosifikazioa eta 
bolumenaren homogeneizazioa kontrolatuz. 
EI1.7 Upategi batean ardo apardun natural bat elaboratzeko egoera baten aurrean: 

- Oinarri-ardoa prestatu eta aztertzea, ezarritako parametroetara egokituz. 
- Tiraje-likorea, legamiak eta lagungarriak gehitzea. 
- Botilak tapatzea eta leku egokian biltegiratzea, hartzidura-tenperatura zainduz. 
- Hartziduraren garapena eta presioak egiaztatzea botilan. 

A2: Ardo txinpartadunak eta gasifikatuak lortzeko oinarri-ardoa tratatzeko beharrezko teknikak aplikatzea. 
EI2.1 Ardo txinpartadunen, ardo gasifikatuen eta ardo apardunen diferentziak ezartzea, honako hauei dagokienez: 
gehieneko presioa, CO2ren jatorria (anhidrido karbonikoa), materia erreduktoreen edukia, elaborazio-metodoak. 
EI2.2 Hartzidura kontrolatzea ardo txinpartadunak lortzeko, azukreen guztizko erdibitzea lortuz. 
EI2.3 Ardo gasifikatuak lortzeko anhidrido karbonikoaren dosifikazio-metodoak deskribatzea eta tratamendu-tenperatura 
ezartzea. 

A3: Beharrezko teknikak aplikatzea aperitiboak eta ardo-deribatuak elaboratzeko. 
EI3.1 Ardo-deribatuen eta muztioen mota desberdinak sailkatzea, alkohola duten ala ez kontuan izanik, baita beren 
osagaien izaera ere. 
EI3.2 Ardo-deribatuen lorpenean egiten diren jardunbideak eta tratamenduak zehaztea, eta indarrean dagoen araudian 
baimenduta daudela egiaztatzea. 
EI3.3 Sangrietan sor daitezkeen alterazioak adieraztea, horiek saihesteko beharrezko egonkortze-tratamenduak 
zehaztuz. 
EI3.4 Bermutaren elaborazioan erabilitako substantziak deskribatzea, konbinatzen diren proportzioak adieraziz. 
EI3.5 Ardo aromatizatuen eta ardo-freskagarrien erakusgai edo bilduma baten aurrean, horientzat, gainera, beren 
parametro analitikoei buruzko informazioa emanez: 

- Produktu-motak, beren izendapena eta kategoria komertziala ezagutzea. 
- Produktu bakoitzaren ezaugarri teknikoak eta bereizleak deskribatzea. 
- Eskatutako espezifikazioekin proben edo testen bitartez lortutako parametroak kontrastatzea eta, ondorioz, 

horien kalitatea balioestea. 
- Produktu bakoitzak izan duen elaborazio-prozesuaren etapak deduzitzea. 

A4: Ozpina lortzeko teknikak eta prozedurak aplikatzea. 
EI4.1 Ozpin desberdinak bereiztea beren jatorrizko lehengaiaren, elaborazio-metodoaren eta zahartzearen arabera. 
EI4.2 Ozpina fabrikatzeko metodo desberdinak erabiltzea, eta horrela lortutako produktuak konparatzea. 
EI4.3 Ozpinak zahartzeko eta ontzeko prozedurak kontrolatzea jasotako argibideen arabera. 
EI4.4 Lortutako produktuak egonkortu eta kontserbatzeko teknika desberdinak egitea. 
EI4.5 Parametro ohikoenen (alkohola, azido azetikoa, aterakina, beste batzuk) analisiak egitea hartziduran eta produktu 
bukatuan. 

A5: Ardo gozo eta likoredun mota desberdinak bereiztea, baita horiek sortzen dituzten mahats-barietateak ere. 
EI5.1 Likore-ardo mota desberdinak sailkatzea, honako hauen arabera: elaborazio-metodoak, alkoholeztatzea, ontze-
sistema. 
EI5.2 Ardoen ezaugarriak zehaztea likore-ardo garrantzitsuenen zaporea, kolorea eta aroma kontuan izanik. 
EI5.3 Likore-ardoak lortzeko ezaugarri egokienak adieraztea, honako hauen arabera: lurzorua, mahats-barietatea eta 
klima-baldintzak. 
EI5.4 Mahatsen eta muztioen azukre-edukia kontzentratzea ahalbidetzen duten metodologia desberdinak adieraztea. 
EI5.5 Produktuaren bilakaera egokirako beharrezkoak diren tenperaturaren, hezetasunaren eta denboraren kontrola 
maneiatzea dagozkion gailuen bitartez. 
EI5.6 Ardoen analitikak egitea (azukrea, alkohola, azidotasuna eta beste batzuk), likore-ardoak lortzeko egokiak diren 
zehaztuz. 

A6: Ardo oparoak lortzeko metodo biologikoen bidezko eta zahartze dinamikoaren edo solera eta haztegien sistemaren 
bitartez egindako ontze-prozesua deskribatzea. 

EI6.1 Ardoak sailkatu, hautatu eta nahastea, kategoria bakoitzaren ezaugarriak adieraziz, jakiteko zein ardo destinatzen 
diren «lore» errezelapeko ontzera, eta zeintzuk ontze ez biologikora, baita alkoholeztatzeko aurretiazko eragiketak ere 
adieraziz. 
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EI6.2 Ardoen alkoholeztatze-prozesuan sailkapena lortzeko lortu behar duten graduazioa zehaztea, ontzean zehar 
errezela-legamien garapena egiaztatuz. 
EI6.3 «Lore» errezelapeko ontze biologikoaren modalitatean, honako baldintza hauek zehaztea: beharrezko hezetasuna, 
tenperatura eta aireztapena legamia behar bezala garatzeko. 
EI6.4 Solera eta hazitegien sistema egitea, ateratzeen maiztasuna eta eskala-igarotze bakoitzaren ondoren erauzketen 
proportzioa zehaztuz, ezarritako orientabide teknikoak eta arauzkoak kontuan izanik. 
EI6.5 Zahatoen betetze-maila egokia dela egiaztatzea. 

 

Edukiak: 
1. Adar apardunen eta gasifikatuen kontzeptua eta sailkapen orokorra 

- Ardo apardun naturalak. Mahats-barietateak. 
- Ardoaren osaera kimikoa.  
- Sortutako presioak kalkulatzea. Tiraje-likorea. Legamien hazkuntza prestatzea eta erabiltzea. 
- Hartzidura. Apar-hartzea. Hartziduraren jarraipena. 
- Botilak pupitreetan ipintzea eta eragitea. Hartzidura-baldintzak: tenperatura, hezetasuna, argitasuna, beste batzuk. 

Lepo egitea. 
- Espedizio-likorea. Behin betiko tapoi-jartzea. 
- Ardo apardunak lortzeko beste metodo batzuk. Charmat metodoa. Beste metodo interesgarri batzuk. 
- Hartziduraren kontrola. Presio- eta tenperatura-kontrola. 
- Ardo txinpartadunak eta gasifikatuak lortzea. Mahats-barietateak. 
- Anhidrido karbonikoa gehitzeko metodoak. 

2. Aperitiboak eta ardo-deribatuak elaboratzeko teknikak 
- Ardo berezien elaborazioa. Motak. Sailkapena. 
- Mistelak eta ardo aromatizatuak. 
- Bermuta prestatzea. Osagaien proportzioa. Landare-substantzien adizioa. Beratzea. Aterakinen adizioa. Ardo-

aperitiboak. Sangriak. 
- Ardo kinatuak prestatzea. Muztio itzaliak. 
- Muztio sufredunen erabilera. Muztio kontzentratuak. Mahats-zukuak. 
- Ardo berezien elaborazioan onartutako jardunbideak eta tratamenduak. 
- Elaborazio-prozesuak. Egonkortze-tratamenduak. Zehaztapen analitikoak. 
- Ardo horien alterazio eta anomalia ohikoenak. Berriro hartzitzea. 

3. Ozpinen elaborazioa 
- Ardoak hautatzea ozpina lortzeko. Irizpide teknikoak.  
- Hartzidura azetikoa: Bakterio azetikoak. Hartzidura azetikoaren kontrola. Hartzidura azetikoa errazteko baldintzarik 

onenak. 
- Ozpinen elaborazioan onartutako jardunbideak eta tratamenduak. Araudia. 
- Ozpinaren osaera kimikoa. Zehaztapen analitikoak. 
- Ozpinak lortzeko metodoak. Orleans metodoa. Schützenbach metodoa. Hartzidura murgilduko Frings metodoa. 
- Ozpinen zahartzea Alterazioak eta anomaliak ozpinaren fabrikazioan.  
- Ozpin-motak. Ozpinen jatorria. 

4. Likore-ardoen eta ardo oparoen elaborazioa 
- Likore-ardoen ezaugarriak. Sailkapena eta legeria. 
- Elaborazio-metodoak. Ardoen sailkapena. Alkoholeztatzea. 
- Zahartze biologikoa. Ardo finak. Errezelapeko ontzea. Errezela-legamiak. 
- «Lorearen» garapena errazten duten baldintzak.  
- Zahartze oxidatiboa. Ardo usaintsuak. 
- Garapen oxidatiboa errazten duten baldintzak. 
- Likore-ardo gozoak.  
- Jerez-ardoak. Montilla-Morileseko ardoak. Malagako ardoak. 
- Espainiako beste likore-ardo batzuk. Munduan elaboratutako beste likore-ardo batzuk. 
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4. prestakuntza-modulua: 
DESTILAZIOA-LIKOREGINTZA 
 

Kodea: MF0551_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0551_2: Destilazio-prozesua gidatzea eta pattarrak eta likoreak 

elaboratzea. 
 

Iraupena: 90 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Likoreak destilatu eta elaboratzeko prozedurak aztertzea, beharrezkoak diren eragiketak, sartzen eta ateratzen diren 
produktuak eta erabilitako baliabideak lotuz. 

EI1.1 Likoreen destilazio- eta elaborazio-prozesuen egikaritzapenari buruzko dokumentazio teknikoa (blokeen 
diagramak, produktu-fluxua), produktuak elaboratzeko fitxa teknikoak eta prozedurari eta kalitateari buruzko eskuliburuak 
interpretatzea. 
EI1.2 Prozesua egikaritzeko lanetan beharrezkoa den sekuentzia justifikatzea: produktuaren eta prozeduraren 
ezaugarriak zehaztea, ekipamenduak eta makinak prestatzea eta horien mantentze-lanak egitea, sartzen diren 
produktuak identifikatzea, egiaztatzea eta elikatzea, kalitate-parametroak, -probak eta -egiaztapenak finkatzea eta 
kontrolatzea. 
EI1.3 Likoreak destilatu eta elaboratzeko prozesuak eta prozedurak sartzen eta ateratzen diren produktuekin eta 
beharrezkoak diren ekipamenduekin lotzea, bakoitzaren eragiketa-sekuentzia eta oinarriak deskribatuz. 
EI1.4 Destilazio-prozesuak eta salda edo azpiproduktu alkoholikoak lortzeko eta likore desberdinak elaboratu eta 
ontziratzeko prozesuak lotzea. 
EI1.5 Frutak eta likore-lorpena ahalbidetzen duten beste produktu batzuk beratzeko prozesuak deskribatzea, 
tenperatura- eta denbora-baldintzak ezarriz. 

A2: Destilatzeko eta likoregintzako ekipamenduen eskakizunak identifikatzea eta ekipamenduak garbitzeko, prestatzeko eta 
horien lehen mailako mantentze-lanak egiteko eragiketak egitea. 

EI2.1 Pattarrak eta likoreak destilatzeko eta elaboratzeko prozesuetan erabilitako ekipamenduen funtzionamendua eta 
osaera azaltzea, kontzeptu eta terminologia espezifikoak zuzen erabiliz, eta multzo, gailu eta elementu nagusien 
funtzioak eta funtzionagarritasunerako egiten duten kontribuzioa identifikatuz. 
EI2.2 Ekipamenduak maneiatzeari dagokionez, segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea. 
EI2.3 Ekipamendu eta ontzien garbiketa egitea eskuzko prozedurekin edo prozedura automatikoekin, prozesuek eta 
produktuek eskatzen dituzten mailak lortuz. 
EI2.4 Elaboratu beharreko likore- edo edari-mota desberdinek eskatutako ekipamendu eta lerroen egokitzapenak egitea. 
EI2.5 Destilatzeko eta elaboratzeko oinarrizko ekipamenduak erabili eta mantentzeko argibideak abiapuntutzat hartuz: 

- Erregulatzeko eta kontrolatzeko elementuen ohiko egiaztapenak egitea. 
- Martxan jartzea eta gelditzea egitea, ezarritako jardun-ordenari jarraikiz. 
- Lehen mailako mantentze-eragiketak identifikatzea eta egikaritzea. 

EI2.6 Ekipamenduen ohiko erabileran sortzen diren anomalia ohikoenak azaltzea. 

A3: Alkohol edo pattar sinpleak lortzeko destilazio-metodoak aplikatzea, eskatzen den kalitatea lortuz. 
EI3.1 Landare-materia azukredunen edo amilazea hartzituen destilazio-sistema eta -maila desberdinak bereiztea. 
EI3.2 Prozesatu beharreko salden edo azpiproduktuen ezaugarriak eta prestaketa espezifikatzea eta destilatu 
desberdinekin lotzea. 
EI3.3 Pattar sinpleen eta/edo alkoholen lorpenean erabilitako ekipamenduak, eragiketa-baldintzak eta kontrol-
parametroak (tenperatura, presioa) identifikatzea. 
EI3.4 Ardoen eta sagardoen destilazioa egitea lurrun-arrasteko eta hutseko teknika jarraituen bitartez. 
EI3.5 Destilazioko kasu praktiko batean: 

- Alanbikeak mahats-patsekin betetzea. 
- Destilazio-prozesu etena kontrolatzea, buruak eta isatsak ezabatuz. 
- Produktu-fluxua egokia dela egiaztatzea. 

EI3.6 Tenperatura- eta denbora-baldintzak aplikatzea osagaien banantze zuzena egiteko. 
EI3.7 Destilazioko azpiproduktuen berrerabilera justifikatzea, baliabideen erabilera efizientea eginez. 
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A4: Edari eta likore konposatuak elaboratzeko teknikak aplikatzea, eskatzen diren kalitatea eta higienea lortuz.  
EI4.1 Likore konposatuak elaboratzeko formulak interpretatzea, osagai desberdinak, osagaiak zein egoeratan erantsi 
behar diren eta horien dosifikazio-marjinak. 
EI4.2 Likoreen elaborazioan erabilitako alkohol-oinarria eta beste osagai batzuk (azukreak, frutak, esentziak, jarabeak, 
eta abar) prestatzeko, nahasteko eta beratzeko metodoak deskribatzea.  
EI4.3 Likoreen «akaberetan» erabilitako jardunbideak (aireztapena, egonkortzea, kontserbazioa, nahasketak) identifikatu 
eta justifikatzea. 
EI4.4 Ardo, sagardo eta beste produktu batzuen pattar desberdinen ontze-eragiketak egitea, ontzi eta material 
egokienak erabiliz. 

A5: Laginak hartzeko metodologia erabiltzea eta eskatzen diren laborategiko probak eta entseguak egitea. 
EI5.1 Laginak hartzea produktu desberdinak destilatzeko prozesuan zehar. 
EI5.2 Dentsitate-analisi azkarrak egitea destilazioan zehar, tresna egokiak erabiliz. 
EI5.3 Laginak identifikatzea eta laborategira garraiatzea, bertan analisiak egiteko.  
EI5.4 Destilatuen propietate organoleptikoak deskribatzea, gerta daitezkeen desbideratzeak zehaztuz eta datuak 
erregistratuz. 

A6: Destilazio-prozesuan hartu behar diren babes- eta segurtasun-neurriak adieraztea. 
EI6.1 Babes-ekipamendu pertsonalen erabilera egokia azaltzea. 
EI6.2 Segurtasun-ekipamenduak berrikusteko kasu praktiko baten aurrean: 

- Segurtasun-gailuek presio egokia dutela egiaztatzea. 
- Makinen gelditzea eta martxan jartzea egitea. 
- Aurki daitezkeen hutsegiteak identifikatzea eta konponbideak ezartzea. 

EI6.3 Lortutako produktuen manipulazio egokia eta arduratsua egitea, horren arriskugarritasunaz jabetuz. 
EI6.4 Su-itzalgailuen funtzionamendu egokia, karga eta presioa ziurtatzea, baita suteetako ur-harguneak ere. 

 

Edukiak: 
1. Destilazioko eta likoregintzako instalazioak eta ekipamenduak 

- Guneen osaera eta banaketa. 
- Instalazio orokorrak eta beharrezko zerbitzu osagarriak. 
- Destilazio-ekipamenduak:  

• Alanbikeak. Funtzionamendu eta erregulazioko oinarrizko osagaiak.  
• Destilazio-zutabeak: Oinarrizko osagaiak. Funtzionamendua eta erregulazioa.  
• Zuzenketa-zutabeak. Deskribapena eta funtzionamendua. 

- Likoreak eta edari deribatuak elaboratzeko ekipamenduak. 
- Prestakuntzako, lehen mailako mantentzerako eta garbiketarako eragiketak. 
- Segurtasuna ekipamenduen erabileran. 

2. Destilazioa gidatzea 
- Lehengaiak destilaziorako prestatzea. Oinarriak. 
- Destilazio-motak: Destilazio etena. Destilazio jarraitua: Lurrun-arraste bidez. Hutseko destilazioa. 
- Alkoholen zuzenketa. 
- Destilazio-prozesua gidatzea. 
- Destilazioaren aplikazioak. 
- Destilazioaren produktuak eta azpiproduktuak. 

• Efluenteen kontzentrazioa. Isurpenen minimizazioa. 
• Uxualen destilazio zatikatua. 

• Pattar-motak: ardo-pattarrak. Uxualak. Sagardo-pattarrak. Beste pattar-mota batzuk. 

3. Likoreak elaboratu eta ontzeko eragiketak 
- Pattar sinpleen ontzea. Ontzean erabilitako material eta ontziak: haritza, gaztainondoa, akazia, beste batzuk. 
- Pattar konposatuen eta likoreen elaborazioa.  
- Likoreen formulazioa eta akabera. 
- Belar-likoreak. 

4. Alkoholen laginak hartzea eta analisiak egitea 
- Alkoholen laginketan erabiltzen diren materialak. 
- Alkoholen analisi azkarra egiteko tresneria (dentsimetroak). 
- Alkoholen kromatografia bidezko analisia. 
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5. Babes- eta segurtasun-neurriak  
- Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Makina eta ekipamenduen segurtasun-sistemak. 
- Segurtasun-sistemak alkohola biltegiratzen den bitartean. Araudia. 
- Su-itzalgailuak eta suteen aurkako ekipamenduak. Su-itzalgailu motak. 
- Suteetako ur-harguneak. 

 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua: 
EDARIAK ONTZIRATZEA ETA EGOKITZEA 
 

Kodea: MF0314_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0314_2 Edariak ontziratu eta egokitzeko prozesua kontrolatzea. 

 

Iraupena: 60 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Propietate organoleptikoak, egonkortasuna eta/edo esterilitatea kontserbatzeko produktuaren prestaketa-prozesuak 

deskribatzea. 
EI1.1 Edarien alterazio-kausa nagusiak eta horien tratamenduak bereiztea. 

EI1.2 Edarien industrian egonkortasuna lortzeko erabilitako gehigarriak sailkatzea. 

EI1.3 Edari-mota desberdinen egonkortasuna lortzeko erabilitako tratamendu termikoko metodoak deskribatzea. 

EI1.4. Edarien industrian erabilitako ontziratze aseptikoko sistemak deskribatzea. 

EI1.5 Edarien tratamendu termikoan kontrolatu behar diren parametroak identifikatzea. 

EI1.6 Iragazketa amikrobikoko prozesuak eta horren efikazia bermatzeko egindako kontrolak deskribatzea.  

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

lotzea. 
EI2.1 Edari-industrian gehien erabiltzen diren ontziak eta ontziratze-materialak sailkatzea. 

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

EI2.3 Tapoien eta ontziratzeko bestelako elementu osagarrien propietateak zerrendatzea eta horien ezaugarriak 

deskribatzea. 

EI2.4 Materialen eta ontzien eta produktuen artean dauden bateraezintasunak aipatzea. 

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

A3: Ontziratzeko makinak eta ekipamenduak prestatzeko eskakizunak identifikatzea eta lehen mailako mantentze-eragiketak 

egitea. 
EI3.1 Ontziratzeko ekipamenduak eta makinak mantentzeari buruzko eskuliburuak interpretatzea, lehen mailako 

eragiketak hautatuz. 

EI3.2 Ontziko formatua aldatzen baldin bada egin beharreko doikuntzak espezifikatzea. 

EI3.3 Ontziratze-linea edo -ekipamenduak abian jarri edo gelditu aurretik gauzatu behar diren azterketen esanahia 

zerrendatzea eta azaltzea. 

EI3.4 Ontziratze-linean edo -ekipamenduetan sortutako gorabehera ohikoenak ezagutzea eta izan daitezkeen kausak 

ondorioztatzea eta hartu beharreko neurri prebentibo eta zuzentzaileak ezagutzea. 

EI3.5 Lote bakoitza amaitzean ontziratze-linea edo -ekipamenduak garbitzeko eragiketen sekuentzia ordenatzea eta 

ezaugarriak zehaztea. 

A4: Ontziratzeko eta etiketatzeko makinak, ekipamenduak eta lineak —edari-industrian erabiltzen direnak— behar bezalako 

trebetasunarekin erabiltzea eta ontziratutako produktuekiko eta loteekiko adostasuna ebaluatzea. 
EI4.1 Elikagaien industrian erabilitako ontziratze-mota desberdinak bereiztea. 
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EI4.2 Ontziak «in situ» osatzeko, ontziak prestatzeko, ontziak betetzeko nahiz ixteko, eta ontziak etiketatzeko eragiketak 

identifikatzea eta ezaugarriak adieraztea. 

EI4.3 Ontziratzeko makinen, ekipamenduen eta lineen atalak eta horien funtzionamendua deskribatzea. 

EI4.4 Ontziratze-linea osatzen duten makinen eta ekipamenduen ordena eta sekuentzia egokia adieraztea. 

A5: Segurtasunari dagokionez arrisku-faktoreak eta -egoerak ez ezik, ontziratzeari dagokionez aplikatu beharreko 

prebentzio- eta babes-neurriak ere aztertzea. 
EI5.1 Elikagaien industriaren ontziratze-arloko arrisku-faktore eta -egoera ohikoenak identifikatzea eta horien ondorioak 

ateratzea. 

EI5.2 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. 
EI5.3 Arriskuko edo larrialdiko eremuen edo egoeren inguruan ohartarazteko seinaleen helburua, ezaugarriak eta 

sinbologia ezagutzea. 

EI5.4 Propietateak zerrendatzea eta ontziratzeguneko lanpostuetan norbera babesteko berezkoak diren arropak eta 

babes-elementuak erabiltzeko modua azaltzea. 

EI5.5 Elikagaien industrian ontziratzeko ekintzan erabiltzen diren ekipamenduen segurtasun-baldintza eta -gailu 

orokorrak deskribatzea. 

EI5.6 Erabilitako produktuen toxikotasunari edo arriskugarritasunari buruzko informazioa produktu horiek manipulatu 

bitartean kontuan izan behar diren babes-neurriekin lotzea. 

EI5.7 Suteen, lurrun-ihesen eta produktu kimikoen ihesen kasuan aplikatzen diren jardun-prozedurak azaltzea, eta 

horiek kontrolatzeko erabilitako baliabideen ezaugarriak adieraztea. 

 

Edukiak 
1. Edariak ontziratzerako egokitzea. 

- Edarien alterazioa. 

• Alterazio-motak eta kausak. 

• Alterazioetan esku hartzen duten faktoreak. 
- Bero bidezko kontserbazioa. 
- Tratamendu termikoko sistemak. 

• Pasteurizagailuak. Autoklabeak. 
• Trukagailu termikoak. 

- Iragazpen esterileko sistemak. Mintz bidezko iragazketa.  
- Edarien industrian erabilitako gehigarrien ezaugarriak. 
- Prozesatze aseptikoko sistemak. 

2. Ontziratzearen eta etiketatzearen ezaugarriak. 
- Ontziratze-material motak eta horien ezaugarriak. 

• Material-motak. Materialen propietateak. Kalitateak. Bateraezintasunak. Itxigailuak. Araudia. 
• Sailkapena, formatuak, izendapenak, erabilerak, itxiera-elementuak, kontserbazioa eta biltegiratzea. 

- Ontziak «in situ» formateatzea: erabilitako materialak. Identifikazioa eta kalitateak. Konformazio-sistemak eta 
ekipamenduak. Itxiera-sistema. Azken ezaugarriak. 

- Beirazko ontziak. Botilaratzeari buruzko araudia. Beira-motak. Botila-motak. Ixteko edo tapoia jartzeko sistemak, 
ekipamenduak eta materialak. 

- Kortxozko tapoiak. Propietateak eta ezaugarriak. Kortxozko tapoiak jartzeko makinak. 
- Kapsulatzeko sistemak, ekipamenduak eta materialak. 
- Ontzi metalikoak: erabilitako metalak. Ontzien eta itxigailuen propietateak. Estaldurak. 
- Plastikozko ontziak: erabilitako materialak eta propietateak. Ixteko sistemak. 
- Etiketak eta beste osagarri batzuk: Etiketatzeari buruzko araudia: Jaso beharreko informazioa. 

• Etiketa-motak. Kokapena. Beste marka, seinale eta kode batzuk.  
• Produktu itsasgarriak eta bestelako osagarriak.  

3. Ontziratze-eragiketak. 
- Ontzien manipulazioa eta prestaketa. 
- Ontziak maneiatzeko teknikak. Betetze-mailak. Kontrol bolumetrikoa. 
- Garbiketa-metodoak. 
- Betetzeko prozedurak. Hutsean betetzea, betetze aseptikoa, betetze isobarikoa. 
- Etiketatzea: jartzeko eta finkatzeko teknikak. 
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- Ontziratzean erabilitako makinak. 

• Oinarrizko motak, osaera eta funtzionamendua, elementu osagarriak. 

• Maneiua eta erregulazioa. 

• Lehen mailako mantentze-lanak. 

• Ontziratzeko eskuzko makinak. Motak eta ezaugarriak. 
• Ontziratzeko makina automatikoak. Motak eta ezaugarriak. 
• Ontziratzeko linea automatizatu integralak. 

4. Segurtasuna eta higienea ontziratzean. 
- Instalazioen, makinen eta lanabesen baldintza higieniko-sanitarioak. Araudia. 
- Higienearen alorreko jardunbide egokiak. 
- Manipulazioaren inguruko jardunbide egokiak edariak ontziratzerakoan. 
- Laneko segurtasuna eta osasuna ontziratze-instalazioan. Prebentzioa eta babesa. 
- Ontziratze-instalazioaren kontrol- eta zaintza-sistemak. 

5. Kalitate-autokontrola ontziratzean. 
- Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiko autokontrol-sistemak 
- Trazabilitatea eta elikagaien segurtasuna. 
- Arbuiatze-mailak.  
- Materialen probak. 
- Egiaztapenak prozesuan eta azken produktuan. 
- Betetze-kontrolak, itxiera-kontrolak, produktuaren beste kontrol batzuk. 

 
 
 
 
 

6. prestakuntza-modulua 
ARDOAK ETA LIKOREAK ELABORATZEKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0194 
 

Iraupena: 80 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ardoak, sagardoak eta deribatuak elaboratzeko lehengaiak jasotzea eta biltegiratzea, ezarritako prozeduren eta 

argibideen arabera. 
EI1.1 Bidezko diren pisatzeak eta erregistroak egitea. 

EI1.2 Mahatsaren eta beste lehengai batzuen akatsak eta alterazioak ezagutzea. 

EI1.3 Lagin-hartzea egitea eta itxuraren, kanpo-ezaugarrien eta dastatzearen arabera balioestea. 

EI1.4 Berehalako zehaztapen fisiko-kimikoak egitea mahatsetan, frutetan eta beste lehengai batzuetan. 

EI1.5 Onarpenari edo arbuioari eta balizko aprobetxamenduei buruzko txosten arrazoitua egitea, prozedura eta 

argibideen arabera. 

EI1.6 Biltegiratze-baldintzak finkatzea jasotako argibideen eta prozeduraren arabera. 

EI1.7 Oinarrizko kontrolen emaitzen interpretazioan eta erregistroen betetzean parte hartzea. 

A2: Behar bezalako ezaugarriak dituzten kalitatezko muztioak lortzeko beharrezko eragiketak egitea. 
EI2.1 Muztioak lortzeko erabili beharreko makinak, ekipamenduak eta ontziak hautatzea. 

EI2.2 Karga edo elikadura egitea, parametroak esleitzea eta mahatsa biltzeko makinak eta ekipamenduak maneiatzea. 

EI2.3 Tangetan banatzea muztioa lortzeko. 

EI2.4 Ekipamenduen baldintzak erregulatzea muztioen hondarra garbitzeko eta klarifikatzeko. 

EI2.5 Sortutako azpiproduktuak banantzea eta lekualdatzea berriro erabiltzeko edo ebakuatzeko. 

EI2.6 Prozeduran adierazitako muztioaren zuzentzaileak dosifikatzea eta gehitzea. 

6 
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EI2.7 Produktuak manipulatzean eta ekipamenduak maneiatzean higieneari eta segurtasunari buruzko neurri 

espezifikoak aplikatzea. 

EI2.8 Muztioen ezaugarriak kontrastatzea prozesuaren eskakizunei dagokienez. 

EI2.9 Produkzio-ekipamenduen prestaketan eta lehen mailako mantentze-lanetan esku hartzea. 

A3: Hartzidura- eta egonkortze-prozesuetan parte hartzea arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI3.1 Muztioak edo abiapuntuko masak jasotako tratamenduak eta egoera egiaztatzea. 

EI3.2 Ardoaren hartziduran eta egonkortzean erabili beharreko ontziak eta ekipamenduak hautatzea. 

EI3.3 Hartzidura-agenteen, agente osagarrien eta, hala dagokionean, beste osagai edo lagungarri batzuen upeleratzea 

eta dosifikazioa egitea. 

EI3.4 Alkohol-hartziduraren parametroak kontrolatzea.  
EI3.5 Upeletik ateratzeak eta ontzi-aldaketak eskatzen diren uneetan eta moduan egitea. 

EI3.6 Produktuak hartzidura malolaktikopean jartzea espezifikatutako ontzi eta baldintzetan. 

EI3.7 Baldintzak eta ekipamenduak erregulatzea egonkortze- eta kontserbazio-tratamenduak aplikatzeko. 

EI3.8 Gerta daitezkeen alterazioen lehen sintomak antzematea. 

EI3.9 Produktuak manipulatzean eta ekipamenduak maneiatzean higieneari eta segurtasunari buruzko neurri 

espezifikoak aplikatzea. 

EI3.10 Lortutako produktuen ezaugarriak aurreikusitako espezifikazioekin kontrastatzea. 

EI3.11 Laginak hartzea eta analisi kimikoak, mikrobiologikoak eta organoleptikoak egitea.  

A4: Ardo apardunak, ardo txinpartadunak eta ardo gasifikatuak elaboratzeko beharrezko eragiketetan esku hartzea. 
EI4.1 Oinarri-ardoa, azukrea eta legamiak prestatzea. 

EI4.2 Botilako edo ontzi handiko bigarren hartziduraren jarraipena egitea. 

EI4.3 Ligak banantzeko eragiketak egitea. 

EI4.4 CO2ko disolbagarritasun-kalkuluak ezartzea ardo gasifikatua lortzeko. 

EI4.5 Ardo gasifikatuetan erabili beharreko analitikak eta kontrolak zehaztea. 

EI4.6 Lortutako emaitzak interpretatzea. 

A5: Ardo berezien elaborazioa egitea eta alkoholak, pattarrak eta likore konposatuak lortzea. 
EI5.1 Produktu-motak, horien izendapena eta kategoria komertziala ezagutzea. 

EI5.2 Produktu bakoitzaren ezaugarri teknikoak eta bereizleak deskribatzea. 

EI5.3 Eskatutako espezifikazioekin proben bitartez lortutako parametroak kontrastatzea eta horien kalitatea balioestea. 

EI5.4 Produktu bakoitzak izan duen prozesuaren etapa nagusiak ezagutzea. 

EI5.5 Ontze biologiko eta oxidatiboaren prozesuak aplikatzea. 

EI5.6 Muztio, mistela, muztio egosi, azukre eta baimendutako beste produktu azukredun batzuen prestaketa egitea. 

EI5.7 Fruta zitrikoen edo beste fruta batzuen zukuen, aterakinen edo esentzia naturalen adizioa egitea. 

EI5.8 Nahasketak lortu beharreko sangria-motarako definitutako proportzioetan egitea. 

EI5.9 Ozpina lortzeko erabilitako metodologia. 

EI5.10 Sarrerako lehengaiaren ezaugarriak eta prestaketa egiaztatzea. 

EI5.11 Destilazio-parametroak onartutako marjinen barruan mantentzea. 

EI5.12 Destilatuen ezaugarriak beren espezifikazioekin kontrastatzea eta beharrezko doikuntzak egitea. 

EI5.13 Hala dagokionean, pattar sinpleak ontzea eskatzen diren ontzietan, denboran eta baldintzetan. 

EI5.14 Osagaien beharrezko kantitatea kalkulatzea eta onartutako tolerantzia-marjinekin dosifikatzea. 

A6: Produktuak ontziratzeko eta bidaltzeko eragiketak egitea. 
EI6.1 Makinak eta elementu osagarriak martxan jartzea. 

EI6.2 Iragazkien eta botilaratzeko makinaren garbiketa- eta esterilizazio-lanak aplikatzea. 

EI6.3 Erabili beharreko ontziratu eta etiketatzeko ontzi eta materialen egokitasuna ezagutzea. 

EI6.4 Ontziratzean beharrezkoak diren materialen eta produktuen kantitatea kalkulatzea. 

EI6.5 Makinak maneiatzea funtzionamendu egokia gainbegiratuz eta ontziratze-parametroak ezarrita dauden marjinen 

barruan mantenduz. 

EI6.6 Ontziratzeko makina eta ekipamenduen erabileran segurtasun- eta kontrol-neurri espezifikoak aplikatzea. 

EI6.7 betetze-mailaren, etiketatzearen eta ontzien itxiera egokiaren kontrolak egitea. 

EI6.8 Desbideratze-mailak kalkulatzea eta produktu edo lotearen onarpen edo arbuiorako erreferentziekin konparatzea, 

bidezko diren neurri zuzentzaileak aplikatuz. 

A7: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI7.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI7.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
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EI7.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatuz. 

EI7.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 

EI7.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 

EI7.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 

 

Edukiak 
1. Lehengaiak jasotzea eta laginak hartzea. 

- Salgaiak jasotzea.  
- Laginak hartzea. Laginketa-metodoak. 
- Alterazio ohikoenak lehengaietan. 
- Lehengaien sailkapena eta destinoa. 
- Zamalanetarako prozedurak eta ekipamenduak. 
- Biltegiratze- eta kontserbazio-baldintzak, jasotako salgaiaren arabera. 

2. Muztioak lortzeko eragiketak eta prozesuak. 
- Mahatsaren, sagarraren eta beste fruta batzuen muztioak lortzeko erabilitako mekanismoen ezaugarriak 

adieraztea. 
- Erauzketa-metodoak. Erauzketan erabilitako makinak. 
- Muztioen klarifikazioa. 
- Klarifikazioko prozesu fisikoak. Sedimentazioa. 
- Klarifikazioa errazten duten lagungarrien eta entzimen adizioa. 
- Ekipamendu eta instalazioen mantentze-lanak eta doikuntza. 

3. Hartzidura- eta egonkortze-eragiketak. 
- Hartzidura-baldintzak zehaztea. 
- Hartzidura-prozesua deskribatzea. Agente eragileak. 
- Alterazioen prebentzioa. 
- Produktu klarifikatzaileen eta egonkortzen laguntzen duten produktuen aplikazioa. 
- Egonkortze-eragiketen interpretazioa eta egikaritzea. 
- Kontserbazio-baldintzak zehaztea. 
- Laginketa eta analisi fisiko-kimikoa eta mikrobiologikoa. 

• Laginak hartzeko erabilitako metodoak. Laginen identifikazioa. 
• Produktuen erregistroa eta trazabilitatea. 

• Upategietan erabilitako analisi-metodo ohikoenak eta errutinazkoenak. 

• Kontrol-parametroak zehaztea. Mugak. 
• Prozesuan erabilitako teknika mikrobiologikoen ezaugarriak adieraztea. 

• Analisi sentsorialaren teknikak. 

4. Ardo apardunak, ardo txinpartadunak eta ardo gasifikatuak. 
- Ardo apardunak elaboratzeko metodoak. 
- Ardo apardunak elaboratzeko erabilitako materialaren deskribapena. 
- Elaborazioan erabilitako produktu osagarriak. 
- Hartzidura-prozesuen jarraipena. 
- Ligak desagerraraztea. Metodologia. 
- Ur-ardoak eta ardo gasifikatuak.  
- Araudia eta kontrola. 

5. Ardo bereziak, destilatuak eta likoreak elaboratzeko eragiketak. 
- Ardo gozo eta likoredun desberdinen identifikazioa. 
- Aperitiboen eta ardo-deribatuen formulazioa. 
- Ozpina elaboratzeko tekniken ezaugarriak. 
- Likore-ardoak. Legeria. 
- Ardo oparoak elaboratzeko prozedurak. 
- Espainiako ardo likoredunak eta oparoak. 
- Beste ardo oparo eta likoredun batzuk. 
- Destilatuak eta likoreak lortzea. 

• Destilatuak eta horien motak. Ezaugarriak. 
• Destilazio-ekipamenduen mantentzea eta erregulazioa. 

• Lan-tenperaturak. Tenperatura baxuko destilazioa. 
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• Likore sinpleak eta konposatuak. Formulazioak. 

6. Ardoen, sagardoen, likoreen eta produktu deribatuen ontziratzea. 
- Edariak ontziratu baino lehen egokitzea. 
- Ontziratu aurretik, ontziratzean eta ondoren egin beharreko kontrolen deskribapena. 
- Produktuen etiketatzea. Etiketatzeari buruzko araudiaren aplikazioa. 
- Ontziratzeko eta enbalatzeko materialak, eragiketak eta ekipamenduak identifikatzea. 
- Higieneari eta elikagaien segurtasunari buruzko arauak aplikatzea. 
- Lote bidezko kodetzea. Trazabilitatea.  

7. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- 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 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik 
izan ezean 

MF0548_2 
Lehengaiak eta upategiko 
instalazioak 

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

• Diplomatua, 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 

MF0549_2 
Ardogintza-lanak 

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

• Diplomatua, 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 

MF0550_2 
Ardogintza bereziak 

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

• Diplomatua, 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 

MF0551_2 
Destilazioa-Likoregintza 

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

• Diplomatua, 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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MF0314_2 
Edariak ontziratzea eta 
egokitzea 

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

• Diplomatua, 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 

 

 
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 

Analisi enologikoko laborategia 40 50 

Upategi-lantegia 150 200 

Ontze-gela 40 50 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 

Kudeaketa-gela X X X X X 

Analisi enologikoko laborategia  X X X X 

Upategi-lantegia X X X X X 

Ontze-gela  X X X  
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PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

---- Ikus-entzunezko ekipoak. 

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

---- Espezialitateko software espezifikoa. 

---- Errotuladorez idazteko 2 arbel. 

---- Orri birakaria. 

---- Ikasgelako materiala. 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Upategi-lantegia 

---- Hozte- eta izozte-ganberak. 

---- Hartzidurarako eta biltegiratzeko hozte-tangak. 

---- Tanga beti beteak edo inertizatuak. 

---- Bildutako mahatsa garraiatzeko ekipamenduak. 

---- Fluidoak garraiatzeko ekipamenduak. 

---- Sarezko kutxak frutak garraiatzeko. 

---- Sarerik gabeko kutxak frutak garraiatzeko. 

----  Kutxak garbitzeko makina. 

---- Txortenak kentzeko gailua eta mahatsa jotzeko makina. 

---- Frutak hautatzeko mahaiak. 

---- Mailatzeko tresna. Birringailuak. 

---- Prentsak. 

---- Lur- eta plaka-iragazkiak. 

---- Mintzezko iragazki esterilizatzaileak. 

---- Hotz-ekipamendua ura ibiltzeko. 

---- Irabiagailua duten andelak. 

---- Kontrol zentraleko panela, informatizatua. 

---- Laginak hartzeko tresnak. 

---- Parametroak bizkor zehazteko tresnak. 

---- Instalazioak garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamenduak. 

---- Materialaren eta produktuen biltegia. 

---- Ontziratzaileak. Tapoiak jartzeko gailuak, kortxoa jartzekoak eta 
koroa jartzekoak. 

---- Muturrekoak jartzeko gailua. 

---- Champagela. Lepo-egiteko tanga. Botila-irekitzekoak. 

---- Destilagailua. 

Analisi enologikoko laborategia 

---- Laborategiko mahaiak. 

---- Laborategiko aulkiak. 

---- Errotuladorez idazteko arbela. 

---- Izozkailua duten hozkailuak. 

---- Doitasun-balantza eta baskulak. 

---- Denbora-kontrola duen mikrouhin-labea. 

---- Irabiagailu besodunak. 

---- Harraskak eta xukaderak. 

---- Ontzi-garbigailu industriala. 

---- Destilagailuak. 

---- Dentsimetroak, termometroak, pH-metroa, konduktimetroa. 
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---- Edukiera desberdinetako matrazeak, basoak, probetak eta pipetak. 

---- Dastatze-kopa normalizatuak. 

---- Erreaktibo-armairua eta erreaktiboak. 

---- Mantalak, betaurrekoak eta eskularru babesgarriak. 

---- Korronte laminarreko kabina. 

---- Mikroskopioak eta lupak. 

---- Hazkuntza-labeak eta autoklabea. 

Ontze-gela 
---- Klimatizagailua. 

---- Haritzezko upelak. 

---- Ikasmahaiak eta birapaletak. 
 

 
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 lanbide-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 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen 

den araudiaren arabera. 
 



 

 

 




