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IZENA 
LANDARE-KONTSERBEN FABRIKAZIOA 
 

KODEA 
INAV0109 
 

LANBIDE-ARLOA 
Elikagaien industriak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Landare-kontserbak 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
INA103_2 Landare-kontserben fabrikazioa (1087/2005 ED, irailaren 16koa). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Lehengaiak prestatzeko eragiketak eta landare-kontserben eta kozinatuen elaborazioko eragiketak egitea, baita geroko 
kontserbazio-tratamenduak aplikatzea ere, kalitatezko prozedurari buruzko eskuliburuetan ezarritako baldintzetan. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0291_2: Landare-kontserben produkzio-prozesuan esku hartzen duten lehengaiak eta gai osagarriak hartzea, 

kontrolatzea eta balioestea, eta produktu bukatuak biltegiratzea eta bidaltzea. 
- UC0292_2: Lehengaiak prestatzea, ondoren elaboratzeko eta tratatzeko, betiere beharrezko kalitatea, higienea eta 

segurtasuna bermatuz. 
- UC0293_2: Landare-kontserbak, zukuak eta plater kozinatuak dosifikatzeko, betetzeko eta ixteko eragiketak egitea eta 

eskatutako kalitatea ziurtatzen duten prozedurak eta arauak jarraitzen diren egiaztatzea. 
- UC0294_2: Amaierako kontserbazio-tratamenduen aplikazioa gidatzea, eskatzen diren kalitate eta higieneko 

espezifikazioei jarraituz. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Kontserba-industrian lan egiten du, antolaketari eta teknologiari dagokienez askotariko mailak dituzten enpresa txiki, 
ertain eta handietan. 
Lan-talde bateko kide da, bere prestakuntza-maila bera edo beheragokoa duten beste pertsona batzuekin batera, 
eta lan-talde horretan banako zereginak eta taldeko zereginak garatzen dira. Antolakuntzari dagokionez, erdi-
mailako agintari baten mende dago. Zenbait kasutan (industria txikietan edo eskuzko eragiketek oraindik ere 
garrantzia izan dezaketenetan, esaterako), langileen gainbegiratzaile izan daiteke eta, kasu horretan, bera ere 
produkzioko arduradunaren mende egongo da. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Barazkien, berduren eta lekaleen eraldaketa-industriak. Zukuak, kremogenatuak eta nektarrak egiteko industriak. 
Frutak kontserbatzeko industriak eta fruta-mamiak eta marmeladak egiten dituztenak. Landare-produktuekin 
egindako saltsen eta plater prestatuen industriak. Landare-produktuak izozteko eta ultraizozteko industriak. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
7705.1099 Landare-kontserbak egiteko langileak. 
7705.1080 Kontzentratuak eta zukuak egiteko langilea. 
7705.1138 Olibak prestatu, maneatu eta betetzeko langilea. 
7705.1044 Janariak izozteko langilea. 
5110.1060 Prestatutako edo aurrez prestatutako janarien prestatzailea.  
Landare-kontserben egilea. 
Zuku-egilea 
Ozpinetakoen eta oliben elaboratzailea. 
Produktu izoztuen eta ultraizoztuen egilea 
Kozinatuen egilea. 
4. gamako produktuen egilea 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0291_2 
Landare-kontserben biltegiko lanak eta kontrola 50   

MF0292_2 
Lehengaien prestaketa eta landare-produktuen 
elaborazioa 

150 

UF1277: Landare-produktuen 
elaborazioa 

90 

UF1278: Prozesuen kontrola, 
eta segurtasuna eta higienea 

60 

MF0293_2 
Landare-kontserben ontziratzea 

60   

MF0294_2 
Elikagai-kontserben amaierako tratamenduak 

140 

UF1279: Amaierako 
kontserbazio-
tratamenduetarako makinen 
eta ekipamenduen mantentze-
lanak eta segurtasuna 

50 

UF1280: Amaierako 
kontserbazio-tratamenduak 90 

MP0268 
Landare-kontserben fabrikazioko lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 

80 

  

Iraupena, guztira 480 
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II LANBIDE-PROFILA  

 

1. gaitasun-atala 
LANDARE-KONTSERBEN PRODUKZIO-PROZESUAN ESKU 

HARTZEN DUTEN LEHENGAIAK ETA GAI OSAGARRIAK 
HARTZEA, KONTROLATZEA ETA BALIOESTEA, ETA 

PRODUKTU BUKATUAK BILTEGIRATZEA ETA BIDALTZEA 

 
2. gaitasun-atala 

LEHENGAIAK PRESTATZEA, ONDOREN ELABORATZEKO ETA 
TRATATZEKO, BETIERE BEHARREZKO KALITATEA, HIGIENEA 

ETA SEGURTASUNA BERMATUZ 

 
3. gaitasun-atala 

LANDARE-KONTSERBAK, ZUKUAK ETA PLATER KOZINATUAK 
DOSIFIKATZEKO, BETETZEKO ETA IXTEKO ERAGIKETAK 

EGITEA ETA ESKATUTAKO KALITATEA ZIURTATZEN DUTEN 
PROZEDURAK ETA ARAUAK JARRAITZEN DIREN 

EGIAZTATZEA 

 

4. gaitasun-atala 
AMAIERAKO KONTSERBAZIO-TRATAMENDUEN APLIKAZIOA 

GIDATZEA, ESKATZEN DIREN KALITATE ETA HIGIENEKO 
ESPEZIFIKAZIOEI JARRAITUZ 

2 
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1. gaitasun-atala: 

LANDARE-KONTSERBEN PRODUKZIO-PROZESUAN ESKU HARTZEN 
DUTEN LEHENGAIAK ETA GAI OSAGARRIAK HARTZEA, 
KONTROLATZEA ETA BALIOESTEA, ETA PRODUKTU BUKATUAK 
BILTEGIRATZEA ETA BIDALTZEA 

 
 

Kodea: UC0291_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Hornitzaileek edo produkzio-departamentutik hornitutako lehengaiak, materialak eta produktuak hartzea eta 
eskatutakoarekin bat datozela ziurtatzea. 

BI1.1 Salgaiaren dokumentazioan azaltzen diren datuak erosketa-aginduarekin edo eskaerarekin erkatzen dira eta 
txosten bat egiten da kantitatean edo iraungipen-datan egon daitezkeen akatsei eta izan daitezkeen kalteei edo 
galerei buruz. 
BI1.2 Egiaztatzen da garraiobideek garraiatu beharreko produktuetarako eskatzen diren baldintzak (teknikoak eta 
higienikoak) betetzen dituztela. 
BI1.3 Garraioan gertatutako zirkunstantziei eta gorabeherei buruzko informazioa bildu eta artxibatu egiten da, 
ezarritako protokoloaren arabera. 
BI1.4 Salgaiak babesten dituzten enbalajeak eta ontziak egoera onean daudela egiaztatzen da, produktuaren 
kalitatea baldintza dezaketen narriadurarik gabe. 
BI1.5 Hornigaiaren edo produktuaren ezaugarriak eta kantitateak erosketa-aginduarekin edo entrega-orriarekin bat 
datozela egiaztatzen da. 
BI1.6 Deskargatzea toki eta modu egokian egiten da, salgaiek alteraziorik ez jasateko moduan. 
BI1.7 Hornigaiaren edo produktuaren sarrera-erregistroa ezarritako sistemaren arabera egiten da. 

LB2: Hornitutako produktuen motak eta kalitateak egiaztatzea eta eskatutako espezifikazioak betetzen dituztela 
egiaztatzea. 

BI2.1 Laginak adierazitako moduan eta kantitatean eta tresna egokiak erabiliz hartzen dira, prozedura-eskuliburuei 
jarraikiz. 
BI2.2 Lagina ezarritako kodeak eta metodoak kontuan hartuta identifikatzen da eta eramaten da laborategira. 
BI2.3 Kalitatea kontrolatzeko berehalako probak ezarritako protokoloen arabera egiten dira eta emaitzak eskatutako 
zehaztapenarekin lortuz. 
BI2.4 Proben emaitzak produktuaren kalitate-espezifikazioekin erkatzen dira, eta, hala badagokio, produktua 
erabiltzeko baimena ematen da. 
BI2.5 Txostena egiten da salgaiak onartzeko edo baztertzeko erabakia zergatik hartu den arrazoituta. 

LB3: Salgaiak biltegiratzea eta kontserbatzea produktuen eskakizunak kontuan hartuta eta erabilgarri dauden 
baliabideak optimizatuta. 

BI3.1 Lehengaiak eta produktuak biltegietan, tangetan eta ganberetan banatzen dira bakoitzaren ezaugarriak (mota, 
kategoria, lotea, iraungipen-data) kontuan hartuta, eta ezarritako irizpideei jarraikiz, eskuragarri dagoen biltegiratze-
bolumenaren aprobetxamendua hoberena izan dadin. 
BI3.2 Salgaiak beren osotasuna bermatzeko eta beren identifikazioa eta manipulazioa errazteko moduan kokatzen 
eta jartzen dira. 
BI3.3 Biltegien, tangen eta ganberen aldagaiak (tenperatura, hezetasun erlatiboa, argia eta aireztapena) produktuak 
kontserbatzeko errekerimenduen edo eskakizunen arabera kontrolatzen dira. 
BI3.4 . 
BI3.5 Manipulazioko eta barne-garraioko eragiketak baliabide egokiekin egiten dira, produktuak ez hondatzeko eta 
laneko eta segurtasuneko baldintzak ez aldatzeko moduan. 

LB4: Produkzioak eskatzen dituen barne-hornidurak egitea ezarritako programei jarraikiz, prozesuen jarraitutasuna 
ahalbidetuta. 

BI4.1 Eskaerei kasu egin eta jasotako espezifikazioen arabera prestatzen dira. 
BI4.2 Eskaerak ezarritako moduan eta epean entregatzen dira, produkzio-erritmoa eta prozesuaren jarraitutasuna ez 
aldatzeko. 

1 
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BI4.3 Irteerak ezarritako sistemaren arabera erregistratzen eta artxibatzen dira. 
BI4.4 Manipulazioko eta barne-garraioko eragiketak baliabide egokiekin egiten dira, produktuak ez hondatzeko eta 
laneko eta segurtasuneko baldintzak ez aldatzeko moduan. 

LB5: Kanpo-eskaerak eta biltegiratutako produktuen bidalketa prestatzea bezeroarekin adostutako espezifikazioen 
arabera. 

BI5.1 Bezeroen eskaerak jasotzen dira eta eskatzen duten kantitatea, kalitatea eta epea betetzeko aukera badagoen 
egiaztatzen da. 
BI5.2 Irteera-dokumentua (orria, agindua, albarana) .  
BI5.3 Eskaeraren prestaketan elementu guztiak sartzen dira, irteera-aginduaren arabera, eta produktuen 
ezaugarriak, prestaketa, bilgarria, identifikazioa eta informazioa egokiak direla egiaztatzen da. 
BI5.4 Manipulazioko eta barne-garraioko eragiketak baliabide egokiekin egiten dira, produktuak ez hondatzeko eta 
laneko eta segurtasuneko baldintzak ez aldatzeko moduan. 
BI5.5 Garraiatzeko ibilgailuak garraiatu beharreko produktu-motarako egokienak direla egiaztatzen da, baita 
erabiltzeko egoera egokian daudela ere. 
BI5.6 Salgaiak garraiobideetan kokatzeko garaian produktuen higienea eta osotasuna ziurtatzen da.  
BI5.7 Irteerak ezarritako sistemaren arabera erregistratzen eta artxibatzen dira. 

LB6: Izakinak kontrolatzea eta inbentarioak egitea ezarritako prozeduren arabera 
BI6.1 Biltegiratutako produktu galkorren egoera eta iraungipen-data egiaztatu egiten da, behar besteko maiztasunez. 
BI6.2 Eskaerak betetzeko adina izakin ba ote dagoen kontrolatzen da. 
BI6.3 Stocken ezaugarriei eta kantitateari buruzko txosten bat egiten da eta dagozkion gehikuntzak eskatzen eta 
justifikatzen dira. 
BI6.4 Inbentarioko aldietan, biltegiratutako salgaien zenbaketa fisikoa egiten da jasotako argibideei jarraikiz eta 
datuak erabiltzen den inbentario-ereduan eta -euskarrian txertatzen dira, izakinen azken kontrolarekiko 
desbideratzeak erregistratuz. 

 

 

Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Siloak, biltegiak, tangak, hotz-ganberak, izozkailuak. Baskulak. Barneko garraiobideak: amaigabea, jasogailuak, uhalak, 
eskorgak. Ibilgailu autopropultsatu txikiak. Laginak hartzeko tresnak, zundak. Kalitate-parametroak bizkor zehazteko 
aparatuak. Datuak transmititzeko ekipamendu eramangarriak. Ekipo informatikoak eta biltegiko kontrol-programak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Frutak eta barazkiak biltegiratuta, sailkatuta eta produkzio-prozesuetan erabiltzeko prest. Osagaiak biltegiratuta, 
sailkatuta eta produkzio-prozesuetan erabiltzeko prest. Aribideko produktuak biltegiratuta. Material osagarriak 
biltegiratuta, sailkatuta eta erabiltzeko prest. Produktu amaituak biltegiratuta eta merkaturatzeko eta bidalketarako prest: 
kontserbak, zukuak, hotzeko eta izoztutako landare-produktuak; aurrekozinatuak eta kozinatuak, ozpinetakoak eta 
olibak. Produktuen bidalketa banaketarako. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erosketa-aginduak. Barne-entregako oharrak. Hornigaien dokumentazioa (albaranak). Biltegiko kontrol-dokumentuak, 
sarrerak, irteerak. Laneko argibideak (hartzea, biltegiratzea, bidalketa). Kalitate-espezifikazioak. Kanpo-eskaerak. Barne-
hornidurako agindua. Sarreren eta irteeren kontrol-dokumentuak. Izakinei buruzko txostenak. Inbentarioak. Bidalketaren 
dokumentazioa. 
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2. gaitasun-atala: 
LEHENGAIAK PRESTATZEA, ONDOREN ELABORATZEKO ETA 
TRATATZEKO, BETIERE BEHARREZKO KALITATEA, HIGIENEA ETA 
SEGURTASUNA BERMATUZ 

 

 
Kodea: UC0292_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Lehengaiak hautatzeko, garbitzeko eta prestatzeko eragiketak lortu beharreko produktuaren eta elaborazio-
prozesuaren eskakizunen arabera kontrolatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

BI1.1 Sartzen diren lehengaien ezaugarriak eskatutako espezifikazioekin alderatzen dira eta datuak erregistratzen 
dira. 
BI1.2 Lehengaien fluxuak egin beharreko prozesuaren premiak betetzen dituela egiaztatzen da eta desbideratzeak 
zuzendu eta jakinarazi egiten dira. 
BI1.3 Hautatzeko, garbitzeko, hezurrak kentzeko, zuritzeko, zatikatzeko, eskuilatzeko, galdarraztatzeko eta 
desizozteko ekipamenduak eta eragiketaren baldintzak lehengaien eta lortu beharreko produktuaren ezaugarrien 
arabera hautatzen eta erregulatzen dira, laneko argibideetan ezarritako jarraibideei jarraikiz. 
BI1.4 Lehengaiak hautatzeko eta prestatzeko eskuzko eragiketak laneko argibideen arabera egiten direla 
kontrolatzen da. 
BI1.5 Prestatutako lehengaiak formaren, tamainaren eta kalitatearen eskakizunekin bat datozela egiaztatzen da, 
baita parametro horiek ezarritako mailen barruan daudela ere. 
BI1.6 Azpiproduktuak eta hondakinak adierazitako uneetan eta baliabideekin desagerrarazten direla egiaztatzen da 
eta bakoitza aurrez finkatutako tokira eramaten da. 

LB2: Produktuak egonkortzeko substantziak (gatzunak, likido estalgarriak, soluzio kontserbagarriak) prestatzea, 
prozedura-eskuliburuari eta laneko argibideei jarraikiz eta prozesuaren kalitatea eta higienea bermatuta. 

BI2.1 Gatzunak, likido estalgarriak, almibarrak eta soluzio kontserbagarriak formulazioaren arabera prestatzen dira 
eta osagai bakoitzaren dosifikazioa, tenperatura, biskositatea, hauspeatzea eta pH-a kontrolatuta. 
BI2.2 Prestaketarako ekipamenduak eta baldintzak hautatu eta erregulatu egiten dira erabili beharreko metodoaren 
arabera eta prozeduren eskuliburuan aipatzen denari jarraikiz.  
BI2.3 Prestatzeko prozesuan parametroak (denbora, kontzentrazioa, dosia) onartutako marjinen barruan daudela 
egiaztatzen da eta, desbideratzerik izanez gero, eragiketaren argibideetan ezarritako neurri zuzentzaileak hartu 
behar dira. 
BI2.4 Tratamendu luzeetan, tenperaturaren, hezetasunaren eta gatz-sarpenaren parametroak onartutako marjinen 
barruan daudela kontrolatzen da. 

LB3: Plater kozinatuak prestatzeko beharrezkoak diren sukalde-elaborazioak errezetaren eta prozedura-eskuliburuaren 
arabera egitea, prestakinen kalitatea eta higienea bermatuta. 

BI3.1 Behar duten osagaiak egosi, erre edo frijitu egiten dira, ezarritako tenperaturaren eta denboraren arabera. 
BI3.2 Saltsak, betegarriak eta estaldurak prestatzean, osagaiak egoki gehitu direla eta konbinazioaren tenperaturak 
eta denborak kontrolatzen dira, produktu homogeneoa eta egonkorra lortzeko, nahi dugun biskositatearekin. 
BI3.3 Plater kozinatuen edukian osagai guztiak daudela egiaztatzen da, plater bakoitzaren «sukalde-formulan» 
ezarritako moduan eta dosian. 
BI3.4 Plateraren aurkezpena, konposizioa, muntatzea eta dekorazioa landutako produktuaren espezifikazioekin bat 
datozela ziurtatzen da.  

LB4: Marmeladak, oreak, konfiturak, zukuak, kremogenatuak eta nektarrak prestatzeko eragiketak formulazio-
jarraibideen arabera egitea, janarien kalitatea eta higienea bermatuta. 

BI4.1 Ebakitzeko, erauzteko, zatikatzeko eta bahetzeko ekipamenduak eta baldintzak egin beharreko eragiketaren 
arabera erregulatzen dira eta laneko argibideetan eta eskuliburuan ezarritakoari jarraikiz. 
BI4.2 Birrintzeko eta iragazteko ekipamenduen eraginkortasuna, tenperatura eta pisuak kontrolatzen dira, baita 
partikulen eta pusken tamaina fitxa teknikoan adierazitakoarekin bat datorrela ere. 
BI4.3 Azukrea, osagai txikiak eta gehigarriak fitxa teknikoan adierazitako dosian, unean eta moduan gehitzen dira. 
BI4.4 Ore likidoaren azken emaitza espezifikazioetan adierazitakoa dela eta behar besteko jariakortasuna eta 
biskositatea baduela kontrolatzen da, ondoren bideratzeko eta ontziratzeko. 
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BI4.5 Esentzia-olioak eta aromak berreskuratzeko eragiketak eta zukuak egiteko eragiketak egiteko garaian, 
prozedura-eskuliburuetan eskatzen diren kontzentrazioa eta kalitatea bermatuko duten doikuntzekin, zuzenketekin 
eta zainketekin egiten dira. 

LB5: Barazkiak laugarren gamako produktuak prestatzeko egokitzea, fabrikazio-eskuliburuan ezarritakoari jarraikiz. 
BI5.1 Hautatutako lehengaiak prozedura-eskuliburuan adierazitakoaren arabera zatikatzen eta manipulatzen dira. 
BI5.2 Produktua osatzen duten osagai guztiak fabrikazio-argibideetan zehaztutakoaren arabera dosifikatzen dira. 
BI5.3 Lanerako ekipamenduak, lanabesak eta guneak garbi, txukun eta tenperatura egokian izaten dira, barazkiek 
propietate nutritiboei euts diezaieten, baita aurkezpenarekin loturikoei ere. 
BI5.4 Produktua prestatzen duten langileen baldintza higienikoak kontrolatzen dira eta tenperatura txikiko 
inguruneetan segurtasun pertsonalarekin loturiko aintzat hartu beharreko alderdiei jarraikiz. 

LB6: Prozesuan laginak hartzea eta saiakuntzak eta probak egitea eskatutako zorroztasunarekin, produktuaren kalitatea 
ezarritako espezifikazioekin bat datorrela egiaztatuz. 

BI6.1 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. 
BI6.2 Probak eta saiakuntzak —oinarrizkoak eta azkarrak— egiteko beharrezkoak diren tresnak egokiak dira eta 
erabiltzeko argibideetan eta egin beharreko eragiketaren argibideetan jasotakoaren arabera kalibratzen dira. 
BI6.3 Laginak prestatzeko eta probak edo saiakuntzak «in situ» egiteko ezarritako protokoloei jarraitzen zaie eta 
emaitzak eskatutako xehetasunarekin lortzen dira. 
BI6.4 «In situ» edo laborategian egindako proben edo saiakuntzen emaitzak ebaluatzen dira eta kalitate-ezaugarriak 
ezarritako espezifikazioekin bat datozela ziurtatzen da. 
BI6.5 Produktuen propietate organoleptikoak ezarritako kalitate-eskakizunen barruan daudela egiaztatzen da. 
BI6.6 Desbideratzerik izanez gero, kalitate-eskuliburuan ezarritako neurri zuzentzaileak aplikatzen dira eta dagokion 
txostena egiten da. 
BI6.7 Kalitate-kontrolen eta -proben emaitzak ezarritako sistemaren eta euskarriaren arabera erregistratzen eta 
artxibatzen dira. 

LB7: Jardunbide egokien eskuliburuek edo gidek ezarritako norberaren higieneari buruzko arauak aplikatzea, elikagaien 
segurtasuna eta osasungarritasuna bermatuz. 

BI7.1 Erregelamenduzko jantziak eta ekipamendu osoa erabiltzen dira, garbi eta egoera onean izan behar dira eta 
ezarritako aldizkakotasunarekin berritzen dira.  
BI7.2 Higiene edo garbitasun pertsonalaren egoerari dagokionez, eskatzen dena bete behar da, batik bat, 
elikagaiekin kontaktuan egon daitezkeen gorputz-atalen kasuan. 
BI7.3 Gaixotasun infekto-kutsakorren kasuan, ezarritako jakinarazpen-prozedurak betetzen dira janariaren 
manipulazioaren bitartez gaixotasuna ez transmititzeko. 
BI7.4 Janariarekin kontaktuan egon daitezkeen larruazaleko zauri edo lesioak benda batekin edo estalki iragazgaitz 
batekin babesten dira. 
BI7.5 Produktuan eragina izan dezaketen objektu edo substantzia pertsonalak eramateko edo erabiltzeko 
murrizketak eta eremu jakin batzuetan erretzeko, jateko edo edateko debekuak zorrotz bete behar dira. 
BI7.6 Elikagaietan eragin negatiboa izan dezaketen edo germen-proiekziorik eragin dezaketen ohiturak, keinuak edo 
praktikak saihestu behar dira. 
BI7.7 Elikagai-higieneari buruzko indarreko legeria betetzen dela egiaztatzen da eta, hala badagokio, behatutako 
gabezien berri ematen da. 

LB8: Hondakinak biltzeko, arazteko eta botatzeko eragiketak gidatzea edo egitea, ingurumena babesteko arauak betez. 
BI8.1 Produkzio-prozesuetan sortzen diren hondakinen motak eta kantitateak prozedura-eskuliburuetan 
ezarritakoarekin bat datozela ziurtatzen da. 
BI8.2 Hondakin edo zabor guztien bilketa mota bakoitzerako ezarritako prozeduren arabera egiten da. 
BI8.3 Hondakinak toki eta modu espezifikoetan biltegiratzen dira, eragiketaren argibideen eta ezarritako legezko 
arauen arabera. 
BI8.4 Arazteko ekipamenduek ongi funtzionatzen dutela eta baldintzak egokiak direla egiaztatzen da eta, hala 
badagokio, tratatu beharreko hondakin-motaren eta prozedura-eskuliburuetan ezarritako eskakizunen arabera 
erregulatzen dira. 
BI8.5 Tratamendu osoan, baldintzak edo parametroak prozesuaren espezifikazioetan edo eragiketaren argibideetan 
finkatutako mugen barruan eduki behar dira. 
BI8.6 Laginak adierazitako moduan, puntuetan eta kantitatean hartzen dira eta identifikatu eta aztertzeko bidaltzen 
dira, ezarritako prozedurari jarraikiz.  
BI8.7 Ingurune-parametroen berehalako neurketa-probak protokoloei jarraikiz egiten dira, tresnak aldez aurretik 
kalibratuta. 
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BI8.8 Lortutako edo jasotako emaitzak erregistratu eta eskatutako eskakizunekin alderatzen dira eta dagozkion 
neurri zuzentzaileak hartzen dira edo detektatutako desbideratzeak jakinarazten dira, berehala. 
BI8.9 Txosten sinpleak egiten dira behaketa bisualetan eta «in situ» egindako neurketa analitikoen emaitzetan 
oinarrituta, protokolo normalizatuari jarraikiz. 

LB9: Enpresaren segurtasun- eta larrialdi-planetan ezarritako arauen arabera jardutea, plan horietan bildutako ekintza 
prebentibo eta zuzentzaileak gauzatuz. 

BI9.1 Langileek eta enpresak segurtasun-arloan dituzten eskubideak eta betebeharrak ezagutzen dira. 
BI9.2 Segurtasun orokorreko eta larrialdi-egoerak kontrolatzeko ekipamenduak eta baliabideak identifikatu eta 
egoera operatiboan edukitzen dira. 
BI9.3 Instalazioan egon bitartean eta zerbitzu osagarriak eta orokorrak erabiltzen diren bitartean, gai horren inguruko 
araudian ezarritako eta dagozkion seinaleen bitartez adierazitako ardura- eta babes-neurriak betetzen dira. 
BI9.4 Izan daitezkeen larrialdi-egoeretan, ezarritako kontrol-, ohartarazpen- edo alarma-prozedurei jarraikiz jarduten 
da. 
BI9.5 Larrialdi-egoerak kontrolatzeko dauden baliabideak erabiltzen dira lan-ingurunearen barruan eta erabilera-
egoera onean geratzen direla egiaztatzen da. 
BI9.6 Larrialdiko eta ebakuazioko planen probetan edo funtzionamenduan aurrez finkatutako jarraibideen arabera 
jarduten da. 
BI9.7 Istripua izanez gero, oinarrizko mailako lehen laguntzako teknikak aplikatzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua:  
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Garraio-sistemak: uhalak, amaigabeak, eskorgak, palak. Baskulak, baskula-sailkatzaileak. Bahe dardarakorrak, 
bereizketa-mahaiak, hautaketarako uhal-mahaiak, kalibragailuak. Aletzeko makinak, garia jotzeko makinak, puntak 
kentzeko makinak. Garbigailuak, aspertsoreak, arrabotatzeko makinak. Zuritzeko makina mekanikoak, kimikoak. 
Fruituak hezurgabetzeko makinak. Zatikatzeko makinak, gillotinak, ebakitzeko lanabesak. Kontzentragailuak, olio-
bereizgailuak, zuku-ateragailuak, zentrifugoak, desaireztagailuak, birzirkulatzeko ponpak, iragazkiak, 
despektinizagailuak. Ekipamendu eramangarriak. Galdarraztatzeko makinak. Lehorgailu-zentrifugoa, lehortzeko tunela. 
Sukaldaritza industrialeko ekipamenduak eta lanabesak. Laginak hartzeko tresnak. Kalitate-parametroak bizkor 
zehazteko aparatuak. Datuak transmititzeko ekipamendu eramangarriak. Ekipamenduak eta makinak babesteko gailuak. 
Ekipaje pertsonal higienikoa. Garbiketa pertsonaleko baliabideak. Instalazioen garbiketa, desinfekzioa eta intsektu-
garbiketa egiteko ekipamenduak. Ekipamenduen desinfekzio-, esterilizazio- eta garbiketa-sistemak (zentralizatuak edo 
ez). Ohartarazpen- eta seinaleztapen-elementuak. Hondakinak arazteko eta ebakuatzeko ekipamenduak. Laginak 
hartzeko tresnak. Ingurune-faktoreak bizkor zehazteko aparatuak. Segurtasun orokorreko gailuak eta seinaleak eta 
larrialdiko ekipamenduak, kontzentrazio-ekipamenduak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Produktuak hautatuta, prestatuta, egonkortuta. Produktuak landuta eta kozinatuta. Horiek guztiak ondoko 
tratamenduetarako prest. Prestatzeko eta elaborazioko prozesuetako azpiproduktuak. Elikagaien segurtasun- eta 
osasungarritasun-bermea. Instalazio eta ekipamendu garbiak, desinfektatuak eta egoera operatiboan. Hondakinak 
botatzeko edo husteko egoeran.  
 
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. 
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3. gaitasun-atala:  
LANDARE-KONTSERBAK, ZUKUAK ETA PLATER KOZINATUAK 
DOSIFIKATZEKO, BETETZEKO ETA IXTEKO ERAGIKETAK EGITEA 
ETA ESKATUTAKO KALITATEA ZIURTATZEN DUTEN PROZEDURAK 
ETA ARAUAK JARRAITZEN DIREN EGIAZTATZEA 

 

Kodea: UC0293_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Substantzia kontserbagarriak eta likido estalgarriak dosifikatzea eta gehitzea prozedura-eskuliburuaren arabera, 
prozesuaren kalitatea eta higienea bermatuta. 

BI1.1 Likido estalgarriak, almibarrak eta soluzio kontserbagarriak toberan, tangetan edo ontzietan sartzen dira 
betiere egonkortasuna eta fluidotasuna ziurtatzen duten baldintzetan. 
BI1.2 Aplikatzeko ekipamenduak eta baldintzak hautatu eta erregulatu egiten dira gehitzeko erabili beharreko 
metodoaren (murgiltzea, injektatzea, dosifikazioa) arabera eta prozeduraren eskuliburuan aipatzen denari jarraikiz. 
BI1.3 Gehitzeko prozesuan parametroak (denbora, kontzentrazioa, dosia) egokiak direla egiaztatzen da, jariorik, 
atzerapenik edo akatsik izan ez dadin. 
BI1.4 Gehitzean desbideratzerik izanez gero, eragiketaren argibideetan ezarritako neurri zuzentzaileak hartu behar 
dira. 

LB2: Landare-produktuak, frutak eta zukuak ontzi egokietan ontziratzea, fabrikazio-eskuliburuan adierazitakoaren 
arabera. 

BI2.1 Ontzia (metalezkoa, beirazkoa, plastikozkoa) prestatu eta linean sartzeko prest jartzen da, fabrikazioaren 
prozedurari edo fluxuari jarraikiz. 
BI2.2 Ontzi-mota ontziratu beharreko produkturako egokia dela egiaztatzen da, baita prozesuaren premiak betetzeko 
adina badaudela ere. 
BI2.3 Kontserbatu beharreko produktua ontzietan behar bezala sartzen dela kontrolatzen da, baita betetze-maila 
fabrikazio-eskuliburuan adierazitakoa dela ere. 
BI2.4 Ontzia betetakoan, guztizko pisua araudi espezifikoan adierazitakoarekin bat datorrela egiaztatzen da. 

LB3: Behar baldin bada, itxi aurretik aurrez berotzeko edo galdarraztatzeko tratamenduak egitea eta prozesuaren 
parametroak ezarritako mugen barruan daudela egiaztatzea. 

BI3.1 Aurrez berotzeko edo galdarraztatzeko makina erregulatu eta prest jartzen da, prozedura-eskuliburuari 
jarraikiz. 
BI3.2 Aurrez berotzeko makinarako fluxua behar bezalakoa dela kontrolatzen da, sartzeko edo irteteko sisteman 
etenik edo akatsik gabe. 
BI3.3 Prozesuaren tenperatura eta denbora kontrolatu egiten da, fabrikazio-eskuliburuaren jarraibideen arabera. 
BI3.4 Tratamendua bukatzean, produktuak ontziaren barruan duen tenperatura eta betetze-maila egiaztatzen dira, 
ixte-fasera egoera optimoan igaro dadin. 

LB4: Ontziak ixtea produktuaren kalitatea eta higienea bermatuta, baita kontserbaren ahalik eta hermetikotasun 
handiena ere. 

BI4.1 Ixteko ekipamenduak eta makinak erregulatu eta eragiketarako prest jartzen dira, prozedura-eskuliburuan 
adierazitakori jarraikiz. 
BI4.2 Ixteko makinan sartzeko erritmoa prozesuaren fluxurako egokia dela eta prozesua behar bezala gauzatzen 
dela kontrolatzen da. 
BI4.3 4. gamako prestakinak eta bestelakoak erretiluetan edo poltsetan sartzeko prozesua dagokion eskuliburuan 
aipatzen den prozeduraren arabera egiten da. 
BI4.4 Ontzietako itxiera-kontrolak tresna egokiekin egiten dira eta, akatsik edo okerrik detektatuz gero, laneko 
argibideetan ezarritako neurri zuzentzaileak hartu behar dira. 

LB5: Enpresaren segurtasun- eta larrialdi-planetan ezarritako arauen arabera jardutea, plan horietan bildutako ekintza 
prebentibo eta zuzentzaileak gauzatuz. 

BI5.1 Langileek eta enpresak segurtasun-arloan dituzten eskubideak eta betebeharrak ezagutzen dira. 
BI5.2 Segurtasun orokorreko eta larrialdi-egoerak kontrolatzeko ekipamenduak eta baliabideak identifikatzen dira eta 
egoera operatiboan mantentzen dira. 
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BI5.3 Instalazioan egon bitartean eta zerbitzu osagarriak eta orokorrak erabiltzen diren bitartean, gai horren inguruko 
araudian ezarritako eta dagozkion seinaleen bitartez adierazitako ardura- eta babes-neurriak betetzen dira. 
BI5.4 Izan daitezkeen larrialdi-egoeretan, ezarritako kontrol-, ohartarazpen- edo alarma-prozedurei jarraikiz jarduten 
da. 
BI5.5 Larrialdi-egoerak kontrolatzeko dauden baliabideak modu eraginkorrean erabiltzen dira lan-ingurunearen 
barruan eta erabilera-egoera onean geratzen direla egiaztatzen da. 
BI5.6 Larrialdiko eta ebakuazioko planen probetan edo funtzionamenduan aurrez finkatutako jarraibideen arabera 
jarduten da. 
BI5.7 Istripua izanez gero, oinarrizko mailako lehen laguntzako teknikak aplikatzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Gatzun-tangak. Dosifikagailuak. Kubikagailuak. Toberak. Betegailu bolumetrikoak, solidoetarako, likidoetarako. Aurrez 
berotzeko makinak. Uhalak. Bereizgailuak. Abiadura-erregulagailuak. Ixteko makinak (eskuzkoak, automatikoak eta erdi-
automatikoak). Metalezko ontziak, beira, aluminioa, plastikoak, malgu esterilizagarriak. Kalitate-parametroak bizkor 
zehazteko aparatuak. Itxiera bikoitzaren hermetikotasuna neurtzeko tresnak. Ekipamenduak eta makinak babesteko 
gailuak. Ekipaje pertsonal higienikoa. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Produktuak ontziratuta eta itxita. Itxiera-kontrolen emaitzak. Ontziratutako produktuen segurtasunaren eta 
osasungarritasunaren bermea. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Ontzien, tapen eta estalkien espezifikazioak. Kalitate-proben erregistroak. 
Laneko prozedurei/argibideei buruzko eskuliburuak. Laneko eta gorabeheren parteak eta erregistroak. «In situ» kalitate-
proben emaitzak. 

 
 
 
 
 

4. gaitasun-atala:  
AMAIERAKO KONTSERBAZIO-TRATAMENDUEN APLIKAZIOA 
GIDATZEA, ESKATZEN DIREN KALITATE ETA HIGIENEKO 
ESPEZIFIKAZIOEI JARRAITUZ 

 

Kodea: UC0294_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Kontserbazio-tratamenduak aplikatzeko ekipamendu eta baliabide osagarriak prestatzea eta erabiltzeko moduan 
mantentzea, prozedurei buruzko eskuliburuen eta erabilerari buruzko argibideen arabera, produkzioa bermatzeko. 

BI1.1 Egiaztatzen da produkzio-eremua eta ganberak garbi eta baldintza egokietan daudela erabili ahal izateko. 

BI1.2 Lanaldi, txanda edo lote bakoitzaren hasieran eta bukaeran egiaztatzen da ganberen, 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. 
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BI1.4 Ganberak eta ekipamenduak aplikatu beharreko tratamendu-motaren eta produkzio-programaren arabera 

hautatzen eta prestatzen dira. 

BI1.5 Kontrol- eta erregulazio-elementuak, ixte-sistema, aireztapen-sistema eta ekipamenduen hozgarri-mailak 

egiaztatu egiten dira eta funtzionamenduaren anomaliak detektatzen dira, balioetsi egiten dira eta konpondu egiten 

dira edo mantentze-zerbitzuari jakinarazten zaizkio. 

BI1.6 Eragiteko aginte zehatzak erabiltzen dira beti eta ezarritako segurtasun-arauak eta -mekanismoak betetzen 

dira. 

LB2: Bero-tratamenduak aplikatzea produktuak pasteurizatzeko edo esterilizatzeko, prozedurei buruzko eskuliburuetako 
arauen arabera eta janarien kalitatea eta higienea bermatuta. 

BI2.1 Ekipamenduak eta baldintzak hautatu eta erregulatu egiten dira lortu beharreko produktuaren 

espezifikazioen eta egin beharreko tratamendu-motaren arabera, laneko argibideetan eta eskuliburuetan 

adierazitakoari jarraikiz. 

BI2.2 Ekipamenduak ezarritako moduan eta kantitatean kargatzen dira, produktu-fluxuak egin beharreko 

prozesuaren premiak betetzen dituela egiaztatzen da eta desbideratzeak zuzendu eta jakinarazi egiten dira. 

BI2.3 Tratamenduak irauten duen bitartean, denborak, tenperatura, prozesuaren homogeneotasuna, beroa 

sartzeko abiadura, presioa, kontrapresioa eta gainerako parametroak kontrolatu egiten dira eta prozedurari 

buruzko eskuliburuari dagokionez desbideratzerik baldin badago, dagozkion neurri zuzentzaileak hartzen dira. 

BI2.4 Produktuak ezarritako metodoaren bitartez hozten dira, eragiketaren argibideetan finkatutako tenperatura 

lortu arte. 

BI2.5 Prozesuaren garapenari buruz lortzen den informazioa ezarritako sisteman eta euskarrian erregistratzen eta 

artxibatzen da. 

LB3: Hotzeko produktuak, izoztuak edo ultraizoztuak lortzea, hotz industrialeko tratamenduak aplikatuta ezarritako 
baldintzetan eta janarien kalitatea eta higienea bermatuta. 

BI3.1 Prozedura-eskuliburuari jarraikiz, tratatu beharreko produktu-motaren (tenperatura, hezetasuna, denborak) 

araberako hozte- edo izozte-eredua hautatzen da. 

BI3.2 Ganberak, ekipamenduak eta baldintzak programatu eta erregulatu egiten dira hautatutako hozte- edo 

izozte-ereduaren arabera. 

BI3.3 Produktuak ganberetan eta tuneletan sartzeko eta jartzeko garaian, eskuliburuan eta laneko argibideetan 

adierazitako moduan, kantitatean eta abiaduran egiten dela egiaztatzen da. 

BI3.4 Hozte-prozesuan, tenperaturaren, hezetasunaren, permanentziaren eta aireztapenaren parametroak 

hautatutako ereduaren araberakoak direla egiaztatzen da aldizka eta sortzen diren desbideratzeak zuzentzen dira. 

BI3.5 Izozte-tratamenduak irauten duen bitartean tenperatura, hezetasuna, denbora, izozte-sarpen kurba eta sor 

litezkeen akatsak kontrolatzen dira eta, hala badagokio, hasierako baldintzak doitzen dira. 

BI3.6 Prozesuaren garapenari buruz lortzen den informazioa ezarritako sisteman eta euskarrian erregistratzen eta 

artxibatzen da. 

LB4: Prozesuan laginak hartzea eta saiakuntzak eta probak behar besteko zehaztasunez egitea, produktuaren kalitatea 
ezarritako espezifikazioekin bat datorrela ziurtatuta. 

BI4.1 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. 

BI4.2 Probak eta saiakuntzak —oinarrizkoak eta azkarrak— egiteko beharrezkoak diren tresnak egokiak dira eta 

erabiltzeko argibideetan eta egin beharreko eragiketaren argibideetan jasotakoaren arabera kalibratzen dira. 

BI4.3 Laginak prestatzeko eta probak edo saiakuntzak «in situ» egiteko ezarritako protokoloei jarraitzen zaie eta 

emaitzak eskatutako xehetasunarekin lortzen dira. 

BI4.4 «In situ» edo laborategian egindako proben edo saiakuntzen emaitzak ebaluatzen dira eta kalitate-

ezaugarriak eskatutako espezifikazioen barruan daudela ziurtatzen da. 

BI4.5 Produktuen propietate organoleptikoak ezarritako kalitate-eskakizunen barruan daudela egiaztatzen da. 

BI4.6 Desbideratzerik izanez gero, kalitate-eskuliburuan ezarritako neurri zuzentzaileak aplikatzen dira eta 

dagokion txostena egiten da. 

BI4.7 Kalitate-kontrolen eta -proben emaitzak ezarritako sistemaren eta euskarriaren arabera erregistratzen eta 

artxibatzen dira. 

LB5: Bere eskumeneko lan-egoeretan beharrezkoak diren babes-neurriak hartzea segurtasuna bermatzeko. 
BI5.1 Lanpostu edo lan-eremu bakoitzean eskatutako babes-ekipamendu pertsonalak behar bezala erabiltzen dira. 

BI5.2 Lan-eremuan (postua, ingurunea, zor-guneak) ez da arriskutsua izan daitekeen edo bestelako lanak egitea 

eragotziko duen elementurik izango. 
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BI5.3 Egiaztatzen da makinetan eta ekipamenduetan segurtasun-gailuak daudela eta funtzionatzen dutela, eta 

behar bezala erabiltzen direla eragiketetan. 

BI5.4 Kasu bakoitzean egokiak diren babes-neurriak hartuz manipulatzen dira produktuak. 

BI5.5 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 
Garraio-sistemak, uhalak, amaigabeak, eskorgak, orgak, esekigailuak, jasogailuak, garabiak. Unitate edo zelula 
klimatikoak, berogailuak edo hartzidura-ganberak, hartzidura-andelak, lehortzeko ganberak, lehortegi naturalak, ketzeko 
ekipamenduak. Pasteurizazio-ganberak, galdara irekiak. Autoklabe bertikalak, horizontalak, birakariak. Esterilizazio-
dorreak, esterilizagailu jarraituak. Tunelak, hozteko andelak. Hozteko ganberak. Izozteko tunela, izozteko ganberak, 
mantentzeko ganberak. Laginak hartzeko tresnak, zundak. Kalitate-parametroak bizkor zehazteko aparatuak. Datuak 
transmititzeko ekipamendu eramangarriak. Ekipamenduak eta makinak babesteko gailuak, kontzentrazio-ekipamenduak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Ozpinetako landareak, lehortuak. Landare-kontserbak, zukuak, kremogenatuak eta nektarrak. Izoztuak eta ultraizoztuak. 
Hotzeko aurrekozinatuak eta kozinatuak, izoztuak, pasteurizatuak, esterilizatuak, marmeladak eta saltsak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Produktuen espezifikazioak. Kalitate-proben emaitzak. Laneko 
prozedurei/argibideei buruzko eskuliburuak. Laneko eta gorabeheren parteak eta erregistroak. «In situ» kalitate-proben 
emaitzak. 

 



 
 

 
  Landare-kontserben fabrikazioa 
 

 
 

 
 

19 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

III PRESTAKUNTZA  

 
 

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
LANDARE-KONTSERBEN BILTEGIKO LANAK ETA KONTROLA 

 
 

2. prestakuntza-modulua:  
LEHENGAIEN PRESTAKETA ETA LANDARE-PRODUKTUEN 

ELABORAZIOA 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
LANDARE-KONTSERBEN ONTZIRATZEA 

 
 

4. prestakuntza-modulua:  
ELIKAGAI-KONTSERBEN AMAIERAKO TRATAMENDUAK 

 
 

5. prestakuntza-modulua:  
LANDARE-KONTSERBEN FABRIKAZIOKO LANEKOAK EZ DIREN 
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1. prestakuntza-modulua:  
LANDARE-KONTSERBEN BILTEGIKO LANAK ETA KONTROLA 
 

Kodea: MF0291_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0291_2: Landare-kontserben produkzio-prozesuan esku hartzen duten 

lehengaiak eta gai osagarriak hartzea, kontrolatzea eta balioestea, eta produktu bukatuak biltegiratzea eta bidaltzea. 
 

Iraupena: 50 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Salgaien eta landare-produktuen sarrerako eta irteerako baldintzak zerrendatzea konposizioari, kantitateari, egoera 
fisiko eta sanitarioari, babes-baliabideei eta erabilitako garraio-motari dagokienez. 

EI1.1 Sartzen diren salgaiei eta bidalketei atxiki beharreko dokumentazioa ezagutzea. 
EI1.2 Lehengaien eta materia osagarrien hornidura-kontratuen edo produktuen salmenta-kontratuen edukia aztertzea 
eta produktuak hartzean edo bidaltzean egin beharreko egiaztapenekin lotzea. 
EI1.3 Kantitateak kalkulatzeko, neurtzeko eta estimatzeko metodoak aztertzea.  
EI1.4 Landare-salgaien babes-sistemen ezaugarriak zehaztea: ontziak, enbalajeak, kokapena. 
EI1.5 Materia osagarriak eta produktuak eskaeraren arabera jasotzen direla eta paketatzean eta garraio-baldintzetan 
kalterik ez dutela izan egiaztatzea. 
EI1.6 Salgaiak hartzean eta bidalketaren aurretik egin beharreko egiaztapenak zehaztea. 
EI1.7 Garraiobideak bete behar dituen baldintzak zehaztea eta salgaiak garraiobidean nola kokatu deskribatzea. 

A2: Jasotako landare-materien eta hornitutako produktuen motak eta kalitatea egiaztatzeko prozedurak formulatzea 
eskatutako espezifikazioei dagokienez. 

EI2.1 Laginak hartzeko modu, kantitate eta tresna egokiak definitzea, prozedura-eskuliburuei jarraikiz egiteko. 
EI2.2 Lagina identifikatzeko eta laborategira eramateko prozedura azaltzea, ezarritako metodoaren arabera. 
EI2.3 Kalitate-parametroak bizkor zehazteko metodoak ondorioztatzea, salgai- edo produktu-mota bakoitzerako 
protokolorik egokiena kontuan izanik. 
EI2.4 Landare-kontserben fabrikazioan esku hartzen duten lehengai nagusien kalitate-estandarrak aztertzea. 
EI2.5 Landare-kontserben elaborazioan lortutako produktu nagusien kalitate-estandarrak aztertzea eta nahitaezkotzat 
jotzen diren probak zehaztea, baita fabrikatzailearen berezko espezifikoak ere. 
EI2.6 Kalitate-emaitzei buruz eta salgaiak eta produktu bukatuak onartzeari edo baztertzeari buruz egiten diren txosten-
motak, parteak, egoera-orriak eta bestelako erregistroak zerrendatzea. 

A3: Landare-kontserben industriako produktuak eta salgaiak biltegiratzeko prozedurak aztertzea eta kokapenak, denborak, 
baliabideak, ibilbideak eta manipulatzeko teknikak hautatzea. 

EI3.1 Kontserba-industrian erabiltzen diren biltegiratzeko sistemen ezaugarriak zehaztea eta bakoitzaren abantailak eta 
eragozpenak azaltzea. 
EI3.2 Elikagai-biltegietan gehien erabiltzen diren salgaien zamalanetarako, garraiorako eta barne-manipulaziorako 
ekipamenduen oinarrizko ezaugarriak, prestazioak, maneiatzeko eragiketak eta mantentze-lanak deskribatzea. 
EI3.3 Manipulatzeko baliabideak salgai tipoekin lotzea eta lotura hori bien ezaugarri fisikoetan eta teknikoetan oinarrituta 
justifikatzea. 
EI3.4 Biltegi batek indarreko araudiari jarraikiz bete behar dituen segurtasuneko neurri orokorrak deskribatzea. 
EI3.5 Kontserba-industrian, hozteko ganberek eta produktu izoztuak biltegiratzeko ganberek izan behar dituzten 
ezaugarriak (eraikuntzakoak eta teknikoak) adieraztea. 
EI3.6 Landare-produktuak edo -materiak manipulatzeko plana diseinatzea eta biltegiratzeko sistemarik egokiena, 
kokapena eta barne-mugimendua, zamalanak, instalazioaren barruko garraioa, zainketak eta segurtasun-neurriak 
nabarmentzea 

A4: Biltegiko barne-erabilerarako dokumentazioa deskribatzea eta betetzea, bai hartzeetarako, bai bidalketetarako. 
EI4.1 Hartzearekin, biltegiratzearekin, barne-banaketarekin eta bidalketarekin loturiko administrazio-prozedurak azaltzea.  
EI4.2 Salgaiaren funtzioa, jatorria eta xedea zehaztea eta horrekin loturik erabiltzen diren dokumentuen edukia 
interpretatzea. 
EI4.3 Fabrikazio-instalazioaren barruan, barne-hornidurak dagozkien produkzio-prozesuekin eta atxikitako 
dokumentazioarekin lotzea. 
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EI4.4 Kanpo-eskaerei buruzko dokumentazioa bezeroarekin adostutako espezifikazioekin (kantitatea, kalitatea, 
entregatzeko datak, zenbat izakin dagoen, produktuaren prestaketa, identifikazioa eta bestelakoak) lotzea. 
EI4.5 Produktuen sarrerako, biltegiko, hornidurako eta irteerako dokumentuak identifikatzea landare-kontserben 
fabrikazioan ohiko moduan ezartzen diren erregistratzeko eta artxibatzeko sistemekin. 

A5: Izakinak kontrolatzeko eta inbentarioak egiteko prozedurak aplikatzea. 
EI5.1 Biltegiko kontrolak sortutako informazioa enpresako beste unitate edo departamentu batzuen premiekin lotzea. 
EI5.2 Elikadura-industrian gehien erabiltzen diren biltegiko kontrol-sistemak eta -euskarriak alderatzea eta zerrendatzea, 
aplikazio eta guzti. 
EI5.3 Gehieneko stockaren, stock optimoaren, segurtasun-stockaren eta gutxieneko stockaren kontzeptuak azaltzea eta 
horiek kalkulatzeko esku hartzen duten aldagaiak identifikatzea. 
EI5.4 Inbentario bat eta hornidurako edo bidalketako premiak abiapuntu hartuta, biltegiko mugimenduak biltzen dituen 
kasu bat planifikatzea. 

A6: Biltegia kontrolatzeko ekipo eta programa informatikoak erabiltzea eta horien baliagarritasunak bereiztea. 
EI6.1 Aplikazio informatikoak instalatzea, ezarritako espezifikazioei jarraikiz. 
EI6.2 Instalatutako aplikazioen funtsezko prozedurak eta funtzioak identifikatzea. 
EI6.3 Landare-produktuen biltegi baten mugimendu nagusiei buruzko kasu bat planifikatzea, biltegian programa 
informatiko bat erabilita. 
EI6.4 Biltegiko kontrol-dokumentuak eta salgaien eta amaitutako produktuen mugimendu-dokumentuak erregistratzea 
eta artxibatzea, euskarri informatikoan. 

 

Edukiak: 
1. Salgaien hartzea eta bidalketa kontserba-industrian. 

- Hartzean eta bidalketan egiten diren eragiketa eta egiaztapen orokorrak. 
- Kontratu-motak eta -baldintzak. 
- Sarrerako, irteerako eta bidalketako dokumentazioa. 
- Eskaera baten konposizioa eta prestaketa. 
- Kantitateak neurtzea eta pisatzea. 
- Salgaiak babestea. 
- Kanpo-garraioa. 
- Garraiatzeko baldintzak eta garraiobideak. 
- Soltekoak eta ontziratuak. 
- Salgaien kokapena garraiobidean. 

• Latorrizko ontzien babesa. 

• Beirazko ontzien babesa. 

• Enbase laminatuen babesa. 

• Izoztutako produktuen babesa. 

- Salgaiak kargatzea eta deskargatzea. Makinak eta ekipamenduak. 

2. Landare-kontserben eta materien barne- eta kanpo-garraioa. 
- Landare-kontserben industrian erabilitako garraiobideak. 

• Errepidez: Kamioiak eta furgonetak. Kamioi-mota guztiak. 
• Aire bidez. Produktu-motak. 
• Itsasoz. Produktu-motak. 

- Garraiorako ontziak, enbalajeak eta enbaseak. 
- Salgaien identifikazioa. 

- Salgaien kokapena: Produktu freskoa. Ontziratutako produktua. 
- Bidalketei atxikitako dokumentuak. 

• EB barruan. 

• EBtik kanpo. 
- Barne-garraioa instalazioaren barruan. 

• Biltegitik produkziora. 

• Produkziotik produktu bukatuen biltegira. 

• Biltegitik biltegira. 

• Dokumentazioa: Hornidura-eskaerak, irteerako erregistroak, artxiboak. 
- Barneko garraiobideak. 
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3. Landare-produktuen eta materien hartzeko eta irteerako kontrolak. 
- Kontserba-industriako lehengai nagusien ezaugarriak. 

• Materia oso galkorrak. 

• Materia galkorrak. 

• Materia ez oso galkorrak. 

• Iraupen ertainerako prestatutako materiak. 

- Sarrerako kontrolak eta erregistroak landutako produktuaren trazabilitatea lortzeari begira. 

- Hartutako lehengaien laginak hartzea. Prozedura-eskuliburua. 
• Unea eta tokia. 

• Forma. 

• Laginak hartzeko eta neurtzeko ekipamenduen maneiua. 

• Laginaren identifikazioa. 

• Lagina laborategira eramatea. 

-  Landare-lehengaien kalitate-kontrola bizkor zehaztea. 

• Prozedurak. 

• Erregistroak. 

• Balioespena: Onartzea edo baztertzea. 
- Garraiorako prest dauden produktu bukatuen eta kontserben kontrola. 

• Laginketa. 

• Zenbaketa. 

• Erregistroak. 

4. Landare-kontserben eta materien biltegiratzea. 

- Biltegiratze-sistemak. Biltegi-motak. 
• Atmosfera kontrolatuko ganberak. 

• Hozteko ganberak. 

• Izoztutako produktuen ganberak. 

• Aldatutako ingurunerik ez duten ganberak edo biltegiak. 

- Hotz-ganberak: Funtzionamendua eta ezaugarriak. 
- Biltegiratu beharreko produktuak edo materiak komeni zaion biltegi-motarekin duen lotura. 

- Salgaien sailkapena eta kodifikazioa. 

• Sailkapen-irizpideak: iraungipen-data, baliagarritasuna, tamaina, erresistentzia eta bestelakoak. 
• Kodetzeko teknikak eta baliabideak. 

• Salgaien markatzea. 

• Ekipamenduan osaera, funtzionamendua eta maneiua. 

• Zamalanetarako eta barne-garraioko ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanak. 

- Barneko manipulazioko eta lekualdaketako ekipamenduak eta prozedurak. 

• Zamalanetarako metodoak.  
• Garraiorako eta barne-manipulaziorako sistemak. 

• Ekipamenduan osaera, funtzionamendua eta maneiua. 

- Salgaien kokapena. 

• Kokapen-metodoak, mugak. 

• Lekuaren aprobetxamendu optimoa. 

• Biltegiratzeko guneen seinaleztapena. 

- Barne-dokumentazioa. 

- Sarrerako eta irteerako erregistroak. Hartze-fitxak. 
- Erreklamazioen eta itzulketen dokumentazioa. 

- Irteerako eta bidalketako aginduak. Albaranak. 
- Izakinen kontrola, segurtasun-stocka, gutxieneko stocka, errotazioak. 

- Inbentarioak. Motak eta bakoitzaren helburua. 
- Kontserbazioko baldintza orokorrak. 

• Ingurune-kontrola, tenperatura, aireztapena, hezetasuna, gasak. 
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• Adizkako azterketa in situ. Egiaztapenak. 

5. Biltegi-kontrola kontserba-industrian. 
- Sartzen diren materiak eta ateratzen diren produktuak kontrolatzeko prozedurak biltegietan. 

• Izakinen kontrola. 

• Inbentarioak egitea. 

• Altak eta bajak. 

- Biltegi-kontroleko sistemak eta euskarriak kontserba-industrian. 

- Biltegiko aurreikuspenak eta izakinak enpresako beste departamentuekin lotzea. 

- Gehieneko, gutxieneko eta segurtasuneko stockaren kontzeptuak. Kalkuluak. 
- Stock-motak. 

• Lehengaiak: 

• Osagaiak. 

• Fabrikazioan dauden produktuak. 

• Erdi-amaituta dauden produktuak. 

• Amaitutako produktuak. 

• Azpiproduktuak. 

• Ontziak eta enbalajeak. 

- Biltegiko mugimenduari buruzko oinarrizko kontzeptuak. 

• Erabilgarri dagoen stocka. 

• Bete gabe dauden hornidurak. 

• Aribideko eskaerak. 

• Zerbitzatutako barne-hornidurak. 

• Bidalitako produktuak. 

• Itzulketak. 

- Inbentarioen kontaketa fisikoak. Balioespena. 
- Biltegia kontrolatzeko aplikazio informatikoak. 

- Biltegia kontrolatzeko aplikazio informatikoen funtsezko prozedurak eta funtzioak. 

• Aplikazioaren hasierako parametroak. 

• Aldaketak produktuen, hornitzaileen eta bezeroen fitxategietan. 

• Izakinen eguneratzea: sarrerak eta irteerak. 
• Biltegi-kontroleko dokumentuan maneiua eta inprimaketa. 

• Inbentarioak egitea. 

- Kanpoko eta barneko garraioaren erregistro informatikoa. 

 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
LEHENGAIEN PRESTAKETA ETA LANDARE-PRODUKTUEN 
ELABORAZIOA  
 

Kodea: MF0292_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0292_2: Lehengaiak prestatzea, ondoren elaboratzeko eta tratatzeko, 

betiere beharrezko kalitatea, higienea eta segurtasuna bermatuz. 
 

Iraupena: 150 ordu 
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2.1 prestakuntza-atala 
LANDARE-PRODUKTUEN ELABORAZIOA 
 
Kodea: UF1277 
 

Iraupena: 90 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Landare-produktuak prestatzeko prozedurak aztertzea, beharrezkoak diren eragiketak, sartzen eta ateratzen diren 
produktuak eta erabilitako makinak eta ekipamenduak baliabideak lotuz, eta lehen mailako mantentze-eskakizunak 
identifikatzea. 

EI1.1 Prozesua gauzatzeari (blokeen diagramak, produktu-fluxua) buruzko dokumentazio teknikoa, elaborazioen fitxa 
teknikoak eta prozedurari eta kalitateari buruzko eskuliburuak interpretatzea. 
EI1.2 Prozesua gauzatzeko 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 Kontserbak eta zukuak egiteko prozesuak eta prozedurak sartzen eta ateratzen diren produktuekin eta 
beharrezkoak diren ekipamenduekin lotzea, eta bakoitzaren eragiketa-sekuentzia eta oinarriak deskribatzea. 
EI1.4 Prestaketako eta elaborazioko prozesuak kontserbagintzako tratamenduko eta ontziratzeko prozesuekin lotzea. 
EI1.5 Makinen eta ekipamenduen, erregulazioko, kontroleko eta segurtasuneko gailuen atalak eta oinarrizko osagaiak 
azaltzea eta horien funtzionamendua zehaztea, baita landare-kontserbak eta -produktuak prestatzean eta lantzean 
sortzen diren anomalia ohikoenak ere. 
EI1.6 Landare-kontserbak eta -produktuak egiteko makinen eta ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanetako 
eragiketak zehaztea. 

A2: Lehengaiak kalibratzeko, garbitzeko, hautatzeko eta egokitzeko teknikak aplikatzea, prozesua antolatuta, beharrezkoak 
diren makinak trebetasunez eta segurtasunez erabilita eta eskatzen den kalitatea lortuta 

EI2.1 Elaborazio-prozesu osoan lehengaiak behar bezala prestatzearen eta normalizatzearen garrantzia balioestea. 
EI2.2 Lehengaiek izan beharreko ezaugarriak identifikatzea, elaborazio-prozesuan eskatutako espezifikazioei 
dagokienez. 
EI2.3 Frutak eta barazkiak kalibratzeko, garbitzeko, hautatzeko eta prestatzeko metodoak (eskuzkoak eta mekanizatuak) 
deskribatzea eta, kasuan kasu, beharrezkoak diren ekipamenduak eta eragiteko baldintzak adieraztea. 
EI2.4 Lehengaiak hautatzeko, garbitzeko eta prestatzeko eragiketak antolatzea, lehengaien kalitate, egoera eta lortu 
beharreko produktua kontuan izanik. 
EI2.5 Sortzen diren azpiproduktuak eta hondakinak, horien baliagarritasuna, eta bereizteko eta biltzeko metodoak 
deskribatzea. 

A3: Lehengaiak eta produktuek egonkortzeko, kontserbatzeko edo osagarri moduan erabiltzen diren disoluzioak edo 
baliabide solidoak gaika aplikatzea. 

EI3.1 Egonkortzeko, kontserbatzeko eta osagarri moduan erabiltzen diren produktu-moten (gazituak, ongailuak, likido 
estalgarriak, almibarrak eta abar) ezaugarriak zehaztea. 
EI3.2 Lehengaietan eragiten dituzten ondorioak azaltzea eta esku hartzen duten prozesuekin lotzea. 
Ei3.3 Formulazio-espezifikazioak interpretatzea eta, kasuan kasu, prestatzeko baldintzak adieraztea. 
EI3.4 Substantzia kontserbagarri-egonkortzaileetan, tenperaturaren, azidotasunaren, hezetasunaren, sarpenaren 
parametroak eta bestelakoak elaborazio-prozesu osoan eta produktu bukatuaren iraungipen-datara bitarte berdin 
egongo direla kontrolatzea. 

A4: Prestaketa egitea produktu konposatuen formulazioari, nahasketari, dosifikazioari eta homogeneizazioari jarraikiz eta 
eskatutako kalitatea lortzea, higiene- eta segurtasun-baldintzetan. 

EI4.1 Marmeladak, pureak, saltsak, zukua, kremogenatuak eta nektarrak egiteko formulak interpretatzea, osagaiak, 
osagai horiek gehitzeko behar den egoera, helburua eta dosifikazio-marjinak ezagutuz. 
EI4.2 Nahasketa-motak (oreak, emultsioak, gelak) bereiztea eta horien ezaugarriak eta portaera azaltzea. 
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EI4.3 Elaborazioan erauzteko, argitzeko, mamia kentzeko, homogeneizatzeko, nahasteko, oratzeko, emultsionatzeko eta 
gelifikatzeko erabiltzen diren metodoak deskribatzea, produktu-mota desberdinekin lotuz, eta adieraziz, kasu bakoitzean, 
beharrezkoak diren ekipamenduak eta eragiketa-baldintzak. 
EI4.4 Produktu konposatuaren azken emaitza kontrolatzea, ore likidoak produktuaren espezifikazioetan eskatutako 
fluidotasuna eta biskositatea izan ditzan. 
EI4.5 Esentzia-olioak eta aromak berreskuratzeko eragiketetan eta zukuak egiteko eragiketetan beharrezkoak diren 
doikuntzak, zuzenketak eta zainketak zehaztea. 

A5: Landare-produktuetan oinarritutako plater aurrekozinatuak eta kozinatuak egiteko beharrezkoak diren kozinatzeko 
tekniken ezaugarriak zehaztea, teknika horiek aplikatzea eta eskatutako kalitatea lortzea, higiene- eta segurtasun-
baldintzetan. 

EI5.1 Plater aurrekozinatu eta kozinatu nagusien osagaiak ondorioztatzea eta osagai horiek lortu nahi diren ezaugarri 
organoleptikoekin lotzea. 
EI5.2 Kozinatutako zenbait plateren «sukalde-formula» azaltzea eta osagaiak, dosifikazioa eta tratamendua 
zerrendatzea. 
EI5.3 Produktu kozinatuak prestatzen erabiltzen diren sueztitzeko, egosteko, gisatzeko eta erretzeko teknikak 
deskribatzea eta, kasuan kasu, lortu nahi diren helburu teknikoak, beharrezkoak diren ekipamenduak eta eragiketa-
baldintzak adieraztea. 
EI5.4 Plater prestatuetan erabiltzen diren saltsak, betegarriak eta estaldurak prestatzeko teknikak deskribatzea eta 
osagaiak behar bezala gehitzen direla, denborak, konbinazio-denborak, biskositatea, egonkortasuna eta 
homogeneizazioa kontrolatzea. 
EI5.5 Muntaketako edo konposizioko eragiketak (eskuzkoak eta mekanizatuak) identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea 
eta, kasuan kasu, lortu nahi diren helburu teknikoak, beharrezkoak diren ekipamenduak eta eragiketa-baldintzak 
adieraztea. 

A6: Laugarren gamako produktuak egiteko tekniken ezaugarriak zehaztea eta teknika horiek sistematizatzea, hotzaren 
kontrolari eta eskatutako kalitate- eta higiene-mailari eutsita. 

EI6.1 Laugarren gamarako diren berdurak eta barazkiak prestatzeko erabiltzen diren hautatzeko, garbitzeko eta 
zatikatzeko teknikak deskribatzea. 
EI6.2 Laugarren gamako landareak manipulatzeko eta prestatzeko garaian bete behar diren baldintzak (inguruneari eta 
norberari dagozkionak) identifikatzea. 
EI6.3 Laugarren gamako produktuen osagaiak ezagutzea, baita bakoitzaren dosifikazioa ere. 
EI6.4 Produktuaren osagaiak prestatzeko garaian, fabrikatzaileak adierazitako espezifikazioekin bat datorren 
aurkezpenari eusteko moduan egin behar da 

 

Edukiak: 
1. Landare-kontserben eta -produktuen elaborazio industriala. 

- Kontserba-industria. Nozio orokorrak. 
• Kontserba-industria Espainian, EBn eta munduan. 

• Industria-motak lehengaien eta azken produktuaren arabera: Ontziratutako barazkien eta fruten kontserbazioa, 
izoztuak, hotzekoak, saltsak, aperitiboak, ozpinetakoak, prestakin freskoak, kozinatuak eta zukuak. 

• Landare-elaboratuen eta -kontserben instalazioak: Gunearen osaera eta banaketa. 
• Kontserbak artisau-moduan egitea. Ezaugarriak. 

- Elikagaiak kontserbatzeko metodoak: Beroaren bidez, hotzaren bidez, deshidratazioa, liofilizazioa, ekintza 
kimikoaren bidez. 

- Instalazio osagarriak: Beroaren, hotzaren, uraren, airearen… produkzioa. 
- Prozesuaren dokumentazio teknikoa: Diagramak, fitxa teknikoak, eskuliburuak, parteak eta txostenak. 
- Elaborazio-prozesuaren faseak eta oinarrizko eragiketak. Prozesuen eskemak. Departamentu eta sekzioen arteko 

erlazioa instalazio batean. 
- Prestaketako eta elaborazioko makinak eta ekipamendu generikoak. 

• Funtzionamendua, osagaiak eta funtsezko elementuak. 

• Erregulazioa, kontrola eta segurtasuna. 

• Prestaketan eta elaborazioan ohikoenak diren anomaliak. 

• Instalazio osagarriekiko mendetasuna eta lotura. 
- Makinen eta ekipamenduen mantentze-lanetako oinarrizko eragiketak. 

• Garbiketa, lan-eremua barnean hartuta. 

• Prest jartzea: Koipeztatzeak, egiaztapenak, piezen ordezpena. 
• Abiatzea eta gelditzea. Anomaliak detektatzea. 
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• Mantentze-lanetako txostenak eta parteak. 

2. Lehengaiak hautatzea eta egokitzea. 
- Kontserba-industriaren elaborazio eta prestaketa nagusietan esku hartzen duten lehengaiak. 

• Berdurak eta barazkiak. 

• Lekaleak eta zerealak. 

• Frutak eta fruituak. 

• Substantzia kontserbagarriak eta egonkortzaileak. 

• Ura. 

- Landare-lehengaien hautaketa eta prestaketa. Metodoak. 
• Eskuzko metodoak. Ezaugarriak. 
• Metodo mekanizatuak. Ekipamenduak eta makinak. 
• Metodo mistoak. 

• Kalitate-kontrolak, erritmoa eta segurtasuna 
- Zatiak kentzea, zatitzea edo zatikatzea, galdarraztatzea. 
- Azpiproduktuen (aprobetxamendua) eta hondakinen bilketa. 

3. Egonkortzeko, kontserbatzeko eta osagarri moduan erabiltzen diren soluzioak eta baliabideak 
- Kontserbagarri unibertsalak: Gatza, azukrea, azidoak, mikroorganismoak. 
- Egonkortzeko, kontserbatzeko eta osagarri moduan erabiltzen diren produktuen prestaketa. 

• Gazituak. 

• Ongailuak. 

• Likido estalgarriak. 

• Almibarrak. 

• Bestelako gehigarriak: Gelak, almidoiak, antioxidatzaileak, koloratzaileak, edulkoratzaileak, zapore-
aldarazleak. 

- Baimendutako gehigarriak. Serie-zenbakiak (E). Naturalak eta sintetikoak. Elikadura-kodea. 
- Kontserbatzeko eta egonkortzeko erabiltzen diren soluzioak eta baliabideak gehitzeko baldintzak. 

- Prestaketako eta gehitzeko ekipamenduak. Prest jartzea eta maneiua. 

4. Produktu konposatuen elaborazioa. 
- Honako hauek egiteko teknikak: Marmeladak, saltsak, pureak. 

• Konposizioa. 

• Osagaien kalkulua. 

• Hutseko prozesuak. 

• Ekipamendu espezifikoak, prest jartzea eta maneiua. 
- Zukuak, kremogenatuak eta nektarrak egiteko teknikak. 

• Konposizioa. 

• Osagaien kalkulua. 

• Kontzentrazioa. 

• Ekipamendu espezifikoak, prest jartzea eta maneiua. 

- Honako hauek egiteko teknikak: zitrikoen zukuak. 
• Konposizioa. 

• Osagaien kalkulua. 

• Kontzentrazioa. 

• Aromak berreskuratzea. 

• Olio esentzialen erauzketa. 

• Ekipamendu espezifikoak, prest jartzea eta maneiua. 

5. Nagusiki landare-oinarria duten plater aurrekozinatuak eta kozinatuak. 
- Plater aurrekozinatuaren eta plater kozinatuaren definizioa. Adibideak. 
- Sukalde-formula. Oinarrizko osagaiak, ongailuak eta gozagarriak. 
- Plateraren ezaugarri organoleptikoak; testura, zaporea, hezetasun-maila, ondoko tratamenduarekiko erresistentzia, 

aroma, erreologia…. 

- Platera hobetzeko eta egonkortzeko gehigarriak: Almidoiak, zapore-indartzaileak (GMS), emultsionatzaileak. 
- Sukalde-teknikak. Zerrenda. Egostearen efektuak. 

• Beroaren eta masaren transferentzia bidezko metodoak. 

• Bero hezearen bidezko metodoak: irakitea, lurruna eta presioa, su txikian. 
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• Bero lehorraren bidezko metodoak: labea, plantxa, grilla. 
• Frijitzea. 

• Mikrouhin-labea. 
- Nutrizio-aldaketak eta -galerak saihesteko kontuan izan beharrekoak. 

• Egosteagatiko aldaketak. 

• Txigortze ez-entzimatikoa. (Maillard-en erreakzioa). 
• Alterazioak frijitzean. 

• Aldaketak mikrouhin-labean. 

• Agente txantxartzaileak labean erretzean. 
- Plater aurrekozinatuak eta kozinatuak prestatzeko oinarrizkoak diren ekipamenduak eta lanabesak. 
- Plater kozinatuen muntaketa eta aurkezpena. 

6. Laugarren gamako produktuak. 
- Laugarren gamako barazkien definizioa eta erabilera. Barazki freskoen merkatua. 
- Prestaketa: hautaketa, garbiketa, zatikatzea. 
- Ingurune-ezaugarriak prestaketa-instalazioan. 

- Laugarren gamako landare-produktuen manipulazioa. Ekipamenduak eta instalazioak.  
- Laugarren gamako produktuen adibideak. Osagaiak. 

 

2.2 prestakuntza-atala 
PROZESUEN KONTROLA, ETA SEGURTASUNA ETA HIGIENEA 
 
Kodea: UF1278 
 

Iraupena: 60 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6, LB7, LB8 eta LB9 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Landare-produktuen eta -kontserben kalitatea kontrolatzea ezarritako prozedurei eta kalitatea ziurtatzeko araudiei 
jarraikiz. 

EI1.1 Kalitate-kontrolari dagozkion kontzeptuak definitzea eta landare-produktuen eta -kontserben elaborazio-
prozesuaren hasierarekin, prozesuarekin berarekin eta amaierarekin lotzea. 
EI1.2 Landare-produktuen eta -kontserben fabrikazioan kalitate-plana aplikatzea, arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen 
analisiaren prozedura-eskuliburuei jarraikiz. 
EI1.3 Landare-produktuen eta -kontserben elaborazio-prozesuan desbideratzeren edo anomaliaren bat ikusiz gero, 
neurri zuzentzaile egokiak hautatzea. 
EI1.4 Errendimendu-ratioak laneko argibideetan ezarritako marjinen barruan daudela ziurtatzea. 
EI1.5 Laneko eskuliburuan aipatutako laginak hartzea landare-kontserben eta bestelako landare-produktuen elaborazio-
prozesuan, ezarritako protokoloari jarraikiz. 
EI1.6 Egiaztapenak eta kontrol bisualak edo estimazio-kontrolak egiteko «in situ» proben edo saiakuntzen ezaugarriak 
zehaztea elaborazio-prozesu osoan, emaitzak lortzea eta behatutako gorabeherak jakinaraztea eta/edo erregistratzea. 
EI1.7 Laginak laborategira edo esleitutako tokira eramatea kontu handiz, ezarritako prozedurari jarraikiz. 

A2: Kontserben elaborazio-eragiketetan laneko higiene- eta segurtasun-arauak aplikatzea. 
EI2.1 Ezarritako segurtasun- eta higiene-arauak interpretatzea. 
EI2.2 Lanpostuaren arrisku pertsonalak identifikatzea. 
EI2.3 Lanpostuaren segurtasuneko eta larrialdiko seinaleak eta neurriak interpretatzea. 
EI2.4 Manipulatu eta elaboratu bitartean landare-produktuek eta -kontserbek pairatzen dituzten alterazio nagusiak 
deskribatzea, produktuan duten eragina balioestea eta kausa eragileak ondorioztatzea. 
EI2.5 Istripu-kasuan erabil daitezkeen alarmak, ohartarazpenak eta laguntza-eskaerak identifikatzea. 
EI2.6 Landare-elaboratuen fabrikazioan lan egiten duten langileek bete beharreko higiene pertsonaleko neurriak 
aztertzea, baita lan-eremuak bete beharrekoak ere. 

A3: Kontserba-industriaren jarduerak direla medio ingurumenean izan daitezkeen arriskuak eta ondorioak aztertzea. 
EI3.1 Landare-kontserben eta -elaboratuen industriak ingurumenean dituen eragin-faktoreak identifikatzea. 
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EI3.2 Sortutako hondakin-motak beren jatorriaren, egoeraren, birziklapenaren eta arazte-premiaren arabera sailkatzea. 
EI3.3 Landare-kontserben eta -elaboratuen industriak sortutako hondakinek, kontaminatzaileek eta bestelako afekzioek 
ingurunean eragiten dituzten ondorioak ezagutzea. 
EI3.4 Ingurunea babesteko neurriek —derrigorrezkoek eta borondatezkoek— duten garrantzia justifikatzea. 
EI3.5 Landare-kontserben eta -elaboratuen industriaren jarduerei aplika dakiekeen ingurumen-araudia —kanpokoa eta 
barnekoa— identifikatzea. 
EI3.6 Hondakinak toki eta modu espezifikoetan biltegiratzen edo uzten direla egiaztatzea, ezarritako argibideen eta 
indarreko legezko arauen arabera. 
EI3.7 Produkzioko eta biltegiratzeko eragiketetan energia eta ura aurrezteko oinarrizko neurriak deskribatzea. 
EI3.8 Elaboratutako landare-produktuen eta -kontserben fabrikazioaren ondoriozko botatzeko edo soberako produktuak 
biltzeko, hautatzeko, birziklatzeko, arazteko, desagerrarazteko eta botatzeko teknika nagusiak azaltzea. 

A4: Elaboratutako landare-produktuak eta -kontserbak fabrikatzeko prozesuan segurtasun eta higiene pertsonalak 
bermatzeko beharrezkoak diren prebentzio- eta babes-neurriak aplikatzea. 

EI4.1 Lanpostu edo lan-eremu bakoitzean eskatutako babes-ekipamendu pertsonalak identifikatzea. 
EI4.2 Landare-elaboratuen fabrikazio-prozesuan erabiltzen diren materialen, makinen eta produktuen maneiuan 
langilearen eta kontsumitzailearen osasungarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren higiene pertsonaleko neurriak 
ezagutzea eta hartzea. 
EI4.3 Landare-elaboratuen fabrikazio-prozesuan erabiltzen diren makinetan eta ekipamenduetan segurtasun-gailuak 
bereiztea eta horien erabilgarritasuna eta eraginkortasuna egiaztatzea nahitaezkoa denean.  
EI4.4 Babesgabezia-egoeraren bat, istripuren bat edo osasunerako arriskuren bat izanez gero, landare-elaboratuen 
eta -kontserben fabrikazio-prozesuko eragiketetan jarraitu beharreko neurri egokiak zehaztea segurtasun- eta higiene-
eskuliburu espezifikoetako aginduen arabera. 
EI4.5 Ingurumeneko jardunbide egokien planean kontuan izan beharreko alderdiak deskribatzea, sortutako hondakinek 
ez dezaten langileen osasunerako arriskurik eragin. 

 

Edukiak: 
1. Kalitate-kontrola landare-kontserben eta bestelako landare-elaboratuen fabrikazio-prozesuetan. 

- Kontzeptu nagusiak: Kalitate-kontrolari buruzko plana, trazabilitatea, prozeduren eskuliburuak, arriskuen eta 
kontrol-puntu kritikoen analisi-sistema, elikadura-kodea, Europako araudia. Adibideak. 

- Kalitate-parametroak zehazteko oinarri fisiko-kimikoak. 
- Trazabilitatearen jarraipena. 
- arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistema landare-kontserben eta -elaboratuen fabrikazioan. 
- Kontserba-industriaren aribideko eta elaboratutako produktuen, azpiproduktuen eta hondakinen oinarrizko 

zehaztapen kimikoak. 
- Errendimendu-ratioak landare-kontserben eta -elaboratuen fabrikazioan. 
- Neurri zuzentzaileak produkzio-prozesuetan sor daitezkeen gorabehera eta anomalia nagusietan. 

• Kantitate edo pisu okerrak. 

• Kalteak ontzi edo enbaseetan. 

• Zatiketa-akatsa. 

• Nahaste ez-proportzionatuak. 

• Osagai desegokiak. 

• Lehengaien hautaketako, garbiketako eta prestaketako hondarrak. 

• Nahi ez diren produktu eta substantziak. 

• Desbideratze organoleptikoak. 

• Itxiera akastunak. 

• Gehiegizko hutsa. 
- Laginak hartzea landare-kontserben eta -produktuen elaborazio-prozesuetan. 

• Laginketa-prozedurak: unea; tokia, modua eta kantitatea. 
• Laginak hartzea «in situ» egiaztatzeko. 

• Laginak hartzea laborategira bidaltzeko. 

• Azken produktuaren laginak hartzea. 

• Proba eta saiakuntza azkarretarako tresnak. 

• Laginaren identifikazioa. 

• Emaitzen ebaluazioa zehaztutako eskakizunen arabera. 

• Egindako proben eta kontrolen erregistroa eta artxibatzea. 
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2. Produktuen osasungarritasuna eta segurtasuna landare-elaboratuen eta -kontserben fabrikazioan. 
- Janarien oinarrizko mikrobiologia. 

• Landare-materiei eta -produktuei eragiten dieten mikroorganismoak. 

• Bakterioak: eragina eta aplikazioa kontserba-industrian. 
• Legamiak: eragina eta aplikazioa kontserba-industrian. 
• Lizunak: eragina eta aplikazioa kontserba-industrian. 
• Birusa. 

- Elikagaien eta, bereziki, landare-elaboratuen alterazioak eta eraldaketak. 

• Transmisioko eta infektatzeko mekanismoak. Giza faktorea. 
• Produktuetan gertatzen diren eraldaketak eta aldaketak. 

• Osasunerako arriskuak. 

• Jatorria elikagaietan duten intoxikazio eta toxiinfekzio nagusiak. 
- Higieneari buruzko arauak eta neurriak landare-kontserben eta -elaboratuen industrian. 

• Sektoreari aplika dakiokeen araudia. 

• Higiene pertsonaleko neurriak: Jantziak, kutsatzeak, garbitasun pertsonala, jarduerak… 
• Instalazio eta ekipamenduen higiene-baldintza orokorrak. 

• Elikagaietan eta, bereziki, landare-elaboratuetan izaten diren alterazio larrien detekzioa eta sintomatologia. 
- Instalazioen eta ekipamenduen garbiketa landare-kontserben eta -elaboratuen industrian. 

• Garbiketaren kontzeptua eta mailak. 

• Garbiketarako, desinfekziorako, esterilizaziorako, intsektu-garbiketarako eta arratoi-garbiketarako produktuak. 

• Garbiketa-sistemak eta ekipamenduak (eskuzkoak eta automatikoak). 

• Eremuak eta ekipamenduak isolatzeko eta seinaleztatzeko teknikak. 

3. Landare-produktuen elaborazio-industrian sortutako hondakinak biltzeko, arazteko eta botatzeko 
eragiketak. 
- Ingurumenaren gaineko eragin-faktoreak landare-kontserben eta bestelako landare-produktuen prestaketako eta 

elaborazioko prozesuetan. 
- Elaboratu nagusietan sortzen diren hondarrak; hona hemen elaboratu nagusiak: 

• Barazki-kontserbak. 

• Fruta-kontserbak. 

• Marmeladak eta bestelako oreak. 

• Zukuak, kremogenatuak eta nektarrak. 

• Ozpinetakoak. 

• Plater kozinatuak. 

• Aperitiboak eta snack-ak. 

• Izoztuak. 

• Laugarren gama. 
- Sortutako hondakinen sailkapena jatorriari, birziklatzeari edo aprobetxamenduari dagokionez, eta arazteko eta 

tratatzeko premiarik ba ote duen kontuan hartuta. 

- Hondakin nagusiek ingurunean eragiten dituzten ondorioak: kutsadura, ingurune-inpaktua, espazioaren okupazioa, 
zikinkeria… 

- Ingurune-araudia. Inplikatutako legeria. 
- Ingurunea babesteko neurriak elaboratuen instalazioan, biltegietan, ganberetan eta instalazioetan. 

• Bilketa eta metaketa. 

• Solidoen tratamendua. 

• Uren tratamendua. 

• Hondakinak instalaziotik kanpo eramatea. 

- Hondakinen biltegiratzea edo metaketa. Hartu beharreko neurriak. 
- Energia aurrezteko neurriak. Instalazio osagarrien kontrola. 

4. Laneko osasuna landare-kontserben eta bestelako landare-elaboratuen fabrikazio-prozesuetan. 
- Babes-ekipamendu pertsonalak lan-eremuan. 
- Higiene-neurriak produktuen eta ekipamenduen manipulazioan eta eragiketetan kalte pertsonalak prebenitzeko. 

• Araudi orokorra elikagaien fabrikazioan. 

• Landare-elaboratuen fabrikaziorako araudi espezifikoa. 
- Segurtasun pertsonaleko gailuak makinetan eta ekipamenduetan. 

- Segurtasun-gailuen egiaztapenak eta prest jartzeak.  
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- Lan-eremuan istripurik izanez gero, arreta emateko eta zainketako neurri orokorrak eta espezifikoak. 
- Lehen laguntzak ematea. 
- Larrialdi orokorreko egoeren kontrola lan-eremuan. 
- Pertsonen osasunerako arriskua eragiten duten hondakin edo hondar kutsatzaileen maneiuan, metaketan eta 

tratamenduan kontuan izan beharreko alderdiak. 
- Laneko osasunerako arriskuak minimizatzen dituzten portaera indibidualeko eta kolektiboko jarraibideak. 

 
 
3. prestakuntza-modulua: 
LANDARE-KONTSERBEN ONTZIRATZEA 
 

Kodea: MF0293_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0293_2: Landare-kontserbak, zukuak eta plater kozinatuak dosifikatzeko, 

betetzeko eta ixteko eragiketak egitea eta eskatutako kalitatea ziurtatzen duten prozedurak eta arauak jarraitzen diren 
egiaztatzea. 
 

Iraupena: 60 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Landare-kontserbak ontziratzeko eta enbalatzeko makinetan eta ekipamenduetan lehen mailako mantentze-eragiketen 
eskakizunak identifikatzea eta eragiketak gauzatzea. 

EI1.1 Dosifikazioko-betetzeko eremua eta ontziratzeko eta enbalatzeko eremua garbi eta dagozkien eragiketetarako 
prest daudela egiaztatzea. 
EI1.2 Lanaldi, txanda edo lote bakoitzaren hasieran eta bukaeran ontziratzeko eta enbalatzeko makinak eta 
ekipamenduak garbi daudela ziurtatzea, ezarritako programaren arabera erabiltzeko hautatu direla, baita laneko 
argibideei jarraikiz jarduerarako prest daudela ere. 
EI1.3 Ontziratzeko eta enbalatzeko linean lehen mailako mantentze-lanetako ohiko eragiketak zerrendatzea eta abiatze-
gelditze ekintzak zuzenak direla eta laneko argibideen arabera egiten direla egiaztatzea. 
EI1.4 Segurtasun-gailuak operatibo eta jarduteko prest daudela egiaztatzea anomaliarik edo gorabeherarik izanez gero. 
EI1.5 Ontziratzeko eta enbalatzeko lineen funtzionamenduan gehien gertatzen diren anomaliak identifikatzea eta 
konpondu egiten dira edo mantentze-zerbitzuari jakinarazten zaizkio. 

A2: Prestatutako produktua eta likido estalgarriak dagozkien ontzian eta enbasean dosifikatzeko eta gehitzeko prozedurak 
aztertzea eta aplikatzea. 

EI2.1 Prozesua gauzatzeari (fasea, produktu-fluxua, kantitateak eta baliabideak) buruzko dokumentazio teknikoa, fitxa 
teknikoak eta prozedurari eta kalitateari buruzko eskuliburuak interpretatzea. 
EI2.2 Prestatutako produktua eta likido estalgarriak dosifikatzeko eta gehitzeko prozedurak ontzi eta ekipamendu 
egokiekin lotzea eta prozedura bakoitzaren eragiketa-sekuentzia eta oinarriak deskribatzea. 
EI2.3 Dosifikatzeko makinen eta ekipamenduen garbiketa-, prestaketa- eta mantentze-eragiketak egitea eta eskakizunak 
identifikatzea. 
EI2.4 Gehitutako dosi bakoitzaren kantitateak eta horren ondoriozko guztizko bolumena edo pisua kalkulatzea 
EI2.5 Dosifikagailua erregulatzea zehaztutako kantitatea eta laneko argibideetan ezarritako unean, tokian eta 
erritmoarekin gehitzeko. 

A3: Substantzia kontserbagarriekin eta likido betegarriekin batera doazen landare-produktuen eta zukuen ontziratze-teknikak 
identifikatzea eta aplikatzea, amaierako kontserbazio-tratamenduaren aurretik. 

EI3.1 Ontziak sailkatzea zer materialarekin eginda dauden eta barruan sartu beharreko produktuaren xedearen arabera. 
EI3.2 Ontziratzeko ekipamenduen eta lineen ezaugarriak zehaztea eta elaborazio-prozesu orokorrarekin lotzea. 
Funtzionamendua eta kontuan izan beharreko segurtasun-alderdiak deskribatzea. 
EI3.3 Ontziratutako produktua neurtzeko eta pisatzeko ekipamenduak identifikatzea eta fabrikazio-eskuliburuan horri 
buruz ezarritako espezifikazioak interpretatzea.  
EI3.4 Ontziak ongi beteta daudela kontrolatzea, baita kanpoko eta barneko babes-estalkien ahalmen hermetikoa eta 
mantentze-lanak ere. 
EI3.5 Etiketen testua egokia eta osatua dela aztertzea, produktua identifikatzeko. 
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A4: Itxi aurretik aurrez berotzeko tratamenduak aztertzea eta egitea. 
EI4.1 Galdarraztatzeko edo aurrez berotzeko tratamenduek potetan sartuko diren edo izoztu egin behar diren landare-
produktuetan eragiten dituzten efektu fisikoak, kimikoak eta biologikoak interpretatzea. 
EI4.2 Galdarraztatzeko eta aurrez berotzeko ekipamenduen osagaiak eta funtzioak azaltzea, baita tratamenduaren 
garapena ere. 
EI4.3 Lineako aurrez berotzeko makina maneiatzeari dagokionez, segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea. 
EI4.4 Kontserba edo izoztutako produktu nagusien kasuan, tratamenduaren denborak eta tenperaturak zehaztea, baita 
aurrez berotzeko eta galdarraztatzeko makinetan zer gailuren bitartez erregulatzen diren ere. 
EI4.5 Aurrez berotutako produktuaren ezaugarriak produktuaren espezifikazioekin alderatzea eta egin beharreko in situ 
probak egitea, batik bat, peroxidasarena. 

A5: Ontziak ixteko eta zigilatzeko prozesua aplikatzea hartu beharreko segurtasun- eta higiene-neurriak hartuta eta 

eskatutako hermetikotasun-baldintzak beteta.  
EI5.1 Ixteko teknikak (eskuzkoa, erdi-automatikoa, automatikoa) eta ixteko makina guztien funtzionamendua eta 
osagaiak deskribatzea. 
EI5.2 Ontziak ixteko fasea elaborazio-prozesu osoarekin eta azken tratamenduarekin lotzea eta ontzi-motaren, 
ontziratutako produktuaren eta itxiera-motaren arteko lotura aztertzea. 
EI5.3 Ixteko makina ontziaren formatuaren arabera erregulatuta dagoela, tapak edo estalkiak egokiak direla eta ontziak 
ixteko makinan sartzeko erritmoak behar bezalako fluxuari eusten diola egiaztatzea. 
EI5.4 Ixtearen kontrol-probak in situ egitea tresna egokiak edo ontziak aztertzeko eta kontrolatzeko ekipamendu 
informatizatua maneiatuta. 
EI5.5 Enbalatzeko linean, abiatzeko, abiadurako eta gelditzeko aginteak bereiztea, lan-erritmoari eustearren eta 
prozesuan material-galerarik eta etenik izan ez dadin bermatzeko. 
EI5.6 Enbalatutako lotearen markaketa egiaztatzea biltegiratzeko eta bidalketarako zehatz identifikatzearren eta 
produzitutako partidak erregistratzea enbalaje-lineatik igaro ostean. 

A6: Segurtasunari dagokionez, arrisku-faktoreak eta -egoerak ez ezik, prebentzio- eta babes-neurriak ere aztertzea landare-
kontserbak eta -produktu elaboratuak ontziratzeko eta enbalatzeko lineetan. 

EI6.1 Ontziratzeko eta enbalatzeko lineetako arrisku-faktore eta -egoera ohikoenak identifikatzea eta horien ondorioak 
ateratzea. 
BI6.2 Arriskuko edo larrialdiko eremuen edo egoeren inguruan ohartarazteko seinaleen helburua, ezaugarriak eta 
sinbologia ezagutzea ontziratzeko eta enbalatzeko lineetan. 
EI6.3 Norbera babesteko arropa eta elementuei dagokienez, propietateak zerrendatzea eta horiek erabiltzeko modua 
azaltzea. 
EI6.4 Ontziratzeko eta enbalatzeko lineetan erabiltzen diren ekipamenduen segurtasun-baldintza eta -gailu orokorrak 
deskribatzea. 
EI6.5 Produktuen toxikotasunari edo arriskugarritasunari buruzko informazioa produktu horiek manipulatu bitartean 
kontuan izan behar diren babes-neurriekin lotzea. 
EI6.6 Suteen, lurrun-ihesen eta produktu kimikoen ihesen kasuan aplikatzen diren jardun-prozedurak azaltzea, eta 
horiek kontrolatzeko erabilitako baliabideen ezaugarriak adieraztea.  
EI6.7 Ontziratzeko eta enbalatzeko prozesuetan sortzen diren zaborretarako materialak, hondarrak eta hondakinak 
adierazitako moduan eta tokira eramaten direla ziurtatzea, birziklatzeko edo tratatzeko. 

 

Edukiak: 
1. Landare-kontserbak eta -elaboratuak dosifikatzeko, ontziratzeko eta enbalatzeko ekipamenduak eta 

makinak. 
- Eskuzko dosifikagailuak. 
- Dosifikagailu automatikoak 
- Betetzeko tangak eta toberak. 
- Fluidoen eta erdi-fluidoen garraioa. 

- Instalazio osagarriak: Ura, elektrizitatea, airea, beroa eta hotza. 
- Landare-kontserbak eta -elaboratuak ontziratzeko linea baten ezaugarriak eta funtzionamendua. 

• Zukuak, kremogenatuak, nektarrak eta bestelako likidoak botilatzeko makinaren deskribapena 

• Plastikozko ontzietan ontziratzeko makinaren deskribapena 

• Betetzeko makinaren deskribapena. 

• Forma emateko makina. 

• Linea jarraituak eta etenak. 

• Ixteko makinak. 

• Etiketatzeko makinak. 
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- Enbalatzeko linea baten ezaugarriak eta funtzionamendua 

• Paka-makina. 

• Erretraktilagailua. 

• Zumitz-makina. 

• Automatak. 

• Markatzeko makina. 

• Zinta jartzeko makina. 
- Landare-kontserbak eta -elaboratuak ontziratzeko eta enbalatzeko lineen, makinen eta ekipamenduen garbiketa, 

baita eremuarena ere. 

• Garbitzeko materialak eta baliabideak. 

• Garbitzeko eragiketak. 

• Hondarren eta hondakinen ateratzea eta zertarakoa. 
- Segurtasun-gailuak makinetan eta ekipamenduetan. 

- Lehen mailako mantentze-lanak. Mantentze-plana. 
• Mantentze-eragiketak. Egiaztapenak. 
• Erregistroak eta txostenak. 

- Ontziratzeko eta enbalatzeko lineetako makinetan eta ekipamenduetan gehien gertatzen diren anomaliak. 

2. Landare-kontserbak eta -elaboratuak ontziratzeko eta enbalatzeko ontziak eta materialak. 
- Ontziratze-material motak eta horien ezaugarriak. 

• Metalezko ontziak. 

• Enbase laminatuak. 

• Beirazko ontziak. 

• Plastikozko erretiluak eta filmak 

• Plastikozko poltsak. 

• Tetrabrik-ontziak. 

• Tapak eta estalkiak. 

• Ontziak babesteko eta kontserbatzeko neurriak. 
- Enbalatzeko materia. 

• Kartoia. 

• Papera. 

• Plastiko erretraktilak. 

• Zinta itsaskorra. 
- Material osagarriak eta egokitzaileak; etiketak, tapoiak, zumitzak, gomak, kolak, hegalak, zintak, zelofana, txapak, 

bestelakoak. 

- Materialen biltegiratzea eta erabilgarritasuna. Kontserbazioa. 
• Biltegiratzeko baldintzak. Ingurune-kontrola eta garbiketa. 
• Lineen hornikuntza. 

• Kontsumigarrien erregistroa. 

• Balio ez duen materiala ateratzea eta tratatzea. 

3. Prestatutako produktuaren dosifikazioa eta gehitzea. 
- Dosifikatzeko eta ontziratzeko prozesuak. Deskribapena. 
- Fitxa teknikoak eta prozedurari eta kalitateari buruzko eskuliburuak prozesuari dagokionez. 

- Ontziratu beharreko produktua eta esleitutako ontzia. Bien arteko lotura. 
- Dosifikatzeko eta ontziratzeko ekipamenduen prestaketa eta mantentze-lanetarako jarraibideak. 
- Likido estalgarriari gehitzeko dosien kalkulua. 

• Aldaketak produktuaren azken konposizioan. 

• Egiaztapenak eta kontrolak. 

• Azken produktuari atxikitako substantzia eta materia sekundarioak. 

- Dosifikagailuaren funtzionamendua. Kantitateen gehitzeko unearen eta erritmoaren erregulazioa eta kontrola. 

4. Landare-elaboratuen, zukuen eta kontserben ontziratzea. 
- Ontziratu beharreko produktuen identifikazioa eta ontzi-motarekin eta beharrezkoa den ekipamendu edo 

ontziratzeko makinarekin lotzea. 

- Produktu eta marka komertzialen erakusgaiak. Edukiaren eta merkatuko aurkezpenaren behaketa eta azterketa. 
- Ontziak osatzea «in situ». Formatu-kontrola. 
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- Ontzien dosifikazioa, betetzea eta ixtea. Egiaztapenak. 
- Lineen abiatzeko eta gelditzeko eragiketak eta erritmoa. 

- Material osagarrien hornikuntza lineetan. Erabilgarritasuna. 
- Eragiketen sekuentziazioa ontziratzeko eta enbalatzeko lineetan. 
- Ontzien eta enbalatzeko materialen egoerari buruzko egiaztapenak. 
- Ontziratutako unitateen, unitate bakoitzeko pisuaren eta enbalatutako loteen erregistroa. 

- Itxi aurreko tratamenduak: ontziratu edo izoztu aurretik galdarraztatzeak, aurrez berotzeak, aurrez hozteak 
landare-produktuan eragiten dituzten efektu fisikoak, kimikoak eta biologikoak.  

- Galdarraztatzeko, aurrez berotzeko eta aurrez hozteko ekipamenduen osagaiak eta funtzionamendua. 

- Tenperatura eta denborak kontrolatzea. Ontzietako tenperatura kontrolatzea. 
- Galdarraztatzeko, aurrez berotzeko eta aurrez hozteko eragiketak. 
- Segurtasun-gailuak eta -neurriak aurretratamenduko ekipamenduen maneiuan. 

- Peroxidasa-testa. Egitea, justifikazioa eta emaitza. 

5. Landare-kontserben eta landare-elaboratuen ontziak ixtea eta zigilatzea. 
- Ixteko ekipamenduak eta makinak. Motak eta ezaugarriak. 
- Eskuz ixtea. Ixte automatikoa. 
- Ixteko makinen erregulazioa eta maneiua, ontzi-motaren eta -tamainaren arabera. 
- Itxieren, erretiluen eta poltsen erregulazioa eta maneiua. 
- Ontziak aztertzeko eta kontrolatzeko ekipamendu informatizatuen, tresnen eta itxieraren mantentze-lanak eta 

kontrola. 

- Tapen edo estalkien motak. Ontzi-motarekin eta aurkezpen komertzialarekin duen lotura. 
- Ixteko prozesua. Erritmoari eustea eta tapen edo estalkien erabilgarritasuna. 

6. Laneko osasuna landare-kontserbak eta -elaboratuak ontziratzeko eta enbalatzeko prozesuetan. 
- Babes-ekipamendu pertsonalak lan-eremuan. 
- Higiene pertsonaleko neurriak landare-kontserbak eta -elaboratuak ontziratzeko eta enbalatzeko eragiketetan. 

- Segurtasun pertsonaleko gailuak makinetan eta instalazioetan. Egiaztapenak eta prest jartzea. 
- Kontuz ibiltzeko, jarduteko eta larrialdiko seinaleak. Sinbologia. 
- Lan-eremuan istripurik izanez gero, arreta emateko eta zainketako neurri orokorrak eta espezifikoak. Lehen 

laguntzak. 
- Ingurunea babesteko neurriak. Landare-kontserbak eta -elaboratuak ontziratzeko eta enbalatzeko prozesuaren 

ondoriozko hondakinak edo hondarrak desagerrarazteko prozedurak. 

 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua: 
ELIKAGAI-KONTSERBEN AMAIERAKO TRATAMENDUAK 
 

Kodea: MF0294_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0294_2: Amaierako kontserbazio-tratamenduen aplikazioa gidatzea, 

eskatzen diren kalitate eta higieneko espezifikazioei jarraituz. 
 

Iraupena: 140 ordu 
 

4.1 prestakuntza-atala 
AMAIERAKO KONTSERBAZIO-TRATAMENDUETARAKO MAKINEN ETA 
EKIPAMENDUEN MANTENTZE-LANAK ETA SEGURTASUNA 
 
Kodea: UF1279 
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Iraupena: 50 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Amaierako tratamenduko ekipamenduen, baliabide osagarrien eta tratamendu-ganberen errekerimenduak finkatzea eta 
lehen mailako mantentze-eragiketak egitea, zehaztutako argibideei jarraikiz.  

EI1.1 Landare-kontserben eta -elaboratuen amaierako tratamenduetan erabiltzen diren elementu, gailu edo multzoen 
funtzionamendua eta osaera azaltzea. 
EI1.2 Ekipamenduak eta ganberak kontrolatzeko gailuak identifikatzea. 
EI1.3 Ekipamenduak eta ganberak lortutako produktuekin eta esku hartzen duten prozesuekin lotzea. 
EI1.4 Ekipamenduen eta lan-eremuaren garbitasuna funtzionamendurako eta tratamenduaren eraginkortasunerako zein 
garrantzitsua den justifikatzea eta, horren ondorioz, dagozkion eragiketak sistematizatzea eta egitea. 
EI1.5 Tratamenduko ekipamenduak eta ganberak erabiltzeko segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea. 
EI1.6 Tratamenduko ekipamenduak eta baliabide osagarriak prest jartzeko eta horien mantentze-lanetako ohiko 
eragiketak egituratzea, elaborazio- eta kontserbazio-prozesuen jarraitutasuna bermatzearren. 
EI1.7 Amaierako kontserbazio-tratamenduko ekipamenduen eta ganberen ohiko erabileran sortzen diren 
funtzionamenduko anomalia ohikoenak deskribatzea. 

A2: Segurtasun pertsonalari dagokionez, arrisku-faktoreak eta -egoerak ez ezik, amaierako kontserbazio-tratamenduko 
ekipamenduetan eta eremuan aplikatu beharreko prebentzio- eta babes-neurriak ere aztertzea. 

EI2.1 Amaierako tratamenduko ekipamenduetan, makinetan eta eremuan arrisku-faktore eta -egoera ohikoenak 
identifikatzea eta horien ondorioak ateratzea. 
EI2.2 Horri buruzko araudia eta amaierako tratamenduko ekipamenduen eta eremuaren segurtasun-planak 
interpretatzea, bereziki, jantziei, produktuen maneiuko prebentzio-neurriei, seinaleei, segurtasun-gailuei eta bestelakoei 
dagokienez. 
EI2.3 Lan-eremuan (postua, ingurunea, zorguneak) arriskutsua izan daitekeen edo lana egitea eragotziko duen 
elementurik ez izateko neurriak ondorioztatzea. 
EI2.4 Amaierako kontserbazio-tratamenduetan erabiltzen diren ekipamenduen segurtasun-baldintzak eta -gailuak 
deskribatzea. 
EI2.5 Landare-kontserben eta -elaboratuen amaierako tratamenduko eremuaren ingurune-egoeran behatutako 
alterazioak eta anomaliak ebaluatzea, ezarritako bideen bitartez jakinaraztea eta neurri zuzentzaileak proposatzea. 

 

Edukiak: 
1. Amaierako kontserbazio-tratamenduetarako ekipamenduak. 

- Unitate klimatikoak. Funtzionamendua, kontrol- eta erregulazio-tresnak, garbiketa, lehen mailako mantentze-lanak, 
segurtasuna erabileran. 

- Pasteurizazio-ekipamenduak. Funtzionamendua, kontrol- eta erregulazio-tresnak, garbiketa, lehen mailako 
mantentze-lanak, segurtasuna maneiuan. 

- Esterilizagailuak. Funtzionamendua, kontrol- eta erregulazio-tresnak, garbiketa, lehen mailako mantentze-lanak, 
segurtasuna maneiuan. 

- Hotz-ganberak eta atmosfera kontrolatuko ganberak. Funtzionamendua, kontrol- eta erregulazio-tresnak, 
garbiketa, lehen mailako mantentze-lanak, segurtasuna erabileran. 

- Izozkailuak. Funtzionamendua, kontrol- eta erregulazio-tresnak, garbiketa, lehen mailako mantentze-lanak, 
segurtasuna erabiltzean. 

- Isolamendu termikoa.  

2. Laneko osasuna landare-kontserben eta -elaboratuen amaierako tratamenduko eremuan eta 
ekipamenduetan. 
- Landare-kontserben eta -elaboratuen amaierako tratamenduko lan-eremuan izaten diren arrisku-faktore 

eta -egoera ohikoenak. Ondorioak. 
- Amaierako tratamenduko ekipamenduen eta eremuaren segurtasunari buruzko araudia eta planak interpretatzea, 

bereziki, jantziei, produktuen maneiuko prebentzio-neurriei, seinaleei, segurtasun-gailuei eta bestelakoei 
dagokienez. 

- Lan-eremuan arriskutsua izan daitekeen edo lana egitea eragotziko duen elementurik ez izateko neurriak. 
- Landare-kontserben eta -elaboratuen amaierako kontserbazio-tratamenduetan erabiltzen diren ekipamenduen 

segurtasun-baldintzak eta -gailuak. 
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- Landare-kontserben eta -elaboratuen amaierako tratamenduko eremuaren ingurune-egoeran behatutako 
alterazioak eta anomaliak, ezarritako bideen bitartez jakinaraztea eta neurri zuzentzaileak proposatzea. 

 
 

4.2 prestakuntza-atala 
AMAIERAKO KONTSERBAZIO-TRATAMENDUAK 
 
Kodea: UF1280 
 

Iraupena: 90 ordu 
 

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

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Landare-kontserbetarako eta zukuetarako pasteurizazio- eta esterilizazio-tratamenduak aztertzea. 

EI1.1 Kontserba-industrian kontserbazio-tratamendu moduan erabiltzen diren pasteurizazioko eta esterilizazioko 
prozesuen oinarria eta prozedurak deskribatzea. 
EI1.2 Elaboratutako produktu batean izan ohi diren mikroorganismoak sailkatzea eta bereiztea tratamendu termikoen 
aurrean izaten duten erantzunaren arabera. 
EI1.3 Tratamendu-formak eta -mailak horien ondorioz sortzen diren landare-kontserben motekin lotzea. 
EI1.4 Landare-kontserben esterilizazio komertzialaren oinarria azaltzea. 
EI1.5 Landare-kontserbetan gertatzen diren alterazioak sailkatzea eta alterazioen eragile diren mikroorganismoekin 
lotzea. 
EI1.6 Kontserba-industrian erabiltzen diren pasteurizazio- eta esterilizazio-ekipamenduak deskribatzea. 
EI1.7 Beroaren sarpen-kurbak interpretatzea eta egin beharreko doikuntzak ondorioztatzea. 

A2: Hotz industriala aplikatzeko prozedurak aztertzea eta produktuak hoztea, izoztea eta mantentzea. 
EI2.1 Kontserba-industrian kontserbazio-tratamendu moduan erabiltzen diren hozteko, izozteko eta mantentzeko 
prozesuen oinarria deskribatzea eta prozedurak bereiztea. 
EI2.2 Hotzeko eta izoztutako landare-produktuen motak eskatzen duten hotz-tratamenduaren formekin eta mailekin 
lotzea. 
EI2.3 Hozte-ganberen, izozte-tunelen eta izoztuen kontserbazio-ganberen funtsezko ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.4 Hotz-tratamenduen aplikazioa aurretiazko prestakuntzako eta elaborazioko eragiketekin, kontserbazioko bestelako 
tratamenduekin eta ontziratzearekin lotzea. 
EI2.5 Tratamendu-parametroak identifikatzea eta justifikatzea hotzeko edo izoztutako produktu-mota guztietarako. 
EI2.6 Hozteko, izozteko edo mantentzeko prozesua behar ez bezalakoa izan duten produktuetan atzematen diren 
anomalia ohikoenak eta aplikatu beharreko neurri zuzentzaileak ezagutzea. 
EI2.7 Hozte- eta izozte-prozesuak kontrolatzeko grafikoak interpretatzea eta egin beharreko doikuntzak ondorioztatzea. 

A3: Landare-produktuak hartzitzeko eta ontzeko, deshidratatzeko eta lehortzeko prozesuak identifikatzea, eta ezaugarri 
nagusiak aztertzea. 

EI3.1 Ozpinetakoen hartziduran gatzaren difusio-prozesuak bereiztea eta ezaugarriak zehaztea. 
EI3.2 Prozesuak prozesuetan sartutako landare-produktuekin lotzea. 
EI3.3 Aipatutako prozesuak elkarren artean eta aurretiazko edo ondoko prestakuntzako, elaborazioko eta ontziratzeko 
eragiketekin lotzea. 
EI3.4 Aurreko prozesuen eragile diren agenteak, kontrol-parametroak eta horien bilakaera identifikatzea eta maneiatzea. 
EI3.5 Hartzidura jasan duten produktuetan izan ohi diren akats ohikoenak eta aplikatu beharreko neurri zuzentzaileak 
ezagutzea. 
EI3.6 Prozesu osoan kontrol-parametroak (tenperaturak, hezetasunak, kanpo-flora, pH-a) interpretatzea. 
EI3.7 Hartzitutako, deshidratatutako eta lehortutako produktuetako akatsak eta anomaliak deskribatzea. 

A4: Laginak hartzeko teknikak identifikatzea, lehengaien eta haragi-elaboratuen kalitatea egiaztatzeko. 
EI4.1 Haragi-industrian hartzean eta bidalketak egitean erabiltzen diren laginketako prozedurak eta metodoak azaltzea 
eta horrekin loturiko tresnak ezagutzea eta maneiatzea. 
EI4.2 Laginak eratzeko, markatzeko, lekuz aldatzeko eta gordetzeko sistemak identifikatzea. 
EI4.3 Laginak hartzeko modua (estrakzio-kopurua, -maiztasuna, -lekua eta -tamaina) lagin homogeneoa eta 
adierazkorra lortzeko premiarekin lotzea. 
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EI4.4 Laginketa-protokoloa interpretatzea eta tresna egokiak aukeratzea, prestatzea eta erabiltzea. 
EI4.5 Laginak lortzeko eragiketak toki, modu eta une egokietan egitea. 
EI4.6 Laginak identifikatzea eta eramatea. 

 

Edukiak: 
1. Hartzidura edo ontzea.  

- Landare-produktu gaziak, gazituak eta hartzitutako produktuak. 
- Landare-ozpinetakoen hartzidura. 
- Hartzidura laktikoa. 
- Hartzidura malolaktikoa. 

2. Lehortze-tratamenduak.  
- Janariak deshidratatzeko metodoak. 
- Lehortzeko tunelak. 
- Liofilizazioa. 

3. Beroaren bidezko kontserbazio-tratamenduak. 
- Esterilizazio komertziala. 
- Pasteurizazio- eta esterilizazio-prozedurak. 
- Esterilizazio-ekipamenduak. 

• Presio atmosferikoaren bidezko esterilizagailuak. 

• Gainpresio bidezko esterilizagailuak. 

• Autoklabe-motak. 

- Bestelako esterilizazio-tratamenduak.  

4. Hotzaren bidezko kontserbazio-tratamenduak. 
- Hozteko eta izozteko prozedurak. 
- Hozteko ganberak. 
- Izozteko tunelak. 
- Izoztuen kontserbazio-ganberak. 
- Kontserbazioa atmosfera kontrolatuan. 

5. Laginak hartzea landare-kontserben industrian. 
- Laginketa-teknikak. Protokoloa eta kontrola. 
- Laginak hartzeko tresnak. 
- Laginak identifikatzeko, erregistratzeko eta eramateko sistemak. 
- Laginak markatzea eta kontserbatzea. 
- Laginak hartzeko tresnen mantentze-lanak 

 
 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua: 
LANDARE-KONTSERBEN FABRIKAZIOKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0268 
 

Iraupena: 80 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Landare-produktuak hartzea ondoren biltegiratzeko. 

EI1.1 Landare-produktuen sarrerako eta amaitutako produktuen bidalketako dokumentuak aztertzea. 

5 
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EI1.2 Lehengaien hornidura-kontratuak interpretatzea eta eskatutako espezifikazioak betetzen dituzten egiaztatzea. 

EI1.3 Salmenten oharrak edo parteak interpretatzea eta biltegitik ateratako produktuarekin bat datozen ziurtatzea. 

EI1.4 Sarrerako eta bidalketako materien kantitateak kalkulatzen eta neurtzen laguntzea. 

EI1.5 Landare-salgaien babes-neurriak zuzenak direla egiaztatzea landare-produktuak hartzean eta bidalketan. 

EI1.6 Biltegiratzealdian hondatutako generoa kentzea eta zein departamenturi jakinarazi beharko litzaiokeen adieraztea. 

EI1.7 Salgaiak hartzeko, biltegiratzeko eta banatzeko prozesuetan parte hartzeak eskatzen duen zintzotasunarekin eta 

erantzukizunarekin jardutea. 

A2: Landare-kontserben elaborazio-prozesua deskribatzea eta prozesu horretan jardutea. 
EI2.1 Landare-produktuak prestatzeko eragiketak egitea. 

EI2.2 Galdarraztatu behar diren landare-produktuen galdarraztatze-prozesua kontrolatzea eta dagozkion testak egitea. 

EI2.3 Landare-produktuen hautaketan eta ontziratzean parte hartzea. 

EI2.4 Kontserben aurreberoketa kontrolatzea tenperatura eta tratamendu-denbora kontuan izanik eta lortutako hutsa 

egiaztatuta. 

EI2.5 Kristalezko nahiz latorrizko ontzien itxiera kontrolatzea. 

EI2.6 Esterilizazioa kontrolatzea eta, horretarako, ontziaren barruan lortutako tenperaturak une oro zaindu behar dira eta 

sarpen-kurbak baliozkotu. 

EI2.7 Hoztea kontrolatzea, bereziki, beirazko ontzien kasuan. 

EI2.8 Segurtasun pertsonalari une oro eusteko ezinbestekoak diren jarrerak eta ardura-neurriak hartzea. 

EI2.9 Arauetan ezarritako neurri higieniko-sanitarioak zorrotz jarraitzea. 

A3: Ozpinetakoen elaborazio-prozesuan parte hartzea. 
EI3.1 Landare-lehengaiak prestatzea ondoko hartzidurarako. 

EI3.2 Hartzidura-andelen soluzioak prestatzea. 

EI3.3 Hartzidura-andelak betetzeko prozesuan esku hartzea. 

EI3.4 Hartzidura-prozesua kontrolatzea izan daitezkeen desbideratzeak detektatuta. 

EI3.5 Hartzitutako produktuak aztertzea, izan daitezkeen akatsak edo alterazioak atzemateko, bai elaborazio-prozesuan, 

bai azken produktuan, eta egin beharreko zuzenketak erabakitzea. 

A4: Lehortzeko, deshidratatzeko eta liofilizazioko prozesuetan parte hartzea. 
EI4.1 Lehortzeko, deshidratatzeko eta liofilizazioko ekipamenduen prestaketan jardutea. 

EI4.2 Kontserbaren edo produktu lehorraren karga-itxierako eta deskarga-husteko eragiketak zuzentzea. 

EI4.3 Lehortze-diagrama interpretatzea. 

EI4.4 Lurrundu beharreko uraren kalkuluak egitea. 

EI4.5 Produktu lehorren edo deshidratatuen ezaugarriak detektatzea eta alderatzea eta eskatutako kalitate-

espezifikazioak betetzen dituztela ziurtatzea. 

A5: Marmeladak, konfiturak, jeleak eta zukuak egiteko prozesuetan parte hartzea. 
EI5.1 Hutseko ekipamenduen prestaketan jardutea. 

EI5.2 Elaboratu horien osagaien kalkuluak egitea. 

EI5.3 Marmeladen, konfituren eta jeleen kontzentrazio-prozesua kontrolatzea. 

EI5.4 Lortutako azken kontzentrazioa egiaztatzea eta izan daitezkeen desbideratzeak zuzentzea. 

A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 

EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 

EI6.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 

EI6.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 

EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 

 

Edukiak 
1. Salgaien biltegia kontserba-industrian. 

- Landare-salgaien sarrerako eta irteerako dokumentazioa. 
- Lehengaien hornidurako, bidalketako eta salmentako kontratuak. 
- Kantitateen estimazioa, neurketa eta kalkuluak. 
- Landare-salgaien babes-sistemak kanpo-garraioan eta biltegian. 
- Lotearen osaera eta egiaztapenak hartzean eta bidalketan. 
- Salgaien kokapena biltegian eta garraioan. 
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2. Oinarrizko eragiketak landare-kontserben elaborazioan. 
- Garbitzea. 
- Kalibratzea. 
- Galdarraztatzea. 
- Zatitzea eta hezurra kentzea. 
- Hautaketa. 
- Ontziratzea. 
- Aurreberoketa. 
- Itxiera. 
- Esterilizazioa. 
- Hoztea. 
- Higiene eta segurtasun pertsonaleko neurriak. 

3. Ozpinetakoen elaborazioa. 
- Hartziduraren aurreko eragiketak. 
- Disoluzioen kalkulua. 

- Andelak betetzea. Hartu beharreko neurriak. 
- Hartziduraren kontrola. 
- Ozpinetakoen kalitate-parametroak. 

4. Lehortzea, deshidratatzea eta liofilizazioa. 
- Lehortzeko, deshidratatzeko eta liofilizazioko ekipamenduak. 
- Lehortzeko ekipamenduak martxan jartzea. 
- Lehortze-diagramak. 
- Deshidratatutako produktuen kalitate-parametroak. 

5. Marmeladak, konfiturak, jeleak eta zukuak. 
- Osagaien kalkulua (azukrea, lodigarria, gehigarriak). 
- Hutseko kontzentrazio-ekipamenduak. 
- Prozesuaren kontrola. 
- Akatsak zuzentzea. 

6. 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 

ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik 
izan ezean 

MF0291_2: 
Landare-kontserben biltegiko 
lanak eta kontrola 

• 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 landare-
kontserben lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0292_2: 
Lehengaien prestaketa eta 
landare-produktuen 
elaborazioa 

• 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 landare-
kontserben lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0293_2: 
Landare-kontserben 
ontziratzea 

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

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

• Elikagaien iindustrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

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

1 urte 3 urte 

MF0294_2: 
Elikagai-kontserben 
amaierako tratamenduak 

• 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 landare-
kontserben 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: 
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- 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 

Erabilera anitzeko gela 30 50 

Landare-kontserben instalazioa* 100 150 

Landare-kontserbetarako 
biltegia 90 100 

 

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

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

Erabilera anitzeko gela X X X X 

Landare-kontserben instalazioa* X X X X 

Landare-kontserbetarako 
biltegia 

   X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

- Orri birakaria edo arbel digitala. 

- Errotuladorez idazteko arbelak. 

- Ikus-entzunezko ekipoak. 

- Ikasgelako materiala. 

- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

-  Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Landare-kontserben instalazioa 

- Hozteko ganberak. 

- Izozteko tunela. 

- Izoztuen kontserbazio-ganberak. 

- Bereizi-aurreko mahaia. 

- Kalibragailua. 
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Landare-kontserben instalazioa  

- Garbigailua. 

- Galdarraztatzeko makina. 

- Zatitzeko eta hezurra kentzeko balio anitzeko mahaia. 

- Mahai prestatuak. 

- Aurrez berotzeko makina. 

- Ixteko makina. 

- Esterilizatzeko eta hozteko galdaratxoak. 

- Autoklabea. 

- Kontzentratzeko ekipamendua. 

- Hondo bikoitzeko galdaratxoa. 

- Likido estalgarriaren galdaratxoa. 

- Bahegailua. 

- Lurzoruak eta instalazioak garbitzeko ekipamenduak. 

- Larrialdiko ekipamendua. 

Landare-kontserbetarako biltegia 

- Apalak. 

- Eskorgak. 

- Landare-produktuak prestatzeko lanabesen armairua. 

- Materia osagarrietarako gunea. 

- Ontzien gunea. 

- Biltegia garbitzeko ekipamenduak. 

- Garraio-makinak. 
 

 
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. 

 





 

 

 


