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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN
IDENTIFIKAZIOA
5

OSTALARITZA ETA TURISMOA
Profesionaltasun-ziurtagiria

IZENA
SUKALDARITZAKO OINARRIZKO ERAGIKETAK

KODEA
HOTR0108

LANBIDE-ARLOA
Ostalaritza eta turismoa.

LANBIDE-EREMUA
Jatetxe-arloa.

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
HOT091_1: Sukaldaritzako oinarrizko eragiketak. (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
1

GAITASUN OROKORRA
Elikagaiak aurreelaboratzea, sukaldaritzako elaborazio errazak prestatzea eta aurkeztea, eta elaborazio konplexuagoak
prestatzen laguntzea, elikagaiak manipulatzeko, prestatzeko eta kontserbatzeko eragiketak, teknikak eta oinarrizko arauak
aplikatuz.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0255_1: Sukaldaritzako oinarrizko hornikuntza-, aurreelaborazio- eta kontserbazio-eragiketak egitea
UC0256_1: Sukaldaritzako elaborazioan laguntzea, eta prestakuntza errazak egitea eta aurkeztea

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Laguntzaile gisa egiten du lan, enpresa handietan zein ertainetan eta txikietan; nagusiki, ostalaritza-sektorean.
Jatetxe-arloko establezimendu txikietan nolabaiteko autonomiaz egin dezake lan.

Ekoizpen-sektoreak
Elikagaiak eta edariak aurreelaboratzeko eta elaboratzeko prozesuak egiten dituzten ekoizpeneko eta
zerbitzugintzako sektoreak eta azpisektoreak; esate baterako, ostalaritza-sektorea eta, haren esparruan,
ostalaritzako eta jatetxe-arloko (tradizionala, ebolutiboa eta kolektiboa) azpisektoreak. Baita hauek ere: elikagai
gordinak aurreelaboratzen eta merkaturatzen dituzten establezimenduak; janari prestatuetan espezializatutako
dendak; elikagaiak biltegiratzen, ontziratzen eta banatzen dituzten enpresak; eta abar.

Lanbideak edo lanpostuak
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Sukaldeko laguntzailea
Sukaldari laguntzailea
5150.009.6 Ekonomatuko eta sotoko arduraduna (ostalaritza)
Jatetxe-arloko establezimendu txikiko langilea.
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA

PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0255_1
Sukaldaritzako hornikuntza, aurreelaborazioa eta
kontserbazioa.

MF0256_1
Sukaldaritzako oinarrizko elaborazioa.

ORDUAK

120

180

MP0014
Sukaldaritzako oinarrizko eragiketetako lanekoak ez
diren lanbide-jardunbideak

80

ORDUAK, GUZTIRA

350

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0053: Jatetxe-arloko arau eta
baldintza higieniko-sanitarioen
aplikazioa (zeharkakoa)

30

UF0054: Sukaldeko lehengaien
hornikuntza

30

UF0055: Sukaldaritzako
aurreelaborazioa eta
kontserbazioa.

60

UF0053: Jatetxe-arloko arau eta
baldintza higieniko-sanitarioen
aplikazioa (zeharkakoa)

30

UF0056: Sukaldeko oinarrizko
elaborazioak egitea, eta
sukaldaritzako elaborazioan
laguntzea

90

UF0057: Plater konbinatuen eta
aperitiboen elaborazioa

60
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II LANBIDE-PROFILA
1. gaitasun-atala
SUKALDARITZAKO OINARRIZKO HORNIKUNTZA-,
AURREELABORAZIO- ETA KONTSERBAZIO-ERAGIKETAK
EGITEA
2. gaitasun-atala
SUKALDARITZAKO ELABORAZIOAN LAGUNTZEA, ETA
PRESTAKUNTZA ERRAZAK EGITEA ETA AURKEZTEA

1
2
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1

1. gaitasun-atala:
SUKALDARITZAKO OINARRIZKO HORNIKUNTZA-,
AURREELABORAZIO- ETA KONTSERBAZIO-ERAGIKETAK EGITEA
Kodea: UC0255_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Merkantziak aurrez finkatutako argibideen eta kalitate-irizpideen arabera hartzea, banatzea eta biltegiratzea, gero
erabiltzeko.
BI1.1 Gainazalak, ekipoak eta tresnak produktu egokiekin garbitzen dira, ezarritako laneko arropa erabiliz eta
segurtasun- eta higiene-arauak aplikatuz.
BI1.2 Garbitzeko eta prest jartzeko erabiltzen diren produktuen segurtasun-, erabilera- eta manipulazio-argibideak
betetzen dira, produktuek izan dezaketen toxikotasuna eta ingurumenean eragin dezaketen poluzioa kontuan
hartuz.
BI1.3 Ekipo, makina eta tresnen mantentze-lanei buruzko argibideak interpretatzen eta aplikatzen dira, haiek behar
bezala kontserbatzeko.
BI1.4 Eskatutako lehengaiak jasotzean, honako alderdi hauek betetzen direla egiaztatzen da:
- Ezarritako unitateak eta pisu garbiak.
- Definitutako kalitatea.
- Iraungitze-data.
- Enbalaje egokia.
- Kontserbazio-tenperatura egokia.
- Osasun-erregistroak.
BI1.5 Honako alderdi hauek kontuan izanik biltegiratzen dira merkantziak:
- Ezaugarri organoleptikoak.
- Kontserbatzeko tenperatura eta hezetasun-maila.
- Biltegiratzeko oinarrizko arauak.
- Produktuaren argibideak.
- Arrisku-faktoreak.
- Hornikuntza eta banaketa errazten duten arrazionaltasun-irizpideak.
BI1.6 Biltegiko fitxak ezarritako prozedurei jarraituz betetzen dira.
BI1.7 Berehala ematen zaio hurbileko nagusiari detektatutako disfuntzioen edo anomalien berri, eta egoera
txarraren edo hausturen ondoriozko bajak jakinarazten zaizkio.
BI1.8 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzen da prozesu osoan.
LB2: Sukaldaritzako jeneroaren eta tresnen barne-hornikuntza egitea, elikagaien aurreelaborazioan erabiltzeko,
lehengaien eta manipulazio-beharren arabera.
BI2.1 Ezarritako lan-planari jarraituz egiten da lehengaien eta tresnen barne-hornikuntza.
BI2.2 Barne-hornikuntzarako baleak edo antzeko dokumentuak jasotako jarraibideen arabera betetzen dira.
BI2.3 Sukaldaritza-eragiketetarako behar den jeneroa aurretiko jarraibideen arabera banatzen da partidetan.
BI2.4 Lan-planean ezarritako beharrak kontuan izanik biltzen dira tresnak.
BI2.5 Lehengaien gutxieneko izakinak egiaztatzen dira, eta haien kantitatea pertsona edo sail egokiari jakinarazten
zaio.
BI2.6 Elikagaiak manipulatzeari buruzko araudia betetzen da prozesu osoan.
BI2.7 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzen da prozesu osoan.
LB3: Lehengai gordinak haien beharren, araudi higieniko-sanitarioaren eta jasotako argibideen arabera manipulatzea eta
aurreelaboratzea, sukaldaritzan erabiltzeko edo merkaturatzeko.
BI3.1 Lan-aginduari edo haren ordezko prozedurari jarraikiz egiten dira lanak, honako zeregin hauek kontuan
hartuz:
- Lokala eta makinak prest jartzea.
- Beharrezko tresnak eta erremintak prestatzea eta antolatzea.
- Lehengaiak hornitzea eta antolatzea.
BI3.2 Barazkiak prestatzeko, argibideei jarraitzen zaie eta kontuan hartzen dira hauek:
- Barazki gordinak manipulatzeko eta tratatzeko oinarrizko teknikak aplikatzea.
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Behin gordinik manipulatuta egosi beharra dagoen barazkientzako ezarritako egoste-teknikak erabiltzea,
dagokionean.
BI3.3 Arrainak, itsaskiak, hegaztiak, ehizakiak eta haragikiak prestatzeko, argibideei jarraitzen zaie, eta aintzat
hartzen da honako teknika hauen aplikazioa:
- garbitzeko, ezkatak kentzeko, erraiak ateratzeko edo manipulatzeko teknikak;
- haragikiak aurreelaboratzeko teknikak, hala nola garbitzea, ebakitzea, xehetzea eta zatikatzea.
BI3.4 Gaiak anoatzeko, zatikatzeko edo xehatzeko, kontuan hartzen da haien ondorengo erabilera edo
merkaturatzea eta ahalik eta gehien aprobetxatzea.
BI3.5 Prozesuaren barruan behar den tenperatura mantentzen da, beroko eta hotzeko ekipoen erregulatzaileak
maneiatuz.
BI3.6 Prozesuan erabilitako tresnak eta ekipoak zehaztutako produktuak eta metodoak erabiliz garbitzen dira.
BI3.7 Prozesuak egiteko ezarritako energia-ekipo eta -baliabideak zentzuz erabiltzen dira, beharrezkoak ez diren
kontsumo, kostu eta higadurak saihestuz.
BI3.8 Elikagaiak manipulatzeari buruzko araudia betetzen da prozesu osoan, eta kontaminazio-iturriak saihesten
dira.
BI3.9 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzen da prozesu osoan.
-

LB4: Sukaldaritzako elaborazioak eta jeneroa kontserbatzeko, ontziratzeko eta leheneratzeko metodo errazak
aplikatzea, ezarritako arauen eta argibideen arabera, ondoren kontsumitzeko edo banatzeko moduan egon daitezen.
BI4.1 Sukaldaritzako elaborazioak eta jeneroa kontserbatzen, ontziratzen eta leheneratzen dira, ondoren
banatzeko, eta, eginkizun horretan, jasotako arauei jarraitzen zaie eta definitutako arauen arabera aurkezten da
produktua, honako alderdi hauek kontuan hartuta:
- Jeneroaren edo elaborazioaren ezaugarriak.
- Ezarritako prozedurak.
- Esleitutako ontziak eta ekipoak.
- Tenperatura egokiak.
- Tenperaturak azkar eraisteko eta izozteko teknikak, dagokienean.
- Ontziratze tradizionala egiteko edo hutsean ontziratzeko aurrez ezarritako teknikak, dagokienean.
BI4.2 Sukaldaritza-prestakinen leheneratzea aurrez zehaztutako metodo errazak erabiliz egiten da.
BI4.3 Prozesuaren barruan behar den tenperatura mantentzen da, beroko eta hotzeko ekipoen erregulatzaileak
maneiatuz.
BI4.4 Prozesuan erabilitako tresnak eta ekipoak zehaztutako maiztasunez garbitzen dira, zehaztutako produktuak
eta metodoak erabiliz.
BI4.5 Prozesuak egiteko ezarritako energia-ekipo eta -baliabideak zentzuz erabiltzen dira, beharrezkoak ez diren
kontsumo, kostu eta higadurak saihestuz.
BI4.6 Elikagaiak manipulatzeari buruzko araudia betetzen da prozesu osoan.
BI4.7 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzen da prozesu osoan.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Neurtzeko ekipoak eta tresnak. Biltegiak. Hozte-ekipoak. Hotz-gelako altzari espezifikoak. Hotz-ekipoak. Ozonoa
sortzeko ekipoak. Gela hotz bateko makinak, tenperatura-eraisgailuak, huts-makinak. Janaria kozinatzeko ekipoak.
Barazkiak eta arrainak garbitzeko harraska estatikoak eta mugikorrak, barazki-xukadera. Aurreelaborazioko askotariko
tresnak eta erremintak. Lehengai gordinak eta laguntzailekideak. Askotariko sukaldaritza-elaborazio errazak. Egokitzeko
materiala. Garbiketarako produktuak. Erregaiak. Uniforme eta mihiseria egokiak. Su-itzalgailuak eta segurtasunsistemak.

Lanaren produktuak edo emaitza
Harrerari, biltegiratzeari eta banaketari buruzko datuak ezarritako euskarrietan erregistratuta. Sukaldaritzako elaborazio
errazak eta jeneroa biltegiratzeko, kontserbatzeko, ontziratzeko, platerak elaboratzeko edo merkataritza-banaketarako
prest.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Dokumentu normalizatuak (inbentarioak, eguneko lehengai-kontsumoen parteak, eskari-baleak, transferentzia-agiriak,
bezeroen eskaerak, fakturak, albaranak, zehaztapen teknikoei buruzko fitxak, kontsumo-fitxak eta abar). Prozesu
normalizatuen eskuliburuak. Ekipoen, makinen eta instalazioen funtzionamenduari buruzko eskuliburuak. Lan-aginduak.
Elikagai gordinen manipulazioari buruzko fitxa teknikoak. Tenperatura-taula egokiak. Segurtasun-arauak, arau higienikosanitarioak eta elikagaiak manipulatzeko arauak.
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2. gaitasun-atala:
SUKALDARITZAKO ELABORAZIOAN LAGUNTZEA, ETA
PRESTAKUNTZA ERRAZAK EGITEA ETA AURKEZTEA
Kodea: UC0256_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Sukaldaritza-ekoizpeneko ekipoak eta tresnak garbitzeko eta prest jartzeko eragiketak egitea, arau higienikosanitarioak eta jasotako jarraibideak errespetatuz.
BI1.1 Gainazalak, ekipoak eta tresnak produktu egokiekin garbitzen dira, ezarritako laneko arropa erabiliz eta
segurtasun- eta higiene-arauak aplikatuz.
BI1.2 Garbitzeko eta prest jartzeko erabiltzen diren produktuen segurtasun-, erabilera- eta manipulazio-argibideak
betetzen dira, produktuek izan dezaketen toxikotasuna eta ingurumenean eragin dezaketen poluzioa kontuan
hartuz.
BI1.3 Ekipo, makina eta tresnen mantentze-lanei buruzko argibideak interpretatzen eta aplikatzen dira, haiek behar
bezala kontserbatzeko.
BI1.4 Detektatutako disfuntzioak eta anomaliak lehenbailehen jakinarazten zaizkio pertsona egokiari.
LB2: Sukaldaritzako oinarrizko prestakinak eta aplikazio anitzekoak prestatzea eta aurkeztea, produktuaren definizioa
eta elaborazio-teknika errazak aintzat hartuz.
BI2.1 Lehengaiak hornitzeko eta tresnak eta ekipoak prestatzeko, fabrikazio-fitxa teknikoa edo haren ordezko
prozedura hartzen da oinarritzat.
BI2.2 Gerora erabiltzeko moduko sukaldaritzako oinarrizko prestakinak edo aplikazio anitzekoak honela
elaboratzen dira:
- Elikagai gordinak manipulatzeko eta tratatzeko oinarrizko teknikak erabiliz.
- Dagokionean, ezarritako kozinatzeko teknikak erabiliz.
BI2.3 Sukaldaritzako oinarrizko prestakinen akabera eta aurkezpena egiteko, elaborazio-prozesua definitutako
arauei jarraikiz burutzen da.
BI2.4 Sukaldaritzako oinarrizko prestakinak edo aplikazio anitzekoak honela biltegiratzen dira:
- Sukaldaritzako elaborazio jakin horren ezaugarriak aintzat hartuz.
- Ezarritako prozedurei jarraituz.
- Esleitutako ontziak eta ekipoak erabiliz.
- Tenperatura egokietan.
BI2.5 Leheneratzean, zerbitzatzeko tenperaturan erabiltzen dira metodoak eta zehaztutako ekipoak.
BI2.6 Prozesuan erabilitako tresnak eta ekipoak behar bezain maiz garbitzen dira, zehaztutako produktuak eta
metodoak erabiliz.
BI2.7 Prozesuaren barruan behar den tenperatura mantentzen da, erabiltzen diren beroko eta hotzeko ekipoen
erregulatzaileak maneiatuz.
BI2.8 Prozesuak egiteko ezarritako energia-ekipo eta -baliabideak zentzuz erabiltzen dira, beharrezkoak ez diren
kontsumo, kostu eta higadurak saihestuz.
BI2.9 Elikagaiak manipulatzeko araudia une oro betetzen da, eta kontaminazio-iturriak saihesten dira.
BI2.10 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzen da prozesu osoan.
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LB3: Plater konbinatuak eta aperitibo errazak produktuaren definizioaren arabera eta oinarrizko elaborazio-arauen
arabera prestatzea eta aurkeztea.
BI3.1 Lehengaien barne-hornikuntzarako eta tresnak eta ekipoak prestatzeko, fabrikazio-fitxa teknikoa edo haren
ordezko prozedura hartzen da oinarritzat.
BI3.2 Plater konbinatuak eta aperitibo errazak honela elaboratzen dira:
- Elikagai gordinak manipulatzeko eta tratatzeko oinarrizko teknikak erabiliz.
- Dagokionean, ezarritako kozinatzeko teknikak erabiliz.
BI3.3 Plater konbinatuen eta aperitibo errazen akabera eta aurkezpena egiteko, elaborazio-prozesua definitutako
arauei jarraikiz burutzen da.
BI3.4 Aperitiboak eta plater konbinatuak, dagokienean, honela biltegiratzen dira:
- Aperitibo jakin horren ezaugarriak aintzat hartuz.
- Ezarritako prozedurei jarraituz.
- Esleitutako ontziak eta ekipoak erabiliz.

Sukaldaritzako oinarrizko eragiketak

- Tenperatura egokietan.
BI3.5 Prozesuan erabilitako tresnak eta ekipoak zehaztutako produktuak eta metodoak erabiliz garbitzen dira.
BI3.6 Prozesuaren barruan behar den tenperatura mantentzen da, erabiltzen diren beroko eta hotzeko ekipoen
erregulatzaileak maneiatuz.
BI3.7 Prozesuak egiteko ezarritako energia-ekipo eta -baliabideak zentzuz erabiltzen dira, beharrezkoak ez diren
kontsumo, kostu eta higadurak saihestuz.
BI3.8 Elikagaiak manipulatzeko araudia une oro betetzen da, eta kontaminazio-iturriak saihesten dira.
BI3.9 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzen da prozesu osoan.
LB4: Sukaldaritzako era guztietako elaborazioetan parte hartzea, lagunduz eta jasotako jarraibideak betez.
BI4.1 Lehengaiak hornitzeko eta tresnak eta ekipoak prestatzeko, fabrikazio-fitxa teknikoa edo haren ordezko
prozedura hartzen da oinarritzat.
BI4.2 Sukaldaritzako era guztietako prestakinak prestatzen eta aurkezten laguntzen da, eragiketa jakin batzuk
eginez eta argibide zehatz batzuei jarraituz.
BI4.3 Prozesuan erabilitako lan-mahaiak, tresnak eta ekipoak behar bezain maiz garbitzen dira, zehaztutako
produktuak eta metodoak erabiliz.
BI4.4 Prozesuak egiteko ezarritako energia-ekipo eta -baliabideak zentzuz erabiltzen dira, beharrezkoak ez diren
kontsumo, kostu eta higadurak saihestuz.
BI4.5 Elikagaiak manipulatzeko araudia une oro betetzen da, eta kontaminazio-iturriak saihesten dira.
BI4.6 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzen da prozesu osoan.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Sukalde tradizionaleko edo cateringeko altzari espezifikoak. Janaria kozinatzeko ekipoak. Hotz-ekipoak. Ozonoa
sortzeko ekipoak. Sukaldeko ontziak, tresnak eta makina osagarriak. Su-itzalgailuak eta segurtasun-sistemak. Oinarrizko
elaborazioak eta plater errazak elaboratzeko lehengai gordinak edo prestatuak. Egokitzeko materiala. Garbiketarako
produktuak. Erregaiak. Uniforme eta mihiseria egokiak.

Lanaren produktuak edo emaitza
Oinarrizko salda eta saltsa errazak prestatzea eta aurkeztea. Oinarrizko platerak eta plater errazak prestatzea eta
aurkeztea. Hierarkian gainetik daudenei laguntzea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Prozesu normalizatuen eskuliburuak. Ekipoen, makinen eta instalazioen funtzionamenduari buruzko eskuliburuak. Lanaginduak. Elaborazioaren fitxa teknikoak. Tenperatura-taula egokiak. Segurtasun-arauak, arau higieniko-sanitarioak eta
elikagaiak manipulatzeko arauak.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
SUKALDARITZAKO HORNIKUNTZA, AURREELABORAZIOA
ETA KONTSERBAZIOA
2. prestakuntza-modulua:
SUKALDARITZAKO OINARRIZKO ELABORAZIOA
3. prestakuntza-modulua:
SUKALDARITZAKO OINARRIZKO ERAGIKETETAKO
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
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1

1. prestakuntza-modulua:
SUKALDARITZAKO HORNIKUNTZA, AURREELABORAZIOA ETA
KONTSERBAZIOA
Kodea: MF0255_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0255_1: Sukaldaritzako oinarrizko hornikuntza-, aurreelaborazio- eta

kontserbazio-eragiketak egitea

Iraupena: 120 ordu
1.1. prestakuntza-atala
JATETXE-ARLOKO ARAU ETA BALDINTZA HIGIENIKO-SANITARIOEN
APLIKAZIOA
Kodea: UF0053
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, arau eta
baldintza higieniko-sanitarioak betetzeari dagokionez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Elikagaiak eta edariak ekoizteko edo zerbitzatzeko unitateei dagozkien arau eta baldintza higieniko-sanitarioak aztertzea
eta aplikatzea, elikagaien ondoriozko toxiinfekzio-arriskuak eta ingurumena kutsatzeko arriskuak saihesteko.
EI1.1 Elikagaien manipulazioarekin, instalazioekin, lokalekin eta tresnekin lotzen diren eta nahitaez bete behar diren
arau higieniko-sanitarioak identifikatzea eta interpretatzea.
EI1.2 Garbiketa-produktu eta -tresnarik ohikoenen etiketak sailkatzea eta interpretatzea, haien aplikazioen arabera, eta
haien propietateak, abantailak, erabiltzeko moduak eta ingurumenarekiko errespetua deskribatzea.
EI1.3 Baimendutako garbiketa-produktuak eta -tresnak identifikatzea, eta kasuan-kasuan egokienak direnak erabiltzea,
elikagaiak eta edariak ekoizteko edo zerbitzatzeko unitateen ezaugarriei erreparatuta.
EI1.4 Elikagaien ondoriozko toxiinfekzio eta arriskurik ohikoenak sailkatzea eta azaltzea, eta haien balizko kausak
identifikatzea.
EI1.5 Ekipoekin, makinekin, tresnekin eta jeneroarekin lan egitean eta instalazioak garbitzean, garbiketa- eta
txukuntasun-metodoak behar bezala aplikatzea eta arau higieniko-sanitarioak betetzea.

Edukiak:
1. Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko zonetan segurtasun-arauak eta -baldintzak aplikatzea
- Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko unitateen lokal, instalazio, altzari, ekipo eta makina eta material
txiki bereizgarriek bete beharreko segurtasun-baldintza espezifikoak.
- Segurtasun-arau espezifikoak identifikatzea eta aplikatzea.

2. Elikagaien higieneari eta manipulazioari buruzko arauak betetzea.
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-

Elikagaiaren kontzeptua.
Elikagai-manipulatzaileentzako eskakizunak.
Elikagaiak manipulatzeko jardunbide egokien garrantzia.
Elikadura bidezko transmisioko gaixotasunen prebentzioan enpresak duen erantzukizuna.
Elikagaiak behar ez bezala manipulatzearen ondoriozko osasunerako arriskuak.
Elikagai bidez transmititzen diren gaixotasunak: motak eta kontzeptuak.
Elikagaiak hondatzea eta kontaminatzea: kontzeptuak, kausak eta faktore lagungarriak.

Sukaldaritzako oinarrizko eragiketak

-

Elikagaien kontaminazio-iturriak: fisikoak, kimikoak eta biologikoak.
Bakterioen hazkuntza errazten duten faktore nagusiak.
Osasun eta higiene pertsonala: faktoreak, materialak eta aplikazioak.
Hondakinak eta zaborrak maneiatzea.
Elikagaien manipulatzailearen jarrerak eta ohiturak hartzea.
Garbiketa eta desinfekzioa: kontzeptuak bereiztea.
Izurriteak kontrolatzea: desinfekzioaren eta arratoi-hiltzearen helburua.
Elikagaiekin kontaktuan dauden materialak: motak eta eskakizunak.
Elikagaiak etiketatzea: nahitaezko informazio-etiketak irakurtzea eta interpretatzea.
Kalitate higieniko-sanitarioa: kontzeptuak eta aplikazioak.
Autokontrola: arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisirako sistemak.
Higiene-jardunbide zuzenen gidak.

3. Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko zonetako instalazioen eta ekipoen garbiketa
-

Erabilera arrunteko garbiketa-produktuak: motak, sailkapena.
Erabilera-ezaugarri nagusiak.
Biltegiratzeko arauak eta segurtasun-neurriak.
Zehaztapenak interpretatzea.
Garbitzeko sistemak eta metodoak: oinarrizko ekipoen eta materialen aplikazioak.
Ohiko prozedurak: motak eta gauzatzea.

4. Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko zonetan norberaren segurtasunerako ekipamendua
eta uniformeak erabiltzea
- Sukaldeko uniformeak:
- Babes-jantziak: motak, egokitzapena eta araudia.
- Jatetxeko eta tabernako langileen uniformeak.

1.2. prestakuntza-atala
SUKALDEKO LEHENGAIEN HORNIKUNTZA
Kodea: UF0054
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, arau eta baldintza
higieniko-sanitarioak betetzeari dagokionez izan ezik.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Elikagaiak eta edariak hartzea, eta, ondoren, biltegiratzea eta banatzea.
EI1.1 Hornitutako elikagaien eta edarien ohiko etiketak eta dokumentazioa interpretatzea.
EI1.2 Kontrol-eragiketetan laguntzea, xede horretarako jarritako bitartekoak eta jarraibideak erabiliz, eta eskatutako eta
jasotako jeneroaren kantitateen eta kalitateen artean desbideratzeak detektatzea.
EI1.3 Behar bezala eta araudi higieniko-sanitarioaren arabera maneiatzea, bai biltegiratzeko edo berehala
kontsumitzeko jeneroa, bai kontrol-ekipoak.
EI1.4 Elikagaiak eta edariak biltegiratzeko oinarrizko eragiketak egitea, eta jeneroa finkatutako lekuaren, dimentsioen,
ekipoen eta sistemaren arabera antolatzea, araudi higieniko-sanitarioa zorrotz aplikatuz.
EI1.5 Biltegiratuta dagoen aldian jeneroan izan litezkeen galerak edo hondatzeak detektatzea, baztertu beharrekoak
baztertzea, eta, establezimendu-motaren arabera, ohartarazi beharreko sailak ohartaraztea.
EI1.6 Merkantziak jasotzeko, biltegiratzeko eta banatzeko prozesuetan parte hartzeak eskatzen duen erantzukizunez eta
zintzotasunez jardutea.
A2: Sukaldean erabili ohi diren elikatzeko lehengaiak bereiztea, eta haien aldagai eta ezaugarri nagusiak deskribatzea.
EI2.1 Erabili ohi diren elikatzeko lehengaiak identifikatzea, haien ezaugarri fisikoak (forma, kolorea, tamaina eta abar),
kualitate gastronomikoak (sukaldaritzako oinarrizko aplikazioak), oinarrizko aurreelaborazio-beharrak eta kontserbaziobeharrak deskribatuz.
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EI2.2 Erabili ohi diren sukaldaritzako lehengaiak aurkezteko formularik ohikoenak deskribatzea, kalitateak, ezaugarriak
eta leheneratze- eta kontserbazio-beharrak adieraziz.

Edukiak:
1. Sukalde-saila
-

Definizioa eta antolamendu bereizgarria.
Sukaldaritzako lokaletako eta ekoizpen-eremuetako ohiko egiturak.
Jatetxe-arlo kolektiboaren zehaztasunak.
Sailean esku hartzen duten profesionalen oinarrizko gaitasunak.

2. Sukaldean ekonomatuko eta upategiko eragiketa errazak egitea
- Sukaldaritzako jeneroa eskatzea eta jasotzea: metodo errazak, dokumentazioa eta aplikazioak.
- Biltegiratzea: metodo errazak eta aplikazioak.
- Biltegiko kontrola.

3. Sukaldean ohikoa den jeneroaren eta sukaldaritzako lehengaien erabilera
- Sailkapen gastronomikoa: aldagairik garrantzitsuenak, ezaugarriak, kualitateak eta oinarrizko aplikazio
gastronomikoak.
- Merkataritza-sailkapena: merkaturatzeko modu eta tratamendurik ohikoenak; eta leheneratzeko eta kontserbatzeko
oinarrizko premiak.

4. Sukaldeko barne-hornikuntzako prozesuaren garapena
- Eskaera errazak formalizatzea eta helaraztea.
- Eragiketak eskatzen den denboran eta moduan egitea.

1.3. prestakuntza-atala
SUKALDARITZAKO AURREELABORAZIOA ETA KONTSERBAZIOA
Kodea: UF0055
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, arau eta baldintza
higieniko-sanitarioak betetzeari dagokionez izan ezik.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Sukalde-sailetako oinarrizko hornikuntza osatzen duten ekipoak, makinak, tresnak eta erremintak erabiltzea, haien
aplikazioen eta errendimendu egokiaren arabera.
EI1.1 Tresnak eta erremintak eta sukalde-sailetako ekipo eta makinen elementuak identifikatzea, eta honako alderdi
hauek deskribatzea:
- Funtzioak.
- Erabiltzeko arauak.
- Lortzen diren emaitza kuantitatiboak eta kualitatiboak.
- Haien manipulazioari lotutako arriskuak.
- Beharrezko erabilerako mantentze-lanak.
EI1.2 Jenero-motaren arabera egokiak diren tresnak, erremintak, ekipoak eta makinak hautatzea, jasotako argibideak
eta ekoizpen-bolumena kontuan hartuta.
EI1.3 Erabilerako mantentze-lanak egitea, jasotako jarraibideen arabera, eta, proba sinpleen bidez, prest dauden
ikustea.
EI1.4 Sukaldeko ekipoak, makinak eta tresnak erabiltzeko arauak aplikatzea, arriskuak saihesteko eta aurrez finkatutako
emaitzak lortzeko ezarritako prozedurei jarraituz.
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A2: Sukaldaritzako jenerorik ohikoenen zati eta piezen ezaugarriak zehaztea eta haiek aurreelaboratzea, ezarritako lanplanaren arabera, egin behar diren sukaldaritza-elaborazioen arabera edo merkaturatzeko beharren arabera.
EI2.1 Sukaldaritzako jenerorik ohikoenekin erlazionatuta dauden eta beren izendapena duten zati eta piezarik ohikoenak
deskribatzea.
EI2.2 Gehien erabiltzen diren lehengaiek beren egoeraren arabera behar dituzten leheneratze-eragiketak egitea, gero
aurreelaboratzeko.
EI2.3 Egin behar diren aurreelaborazioen araberako tresnak, erremintak eta ekipoak hautatzea.
EI2.4 Lan-plan jakin baterako behar diren aurreelaborazioak egitea, erabiltzen den jeneroaren izaera aintzat hartuta.
A3: Erabili ohi diren jenero gordina, erdielaboratua eta sukaldaritza-elaborazio burutuak leheneratzeko, kontserbatzeko eta
ontziratzeko metodo sinpleak —materia eta produktuen kontserbazio- eta ontziratze-behar espezifikoei erantzuten
dietenak— erabiltzea, eta horretarako ekipoekin behar bezala lan egitea.
EI3.1 Sukaldean erabili ohi diren elikagaiak kontserbatzeko eta leheneratzeko leku egokiak identifikatzea.
EI3.2 Gehien erabiltzen diren leheneratzeko, kontserbatzeko eta ontziratzeko metodoak eta ekipoak bereiztea eta
deskribatzea.
EI3.3 Produktu gordinek, erdielaboratuek eta sukaldaritzako elaborazioek behar dituzten aurretiazko eragiketa
osagarriak egitea, hautatutako metodoaren edo ekipoen arabera, jasotako jarraibideen arabera eta esleitutako xedearen
edo kontsumoaren arabera.
EI3.4 Askotariko jeneroak leheneratzeko, kontserbatzeko eta ontziratzeko prozesuetarako beharrezko eragiketak egitea.

Edukiak:
1. Sukaldeko oinarrizko makinen eta ekipoen erabilera
- Oinarrizko ezaugarrien, funtzioen eta aplikaziorik ohikoenen arabera identifikatzea eta sailkatzea.
- Jatetxe-arlo kolektiboaren zehaztasunak.
- Teknika, prozedura, jarduteko modu, kontrol eta mantentze-lan bereizgarrien aplikazioa.

2. Sukaldean gehien erabiltzen diren sukaldaritzako jenero eta produktuen leheneratzea
-

Definizioa.
Horretarako ekipo nagusiak identifikatzea.
Teknika eta prozesu sinple motak.
Aplikazio sinpleak.

3. Sukaldean erabili ohi diren sukaldaritza-jeneroen aurreelaborazioa
-

Aurreelaborazioarekin lotutako sukaldaritza-terminoak.
Lehengaien tratamendu bereizgarriak.
Zati edo piezarik ohikoenak: sailkapena, ezaugarriak eta erabilerak.
Prozesuetako faseak, eta gauzatzearen arriskuak.
Sukaldaritzako aurreelaboraziorik ohikoenak lortzeko egin beharreko eragiketak egitea, teknika eta metodo
egokiak erabiliz.

4. Sukaldeko jenero eta produkturik ohikoenak kontserbatzeko eta aurkezpen komertzialerako erabili ohi
diren sistemak aplikatzea
-

Identifikazioa eta motak.
Erabiltzen diren ekipoak identifikatzea.
Prozesuetako faseak, eta gauzatzearen arriskuak.
Erabili ohi diren sukaldaritzako produktuak eta jeneroa kontserbatzeko eta haien merkataritza-aurkezpena egiteko
beharrezko eragiketa ez oso konplexuak egitea, teknika eta metodo egokiak aplikatuz.

5. Kalitatearen hobekuntzan parte hartzea
- Kalitatea ziurtatzea.
- Inputak kontrolatzeko eta prebenitzeko jarduerak, eta emaitza akastunak saihesteko prozesuak.
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2

2. prestakuntza-modulua:
SUKALDARITZAKO OINARRIZKO ELABORAZIOA
Kodea: MF0256_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0256_1: Sukaldaritzako oinarrizko hornikuntza-, aurreelaborazio- eta

kontserbazio-eragiketak egitea

Iraupena: 180 ordu
2.1. prestakuntza-atala
JATETXE-ARLOKO ARAU ETA BALDINTZA HIGIENIKO-SANITARIOEN
APLIKAZIOA
Kodea: UF0053
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, arau eta
baldintza higieniko-sanitarioak betetzeari dagokionez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Elikagaiak eta edariak ekoizteko edo zerbitzatzeko unitateei dagozkien arau eta baldintza higieniko-sanitarioak aztertzea
eta aplikatzea, elikagaien ondoriozko toxiinfekzio-arriskuak eta ingurumena kutsatzeko arriskuak saihesteko.
EI1.1 Elikagaien manipulazioarekin, instalazioekin, lokalekin eta tresnekin lotzen diren eta nahitaez bete behar diren
arau higieniko-sanitarioak identifikatzea eta interpretatzea.
EI1.2 Garbiketa-produktu eta -tresnarik ohikoenen etiketak sailkatzea eta interpretatzea, haien aplikazioen arabera, eta
haien propietateak, abantailak, erabiltzeko moduak eta ingurumenarekiko errespetua deskribatzea.
EI1.3 Baimendutako garbiketa-produktuak eta -tresnak identifikatzea, eta kasuan-kasuan egokienak direnak erabiltzea,
elikagaiak eta edariak ekoizteko edo zerbitzatzeko unitateen ezaugarriei erreparatuta.
EI1.4 Elikagaien ondoriozko toxiinfekzio eta arriskurik ohikoenak sailkatzea eta azaltzea, eta haien balizko kausak
identifikatzea.
EI1.5 Ekipoekin, makinekin, tresnekin eta jeneroarekin lan egitean eta instalazioak garbitzean, garbiketa- eta
txukuntasun-metodoak behar bezala aplikatzea eta arau higieniko-sanitarioak betetzea.

Edukiak:
1. Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko zonetan segurtasun-arauak eta -baldintzak aplikatzea
- Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko unitateen lokal, instalazio, altzari, ekipo eta makina eta material
txiki bereizgarriek bete beharreko segurtasun-baldintza espezifikoak.
- Segurtasun-arau espezifikoak identifikatzea eta aplikatzea.

2. Elikagaien higieneari eta manipulazioari buruzko arauak betetzea.
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-

Elikagaiaren kontzeptua.
Elikagai-manipulatzaileentzako eskakizunak.
Elikagaiak manipulatzeko jardunbide egokien garrantzia.
Elikadura bidezko transmisioko gaixotasunen prebentzioan enpresak duen erantzukizuna.
Elikagaiak behar ez bezala manipulatzearen ondoriozko osasunerako arriskuak.
Elikagai bidez transmititzen diren gaixotasunak: motak eta kontzeptuak.
Elikagaiak hondatzea eta kontaminatzea: kontzeptuak, kausak eta faktore lagungarriak.
Elikagaien kontaminazio-iturriak: fisikoak, kimikoak eta biologikoak.
Bakterioen hazkuntza errazten duten faktore nagusiak.

Sukaldaritzako oinarrizko eragiketak

-

Osasun eta higiene pertsonala: faktoreak, materialak eta aplikazioak.
Hondakinak eta zaborrak maneiatzea.
Elikagaien manipulatzailearen jarrerak eta ohiturak hartzea.
Garbiketa eta desinfekzioa: kontzeptuak bereiztea.
Izurriteak kontrolatzea: desinfekzioaren eta arratoi-hiltzearen helburua.
Elikagaiekin kontaktuan dauden materialak: motak eta eskakizunak.
Elikagaiak etiketatzea: nahitaezko informazio-etiketak irakurtzea eta interpretatzea.
Kalitate higieniko-sanitarioa: kontzeptuak eta aplikazioak.
Autokontrola: arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisirako sistemak.
Higiene-jardunbide zuzenen gidak.

3. Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko zonetako instalazioen eta ekipoen garbiketa
-

Erabilera arrunteko garbiketa-produktuak: motak, sailkapena.
Erabilera-ezaugarri nagusiak.
Biltegiratzeko arauak eta segurtasun-neurriak.
Zehaztapenak interpretatzea.
Garbitzeko sistemak eta metodoak: oinarrizko ekipoen eta materialen aplikazioak.
Ohiko prozedurak: motak eta gauzatzea.

4. Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko zonetan norberaren segurtasunerako ekipamendua
eta uniformeak erabiltzea
- Sukaldeko uniformeak:
- Babes-jantziak: motak, egokitzapena eta araudia.
- Jatetxeko eta tabernako langileen uniformeak.

2.2. prestakuntza-atala
SUKALDEKO OINARRIZKO ELABORAZIOAK EGITEA, ETA SUKALDARITZAKO
ELABORAZIOAN LAGUNTZEA
Kodea: UF0056
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, arau eta
baldintza higieniko-sanitarioak betetzeari dagokionez izan ezik.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Aplikazio anitzeko oinarrizko elaborazioak egitea eta sukaldaritzako oinarrizko elaborazioak prestatzea eta aurkeztea,
aurrez definitutako teknika errazak erabiliz.
EI1.1 Jeneroaren barne-hornikuntzarako eragiketak egitea, fitxa teknikoak edo haien ordezko prozedurak interpretatuz
eta aurrez zehaztutako baleak edo dokumentuak formalizatuz.
EI1.2 Sukaldaritzako elaborazio errazak eta aplikazio anitzeko oinarrizko elaborazioak egiteko behar diren erremintak,
tresnak eta jeneroak identifikatzea eta prest jartzea.
EI1.3 Erabili behar den sukaldaritzako jeneroa leheneratzeko egin behar diren eragiketa errazak egitea.
EI1.4 Sukaldaritzako oinarrizko elaborazioak prestatzeko teknika errazak aplikatzea, jasotako informazioa abiapuntutzat
harturik, prozedura egokiei jarraituz eta elikagaiak manipulatzeko arauak betez.
EI1.5 Sukaldaritzako oinarrizko elaborazioetarako akabera ez oso konplexuak egitea.
EI1.6 Elaborazioentzako kontserbazio-metodo eta biltegiratze-toki egokiak identifikatzea, esleitutako norakoa edo
kontsumoa, osagaien izaera eta manipulazio-arauak kontuan hartuta.
EI1.7 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzea prozesu osoan.
A2: Sukaldaritzako era guztietako elaborazioak prestatzeko eta aurkezteko prozesuetan laguntzea, harmena eta lankidetzajarrera agertuz.
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EI2.1 Jeneroaren barne-hornikuntzarako eragiketak egitea, fitxa teknikoak edo haien ordezko prozedurak interpretatuz
eta aurreikusitako baleak edo dokumentuak formalizatuz.
EI2.2 Sukaldaritzako era guztietako elaborazioak prestatzeko eta aurkezteko eragiketa errazak egiteko erremintak,
tresnak eta jeneroa behar bezala identifikatzea eta prest jartzea, argibide zehatzei jarraituz.
EI2.3 Sukaldaritzako elaborazio-prozesuetan laguntzeko eragiketa zehatzak eta errazak egitea, finkatutako denboran,
teknika errazak eta egokiak erabiliz, jasotako arau eta argibideak betez, eta lankidetza-jarrerarekin.

Edukiak:
1. Sukaldaritzako oinarrizko elaborazioak eta aplikazio anitzeko elaborazio errazak egitea
- Sailkapena, definizioa eta erabilerak.
- Prozesuetako faseak, eta gauzatzearen arriskuak.
- Dagozkien gauzatze-teknika eta -prozedura errazak aplikatzea, hauek lortzeko:
• Sukaldaritzako hondoak.
• Saldak.
• Court-bouillonak.
• Mirepoixak.
• Goarnizio errazak.
- Leheneratzeko eta kontserbatzeko tekniken aplikazioa.

2. Sukaldeko oinarrizko elaborazioak egitea
- Definizioa, sailkapena eta motak.
- Garbitzeko sistemak eta metodoak: oinarrizko ekipoen eta materialen aplikazioak.
• Barazkiak eta tuberkuluak.
• Lekaleak, arroza eta pastak.
• Arrautzak.
• Askotariko haragiak.
• Arrainak eta itsaskiak.
• Beste batzuk.
- Osagaiak, eskemak eta elaborazio-faseak, gauzatzeko arriskuak.
- Leheneratzeko eta kontserbatzeko tekniken aplikazioa.

3. Kalitatearen hobekuntzan parte hartzea
- Kalitatea ziurtatzea.
- Inputak kontrolatzeko eta prebenitzeko jarduerak, eta emaitza akastunak saihesteko prozesuak.

2.3. prestakuntza-atala
PLATER KONBINATUEN ETA APERITIBOEN ELABORAZIOA
Kodea: UF0057
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, arau eta baldintza
higieniko-sanitarioak betetzeari dagokionez izan ezik.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Plater konbinatuak eta aperitibo errazak produktuaren definizioaren arabera eta oinarrizko elaborazio-arauen arabera
egitea eta aurkeztea.
EI1.1 Jeneroaren barne-hornikuntzarako eragiketak egitea, fitxa teknikoak edo haien ordezko prozedurak interpretatuz
eta aurreikusitako baleak edo dokumentuak formalizatuz.
EI1.2 Plater konbinatuak eta aperitibo errazak egiteko behar diren erremintak, tresnak eta jeneroak identifikatzea eta
prest jartzea.
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EI1.3 Plater konbinatuak eta aperitibo errazak leheneratzeko, elaboratzeko eta aurkezteko teknika errazak aplikatzea,
jasotako informazioa abiapuntutzat harturik, prozedura egokiei jarraituz eta elikagaiak manipulatzeko arauak betez.
EI1.4 Elaborazioentzako kontserbazio-metodo eta biltegiratze-toki egokiak identifikatzea, esleitutako norakoa edo
kontsumoa, osagaien izaera eta manipulazio-arauak kontuan hartuta.
EI1.5 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzea prozesu osoan.

Edukiak:
1. Sukalde-saila
-

Definizioa eta antolamendu bereizgarria.
Sukaldaritzako lokaletako eta ekoizpen-eremuetako ohiko egiturak.
Jatetxe-arlo kolektiboaren zehaztasunak.
Sailean esku hartzen duten profesionalen oinarrizko gaitasunak.

2. Plater konbinatuen eta aperitibo errazen elaborazioa
-

Definizioa eta sailkapena.
Motak eta oinarrizko teknikak.
Oinarrizko dekorazioak.
Elaboratzeko eta aurkezteko teknika sinpleak aplikatzea.
Leheneratzeko eta kontserbatzeko tekniken aplikazioa.

3. Kalitatearen hobekuntzan parte hartzea
- Kalitatea ziurtatzea.
- Inputak kontrolatzeko eta prebenitzeko jarduerak, eta emaitza akastunak saihesteko prozesuak.

3

3. prestakuntza-modulua
SUKALDARITZAKO OINARRIZKO ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0014
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Sukalde-sailetako oinarrizko hornikuntza osatzen duten ekipoak, makinak, tresnak eta erremintak erabiltzea, haien
aplikazioen eta errendimendu egokiaren arabera.
EI1.1 Jenero-motaren arabera egokiak diren tresnak, erremintak, ekipoak eta makinak hautatzea, jasotako argibideak
eta ekoizpen-bolumena kontuan hartuta.
EI1.2 Erabilerako mantentze-lanak egitea, jasotako jarraibideen arabera, eta, proba sinpleen bidez, prest dauden
ikustea.
EI1.3 Sukaldeko ekipoak, makinak eta tresnak erabiltzeko arauak aplikatzea, arriskuak saihesteko eta aurrez finkatutako
emaitzak lortzeko ezarritako prozedurei jarraituz.
A2: Elikagaiak eta edariak hartzea, eta, ondoren, biltegiratzea eta banatzea.
EI2.1. Kontrol-eragiketetan laguntzea, xede horretarako jarritako bitartekoak eta jarraibideak erabiliz, eta eskatutako eta
jasotako jeneroaren kantitateen eta kalitateen artean desbideratzeak detektatzea.
EI2.2 Araudi higieniko-sanitarioaren arabera maneiatzea, bai biltegiratzeko edo berehala kontsumitzeko jeneroa, bai
kontrol-ekipoak.
EI2.3 Elikagaiak eta edariak biltegiratzeko oinarrizko eragiketak egitea, eta jeneroa finkatutako lekuaren, dimentsioen,
ekipoen eta sistemaren arabera antolatzea.
EI2.4 Biltegiratze-aldian hondatutako jeneroa baztertzea, eta adieraztea establezimendu-mota bakoitzean zer saili
jakinarazi behar litzaiekeen.
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EI2.5 Merkantziak jasotzeko, biltegiratzeko eta banatzeko prozesuetan parte hartzeak eskatzen duen erantzukizunez
eta zintzotasunez jardutea.
A3: Sukaldaritzako jenerorik ohikoenak aurreelaboratzea, ezarritako lan-planaren arabera, egin behar diren sukaldaritzaelaborazioen arabera edo merkaturatzeko beharren arabera.
EI3.1 Gehien erabiltzen diren lehengaiek beren egoeraren arabera behar dituzten leheneratze-eragiketak egitea, gero
aurreelaboratzeko.
EI3.2 Lan-plan jakin baterako behar diren aurreelaborazioak egitea, erabiltzen den jeneroaren izaera aintzat hartuta.
A4: Aplikazio anitzeko oinarrizko elaborazioak egitea eta sukaldaritzako oinarrizko elaborazioak prestatzea eta aurkeztea,
aurrez definitutako teknika errazak erabiliz.
EI4.1 Jeneroaren barne-hornikuntzarako eragiketak egitea, fitxa teknikoak edo haien ordezko prozedurak interpretatuz
eta aurrez zehaztutako baleak edo dokumentuak formalizatuz.
EI4.2 Sukaldaritzako elaborazio errazak eta aplikazio anitzeko oinarrizko elaborazioak egiteko behar diren erremintak,
tresnak eta jeneroak identifikatzea eta prest jartzea.
EI4.3 Erabili behar den sukaldaritzako jeneroa leheneratzeko egin behar diren eragiketa errazak egitea.
EI4.4 Sukaldaritzako oinarrizko elaborazioak prestatzeko teknika errazak aplikatzea, jasotako informazioa abiapuntutzat
harturik eta prozedura egokiei jarraituz.
EI4.5 Sukaldaritzako oinarrizko elaborazioetarako akabera ez oso konplexuak egitea.
A5: Plater konbinatuak eta aperitibo errazak produktuaren definizioaren arabera eta oinarrizko elaborazio-arauen arabera
egitea eta aurkeztea.
EI5.1 Jeneroaren barne-hornikuntzarako eragiketak egitea, fitxa teknikoak edo haien ordezko prozedurak interpretatuz
eta aurreikusitako baleak edo dokumentuak formalizatuz.
EI5.2 Plater konbinatuak eta aperitibo errazak elaboratzea eta aurkeztea, jasotako informazioa abiapuntutzat harturik eta
prozedura egokiei jarraituz.
A6: Erabili ohi diren jenero gordina, erdielaboratua eta sukaldaritza-elaborazio burutuak ontziratzea, kontserbatzea eta
leheneratzea, materia eta produktuen kontserbazio- eta ontziratze-behar espezifikoak kontuan hartuz.
EI6.1 Produktu gordinek, erdielaboratuek eta sukaldaritzako elaborazioek behar dituzten aurretiazko eragiketa
osagarriak egitea, hautatutako metodoaren edo ekipoen arabera, jasotako jarraibideen arabera eta esleitutako xedearen
edo kontsumoaren arabera.
EI6.2 Askotariko jeneroak leheneratzeko, kontserbatzeko eta ontziratzeko eragiketak egitea.
A7: Sukaldaritzako elaborazioak prestatzeko eta aurkezteko prozesuetan laguntzea, harmenarekin eta lankidetzarako
jarrerarekin.
EI7.1 Jeneroaren barne-hornikuntzarako eragiketak egitea, fitxa teknikoak edo haien ordezko prozedurak interpretatuz
eta aurreikusitako baleak edo dokumentuak formalizatuz.
EI7.2 Sukaldaritzako elaborazio-prozesuetan laguntzeko eragiketa zehatzak eta errazak egitea, finkatutako denboran,
teknika errazak eta egokiak erabiliz, jasotako arau eta argibideak betez, eta lankidetza-jarrerarekin.
A8: Elikagaiak eta edariak ekoizteko edo zerbitzatzeko unitateei dagozkien arau eta baldintza higieniko-sanitarioak
aplikatzea, elikagaien ondoriozko toxiinfekzio-arriskuak eta ingurumena kutsatzeko arriskuak saihesteko.
EI8.1 Kasu bakoitzean garbiketa-produktu eta -tresna egokienak erabiltzea, elikagaiak eta edariak ekoizteko edo
zerbitzatzeko unitateen ezaugarriei erreparatuta.
EI8.2 Ekipoekin, makinekin, tresnekin eta jeneroarekin lan egitean eta instalazioak garbitzean, garbiketa- eta
txukuntasun-metodoak behar bezala aplikatzea eta arau higieniko-sanitarioak betetzea.
A9: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI9.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI9.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea.
EI9.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI9.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI9.5 Zehaztutako komunikazio-kanalak erabiltzea.
EI9.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:
1. Sukaldea prest jartzea, mantentze-lanak egitea txukun edukitzea
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- Ekipoak eta lantokia prest jartzea, garbitzea, txukuntzea eta haietan mantentze-lanak egitea.
- Jasotako jarraibideen arabera prestatzea eta erabiltzea ekipoak eta tresnak, eta behar bezala funtzionatzen dutela
egiaztatzea.

Sukaldaritzako oinarrizko eragiketak

2. Sukaldaritzako lehengaiak eta jeneroa jasotzea eta biltegiratzea
-

Merkantziak hartzean, kontrol-eragiketetan laguntzea.
Biltegiratzeko edo berehala kontsumitzeko jeneroa manipulatzea.
Janariak eta edariak biltegiratzeko eragiketak egitea.
Baleak eta dokumentazioa formalizatzea.
Merkantziak jasotzeko, biltegiratzeko eta banatzeko prozesuetan parte hartzeak eskatzen duen erantzukizunez eta
zintzotasunez jardutea.

3. Sukaldaritzako jeneroaren aurreelaborazioa eta oinarrizko elaborazioen, plater konbinatuen eta
aperitibo errazen elaborazioak
-

Lan-plan jakin baterako behar diren aurreelaborazioak egitea.
Sukaldaritzako oinarrizko elaborazioak egitea.
Sukaldaritzako elaborazioetarako akabera ez oso konplexuak egitea.
Plater konbinatuak eta janaurreko errazak elaboratzea eta aurkeztea.

4. Sukaldaritzako lehengaiak eta jeneroa ontziratzea, kontserbatzea eta leheneratzea
- Produktuek kontserbatzeko behar dituzten eragiketa osagarriak egitea.
- Jeneroa leheneratzeko, kontserbatzeko eta ontziratzeko eragiketak egitea.
- Sukaldaritzako jeneroa metodo errazen bidez leheneratzea.

5. Sukaldaritzako elaborazioak prestatzeko eta aurkezteko prozesuetan laguntzea
- Jeneroaren barne-hornikuntzako lanak egitea.
- Sukaldaritzako elaborazio-prozesuetan laguntzea argibideei jarraituz.

6. Jatetxe-arloan segurtasun- eta higiene-arauak eta ingurumena babestekoak betetzea
- Araudi higieniko-sanitarioa, segurtasun-araudia eta elikagaien manipulazioko araudia betetzea.
- Energia aurrezteko eta ingurumena kontserbatzeko neurriak errespetatzea elikagaiak eta sukaldaritza-jeneroa
biltegiratzeko eta kontserbatzeko prozesuetan.

7. Integrazioa eta komunikazioa lantokian.
-

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

PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

• Elikagaien Zientzia eta Teknologian
MF0255_1
Sukaldaritzako hornikuntza,
aurreelaborazioa eta
kontserbazioa.

•
•
•
•

lizentziaduna
Albaitaritzan lizentziaduna
Jatetxe-arloko goi-mailako teknikaria
Sukaldaritzako teknikaria
Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko
jatetxe-arloaren lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila.

• Elikagaien Zientzia eta teknologian
MF0256_1
Sukaldaritzako oinarrizko
elaborazioa.

•
•
•
•

lizentziaduna
Albaitaritzan lizentziaduna
Jatetxe-arloko goi-mailako teknikaria
Sukaldaritzako teknikaria
Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloko
jatetxe-arloaren lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila.

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza
baliokidea. Salbuetsita daude:
- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak.
- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak.
- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK

PRESTAKUNTZA-GUNEA
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AZALERA (m2) / 15 IKASLE

AZALERA (m2) / 25 IKASLE

Erabilera anitzeko gela

30

50

Sukaldaritza-lantegia

135

135

Biltegia

20

20
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PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

Erabilera anitzeko gela

X

X

Sukaldaritza-lantegia

X

X

Biltegia

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Erabilera anitzeko gela

EKIPAMENDUA

- Errotuladorez idazteko arbelak.
- Ikus-entzunezko ekipoak.
- Orri birakaria.
- Ikasgelako materiala
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia.
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.
- Banako 15 sukalde erdiindustrial, 400 x 600 mm ingurukoak,
ahokatzeko bi erregailurekin.

Sukaldaritza-lantegia

- Irakaslearentzako sukalde bat (4 erregailu eta labea dituena).
- 1 fry top edo plantxa (350 x 700 x 850 mm, gutxi gorabehera).
- 1 Maria bainu (350 x 600 x 850 mm, gutxi gorabehera).
- 1 gratinadore.
- 1 frijigailu (10 litrokoa, gutxi gorabehera).
- 1 labe konbinatu, 6 “gastronorm” azpilentzako tokia duena.
- 1 mikrouhin-labe.
- Patata eta tipulentzako bi 2 kalapatxa edo tobera.
- 1 irabiagailu-birringailu konbinatu.
- 1 gozogintzako mahai, irin eta azukreentzako kalapatxak dituena.
- Irakaslearen erakustaldietarako mahai bat.
- 8 irabiagailu-oragailu (4-4,5 litrokoak).
- 1 zitriko-zukugailu.
- 1 zakote-ebakigailu.
- 1 haragi-xehegailu.
- Haragia ebakitzeko trangadera bat.
- 1 tenperatura-eraisgailu.
- 1 mahai bero.
- 1 huts-makina.
- Paper-biribilkien euskarri industrial bat.
- Elikagaiak (haragiak, arrainak, barazkiak, pastelgintza-produktuak

eta abar) elkarrekin nahastu gabe kontserbatzeko hozkailuak edo
hozte-ganberak.
- Lan-mahaiak (ohikoak edo hotzak).
- Altzairu herdoilgaitzezko harraska-zuloa (400 x 400 mm zabal eta
300 mm sakon, gutxi gorabehera), altzairu herdoilgaitzezko mahai
edo gainaldean sartua.
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- Bi zuloko harraskak, behar diren lekuetan banatuta: garbiketaeremua, prestakuntza-eremua, pastelgintza-eremua eta abar.

- Armairu edo kutxatzar gisako izozkailuak.
- Hozte-armairuak edo hozte-ganberak.
- Eskuak garbitzeko pedal-konketa.
- Labana-esterilizagailua.
- 10 kg inguruko balantza elektrikoak (sukaldea eta gozogintza).
- 1 botika-kutxa.
- Zaborrontzi berezia, 56 cm-ko diametroa eta 70 cm-ko altuera
dituena.

- Erremintak.
- Sukaldeko tresneria.
- Babes-elementuak.
Biltegia

- Apalak

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

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Ez dago sartzeko eskakizunik
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