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1.1. INGURUKO FAKTOREEN ERAGINA 
ELIKAGAIEN ERALDAKETAN 

 
 

1.1.1. TENPERATURA 
 
Kontrolik gabeko hotzak eta beroak eragina izaten dute mikroorganismoetan eta elikagaia 

hondatu egin dezakete. Tenperatura ertainetan (10-30 ºC), zenbat eta beroago, orduan eta 
azkarragoak dira erreakzio kimikoak. Bero handiegiak proteinak desnaturalizatu egiten ditu. 

 
Hotz handiegiak, berriz, barazki eta fruten ehundura aldatu egin dezake. Adibidez, 10 ºC 

azpitik banana, limoi, tomate eta abarren azalean orbanak azaltzen dira. 
 

Hotzaren eragina fruta eta barazkietan 

Elikagaia Segur. tenp. 0 ºC < biltegi T < segur. T izatearen eragina 

Sagarrak 

Aguakateak 

Bananak 

Pepinoak 

Berenjenak 

Limoiak 

Meloiak 

Angurriak 

Laranjak 

Piperrak 

Tomate berdeak 

Tomate helduak 

1-2 ºC 

7 ºC 

13 ºC 

7 ºC 

7 ºC 

13-14 ºC 

5-10 ºC 

2 ºC 

1,5-2,5 ºC 

7 ºC 

13 ºC 

10 ºC 

Barru beltza 

Barru beltza 

Heldutakoan kolorerik ez 

Gune urtsuak, deskonposizioa 

Orban gorrixkak, azal maskaldua 

Azal maskaldua, barruan kolorerik ez 

Azal maskaldua, azalaren deskonposizioa 

Azal maskaldua, zapore txarra 

Azal maskaldua, barru lehorra 

Kalizaren ondoan kolorea galtzea 

Heldutakoan kolorerik ez 

Ehundura haustea 

 
 
 

1.1.2. HEZETASUNA 
 
Tenperatura aldatuz gero, hezetasun handiegiak ura kondentsatu egin dezake. 

Kondentsazio horrek orbanak ere eragin ditzake. 
 
Ura agertzeak mikroorganismoen aktibitatea handitu egiten du, baita elikagaiak kaltetu ere. 
 
 
 

1.1.3. AIREA ETA OXIGENOA 
 
Mikroorganismoen jardueran eragina izateaz gain, elikagaien bitaminak, kolorea eta zaporea 

deuseztatu egin ditzakete aireak eta oxigenoak. 
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Oxigenoak oxidazioa sor dezake, eta, ondorioz, elikagaiak kaltetu. 
 
Hutsean jartzeak oxigenoaren eragina saihestu egin dezake. 
 
 
 

1.1.4. ARGIA 
 
Zenbait bitamina deuseztatu egiten ditu, baita zenbait elikagairen koloreak eraldatzen ere. 

Hori gutxitu edo saihesteko, ontzi egokitan gorde behar dira elikagaiak. 
 
 
 
 

1.2. ELIKAGAIAK ERALDATZEAREN ARRAZOIAK 
 
 

1.2.1. ARRAZOI KIMIKOAK 
 

1.2.1.1. Iluntze ez-entzimatikoa 
 
Zenbait gluzidok proteinekin erreakzionatutakoan kolore iluna hartzen du produktuak, 

oxidazioan gertatzen den bezala. 
 
Batzuetan komeni izaten da iluntze hori lortzea (erregaietan); aldiz, besteetan ez (biltegiko 

produktuetan). 
 

1.2.1.2. Lipidoak mintzea 
 
Oxigenoak lipidoekin erreakzionatu eta produktua mindu egiten du. Horrek produktuaren 

kalitatea jaitsarazi egiten du: itxura aldatzeaz gain, zaporea eta usaina txartu egiten ditu. 
 
Hori ez gertatzeko, arreta berezia eduki behar da, itsaskiekin batez ere. 
 
 
 

1.2.2. ARRAZOI BIOLOGIKOAK 
 

1.2.2.1. Entzima naturalak 
 
Landare eta animalien zeluletako erreakzio kimikoak kontrolatzen dituzte. Entzima horiek ez 

baditugu kontrolatzen, erreakzio kimikoak eragiten jarraitzen dute elikagaietan. Batzuetan, 
mesedegarriak izaten dira (frutak heltzeko); besteetan, aldiz, kaltegarriak (elikagaiak hondatu 
egiten dituzte). 

 
1.2.2.2. Mikroorganismoak 

 
Elikagaiaren konposizioa eta kontserbazio-egoera nolakoa den, halako eragina dute 

mikroorganismoek, batzuetan geuk hala nahi dugulako eta besteetan geuk hala nahi izan gabe. 
Eragin horrek elikagaia hondatu egin dezake. 

 
Eraginak: 

– oxidazioa eta hartzidura. 
– deskonposizioa. 
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Jatorriak: 
– elikagaikoak. 
– elikagaiari geuk gehitutakoak: prestatzean, garbitzean, moztean...  

 
Sailkapena: 

– mesedegarriak. Janaria hobetu egiten dute. Adibidez: 
� esnea + zenbait bakterio = jogurta 
� muztioa + mikroorganismoak = ardoa 
� irina + ura + mikroorganismoak (legamia) = ogia 

– hutsalak. Janaria hondatu egiten dute (esnea eta esnegaina mindu, haragia 
usaindu, tomate-saltsa hartzitu...). 
� janaria aldatzea eta usteltzea eragiten dute. 
� ugarienak dira: nonahi daude. 

– patogeno edo kaltegarriak. Intoxikazioak sor ditzakete. 
� ez dute janaria onerako aldatzen. 

 
 
Adibidez: Salmonella. 10-45 ºC artean bizi da, 

haragi, hegazti eta arrautzetan. Beroak 
deuseztatu egiten du; izoztuetan ere nekez 
agertzen da. Irauteko pH-a: 4,5-9 artean. 

 
 
 

 

 

 

Clostridium botulinum. 5-30 ºC artean bizi da. 
pH-a < 4’5 baldin bada, ezin da bizi. Beroak 
deuseztatu egiten du.  

 

 

 

 

 

Escherichia coli. Animalien esnean, haragian eta 
abarretan agertzen da. Hotzak deuseztatu egiten 
du. 

 

 

 

 

Lizunak. Arin ugaldu eta entzima asko dituztenez, bizkor itsasten dira elikagaietan. Askotan 
elikagaia hondatu egiten dute, eta batzuk toxikoak izan daitezke. 

 
Hainbat egoeratan ager daitezke: 15-30 ºC artean, baina, batez ere, 20-25 ºC artean. 

Tenperatura txikiagoa ere jasaten dute. 
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Elikagai hezeetan agertzen dira, baina baita fruta lehor edo esne-hautsetan ere. Adibidez: 
Aspergillius candidum. Beroa behar du. Hazi ahala, inguruko tenperatura igo egiten du. 
Hazietan agertzen da. 

 
Legamiak. Elikagaia eraldatzen du edo, bere metabolismoa dela-eta, pH-a aldatu edo beste 

usain batzuk sor ditzake, baina intoxikaziorik ez. 
 
Oxigeno, karbohidrato, pH, etab. egokiak behar dituzte. Baita tenperatura ere (5-30 ºC 

artean, eta onena 25 ºC). 
 

Bakterioek eragindako intoxikazioen sintoma nagusiak 

Bakterioak Inkubazioa Iraupena eta sintomak 

Salmonella 6-48 ordu 
normalean 12-36 ordu 

1-7 egun. Beherakoa. Urdaileko mina. Gonbitoak. 
Sukarra, denbora gehienean. 

Clostridium perfringens 8-22 ordu 12-24 ordu. Beherakoa. Urdaileko mina. 
Goragalea. Gonbitoak, gutxitan. Sukarrik ez. 

Clostridium botulinum 18-36 ordu 24 ordu-8 egunetan, heriotza, edo 6-8 hilabeteko 
gaixondo geldia. Hainbat sintoma: ikusmen 
nahasia, hitz egin eta listua jariatu ezina. Muki 
franko ahoan. Mingain eta faringe oso lehorrak. 
Ahulezia progresiboa eta arnas-gelditzea. 

Staphylococcus aureus 0,5-6 ordu 6-24 ordu. Goragalea. Gonbitoak. Beherakoa eta 
urdaileko mina. Sukarrik ez. Kolapsoa eta 
deshidratazioa, kasu larrietan (bakanak). 

Vibrio parahaemolyticus 2-48 ordu 
normalean 12-18 ordu 

2-5 egun. Maiz deshidratazioa dakarren 
beherakoa. Urdaileko mina. Gonbitoa eta sukarra. 

Bacillus cereus 8-16 ordu a) beherako eran 
 

1-15 ordu b) goragale eran 

a)  12-24 ordu. Urdaileko mina. Beherakoa. 
Batzuetan goragalea. 

b)  6-24 ordu. Goragalea. Gonbitoak. Batzuetan 
beherakoa. 

Escherichia coli 12-72 ordu 1-7 egun. 
a)  Koleraren antzekoa. Beherako larria eta mina. 
b)  Disenteriaren antzekoa. Beherako iraunkorra, 

odoltsua, mukiekin. 

Campylobacter 2-5 egun  
(batzuetan gehiago) 

Sukarra. Beherako ugaria. Urdaileko mina. 

Yersinia enterocolitica  Urdaileko mina. Sukarra. Buruko mina. 
Gonbitoak. Goragalea. Hotzikarak. 
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1.3. MIKROORGANISMOEI ERAGITEN DIETEN 
FAKTOREAK 

 
Elikagaiak eraldatzearen arrazoi nagusia mikroorganismoak dira. Horiei eragiten dieten 

faktoreak ezagutuz, elikagaiak babes ditzakegu. 
 
 
 

1.3.1. PH-A 
 
Denok dakigu limoi bat esnea baino azidoagoa dela. Kimikoki, pH-aren bitartez adierazten 

da azidotasuna. 
 
Beraz, elikagaiaren azidotasun-maila neurtzen duen parametroa da pH-a. Hidrogeno-

-katioien kontzentrazioa adierazten du. 
 
Zenbat eta azidotasun handiagoa, orduan eta pH txikiagoa izango dugu (– log [H+]) 

Parametro hau 1 eta 14 bitartean egon daiteke, 7 neutroa delarik. Zenbat eta azidotasun 
handiagoa, orduan eta txikiagoa pH-a (eta alderantziz). 

 
1     7        14 

azidoa              neutroa       basikoa 

 
Mikroorganismo bakoitzak pH minimoa, optimoa eta maximoa ditu. Oro har, bakterioek baino 

hobeto onartzen dute azidotasuna lizun eta legamiek. 
 

 Minimoa Optimoa Maximoa 

Lizunak 
Legamiak 
Bakterioak 
E. coli 
Clostridium 
Cl. botulinum 
Cl. perfringens 

1,5-3,5 
1,5-3,5 

4,5 
4,3 

4,6-5,0 
4,8 
5,5 

4,5-6,8 
5-6,5 

6,5-7,5 
6,0-8,0 

 
 

6,0-7,6 

8,0-11,0 
8,0-8,5 

11,0 
9,0 
9,0 
8,2 
8,5 

 
 
 

           

Cl. perfringens 
 
Mikroorganismo toxikoen pH-a ikusi behar da, deuseztatu ahal izateko. 
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pH apaleko (4,5 baino gutxiago) elikagaiak ez dira erraz hondatzen bakterioen aurrean. 
Gehiago eragiten diete lizunek eta legamiek. 

 

Elikagaiak pH-a Elikagaiak pH-a 

Behikia 
Txerrikia 
Oilakia 
Arraina 
Izokina 
Sardinak 
Izkirak 
Atuna 
Esnea 
Gurina 
Gazta parmesanoa  
Roquefort gazta 
Ogia 
Ostrak 
Ahatekia 

5,3-6,2 
5,3-6,4 
5,8-6,4 
6,5-6,8 
6,1-6,3 
5,7-6,6 
6,8-7,0 
5,9-6,1 
6,3-6,5 
6,1-6,4 
5,2-5,3 
4,7-4,8 
5,0-6,0 
6,3-6,7 
5,0-5,7 

Azenarioak 
Patatak 
Tipulak 
Tomateak 
Ilarrak 
Piperrak 
Pinaburua 
Ziazerbak 
Sagarrak 
Laranjak 
Lekak 
Txanpinoiak 
Mertxikak 
Mahatsa 
Limoiak 

5,2-6,0 
5,4-6,2 
5,3-5,8 
4,2-4,9 
5,6-6,5 
4,7-5,2 
3,2-4,0 
5,1-5,8 
2,9-3,3 
3,6-4,3 
4,9-5,5 
6,0-6,5 
3,4-4,2 
3,4-4,5 
2,2-2,4 

 
 
Ohartuko zinetenez, elikagaien pH-a ez da izaten 7 baino handiagoa. 6 inguruan dagoenean 

basikoa esaten zaio, eta mikroorganismoek erasotzen ahal diote. 
 
 
 

1.3.2. UR AKTIBOA 
 
Mikroorganismoek ura behar dute hazteko, behar dituzten substantziak garraiatzeko eta 

erreakzio kimikoetan parte hartzeko. 
 
aw (ur aktiboa) zera da: ingurune batean erabil daitekeen ur-kopurua, hau da, erreakzio 

kimikoetan erabil daitekeen ura (0-1 artean). 
 

Ur aktiboa:   
0

w P

P
a =  

 
P = disoluzioko lurrun-presioa 
P0 = ur puruaren lurrun-presioa 
 
Disoluzioaren kontzentrazioa txikitu ahala 1 ingurura hurbiltzen da aw. 
 
aw gutxitzeak mikroorganismoen aktibitatea gutxitzen du. 
 
Bakterioentzat balio egokia: 0,990-0,995 artean. 
 
Lizunentzat balio egokia: 0,61-0,85 artean. 
 
aw = 0,7 → elikagai egonkorra. 
aw = 0,91 → mikroorganismoen aktibitate txikia. 
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Mikroorganismo batzuk hazteko aw minimoa 

BAKTERIOAK 
Acinetobacter 
C. botulinum E. 
C. perfringens 
P. fluorescens 
E. coli 
Salmonella sp. 
C. botulinum A, B 
B. subtilus 
S. aureus 
Bakterio halofiloak 

> 0,910 
0,990 
0,979 
0,970 
0,970 
0,957 
0,950 
0,950 
0,900 
0,860 
0,750 

LEGAMIAK 
S. cerevisiae 
Rhodotorula 
Legami osmofilikoak 
 
LIZUNAK 
Botrytis cinerea 
Fusarium 
Mucor 
A. clavatus 
P. expansum 
A. flavus 
Lizun xerofiloak 

> 0,87 
0,90-0,94 

0,90 
0,62 

 
> 0,70 
0,93 
0,90 

0,80-0,90 
0,85 
0,85 
0,78 
0,70 

 
 

Elikagai batzuen gutxi gorabeherako aw 

Elikagaia aw Elikagaia aw 

Behikia 
Txerrikia 
Arraina 
Txarkuteria 
Esnea 
Orburuak 
Azenarioak 
Pepinoak 
Perretxikoak 
Patatak 

0,990-0,980 
0,990 

0,994-0,990 
0,950-0,850 

0,995 
0,987-0,976 
0,989-0,983 
0,998-0,992 
0,995-0,989 

0,985 

Tomateak 
Sagarrak 
Gereziak 
Mahatsa 
Limoiak 
Meloiak 
Laranjak 
Mertxikak 
Konfiturak 
Zerealak 

0,991 
0,980 
0,977 

0,986-0,963 
0,984 

0,991-0,988 
0,988 
0,985 

0,800-0,750 
0,700 

 
 
 
 

1.3.3. OXIGENO BEHARRA 
 
Oxigeno beharraren arabera, hiru mikroorganismo-mota daude: 
 

– nahitaezko aerobioak (Pseudomonak, Micrococcus, Bacillus). Garatu ahal izateko, 
oxigenoa behar dute. Ez dira hartzitzen. 

 
– nahitaezko anaerobioak (Clostridium, Bacteroides, Peptococcus, Prionibacterium, 

etab.). Oxigenorik gabe hazten dira. Hartzitu egiten dira. 
 
– aukerazko aerobioak (Enterobakterioak, Staphylococcus). Nahiz oxigenoarekin, 

nahiz oxigenorik gabe hazten dira. 
 
Oxigenoa gutxitzeak arnasketa moteltzen du. Horrek, gehienetan, elikagaiaren bizitza luzatu 

egiten du. 
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1.3.4. SUBSTANTZIA INHIBITZAILEAK 
 
Mikroorganismoen aktibitatea gutxitu egiten dute. Animalien eta landareen ehunean topa 

daitezke. Hartziduraren eta metabolismoaren bitartez sortzen diren substantziak dira. Toxikoak 
izan daitezke mikroorganismoen hazkuntzarako. 

 
Batzuetan gizakiak nahita gehitzen ditu, mikroorganismoen ugaltzea oztopatzeko. Adibidez: 

kea, gehigarriak, alkohola, gatz-kopuru handiak... 
 
 
 

1.3.5. TENPERATURA 
 
Faktorerik garrantzitsuena da. Ur-kopurua baldintzatzen duenez, eragin zuzena dauka 

mikroorganismoen garapenean eta erreakzio kimikoen abiaduran. 
 
Ugaltze-tenperaturaren arabera, 4 mikroorganismo-mota daude: 
 

– psikrotrofikoak. Hotzari egokituta daude. 0 ºC-tan haz daitezke, baina 15-20 ºC 
artean dute tenperaturarik egokiena. Horiek dira ugarienak. 

 
– psikrofiloak. 7-18 ºC artean dute tenperaturarik egokiena. Makal garatzen dira. 

Berotu ahala handitzen dute abiadura. 1-3 astean inbaditzen dute elikagaia. 
Izoztuetan agertzen dira (erwinia, lactobacillus, etab.). Ez diote pertsonari kalterik 
egiten. 

 
– mesofiloak. 20-45 ºC artean hazten dira, baina 37 ºC dute tenperaturarik egokiena. 

Azkar hazten dira. Biltegiko elikagaietan ager daitezke. Horrelakoak dira bakterio 
gehienak. 

 
– termofiloak. 45-65 ºC artean hazten dira, baina 55 ºC dute tenperaturarik 

egokiena. Oso azkar hazten dira (Bacillus, Clostridium). Hoztuz gero, gutxitu egiten 
da horien aktibitate metabolikoa. 

 

                  
 

 

  

           

 

↑↑  termofiloak 

×  45 ºC   mesofiloak 

× 20 ºC   psikrofiloak 

↓ 7 ºC   psikrotrofikoak 
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1.4. GALDERAK 
 
 

1.- Zergatik zaindu behar da tenperatura, elikagaiak eraldatzerik ez badugu nahi? 
 
2.- Zer eragin du hezetasunak elikagaietan? 
 
3.- Zer arrazoigatik eraldatzen dira elikagaiak? 
 
4.- Zer eragin izan dezakete mikroorganismoek elikagaietan? 
 
5.- Esan egia ala gezurra den: 

– Legamiak oso arriskutsuak dira osasunarentzat. 
– Escherichia coli bakterioa da eta garbitasun-ezagatik agertzen da. 
– Clostr. botulinum bakterioa elikagaiari gehitzen zaio, hartzidura egokiak sortzeko. 
– Lizunak elikagai hezeetan ager daitezke, nahiz eta hotzean gorde. 

 
6.- Zer faktore zaindu behar dira mikroorganismoak kontrolatu ahal izateko? 
 
7.- Tenperaturaren arabera, zer mikroorganismo-mota daude? 
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2.1. HARTZIDURA. TEKNOLOGIA ENTZIMATIKOA 
 
 

2.1.1. SARRERA 
 
Hartzidura, historian zehar, artelana izan da. K.a. 10.000. urtekoa da ardoaren lehenbiziko 

aipamen idatzia; garagardoarena, K.a. 5.000-6.000. urtekoa; gaztarena, K.a. 5.000. urtekoa... 
 
Lehengaiak nahita eraldatzea da hartzitzea, mikroorganismoek sortutako entzimen bitartez. 

Hartzidurak duen kontserbatzeko gaitasuna gehigarri gisa erabiltzen da oinarrizko beste lan-
-prozedura batzuetan. 

 
Adib.:      legamia 

 

        mahatsa (azukrea)                          ardoa (etanola) 

 

Abantailak 

– beste prozedura batzuen bidez lortu ezin diren usain eta ehundurak lortzen dira. 

– energia-kontsumo txikia. 

– proteinek aurredigestioa egiten dutenez, gure organismoak hobeki asimilatzen ditu. Elikagaia 

bitaminez (B eta C multzokoez, batik bat) hornitzen da, zenbait kasutan. 

– ez da garestia; instalazio sinpleak behar ditu. 

 
 
Gaur egun hartziduran erabiltzen diren mikroorganismoak ez dira lehengaietan berez 

daudenak: hautatu egiten dira, eta, horrela, elikagai uniformeak lortzen dira. 
 
 
 

2.1.2. MIKROORGANISMOEN UGALKETA HARTZIDURAN 
 
Hartzitzean parte hartzen duten mikroorganismoen ezaugarriak: 
 

– C, N behar dituzte. 
 
– pH egokia behar dute. 
 
– ur-kopurua (aw). 
 
– beste mikroorganismo batzuek mikroorganismo hartzitzaileen ugaltzea oztopatu 

egin dezakete (mikroorganismo lehiakideak). 
 
– tenperatura egokia. 
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1 – egokitze-fasea. Mikroorganismoak ingurura egokitzen dira. 
 
2 – ugalketa logaritmikoaren fasea. Mikroorganismoak ugaltzen hasten dira, logaritmikoki. 
 
3 – mantentze-fasea. Substratu-kopurua gutxitzen denez, mikroorganismoen ugalketa 
gutxitu egiten da. Ugalketa hau, batzuetan, mikroorganismoek sortutako produktu toxikoek 
geldiarazten dute. Hori gerta ez dadin, produktu toxiko horiek kendu eta substratua ugaltzen 
da, hartzidurak jarraitzea nahi bada. 
 
4 – bukaera-fasea. Hiltzen diren mikroorganismoak hazten direnak baino gehiago dira. 
Hartzidura eten egiten da. 
 
 
 

2.1.3. HARTZIDURA-MOTAK 
 
2.1.3.1. Hartzidura laktikoa 

 
Mikroorganismoek azido laktikoa sortzen dute. Azido laktikoa bakarrik sortzen badute, 

hartzidura homolaktikoa esaten zaio. Azido laktikoa eta beste substantzia batzuk sortzen 
badituzte, hartzidura heterolaktikoa esaten zaio. pH-a da gehien kontrolatu beharreko faktorea. 

 
 Streptococus liquefaciens Lactobacillus casei 

                        pH ↓  Streptococus lastis Lactobacillus bulgaricus 

 Streptococus cremoris 

 
Batzuetan, behar hainbat mikroorganismo egoten da lehengaietan. Beste batzuetan, 

nahikoak ez eta, gehitu egin behar izaten dira (hazkuntza-hasarazlea). Hala, pH-a jaitsi eta 
mikroorganismo kaltegarriak ez dira ugaltzen. 

 
Hestebeteak (salamia, pepperonia,...). 

 
Oso xehe txikitutako haragi askoren nahastea dira. Espeziak, ontzeko gatzak (nitrito 

sodikoa, nitrato sodikoa), gatza eta azukrea izaten dituzte nahasita. Nahaste hori hainbat 

 1 2   3             4 
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estalkitan sartzen da, hartzitu aurretik; gero, 65-68 ºC-tan pasteurizatzen da, 4-8 orduz; 
azkenik, 4-7 ºC-tan biltegiratzen da. 

 
Produktu horien kontserbazioa honako ezaugarri hauei zor zaie: 
 

– nitritoari eta espezien arteko nahasteei eta, neurri txikiagoan, gatzek 
mikroorganismoen aurka duten eraginari. 

 
– hartziduran sortutako azido laktikoari (% 0,8-1,2). 
 
– bero-tratamenduari (ketutako produktuetan kearen osagai antimikrobianoei). 
 
– pasteurizazioari. 
 
– gatzak eta deshidratazioak eragiten duten ur-aktibitatearen murrizketari. 
 
– biltegiko tenperatura txikiari. 
 

Hartzidura laktikoak 

Inkubazio baldintzak 
Janaria Mikroorganismoak 

Tenp. Denbora Bestelakoak 

Arraina Bacillus pumilusa 
Bacillus licheniformisa 

Girokoa 3-12 hilab. Arraina/gatza  
(3/1etik 5/1era) 

Artoa 
 
 

Corynebacterium espezieak 
Aerobacter espezieak 
S. cerevisiae 
Lactobacillus espeziea 
Candida mycoderma 

Girokoa 24-72 ordu  

Haragia Pediococcus cerevisiaea 
Lactobacillus plantarum 
Lactobacillus curvatus 

15-26 ºC 24 ordu Hezetasun  
erlatiboa  
% 85-90 

Esnea (jogurt irabiatua) Streptococcus thermophillusa 
L. bulgaricusa 

40-45 ºC 2-3 ordu  

Gazta 
Cottage 

 
Camembert eta Brie 

 
Cheddar 

 
Streptococcus diacetylactisa 
S. cremorisa 
S. lactisa 
Penicilliumm caseicoluma 
S. cremorisa 
S. lactisa 
S. diacytactisa, Lactobacillia 

 
22 ºC 

 
32 ºC 

 
32 ºC 

 
14-16 

 
b 

 

b 

 

Barazkiak (ozpinetako 
pepinoak eta azak) 

Lactobacillus mesenteroides 
Lactobacillus brevis 
Penicillium cerevisiae 
L. plantarum 

Girokoa 48-260 ordu % 2,5-6 gatza 

a Erabilitako inokulua. 
b Ontzen ari den 1-12 hilabeteetan gaztak hartzitzen segitzen du. 
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Arrainak. Asiako hego-ekialdean arrain txikiak erabiltzen dira hartzidurarako. 
 
Barazkiak (olibak, ozpinetako pepinoak...). 
 

Prozesaketa: 
 

– % 2,5-6 inguruko gatzunetan ipini, mikroorganismo kaltegarriak ez ugaltzeko. 
 
– lehengaia estali, O2 ez sartzeko. 
 
– batzuetan hasarazleak eta azido azetikoa bota, hartzidura kontrolatzeko. 
 
– nitrogenoa sartu, hartzidurako CO2 gehiegik lehengaia leherraraz ez dezan. 

 
Kontserbazioaren eragileak: 

 
– gatza eta pH txikia. 
 
– batzuetan pasteurizazioa egiten da. 
 

Esnekiak (jogurta, gazta, kefirra, esnegain azidoa,...). 
 
Esneari bakterio laktikoak erantsi ondoren, esnearen gazura hartzitu egiten da gaztanbera 

egiteko. 
 
Zaporearen eragileak: 

 
– azido laktikoa: esnea gatzatzen du. 
 
– azetona. 

 
Usainaren eragileak: 

 
– aldehidoak. 
 
– diazetiloak. 

 
Kontserbazioaren eragileak: 

 
– hartzidurak pH-a jaitsi egiten du. 
 
– biltegian tenperatura jaitsi egiten da. 
 
– gatzak ura gutxitu egiten du. 

 
 2.1.3.2. Hartzidura alkoholikoa 

 
Hartzidura alkoholiko gehienetan etanola da produktu nagusia, baita 

kontserbagarritasunaren erantzulea ere; ogi-orearen hartziduran, ordea, karbono dioxidoa da 
produktu nagusia, eta horrek ematen dio ogiari berezko ehundura. 

 
43 ºC-tan geratu egiten da hartzidura. 
 
54 ºC-tan mikroorganismoak hil egiten dira. 
 
74 ºC-tan mamia gogortu eta CO2 barruan geratzen da. 
 



Azken tratamenduak kontserbagintzan 

  24 

Kontserbazioa: tenperatura altuari eta ura gutxitzeari esker gertatzen da. 
 

Hartzidura alkoholikoa 

Janaria Mikroorganismoak Tenperatura Denbora 

Garagardoa 
Ale 

Lager 
Millet 

Ogia 
Ardoa 

Agave 
Burdeos 

 
 
Mahatsa 
Arroza 

 
S. cerevisiae 
Saccharomyces carlesbergensisa 

Saccharomycopsis fibuliger 
S. cerevisiaea 
 
Saccharomyces carbajali 
Saccharomyces ovimorfisa 
Saccharomyces chevalieri 
Kloeckera apiculata 
S. cerevisiae bar. ellipsoideusa 
Saccharomyces sake 

 
20 ºC 

12-15 ºC 
Girokoa 
26 ºC 

 
30 ºC 
25 ºC 

 
 

25-30 ºC 
30 ºC 

 
120-240 ordu 
120-240 ordu 

 
120 ordu 

 
0,5-1 ordu 
200 ordu 

 
 

360 ordu 
100-360 ordu 

a Erabilitako inokulua 

 
 

2.1.3.3. Hartzidura alkoholikoak 
 

Ozpina 
 
Lehenik, legamien bidez, hartzidura alkoholikoa egin behar da, gluzidoetatik etanola atereaz. 

Gero, etanola azido azetiko bihurtzen da. Garrantzi handia du O2 kopuruak; beraz, ongi 
diseinatuta egon behar du tresneriak, airez ongi asetzeko. Ozpina ontzen ari denean, hainbat 
erreakzio gertatzen dira hondar-fenolaren eta azido azetikoaren artean. Erreakzio horien 
ondorioz, etilo azetatoa sortzen da: horrek ematen dio ozpinari duen bouqueta. 

 
Kafea eta kakaoa 

 
Hartzituz, azaleko substantzia batzuk kentzen zaizkio, eta horrek lehortzea errazten du; 

horrela, kontserbazioa bermatu egiten du. Txigortuz gero, berriz, ezaugarri organoleptikoak 
hobetu egiten zaizkie. 

 
Sojaren deribatuak 

 
Hauetan ere bi fasetan gertatzen da hartzidura. Horretarako onddo-espezie bat edo gehiago 

jartzen dira hazten soja-haziz eta txikitutako zerealez erdi bana osatutako nahastean. 
 
 
 

2.1.4. LAN-TRESNAK 
 
Lehengaiak tangen barruan jarri behar dira. 
 
Barruko tenperatura eta hezetasuna kontrolatu egin behar dira. 
 
Tresnak altzairuzkoak izan ohi dira. 
 
Haragia hartzitzeko, berriz, hesteetan sartzen da (naturalak edo industrialak). 
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2.1.5. HARTZIDURAREN ERAGINA ELIKAGAIETAN 
 
– Azukreak azido bihurtzean, pH-a jaitsi eta azidotasuna igo egiten da. 
 
– Gatz-kopurua handitu egiten da. 
 
– Elikagai batzuen garraztasuna gutxitu egiten da, entzimen eraldaketei esker. 
 
– Hartziduran substantzia bereziak sortu (aldehidoak, zetonak...) eta usain bereziak 

agertzen dira. 
 
– Gehitzen diren produktuen bidez (NO3 nitratoa, NO2 nitritoa), batzuetan kolorea 

aldatu egiten da. 
 
 
 

2.1.6. ENTZIMAK 
 
Erreakzio kimikoak bideratzen dituzten substantziak dira. 
 
Elikagaigintzan hartzidurak lortzeko, elikagaiek berek sortutako entzimak gehitzen dira, 

bakterioak erabili beharrean. Hainbat jatorritako entzimen bitartez beste erreakzio-mota batzuk 
bidera daitezke: 

 
Almidoia apurtzeko, adibidez, amilasa (glukosa-xarabeak egiteko). 
 
Pektina apurtzeko, pektinasa (fruta-zukuak ugaritzeko). 
 
Gutxi izanda ere eraginkorrak dira: Bestalde, horiek eragindako erreakzioaren abiadura 

erraz kontrola daiteke (tenperatura, pH-a...). 
 
Eraldaketa gertatu ondoren, batzuetan kendu edo eraginik gabe utzi behar dira. Horrek 

prozesua garestitu egiten du. 
 

2.1.6.1.  Entzima teknikoak 
 
Industrialki lortu eta hainbat prozesutan erabiltzen dira. Beharrezkoak dira: 

 
– substratuak (fruten azala), irina, melazak... Merkeak dira. 
 
– mikroorganismoak. % 3-10 gehitzen da bolumena. 
 
– 30-150 ordu. 
 
– pH, O2, CO2, tenperatura... mikroprozesadorez kontrolatuta. 
 
– entzimak jaso (zentrifugatuz, iragaziz...). 

 
2.1.6.2. Zenbait entzimaren aplikazioak 

 
a) karbohidratoetarako (∝-amilasa, glukoamilasa, laktasa...). 

 
– polisakaridoen loturak hautsi egiten dituzte. 

 
b) zelulasa eta hemizelulasetarako. 
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– zelulosen eta hemizelulosen loturak hautsi egiten dituzte. 
 
– erabilpena: 

� zukuak egiteko, filtrazioa erraztu egiten baitute. 
� fruta- eta barazki-pureak egiteko. 
� sagarra eta mahatsa hartzidurarako prestatzeko. 

 
c) proteasak (aa1 – aa2 – aa3 – aa4 – aa5,...). 

 
– proteinen loturak hautsi egiten dituzte. 
 
– erabilpena: 

� hestebeteak. 
� arrain-produktuak. 
� gatzagia, gazta gatzatzeko. 

 
d) lipasak: 

 
– koipeen loturak hautsi egiten dituzte. 
 
– usain bereziak lortzeko erabiltzen dira. 

 
e) beste batzuk: 

 
– limoninasa (laranjen garraztasuna kentzeko). 
 
– naringinasa (mahatsarentzat). 
 
– kolagenasa (haragia samurtu egiten du, kolagenoa eraldatuz). 

 
 

Elikagaigintzan erabiltzen diren entzimak 

Baldintzak 
Entzima Jatorria 

pH-a tenperatura 

Hazkuntza-mota eta 
erabilpena 

∝-amilasa Aspergillus oryzae 
Bacillus subtilis 

4,0-6,6 
5,0-7,5 

20-60 ºC 
20-90 ºC 

Azalekoa, B, I 
Hondokoa, B, I 

Katalasa Behien gibela 6,5-7,5 5-45 ºC  

Zelulasak A. niger 
Trichoderma viride 
T. reesei 

3,0-5,0 20-60 ºC Hondokoa/Azalekoa, B 
Azalekoa/Hondokoa, B 

Glukoamilasak A. niger 
Rhizopus espezieak 

3,5-5,0 30-60 ºC Hondokoa, B, I 
Azalekoa, B, I 

Glukosa isomerasa Aerobacter espezieak 
Escherichia espezieak 
Lactobacillus espezieak 
Streptococcus espezieak 
Bacillus espezieak 

7,0-7,5 60-70 ºC Hondokoa 

Glukosa oxidasa A. niger 4,5-7,0 30-60 ºC Hondokoa, Azalekoa, B 
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Hemizelulasak Fungi 3,5-6,0 30-65 ºC Hondokoa 

Invertasa Kluyveromyces fragilis 
S. cerevisiae 

4,5-5,5 55 ºC Hondokoa, B, I 

Laktasa K. fragilis 
Aspergillus espezieak 
Chaetomium espezieak 
Mucor pusillus 
Streptococcus lactis 
Candida 
pseudotropicalis 

7 
4,0-5,0 

40 ºC 
50-60 ºC 

Hondokoa, B, I 
Hondokoa, B, I 
Hondokoa, B, I 
Azalekoa, B, I 
Hondokoa, B, I 
Hondokoa, B, I 

Lipasak Txerriaren pankrea 5,5-9,5 20-50 ºC B 

Entzima pektikoak A. niger 2,5-5,5 25-65 ºC Azalekoa/Hondokoa, B 

Proteasak 
Azidoak 

 
Neutroak 

 
Alkalinoak 

B. subtilis 
A. oryzae 
Rhizopus espezieak 
B. subtilis 
B. polymyxa 
Bacillus espezieak 

6,0-8,5 
4,0-7,5 

 
7,0-8,0 

 
9,0-11,0 

20-55 ºC 
20-50 ºC 

 
20-50 ºC 

 
20-50 ºC 

Hondokoa 
Azalekoa 

B: loteka. / I: ibilgetua. / Azalekoa: azaleko hazkuntza. / Hondokoa: hondoko hazkuntza. 

 
 
 

2.1.7. GALDERAK 
 
 
1.- Zer dira entzima teknikoak? 
 
2.- Zer da hartzidura? Motak. 
 
3.- Esplikatu grafiko hau: 
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4.- Esan egia ala gezurra den: 
 
– Hartzidura beti da onuragarria, ez baitu elikagaia kaltetzen. 
 
– Hestebeteak egiteko, hesteetan sartu aurretik hartzitzen da haragia. 
 
– Hartzitzea lan garestia da; horregatik dira garestiak produktu horiek. 
 
– Hartzidura laktikoa esnearekin bakarrik egiten da. 

 
5.- Esan mikroorganismoak ugaltzeko behar diren lau faktore. 
 
6.- Hestebete-enpresa batean ari zara lanean, salamia egiten, eta orri bat eman dizute, 

honakoa dioena: hazkuntza-hasarazlea botatzeko. Zer da hori? 
 
7.- Elikagai hartzituek ez dute kontserbazio-tratamendurik behar, hartzidurak azidotasuna eta 

alkohola sortzen baititu (mikroorganismo kaltegarriak ugaltzea oztopatzen dute biek ere). 
Hala al da? 

 
8.- Zer kontrolatu behar da hartziduran? 
 
9.- Lotu zutabe bateko elementuak bestean dagokienekin: 

 
∝-amilasa hestebeteetan erabiltzen diren gatzak 
kolagenasa karbohidratoen entzimak 
zelulasa haragia samurtzeko 
proteasa zukuak egiteko 
NO-

3 /NO-
2 haragi eta arrainekin erabiltzen dira 

 
 
 
 

2.2. GEHIGARRIAK 
 
 
 

2.2.1. SARRERA 
 
Aspalditik erabili izan dira gehigarriak: egiptoarrek azafraia (kolorea emateko), grekoek sufre 

errearen kea (upeltegi eta ardoak desinfektatzeko), erromatarrek basamortuko gatza (okela 
kontserbatzeko)... XX. mendearen hasieran biztanleria izugarri handitu zen, eta ordu arte 
etxean egiten ziren produktuak kantitate handian ekoizten hasi ziren. Elikagai horiek egoera 
onean egon zitezen, kontserbazio-sistemak erabiltzen hasi ziren. 

 
Hasieran elikagaia kontserbatzeko erabiltzen zen gehigarria, baina gero beste zeregin 

batzuetarako ere bai: kolorea, usaina, zaporea emateko..., kontsumitzaileari elikagaia 
gustagarriagoa izan zekion. 
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2.2.2. ZER DIRA GEHIGARRIAK? 
 
Helburu jakin batekin elikagaiei eransten zaizkien substantziak dira. 
 
Hasieran inongo kontrolik gabe erabiltzen ziren. Gaur badakigu batzuk toxikoak direla, eta 

ez dira erabiltzen. Horregatik, proba ugari egiten dira laborategian animaliak erabiliz. Ezin da 
erantsi nahi hainbat, legeak arautzen baitu zein eta zenbat. Gainera, etiketan azaldu behar du 
erantsi zaiona. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3. GEHIGARRIAK ERABILTZEKO ARRAZOIAK 

 
– zenbait ezaugarri aldatzeko (kolorea, usaina, zaporea, gogortasuna...). 
 
– kontserbatzen laguntzeko. 
 
– ondorengo prozesaketak errazteko. 
 
– kostuak merkatzeko. Adibidez: haragi-budinaren gehigarri guztiak ez dira haragi-

-proteinak; badira sojazkoak ere, merkeagoak. 
 
 
 

2.2.4. SAILKAPENA 
 
a. Sorreraren arabera 

 
– naturalak (azukrea, gatza, piperrautsa...). 
 
– sintetikoak (laborategian sintetizatuak). 

 
b. Funtzioaren arabera 

 
– zaporea aldatzea. 
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– usaina eta kolorea aldatzea. 
 
– ezaugarri fisikoak aldatzea: 

egonkortzaileak. 

emultsionatzaileak. 

loditzaileak. 

antiaglomeratzaileak. 

apar-eragozleak.  

hezetzaileak. 
 
– galera kimiko eta biologikoak saihestea: 

kontserbatzaileak. 

antioxidatzaileak. Elikagaia hobetzen dutenak: 

pH-aren erregulatzaileak (azidotzaile, neutralizatzaileak...). 

gasifikatzaileak (bikarbonatoa...). 
 
 
 

2.2.5. KOLORATZAILEAK 
 
Lehengaien kolorea aldatu edo gehitu egiten dute. Aspalditik erabili izan dira. Janari 

batzuekin ezin dira erabili (esnea, arraina...). 
 
Sailkapena: 

 
– kromatikoak (ostadarraren koloreak). 
 
– ez-kromatikoak (zuria, beltza eta grisa). 

 
Jatorriaren arabera: 

 
– organikoak. Adib.: klorofila, karotenoak... Landare eta abereetatik datoz. 
 
– mineralak. Adib.: kobre sulfatoa (CuSO4), berun kromatoa (PbCrO4)... Mineraletatik 

datoz. Gaur egun ez dira erabiltzen, metal-ioiak baitituzte. 
 
– sintetikoak, industrialak. Honako honetarako erabiltzen dira gehienbat: 

� kolore uniformea emateko. 
� berezko kolorea areagotzeko edo hobetzeko. Adib.: marrubi-marmelada. 

 
 
 

2.2.6. USAIN-GEHIGARRIAK 
 
Elikagaiaren usaina eta zaporea aldatzen dute. 
 
Sailkapena: 

 
– organikoak. Adib.: zitrikoak. 
 
– sintetikoak, industrialak. 
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Zapore edo usainaren araberako sailkapena: 
 

– gozoa – mikatza – mina – basikoa 
 
– garratza – gazia – metalikoa 

 
 
 

2.2.7. GOZAGARRIAK (SORBITOLA, SAKARINA...) 
 
Lehengaia gozatu egiten dute. Jatorriaren araberako sailkapena: 

 
– naturalak, organikoak. 
 
– sintetikoak, ez-organikoak. Eraginkorragoak dira. 

 
 
 

2.2.8. EGONKORTZAILEAK 
 
Lehengaiaren formari edo egoera kimikoari eusten diote. 
 
Sailkapena: 

 
– emultsionatzaileak (lezitina...). Emultsioa egonkortu egiten dute. 
 
– loditzaileak. Saltsak-eta loditzen dituzte. 
 
– gelifikatzaileak. Gelak egonkortzen dituzte. 
 
– apar-eragozleak. Aparrik ez sortzeko erabili ohi dira. 

 
 
 

2.2.9. KONTSERBATZAILEAK 
 
Horien lana mikroorganismoak ez ugaltzea da. Adibidez: azido sorbikoa, legamia eta 

onddoak ez ugaltzeko kontserbetan. 
 
 
 

2.2.10. ANTIOXIDATZAILEAK 
 
Oxidazioa galarazten dute (E bitamina, adibidez). Asko erabiltzen dira elikagai koipetsuetan, 

lipidoak erraz oxidatzen baitira. Oxidazioaren eragile dira: 
 
– metalen (Fe, Cu, Mn) tenperatura igotzea. 
 
– argia. 
 
– airea. 
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2.2.11. BESTE BATZUK 
 
– nitrifikatzaileak. 
 
– plastifikatzaileak. 
 
– kafeina. 
 
– kinina. 

 
 
 

2.2.12. GALDERAK 
 

1.- Zer dira gehigarriak eta zertarako erabiltzen dira? 
 
2.- Zertan datza koloratzaileen garrantzia? Eman zure iritzia adibide baten bidez. Eman itzazu 

koloratzaile naturalen adibide bi. 
 
3.- Zer desberdintasun daude gozagarri sintetikoen eta naturalen artean? 
 
4.- Zer funtzio nagusi dute kontserbatzaileek? Non erabiltzen dira, nagusiki? 
 
5.- Zertarako erabiltzen dira antioxidatzaileak? Zer faktoregatik erabili behar dira? 
 
6.- Lotu elkarrekin multzo hauek: 
 
 kontserbatzailea funtzioa elikagaia 
  emultsionatzailea oxidazioa eragoztea marrubi-marmelada 
  koloratzailea likatasuna handitzea arrain-kontserba 
  antioxidatzailea emultsioa egonkortzea esnekiak (natilla) 
  loditzailea kolorea ematea maionesa-saltsa 

 
 
 
  

2.3. LEHORTZEA 
 
 
 

2.3.1. SARRERA 
 
Elikagaiak kontserbatzeko metodorik zaharrena da. Orain dela 400.000 urte eguzkiaren 

bidez lehortzen ziren haragiak eta arrainak, eta oraindik ere hala lehortzen dira zenbait fruta 
(mahatsa, mertxika, pikua...). 

 
XVIII. mendean hasi zen kearen bidezko lehortzea, baina horrek zaporea aldatu egiten du. 

XX. mendean, lehortze industriala garatzean, produktu berriak azaldu ziren: hauts-produktuak, 
malutak, etab. 
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2.3.2. LEHORTZEAREN TEORIA 
 
Urak eragin handia du elikagaiaren eraldaketan. Horrela, ura gutxitzeak elikagaia 

kontserbarazi egiten du. Lehortzean, ur aktiboa (aw) jaitsi egiten da. 
 
 

Abantailak Desabantailak 

– erreakzio kimikoak moteldu eta mikroorganis-

moen aktibitatea gutxitu egiten da. 

– elikagaiaren pisua gutxitu egiten denez, 

biltegiratzea eta garraioa merkatu egiten dira. 

– produktu berriak sortzen dira. 

– nutrizio- eta ezaugarri-aldaketak (zaporea, 

usaina, ehundura...). 

– energia-kontsumo handia. 

– usainak galdu egiten dira (ura baino lehenago 

lurruntzen direnak). 

 
 
 
 

2.3.3. LEHORTZEAREN PROZESUA 
 
Lehortzeak ur aske (aw) guztia kentzen dio elikagaiari. Horrela, mikroorganismoak 

desagerrarazi eta entzimen aktibitatea gutxitu egiten du. Deshidratazioa ere esan izan zaio, 
baina autore batzuek bereizi egiten dute: 

 
a. Lehortzea. Ura gutxitzea, hezetasuna 0,12 – 0,14/g izateraino, produktuaren kilo 

bakoitzeko. 
 
b. Deshidratatzea. % 0 ingururaino ura gutxitzea. 

 
Ura gutxitzeko, energia kontsumitu behar da. Horrela, bero-transferentzia gertatzen da 

elikagaiaren eta ingurunearen artean. 
 
 

beroa            materia-transferentzia 

 

 
 
 
 
 
Lehortzeak hiru fase ditu: 

 
1. Aurreberoketa. Lehortze-tenperaturara iritsi arte berotzen da produktua eta 

barruko ura. 
 
2. Berotze konstantea. Produktuaren azala lurrundu eta dezente gutxitzen da ura. 

Zenbat eta beroago, orduan eta bizkorrago gertatzen da. 
 
 
 
 

 
solidoa + hezetasuna 
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3. Beheranzko berotzea, fase batean edo gehiagotan. Azala lehortu, eta lehortzea 
barrurantz doa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2.3.4. PRODUKTUEN PRESTAKETA 
 
Zenbat eta mikroorganismo gutxiago egon, orduan eta kontserbazio hobea. Hortaz, 

mikroorganismoak gutxitzea komeni da, lehortzen hasi aurretik. Egin beharreko prestaketak: 
 
– garbitu. Ur kloratuan eduki, eta gero ur garbitan pasatu. 
 
– zatitu. Oro har, zati txikitan hobeto lehortzen da produktua. Kontuan hartzekoa da, 

halere, nola aurkeztu nahi dugun produktua. 
      
Beste prestaketa batzuk: 

 
– galdarraztatu. Barazkiak eta haragiak bigundu, kolorea finkatu eta entzimak 

deuseztatzeko. 
 
– sulfitoa gehitu. Barazki eta fruten mikroorganismoak geldiarazi eta kolorea 

hobetzeko. 
 
– gazitu. Arrainaren eta haragiaren ur aktiboa gutxitzeko. 
 
– ketu. Arraina eta haragia lehortu eta zaporea emateko. 

 
 
 
 
 
 

 
Deshidratazio-denbora 
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2.3.5. ONTZIRATZEA ETA BILTEGIRATZEA 
 
Elikagai lehortua biltegiratzeko, kontuan hartzekoak dira hezetasuna, oxigenoa eta argia. 
 
Ontziratze-sistemarik egokiena hutsean da, oxigenoaren arazoa saihesten baitu. Ontzia 

aukeratzeko, gogoan izan behar ditugu: 
 
– lehengaia. 
 
– ontziratze-biltegiratzearen tenperatura eta hezetasuna. 
 
– ontziaren materiala. 
 
– prezioa. 

 
 
 

2.3.6. LEHORTZE-SISTEMAK 
 
2.3.6.1. Eguzkiaren bidez 

 
Eguzkiak lehortu egiten du elikagaia. Elikagaiak kanpoko tenperatura baino 5-15 ºC gehiago 

ditu. Prozesuak 3-4 aste irauten du. 
 

Abantailak Desabantailak 

– merkea da eta ingurumenarentzat onena. – kopuru mugatuak nahi izanez gero, ezin da 

kontrolatu. 

– prozesuaren parametroak ezin dira kontrolatu. 

– mikroorganismoek eraso dezakete. 

– erreakzio kimikoak gerta daitezke. 

 
 
Lehortegi zuzena. Eguzkiak zuzenean berotzen du elikagaia. Frutak edo barazkiak gainazal 

batean ipini; horien gainean, berriz, gardenki bat.  
 

 
 
Zeharkako lehortegia. Eguzkiak ez du zuzenean berotzen elikagaia. Airea berotzen du; 

horrek, berriz, lehengaia lehortzen du. 
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Kristala hegoalderantz begira dago. 
Eguzki-izpiek beira zeharkatu eta azpiko xafla 
beltz matea berotzen dute. Xaflak inguruko 
airea berotu eta arindu egiten du. Ataka 
zabalik dagoela (1), aire beroa (2) armairura 
igotzen da. Armairuko adreilu erregogorrek (3) 
beroa xurgatu eta pilatu egiten dute. Gorago 
dauzkagu frutak lehortzen, bata bestetik 
aparte eta sareen gainean, aire beroa igaro 
dadin. Goiko estalkia altxatuta dago, airea 
irteteko (4). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lehortegi mistoa. Bi prozesuak batera-

tzen dituzte. Eguzkiak berotutako aire-
-lehortegi bat dute, baita ondoren eguzkitan 
jartzeko leku bat ere. 
 

 

 

 

 

2.3.6.2. Gas beroen bidez 
 
Hauxe erabiltzen da gehien. Gas beroak lehortzen du produktua. Elikagaiek bananduta egon 

behar dute, airea tartetik pasa dadin. 
 
Honako gas hauek erabiltzen dira: aire beroa, lurrun beroa, konbustio-gasak... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

tximinia 

sarrerako tapa 

erretiluak 
lehortze-ganbera 

kutxa 
haizemailea 

aire-sarrerak 
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2.3.6.3. Kondukzioz 
 
Elikagaia pareta metaliko batekin kontaktuan jarriz berotzen da. Paretetatik ur-lurruna, ur 

beroa, olio beroa, etab. pasatu eta elikagaia lehortu egiten du. Ez da zuzeneko metodoa. 
 
 
 

2.3.7. LEHORTZEAREN ERAGINA ELIKAGAIETAN 
 
Lehortzeak elikagaia kontserbarazi egiten du, baina tenperatura eta iraupenaren arabera, 

aldatu egiten dira itxura, ehundura, zaporea eta elikagarritasuna. 
 
Gerta daitezkeen aldaketak: 

 
a. kimikoak. 

– lipidoen oxidazioak: zapore txarra arrain, txerriki eta hegaztietan. 
– iluntze entzimatikoa fruta eta barazkietan. Hori saihesteko egiten da aurretik 

galdarraztatzea, erabiltzen dira sulfitoak, etab. 
– iluntze ez-entzimatikoa fruta- eta haragi-produktuetan. 

 
b. fisikoak. 

– ehunduraren aldaketa: zelula txikitu egiten da. 
 
 
 

2.3.8. GALDERAK 
 
1.- Zergatik eragiten du lehortzeak kontserbazioa? 
 
2.- Zein dira lehortzearen helburuak eta akatsak? 
 
3.- Zer alde dago lehortzearen eta deshidratatzearen artean? 
 
4.- Zein dira lehortzearen faseak? 
 
5.- Zergatik zatitu ohi dira lehortu nahi diren produktuak? 
 
6.- Zer faktore zaindu behar dira produktua ontziratu eta biltegiratzeko? 
 
7.- Azaldu lehortze-sistemen arteko desberdintasun nagusiak. 
 
8.- Esan egia ala gezurra diren: 

Lehortzea orain dela gutxi asmatutako sistema da. 

Lehortzeak elikagaia biltegiratzea erraztu egiten du, pisua jaitsi egiten delako. 

Lehortzeak usaina galtzea eragiten du. 

Lehortzeak ur guztia kentzen du. 

Lehortu nahi den produktua ez dago garbitu beharrik, gero ura galtzen baitu. 

Gatza gehitzeak lehortzea erraztu egiten du. 

Lehortutako produktua hezetasunetik gorde egin behar da. 

Galdarraztatzea aurreprestaketa bat da, lehortzen hasi aurretik egin daitekeena. 

Hutsean ontziratzea sistema egokia da lehortutako produktuak ontziratzeko. 

Oso egokia da eguzkiaren bidez lehortzea, prozesua beti kontrolpean egoten baita. 

Gas beroen bidez lehortzean, elikagaiak bata bestetik oso gertu ez egotea komeni da. 
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Produktuaren tamainak ez du zerikusirik lehortzearen abiadurarekin. 

Kondukzioaren bidezko sisteman elikagaiak bero-iturria ukitu egiten du. 

Lehortu ondoren, produktuaren elikagarritasuna ez da aldatzen. 

Ezin da ezer egin produktu lehortua ilun ez dadin. 

Lehortzean txikitu egiten da zelularen tamaina. 
 
 
 
 

2.4. KETZEA 
 
 

2.4.1. SARRERA 
 
Egurraren konbustioan sorturiko substantzia elikagaiari atxikitzea da ketzea. Substantzia 

horiek ezaugarri bereziak ematen dizkiote elikagaiari (kolorea, zaporea...) eta, horrela, 
elikagaiak gehiago irauten du. 

 
Ketzea oso sistema interesgarria da arraina eta haragia kontserbatzeko. Keak haragiaren 

albumina solidotu eta deskonposiziotik babestu egiten du; gainera, funtzio antiseptikoa du, 
mikroorganismoen ugalketa oztopatzen baitu. 

 
Ketzeak gazitzeari laguntzen dio, eta kolore, usain eta zapore berezia ematen die 

kontserbei. 
 
Kerik egokiena egur gogorren (pagoa, haritza...) zerrauts errearena da. Ez da erabili behar 

egur heze edo erretxina asko duenik, zapore txarrak sortzen ditu eta. 
 
 
 

2.4.2. KETZE-SISTEMAK 
 
2.4.2.1.  Ketze-ganbera 

 
Normala izaten da horietakoren bat egotea produktu ketu asko kontsumitzen den lekuetan. 

Oso sistema egokia da. Elikagaia hotz sartzen da ganberan; izan ere, ez da berorik komeni 
produktu ketuak kontserbatzeko.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azken tratamenduak kontserbagintzan 

  39 

2.4.2.2. Ketze-kutxa 
 
Beheko suaren ondoko kutxa bat da. Kea bere bidetik atera eta kutxatik pasarazten da. 
 

2.4.2.3. Etxe barruko ketzea 
 
Baserrietan-eta, iltzeetan zintzilikatzen dira elikagaiak beheko suan. Horiek ez dute elkar 

ukitu behar, kea modu uniformean zabal dadin. Beheko sua piztutakoan kontuz ibili behar da 
tenperaturaren igoerarekin, gantzak urtu eta lipidoak mindu egin daitezke eta. 

 
 
 

2.4.3. KETZE-PROZESUA 
 
– lehenik, ketu nahi den produktua gatzetan sartu (8, 10, 15, 30... egunez). 
 
– gero, airean lehortu (2, 3... egun). 
 
– azkenik, ketan ipini. 

 
 
 

2.4.4. KETZE-DENBORA 
 
Kutxan aski dira 8-10 egun (puska txikientzat, 4-5 egun). Badaude kutxa bereziak, prozesua 

bizkortzeko. 
 
Haragia eta hestebeteak ketutakoan kolore gorrizta iluna hartzen dute, oso erakargarria 

izatez. Usaina ere oso berezia izaten da. Laurdenera txikitzen dira tamainaz, eta urtebete 
inguru iraun dezakete produktuok. 

 
 

 

 

 

 

   

 Izokinei burua kentzen eta zatitzen. Zatiak gatzunetan. 
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 Zur nobleetan ketzen Xerratzen eta ontziratzen. 
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3.4. ESTERILIZAZIOA 
3.4.1. SARRERA 
3.4.2. PRODUKTU ONTZIRATUEN ESTERILIZAZIOA 
3.4.3. PRODUKTU ONTZIRATU GABEEN ESTERILIZAZIOA 

(UHT) 
3.4.4. ELIKAGAIETAN DUEN ERAGINA 
3.4.5. GALDERAK 
 

3.5. LABEKATZEA ETA ERRETZEA 
3.5.1. SARRERA 
3.5.2. BEROAREN TRANSMISIOA 
3.5.3. LABE-MOTAK 
3.5.4. ELIKAGAIETAN DUEN ERAGINA 
 

3.6. FRIJITZEA 
3.6.1. SARRERA 
3.6.2. FRIJITZEKO METODOAK 
3.6.3. FRIJITZEAREN ERAGINA 
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3.6.5. GALDERAK 
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3.1. BEROTZEA 
 
 
 

3.1.1. SARRERA 
 
Beroak mikroorganismoen eraldaketak saihestu egiten ditu. 80 º C-tik 

gora, beroak mikroorganismoen entzimak desnaturalizatu eta 
mikroorganismoak hil egiten ditu. Deuseztatze horretan, Clostridium 
botulinum mikroorganismoa hartzen da kontuan. Halere, badaude 
kaltegarri ez diren mikroorganismoak tenperatura handiagoak ere jasaten 
dituztenak. Beroari esker: 

 
– kontserbazioa lortzen da, deuseztatu egiten baitira intsektuak, 

bizkarroiak, entzimak... 
 
– digestioa erraztu egiten da. 
 
– usainak askatu egiten dira. 

 
           Bero-transmisioa ontzietan: (a) kondukzioz; (b) konbekzioz. 

 
Beroa transmititzeko erak: 

 
– kondukzioa. Bi solido (edo likido bat eta solido bat) elkar ukitzen daude eta beroa 

zuzenean pasatzen da batetik bestera. Adib.: zartagina, lisaburdina... 
 
  Q/t beroaren abiaduran (J/s unitateak) eragina dute: 

 
 T1–T2, bi gorputzen arteko tenperatura-diferentziak 
 A, kontaktuan dagoen gainazalak (m2) 
 x, produktuaren lodierak (m) 
 beroa transferitzeko erraztasuna adierazten duen k konduktibitate termikoak 

[J/m• s• K] 
Adib., kobrea, k = 388 
beste metal batzuk, k = 45 – 400 
altzairu herdoilgaitza, k = 21 
plastikoa, k = 0 – 1 

( )
x

TTAk

t

Q 21 −•
=  

Termoparea 



Azken tratamenduak kontserbagintzan 

  44 

– konbekzioa. Gainazal batekin kontaktuan dagoen fluido bat berotu, horren bidez 
dentsitatea aldatu, mugimendua sortu eta beroa zabaldu egiten da. Adib.: etxeko 
berogailua, ganberak, lata-esterilizagailuak...  

 
 

 

 

 

Beroaren abiaduran (Q/t) (J/s) eragina dute:  
 
Tb, likido edo gasaren tenperaturak (k) 
Ts, solidoaren tenperaturak (k) 
A, transmisioaren areak (m2) 
hs, bero-transmisioaren koefizienteak [J/m2• s• K] 

 
Q/t = hs • A (Tb-Ts) 

 

– erradiazioa. Ez dago kontakturik molekulen artean; uhin 
elektromagnetikoen bidez gertatzen da. Adib.: labeka-
tzea, mikrouhin-labea...  

 

Hotz-tratamenduak ere beroa du oinarri, elikagaiari beroa 
kentzea baita helburua. 

 
 
 

3.1.2. BEROTZE-TRATAMENDUAK 
 

Arinak (100 º C-tik behera): 
 
– galdarraztatzea. Entzimak eta azaleko mikroorganismoak deuseztatu egiten ditu. 
 
– pasteurizatzea. Mikroorganismo patogenoak deuseztatu egiten ditu. Mikroorga-

nismo hutsal ugari ere hil egiten dira, baina ez guztiak. 
 
Gogorrak (100 ºC inguru): 

 
– frijitzea eta labekatzea. Mikroorganismoak deuseztatu eta elikagaia eraldatu egiten 

dute. 
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Oso gogorrak (100 º C-tik gora): 
 
– esterilizatzea. Denbora luzean tenperatura altuari eutsiz, entzima eta mikroorga-

nismo guztiak deuseztatzen ditu. 
 
 
 

3.1.3. BEROAREN ERAGINA MIKROORGANISMOETAN 
 
Beroak proteinak desnaturalizatu eta mikroorganismoak deuseztatu egiten ditu (inoiz ezin 

dira den-denak deuseztatu). Horrela, entzimak indargabetu eta elikagaiaren bizitza luzatu 
egiten da. Eragin zuzena du: 

 
– Denborak. Tenperatura jakin batean % 90 mikroorganismo deuseztatzeko behar 

dugun denborari D esaten zaio (mikroorganismo bakoitzak berea du). 
 
 D ↑ → denbora gehiago behar da mikroorganismoa deuseztatzeko. 
 D ↓ → denbora gutxiago behar da mikroorganismoa deuseztatzeko. 

   

 

Biziraupen-grafikoa 
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– Tenperaturak. Tenperatura bakoitzak bere kurba eta D desberdina ditu. 
 

 

      100 ºC 

   105 ºC 

                                                        110 ºC 

                   T ↑ →  D ↓ 

 

 Zenbat eta beroago, mikroorganismo gehiago deuseztatzen dira. T/t kontrolatu 
behar dugu, tratamenduak lortzeko. Mikroorganismo-deuseztapen berdinak lortzen 
dira T/t desberdinekin. 

 
  t 

     t1 

     t2 

 

 

 T1 T2  T 

  
 Z: zenbat gradu igo behar den tenperatura, D-ren balioa 10 aldiz gutxitzeko. 

Mikroorganismo bakoitzak bere Z balioa du. 
 
 
 

3.1.4. ARIKETAK 
 
1.- Z = 10 º C 

D100 ºC = 30 min 
D110 ºC = 
D120 ºC = 
D90 ºC = 

 
2.- Z = 5 º C 

D100 ºC = 40 min 
D110 ºC = 
D90 ºC = 

 
3.- D110 ºC = 10 min 

D120 ºC = 1 min 
Z = 

 
4.- D120 ºC = 0,1 min 

D100 ºC = 10 min 
Z = 

 
5.- Mikroorganismo baten populazioa % 0,001 murriztu nahi da. Mikroorganismo horren 

D110 ºC = 1 min da. Zenbat denbora iraun behar du tratamenduak 110 º C-tan? Eta 
120 º C-tan? (Z = 10 ºC) 
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3.1.5. BEROAREN ERAGINA ELIKAGAIETAN 
 
3.1.5.1. Ura 

 
Ur atxikia askatzen da. Tenperatura igotzeak gainazala lurruntzea eta lehortzea dakar. 

45 º C-tik aurrera, prozesua bizkortu egiten da. Horrela, 60-70 º C-tan haragiak ura isurtzen du. 
 

3.1.5.2. Lipidoak 
 
Lipidoak urtu eta gainazal lehorrak bere ehundura berreskuratzen du. Tenperatura igotzeak 

oxidazioak eragiten ditu; horrela, oso tenperatura altuak zapore txarra eragin dezake. 
 

3.1.5.3. Gluzidoak 
 
Gluzidoak loditzen dira. 52-75 º C-tan hasten da gelifikazioa. Saltsak egiteko lagungarria. 
 
Iluntzeak ere gerta daitezke. 
 
Karamelizazioa oso tenperatura altuan gertatzen da, 150-160 º C-tan. 
 

3.1.5.4. Proteinak 
 
30-50 º C-tan entzimak indargabetu egiten dira. 
 

3.1.5.5. Bitaminak 
 
Ez die eragiten egosteak, B1 bitaminari izan ezik (asko ez, baina). Ura gordetzeko ahalmena 

galtzen dute. 
 
50-55 º C-tik aurrera desnaturalizazioa hasten da; 70 º C-tan ia osoa da; 80 º C-tan, osoa. 
 
Ondorioak: 

 
– aktibitate biologikoa gutxitu eta entzimak deuseztatu egiten dira. 
 
– lehengaiak kolore ilunxkoa hartzen du. 
 
– lehengaiaren egitura aldatu egiten da. 

 
 
 

3.1.6. TRATAMENDU TERMIKOEN KUANTIFIKAZIOA 
  
Mikroorganismoak deuseztatzeko tratamendua aukeratzerakoan, erreferentziazko mikroor-

ganismo gisa hartzen da Clost. Botulinum-a, Z = 10 ºC       T = 121,1 º C 
 

     Fo = 3,6 (Clost. Botulinum) 

       12 erredukzio hamartarra 

     D = 0,3  →    t = 0,3 • 12 = 3,6 min 

 
Legeak esaten du zenbat erredukzio hamartar egin behar diren elikagai bakoitzeko. 
 
 
 

z

*TT
10tF *T

−
•=  
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3.1.7. ARIKETAK 
 

1. Zer tratamendu behar dugu elikagai bat esterilizatzeko? 
 
  Z = 10 ºC      D121,1 = 0,3 min  Erreferentzia, Clost. Botulinum.    F0 = 12 D 
 
  Zein izango da t, 110 º C-ko tenperatura erabili nahi badugu? 

 
 
 
 

3.2. GALDARRAZTATZEA 
 
 
 

3.2.1. SARRERA 
 
Tenperatura arin eta denbora laburrean egiten den tratamendu termikoa da. 
 
Galdarraztatzea, berez, ez da kontserbatzeko sistema bat. Ondoren, beste tratamendu 

batzuk eskatzen ditu: esterilizatzea, deshidratatzea, izoztea... 
 
Galdarraztatzeak indargabetu egiten ditu fruta eta barazkien entzimak. Hori beharrezkoa da, 

lehortzea edo izoztea ez baitira iristen behar hainbateko tenperaturara, eta ezin dute gelditu 
entzimen aktibitatea. Hori egin ezean, entzimek kolore-, zapore- eta nutrizio-aldaketak eragin 
ditzakete. 

 
Askotan, zuritzea eta/edo garbitzea ere egiten da. Horrela, gastua murriztu egiten da. 
 
Galdarraztatzearen pausoak: 

 
– Azkar iritsi lortu beharreko tenperaturara (95-100 ºC). 
 
– Tenperatura horretan eduki behar adina denbora (1-2 minutuan). 
 
– Atera ondoren lehenbailehen hoztu, giroko tenperaturaraino. 

 
Puntu hauen araberako tenperatura erabiltzen da: 

 
– Haragia ala barazkia den. 
 
– Tamaina. 
 
– Lurruna ala ura erabiltzen den. 
 
– Denbora. 

 
 
 
3.2.2. HELBURUAK 

 
– Entzimak indargabetzea. Adierazle gisa, beroa ondoen jasaten duten bi entzima 

hauek erabiltzen dira: 
� katalasa. 
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� peroxidasa. Hau da termorresistenteena. Beraz, galdarraztatu ostean ez 
badago peroxidasa aktibitaterik, beste entzimak ere deuseztatu egin direla 
esan nahi du. 

 
– Azaleko mikroorganismoak gutxitzea; beraz, kontserbazioa luzatzea. 
 
– Azala garbitzea. 
 
– Lehengaia biguntzea; beraz, hutsean errazago ontziratu eta ipintzea. 

  
 
 

3.2.3. INSTALAZIOAK 
 

3.2.3.1. Ur-lurrunezko galdarraztatzaileak 
 
Lehengaia handia bada erabiltzen dira. 
 
 
 

 
 
 
 
Elikagaia tunel batean sartu eta lurruna sartzen da. Elikagaia zinta gainean joaten da; 

zintaren abiadura kontrolatuz kontrolatzen da galdarraztatze-denbora. 
 
 

Abantailak Desabantailak 

– nutriente gutxiago galtzen dira, baina galerak 

zenbatzerakoan kontuan hartu behar da hozte-

-sistema ere. 

– hondakin gutxi sortzen da. 

– ur-kontsumo txikia du. 

– lehenbizi, lehengaia garbitu egin behar da. 

– lehengaiak pisua galtzen du. 
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3.2.3.2. Ur berozko galdarraztatzaileak 
 
Osagaiak galerak ditu. 
 
Zulodun danbor baten barruan ipini elikagaia, ur berotan (70-100 ºC bitartean) murgildu eta 

biraka ibiltzen da, beroa uniformeki banatzeko. 
 
 

Abantailak Desabantailak 

– ez dago produktua aurrez garbitu beharrik. 

– merkea da. 

– hondakin ugari sortzen da. 

– ur-kontsumo handia du. 

– mikroorganismo termofiloak ugaldu eta 

esterilizazioa zaildu egin dezakete. Hori ez 

gertatzeko, ura kontrolatu egin behar da. 

 
 
 
Hiru eratara egin daiteke ondorengo hoztea: 

 
– Ur hotzetan sartuz. Pisua irabazten da eta nutrienteak galdu egiten dira disoluzioan. 
 
– Ur hotzez ureztatuz. 
 
– Aire hotzetan ipiniz. Ez da pisurik irabazten.  

 
 
 

3.2.4. LEHORTZEAREN ERAGINA ELIKAGAIETAN 
 
Entzimak indargabetu bai, baina elikagaia ahalik eta gutxien aldatzen saiatu behar da, 

tenperatura eta denbora egokia aukeratuz. Eraginak: 
 
– biguntzea, eta hobeto manipulatu ahal izatea. Ez da komeni gero lehortu edo izoztu 

behar bada, eta kaltzio kloruroa (CaCl2) gehitzen zaio hori ez gertatzeko. Hori 
pektinarekin lotzen da, gogortasuna mantenduz. 

 
– uretan disolbaturik zenbait nutriente galtzea (proteinak, gluzidoak, mineralak, 

bitaminak, etab.). Galera hori neurtzeko, C bitamina (azido askorbikoa) neurtzen 
da. 

 
– usain eta zapore arraroak sortzea, ongi egin ezean. 
 
– kolorea aldatzea, ongi egin ezean. Horrela, klorofila babesteko, sodio karbonatoa 

(Na2CO3) eta kaltzio oxidoa (CaO) gehitzen dira. 
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3.2.5. GALDERAK 
 
1. Zer da galdarraztatzea eta zertarako erabiltzen da? 

 

2. Zer adierazle erabiltzen da galdarraztatzearen eragina finkatzeko? 
 
3. Zer ondorio izan ditzake galdarraztatzeak elikagaietan? 
 
4. Konpara itzazu galdarraztatze-metodoak. 
 
5. Nola egiten da hoztea, galdarraztatu ondoren? 

 
 
 
 

3.3. PASTEURIZAZIOA 
 
 
 

3.3.1. SARRERA 
 
Tratamendu hau Louis Pasteur zientzialariari zor zaio, mikroorganismoak 

deuseztatzeko beroak duen eragina ikertu baitzuen.  
 
Tratamendu arina da (100 º C-tik beherakoa). Elikagaiak gehiago irauten 

du: egunak (esnea) edo hilabeteak (frutak). 
 
 
 

3.3.2. HELBURUAK 
 
Mikroorganismo patogenoak deuseztatzea eta mikroorganismo hutsalak gutxitzea dira 

helburuak. Galdarraztatzeak baino entzima gehiago indargabetzen ditu. 
 
Janariaren pH-a zenbatekoa den, eragin desberdina du tratamenduak: 
 
pH > 4,5 → mikroorganismo patogenoak deuseztatu eta hutsalak gutxitzen dira. Iraupen 

gutxiko produktuak lortzen dira, baina ia galera nutritiborik gabe. Adibidez, esnea. 
 
pH < 4,5 → mikroorganismo patogenoak deuseztatu eta azidoak direnez esporadun 

mikroorganismoak ez dira ugaltzen. Iraupen luzeko produktuak lortzen dira. Adibidez, fruta-
-zukuak. 

 
 
 

3.3.3. PROZESUA 
 
Tratamenduaren tenperaturan eta denboran, beroarekiko erresistentzia handiena duten 

mikroorganismo eta entzimen D balioan dago oinarriturik. 
 

Adib.: esnea. D → C. Burnetti, 12 erredukzio hamartarreko tratamendua behar da. 
 arrautza likidoa. D → S. Seftemberg, 9 erredukzio hamartarreko tratamendua behar da. 
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Elikagai bat prozesatzean, bere kolore, usain eta zaporeari eutsi egin behar zaie. Usainaren, 
kolorearen eta zaporearen substantziek ere D balio dute, eta pasteurizazioak kontuan hartu 
behar ditu. 

 
Bi eratakoa izan daiteke pasteurizazioa: 
 
HTST (Higher Temperature Short Time, flash pasteurization), 70-90 ºC bitarte, 15-20 edo 

15-60 segundo bitarte. 
 
LTLT, tenperatura txikia (63 ºC) denbora luzean (30 minutu).  
 
 
 

3.3.4. INSTALAZIOAK  
 

3.3.4.1. Elikagai ontziratuen pasteurizazioa 
 
Janari likido nahiz solidoekin erabiltzen da (garagardoa, fruta-zukuak...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dutxazko pasteurizagailua. 

 
Ontzia beirazkoa bada ur berotan egiten da, tenperatura-aldaketaren shock termikoa 

eragozteko. LTLT prozesua erabiltzen da. 
 
Ontzia metalezkoa edo plastikozkoa bada, ur beroaz gain aire beroa edo lurruna ere erabil 

daiteke. 
 
Ur beroko pasteurizatzaileak jarraituak edo etenak izan daitezke: 

 
– etenak. Kaiola barruetan dauden ontziak ur berotan sartu, hortxe berotu eta aurrez 

finkatutako tenperaturan eta denbora-epean eduki behar dira. Pasteurizazioa 
amaitu ondoren, ontziak hoztearren, edukiontzia ur hotzez bete behar da. 
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– jarraituak. Erreten luze batean zehar ibiltzen da zinta amaigabea, eta ontziak 
berotze- eta hozte-guneetatik garraiatzen ditu. 

 
3.3.4.2. HTST, ontziratu gabeko elikagaien pasteurizazioa 

 
Janari likidoekin egiten da (esnea, esnekiak, ardoa, arrautza likidoa, garagardoa, fruta-

-zukuak...). Esnearentzat, adibidez, 88 ºC segundo batez, 94 º C 0,1 segundoz edo 100 ºC 0,01 
segundoz. 

 

 
 
Instalazio jarraituak erabiltzen dira. 
 
Ur beroak sortzen du beroa. 
 
Pasteurizazioa baino lehen, zenbait produktu (ardoa, fruta-zukuak,...) airegabetu egin behar 

dira, horiek biltegiratutakoan oxidaziorik gerta ez dadin. 
 
Osagaiak: 

– aurreberotzeko gunea. 
– tenperaturari eusteko gunea. 
– likidoa mugitzeko ponpak. 
– kontrol-ekipoak. 

 
Plaken bidezko trukatzaileak 
 
Altzairuzko bi plaka bertikalek kanal paraleloak osatzen dituzte, eta kanal hauetan elikagai 

likidoa eta berogarria (ura edo lurruna) doaz, ponpen bidez bultzatuta eta elkarren kontrako 
norabidean. Plaken gainazala uzkurtua denez, azalera handiagoa du eta bero-transferentzia 
hobea da. 
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Pasteurizazioa, plaken bidezko bero-trukagailuan. 

 

 

 
Plaken bidezko kontrakorronteko trukagailua. 

 
 
 

Abantailak 

– bero-tratamendu uniformeagoa egiten da. 

– instalazio sinpleagoak eta mantentze-gastu txikiagoak dituzte. 

– toki txikiagoa hartzen dute eta eskulan gutxiago behar dute. 

– malguagoak dira (zenbait produktu tratatzeko aukera ematen dute). 

– pasteurizazio-parametroak hobeto kontrolatzen dira. 

– produkzio-gaitasun handia dute (80.000 l/h), plaken tamaina eta kopuruaren arabera. 

 
 
 
 

jarioaren 
desbideraketa-balbula 

berotzea 

esnearentzako 
erregulazio-tanga 

ur beroaren 
ponpa 

berotzea 
erregenerazioa 

esnearentzako 
ponpa 

hoztea hoztea

         ontzirategira 

ur hoztua

ur hotza lurruna
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Laranja-zukua pasteurizatzeko pausoak: 
 
1. Ponpaz airea kendu eta hustasuna egin, ez oxidatzeko. 
 
2. Tangako zukua ponparen bidez bidali erregenerazio-sekziora. 
 
3. Zukua pixka bat berotu, pasteurizatuta ateratzen den zukuari darion beroaz. 
 
4. Berotze-sekziora joan, hor pasteurizazio-tenperaturan berotu eta behar den arte 

eduki, pasteurizazioa ongi egin dadin. 
 
5. Ez bada lortu pasteurizazio-tenperatura, balbula batez zukua berriro tangara bidali 

eta berriro egin behar da ziklo osoa. 
 
Pasteurizazio-tenperaturara iritsiz gero: 

 
a) erregenerazio-sekziotik pasatuz, hoztu. Horrek zuku berria berotzen du. 
 
b) ur hotzez hoztu. 
 
c) ontziratzera bidali. 

 
Sistema honen bidez, beroaren % 95 berreskuratzen da (energia-aurrezte handia). 

 
Hodi zentrokideen bidezko bero-trukagailuak.  

 
Elikagai likatsuekin erabiltzen da (esnekiak, maionesa, ketchup-a, haur-
-janariak...). Bata bestean sartutako hodiak dira. Elikagaia barnetik dabil, eta 
berotzeko nahiz hozteko ura kanpoaldetik zirkularazten da. Likidoa hodi batetik 
bestera doa. 

 
 
 

3.3.5. ELIKAGAIETAN DUEN ERAGINA 
 
Tratamendu arina denez (100 ºC azpitik), ez du eragin handirik elikagarritasunean (C 

bitaminaren gutxitze ahula). Elikagaiak gutxiago irauten du, esterilizazioan ez bezala. 
 
 
 
 

3.4. ESTERILIZAZIOA 
 
 
 

3.4.1. SARRERA 
 
Elikagaia tenperatua altuan eduki behar da (100 º C-tik gora), denbora jakin batean. 

Azidotasun gutxiko –hau da, esporak ager ditzaketen elikagaiekin– erabiltzen da. 
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Abantailak Desabantailak 

– erabat deuseztatzen dira mikroorganismoak 

(bai patogenoak bai ez-kaltegarriak). 

– produktua sei hilabetean baino gehiagoan 

kontserba daiteke. 

– eragin handia du elikagarritasun, kolore, usain 

eta zaporean. 

 
 
 

3.4.2. PRODUKTU ONTZIRATUEN ESTERILIZAZIOA 
 
Esterilizazio-denbora eta -tenperatura zehazteko, kontuan hartu behar dira: 

 
– mikroorganismoen termorresistentzia. 
 
– berokuntza jarraitua edo etena den. 
 
– tenperatura eta denboraren arteko erlazioa. 
 
– ontzien tamaina eta produktuaren ezaugarriak. 
 
– produktuaren pH-a. 

 
Elikagai ez-azidoak, pH > 4,5 (esterilizazioa 12D). 

 
Clostridium botulinum da mikroorganismorik arriskutsuena. Oxigenorik ez du behar 
eta toxinak sor ditzake. Deuseztatu beharra dago. 

 
Elikagai erdi-azidoak, pH 4,5-3,7. 

 
Tenperatura eta denbora aukeratzeko, onddoak eta legamiak hartzen dira kontuan. 

 
Elikagai azidoak, pH 3,7. 

 
Entzimak indargabetzea da helburua. Tratamendu ahulagoa aski denez, 
pasteurizazioa erabiltzen da. 

 
Produktua solidoa ala likidoa den: 

 
– likidoa bada, beroa konbekzioz pasatzen da (arinago, korronteak sortzen baitira). 
 
– solidoa bada, beroa kondukzioz pasatzen da (motelago). 

 
Xehetasunak: 
 

– Ontzia txikia bada, beroa errazago sartzen da. 
 
– Autoklabea zenbat eta beroago, hainbat eta arinago egiten da esterilizazioa. 
 
– Konbekzioan, ontzi altuak oso onak dira. 
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– Metalezko ontzietan bero-transferentzia hobea da beira edo plastikozko ontzietan 
baino. 

 
– Ontziei eragiteak beroaren transmisioa erraztu egiten du. 

 
Esterilizazio-tratamenduak FT

Z balioaz adierazten dira. 
 
FT

Z = D (log n1 – log n2) n1 mikroorganismo-kopurua hasieran 
 n2 mikroorganismo-kopurua bukaeran 
 
D – zenbat denbora behar den mikroorganismoen % 90 deuseztatzeko, tenperatura jakin 

batean (erredukzio hamartarraren denbora). 
 
T – zer tenperaturatan ari garen egiten esterilizazioa. 
 
Z – zenbat gradu behar diren D bere hamarrenera jaisteko. 
 
Elikagaien erreferentzia modura D balioa erabiltzen da (121 º C-tan eta Z = 10 ºC denean 

lortua) 
 
 F0 barazkiak gatzunetan 3-6 minutu 
 F0 zopak 4-5 minutu 
 F0 haragiak saltsan 12-15 minutu 
 

3.4.2.1. Potoen hustasuna 
 
Hustasuna lortzea oso garrantzitsua da. Airea kenduko ez balitz, berotuz gero presio handia 

egingo duenez, potoa tentsiopean egongo litzateke. Oxigenoa kenduz, gainera, oxidazioa 
eragotzi egiten da. 

 
Hustasuna lortzeko erak: 

 
– produktua bero dagoela ontziratuz (esterilizazio-denbora gutxitu egiten du). 
 
– hotzean ontziratu eta gero 80-90 º C-tan berotuz, tapa erdizka ipinita. 
 
– huts-ponpa batekin airea kenduz. 
 
– ontziak ur-lurrunez itxiz. 

 
Era horietan airearen ordez lurruna geratzen da, eta hori hoztean hustasuna lortzen da 

(buru-tarteko hustasun partziala). 
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3.4.2.2. Instalazioak 
 
– ur-lurrunaren bidez. Lurrunak berotzen du ontzia. Autoklabea urarekin hoztean, 

barruko lurruna askan hozten da; aldiz, ontzien barruko produktua ez, eta presioa 
oso handia da, denbora-tarte batean. Presioak ontzia honda ez dezan, presiopean 
hoztu behar da, autoklabe barruan. Ontzi barruko produktuaren tenperatura 100 ºC 
baino gutxiago bada, autoklabeko presioa txikitu eta 40 º C-raino hoztu behar da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– ur beroaren bidez. Ontzia astiroago berotzen da. Garrantzitsua da kristalezko 

ontzietan, tenperatura aldaketa handiek (shock termikoek) kristala honda dezakete 
eta. Bi eratara egin daiteke: murgilduz edo euriaz. 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
– sugarren bidez. Latak eguratsaren presiopean biraka dabiltzala esterilizatzen dira 

sugar gainean. Tenperatura altuan eta laster egiten da. 
 

3.4.2.3. Lortutako iraupena 
 
Elikagaia kanpoko girotik babesteko ontziak daukan gaitasunean oinarritzen da. 
 
Esterilizatzeko erabiltzen diren ontziak: 

 
– latak. 
 
– beirazko botila edo txarroak. 
 
– plastikozko poltsa malguak (ekialdeko herrietan). 
 
– erretilu zurrunak. 
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3.4.3. PRODUKTU ONTZIRATU GABEEN ESTERILIZAZIOA, 
UHT (Ultra High Temperature, tenperatura handiko tratamendua denbora 
laburrean). 

 
Adib.: esnea, zukuak, esnegaina, jogurta, ardoa, saltsak, arrautzak, 

haur-janariak, barazkiak... 
 
Tenperatura oso altua da (130 º C-tik gorakoa). Ontzirik ez dagoenez, 

presioa handitzeak ez du arazorik sortzen. Esterilizatu ondoren, ontzi 
aseptikoetan ontziratu behar dira. 

 
 
 

Abantailak Desabantailak 

– gutxienez sei hilabeteko bizitza erabilgarria 
dute; ez dago hozkailuan gorde beharrik. 

– ontzi merkeak erabil daitezke. 
– ontzi handiak erabil daitezke (adib., 100 

kilokoak). 
– instalazioa automatizatu egin daiteke. 
– energia aurrezten da (azkarra baita bero-

-transferentzia). 
– laster egiten da, tenperatura altuei esker. 
– galerak ez dira handiak. 

– instalazio garesti eta konplexua da. 
– aurrez esterilizatu behar dira ontziratze-

-ekipoak. 
– langile trebatuak behar dira. 

 
 

3.4.3.1. Instalazioak 
 
Berotze-sistemaren arabera, instalazio horiek honela sailkatzen dira: 
 

� Zuzeneko sistemak. Lurruna kontaktuan dago produktuarekin. 
 
a) lurrun-injekzioaren bidez (uperizazioa: esnea 72-78 ºC bitartean edukitzea, 15 

segundoan) 
 

Abantailak Desabantailak 

– berotze-sistemarik azkarrenetakoa da, eta 
hozte-sistemarik azkarrena. Oso egokia, beraz, 
beroarekiko sentikorrenak diren elikagaiak 
tratatzeko. 

– zenbait elikagaitan (adib., esnean), substantzia 
lurrunkorrak ezabatu egin daitezke. 

– likatsuegiak ez diren produktuetarako bakarrik 
da egokia. 

– tratamenduan, parametroak ez dira erraz 
kontrolatzen. 

– instalazioko presio txikiko guneetan 
esterilitatea mantentzea zaila da sarritan. 

– ur edangarriaren lurruna behar da (prozesu 
garestia). 

– energia-berreskurapena % 50ekoa da (zehar-
-instalazioetan, % 90ekoa). 

– ez dira malguak hainbat eratako produktuak 
tratatzeko. 
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                                 lurrun-injekzioa 

produktua (76 ºC)                                                                         produktua (150 ºC, 2,5 s) 

 

     hoztea  
         produktu esterilizatua                                                                       

hustasun-ganbera 
         (ura kentzen zaio) 

 
b) lurrun-infusioaren bidez 
 
  Hemen, ur-lurruna duen ontzi batera lurruneztatzen da produktua. 

 

Abantailak Desabantailak 

– likidoak gainazal beroegirik ukitzen ez duenez, 

ez dago kiskaltze-arriskurik. 

– ezer gutxi aldatzen da. 

– kontrol hobea du. 

– gehiegi berotzeko arrisku gutxiago du. 

– egokiagoa da produktu likatsuetarako. 

– injekzio-iragazkiak butxatu egiten dira. 

– zenbait elikagaitan, osagaiak bereizi egiten 

dira. 

 
 
 

produktua 

      ↓    lurruneztatzea 

ur-lurruna (450 KPa)      →        

    

 

     

 
 

� Zeharkako sistemak. Lurruna ez dago kontaktuan produktuarekin. 
 
– plaken bidezko bero-trukagailuak eta hodien bidezko bero-trukagailuak. 

 
 
 

3.4.4. ELIKAGAIETAN DUEN ERAGINA 
 
Normalean txikia da. 
 

3.4.4.1. Kolorea 
 
Haragia → oximioglobina (gorria) / metamioglobina (marroia) → onartua 

produktu esterilizatu eta 
hotza 

produktua (146 ºC, 3 segundoan) 

↓ 

hustasun ganbera 

↓ 

65-70 ºC 
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Frutak/barazkiak → klorofila (berdea) / feofitina (marroia) → ez onartua. Saihesteko, 
koloratzaile sintetikoak erabili eta ontzien barrua hainbat materialez estali behar da. 

 
3.4.4.2. Usaina /Bouqueta 

 
Zaporea eta usainak ager daitezke, eraldatu egiten baitira proteinak, karbohidratoak eta 

lipidoak. 
 

3.4.4.3. Gogortasuna 
 
Ehundura likatsua. Produktuak bigundu egin daitezke. Batzuetan onartzen da 

(albondigak...). Besteetan, kaltzio-gatzak gehitzen zaizkio urari. 
 

3.4.4.4. Nutrienteak 
 
Elikagarritasuna galdu egiten da. UHT sisteman galera urria da. 
 
 

Tiamina-galerak (%) Piridoxina-galerak (%) 
 

UHT NORMALA UHT NORMALA 

Behikia 9,2 21,6 4,1 2,9 

Tomate-zuku kontzentratua 0 2,8 0 0 

 
 

ESKUZKO AUTOKLABE BATEN FUNTZIONAMENDUA 

 
ZIRIA 

HOZTEKO GILTZA PRESIOA TXIKITZEKO 
UREZ BETETZEKO URA HUSTEKO 
 

1. AUTOKLABEA UREZ BETE 

2. ERREGAILUA ETA GILTZA NAGUSIA IREKI 

3. 60 º C-RA BEROTU 

4. ONTZIAK ZUTIK IPINI OTARREAN 

5. OTARREA AUTOKLABEAN SARTU ETA URA ATERA, GAINEZ EGIN EZ DEZAN. 

ONTZI GUZTIAK ESTALI BEHAR DITU URAK 

6. ATEA ITXI 

7. ERREGISTROA ABIAN IPINI 

8. GILTZA GUZTIAK ITXI 

9. 90 º C-RA IRITSITAKOAN, PRESIO-GILTZAK IREKI 0,7 ATM-RAINO 

10. LANEKO TENPERATURA IRITSITAKOAN: 

– DENBORA KONTROLATU 
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– PRESIOARI 1,5-EAN EUTSI 

11. NAHI DUGUN DENBORA PASATUTAKOAN, STOP 

12. ERREGAILUA ITZALI 

13. HOZTEKO GILTZA IREKI ETA PRESIO ALDAKETAK KONTROLATU 

14. 30-40 º C-RA JAITSITAKOAN, 10 MINUTUAN EDUKI 

15. ERREGISTRADOREA ITZALI 

16. ZIRIA IREKI 

17. AUTOKLABEKO ATEA ZABALDU 

18. OTARREA ATERA 

19. ONTZIAK ATERA 

 

OHARRA: SEKULA EZ ZABALDU AUTOKLABEA, TENPERATURA 85 º C-TIK 

GORAKOA BADA, EDO PRESIOA HANDIA 

 
 
 

3.4.5. GALDERAK 
 

1. Zer faktore hartu behar dira kontuan elikagai baten esterilizazio-tenperatura eta -denbora 
egokia zehazteko? 

 
2. Zein dira pasteurizazioaren eta esterilizazioaren desberdintasunak? Eta horietako 

bakoitzaren abantailak eta desabantailak? 
 
3. Zer desberdintasun dago produktu ontziratuen eta ontziratu gabeen esterilizazioen artean? 

Zer irizpideren arabera aukeratuko zenuke bata ala bestea? 
 
4. Zer eragin ditu esterilizazioak elikagaietan? Eta pasteurizazioak? 
 
5. Pasteurizazio- eta esterilizazio-ekipoak. 
 
 
 
 

3.5. LABEKATZEA ETA ERRETZEA 
 
 
 

3.5.1. SARRERA 
 
Biak dira airezko bero-tratamenduak. Honelako bereizketa egin dezakegu: 

 
– labekatu: frutak, elikagai irintsuak... 
 
– erre: haragia, barazkiak, arrainak... 
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Helburua: 
 
– lehengaien ezaugarri organoleptikoak (kolorea, ehundura, usaina...) aldatzea, 

kontsumitzaileari gustagarri izan dakizkion. 
 
– kontserbatzea: mikroorganismoak suntsitu eta produktuaren azala lehortzen du. 

Halere, ez badugu ondoren hozten edo ontziratzen, produktuak ez du luze iraungo. 
 
 
 

3.5.2. BEROAREN TRANSMISIOA 
 
Hiru eratara gertatzen da: 

 
– erradiazioz, hormetatik. 
 
– konbekzioz, barruan dabilen airearen bidez. 
 
– kondukzioz, janaria dagoen ontzitik. 

 
Erradiazioa jaso eta berotu egiten da elikagaia; aire-geruza bero batek estaltzen du. Horrek 

bero-transmisioa (kondukzioz) oztopatu egiten du; horregatik, berotzea errazteko, haizagailuak 
erabiltzen dira. 

 
Elikagaia labe hotzean sartu eta astiro berotuz gero, ura galtzen du. Elikagaiaren 

hezetasuna labeko airearena baino handiagoa denez, hezetasuna irten egiten da elikagaitik. 
 
Elikagaia labe beroan sartuz gero, urak ez dauka denborarik elikagaitik irteteko. Ondorioz, 

usainak agertzen dira eta azala ilundu egiten da. Barruan gordetzen ditu hezetasuna eta 
usaina. Adibidez, galletak hezetasun berdina du denean, erabat dago lehortua. 

 
Pieza handiekin ari garenean, arriskua dago azala erre eta barrua gordina uzteko. 

Halakoetan pixkanaka berotu behar da, beroak denbora izan dezan barrura sartzeko, eta 
ondoren gehiago berotu, azala txigortzeko. 

 
 
 

3.5.3. LABE-MOTAK 
 
3.5.3.1. Zuzenean berotzen dutenak 

 
Errekuntza-eragileak elikagaia ukitzen ari dira (gasa, ikatza, gasolioa, propanoa, butanoa...). 

Aireak eta konbustio-gasek birzirkulatu egiten dute, konbekzioaren edo haizagailuen bidez. 
Airearen edo erregaiaren emana kontrolatuz erregulatzen da tenperatura. 

 
Konbustioan akatsen bat gertatzen bada ere, automatikoki itzaltzeko sistemak dauzkate. 
 
Mikrouhin-labeek ere zuzenean berotzen dute. 
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Abantailak Desabantailak 

– denbora eraginkor laburrak. 

– eraginkortasun termiko handiagoa. 

– prozesua kontrolatzeko erraztasuna. 

– ez dute aurreberoketarik behar, labea bakarrik berotu behar baita. 

– elikagaia kutsatu egin dezakete. 

 
 

3.5.3.2. Zeharka berotzen dutenak 
 
Iturburu termiko batek airea edo lurruna berotzen du; horrek, berriz, elikagaia. Labe hauek 

denbora gehiago behar dute abiarazteko (garestiagoa da). 
 
Bi makineria hauen funtzionamendua honelakoa izan daiteke: 

 
– etena (paladun labea, oin askotako labea...). 

 
Geldialdi bat behar dute karga eta deskargarako. 
 
 

Abantailak Desabantailak 

– produkzio azkarra eta produktua aldatzeko 

erraztasuna. 

– instalazio merkea. 

– kontrol erraza. 

– karga eta deskargarako eskulanaren beharra. 

– leku asko eta langileen mugimendu handia 

behar da. 

– produktuaren uniformetasun urria. 

– mantentze-kostuak. 

 
 

– erdijarraitua (labe birakaria, errota edo txirrika-erako labea...). 
 
Karga eta deskargarako geldialdia oso txikia da. 
 

– jarraitua (tunel-erako labea). 
 
Labean zehar mugitzen da elikagaia. 
 

Abantailak Desabantailak 

– ez dago husten eta betetzen ibili beharrik. 

– beroketa uniformeagoa. 

– laneko kostu txikiak. 

– errendimendua, malgutasuna eta kontrol-maila handia. 

– toki handia behar dute. 

– instalazio garestia. 
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     Apal askodun labea. 

Tuneldun labea. 

 
 
 

3.5.4. ELIKAGAIETAN DUEN ERAGINA 
 
Produktu labekatuan, oro har, azal bat sortzen da eta horrek barruan eusten dio 

hezetasunari. 
 
Aldaketa nagusiak: 

 
– gantza urtu eta samurtasuna handitu egiten da (haragia). 
 
– kolagenoa disolbatu eta jelatina bihurtzen da. 
 
– proteinak desnaturalizatu egiten dira eta ura atxikitzeko gaitasuna galdu egiten da. 
 
– Maillard erreakzioen ondorioz, kolore ilunak sortzen dira (txigortzea). 
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3.6. FRIJITZEA 
 
 
 

3.6.1. SARRERA 
 
Olio beroz egiten den bero-tratamendua da. Gainazalak tenperatura-igoera berehalakoa izan 

ohi du, eta barruan dagoen ura lurrun gisa ezabatzen da; gainazala deshidratatzen hasten da, 
azal kraskaria osatu arte. Kanpoaldea 200 ºC inguruko tenperaturan dago (olioa tenperatura 
horretan hasten da irakiten), baina barrualdean tenperatura poliki-poliki igotzen da eta ez da 
inoiz izaten 100 º C-tik gorakoa (urak irakiten duen tenperatura). 

 
Hauek dira helburuak: 

 
– janariaren ezaugarri organoleptikoak aldatzea. 
 
– kontserbatzea, deuseztatu egiten baititu mikroorganismoak eta entzimak, baita 

azaleko ura gutxitu ere. 
 
Bi elikagai-mota daude: 

 
– ur-kopuru handi samarra atxikitzen 

dutenak (arraina, oilasko...). Bizitza 
laburra dute eta hotza erabiltzen da, 
iraupena luzatzeko. Arrautza-irinetan 
pasatzea komeni da, azala azkar sortzeko 
eta galerak urriak izan daitezen. 

 
– sakonago frijitu direnak (patata frijituak, 

snack-ak...). Hamabi hilabete iraun 
dezakete giro-tenperaturan. Ontziratze 
egokia behar dute, elikagaia ez 
eraldatzeko. 

 
 
 

3.6.2. FRIJITZEKO METODOAK 
 

3.6.2.1. Kontaktuaren bidez (azalekoa, salteatua edo plantxan) 
 
Azalera eta/edo bolumen handiko produktuekin egiten da (hirugihar-xerrak, arrautzak, 

hanburgesak, barazki zatituak...). 
 
Berezitasunak: olio gutxi erabiltzen da. 

 
– frijitutako janariak modu irregularrean iluntzen dira, gainazalak irregularrak direnez. 
 
– ekipoak: plantxa metalikoa, zartagina (kondukzioa). 
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3.6.2.2. Murgiltzearen bidez 

 
Produktua olio berotan murgiltzen da. 
 
Beroa kondukzioz (elikagaiaren barrualdean) eta konbekzioz 

(olioaren masan) transmititzen da. 
 
Elikagaiak bere gainazal osoan jasotzen du bero-tratamendu 

bera, eta horrek kolore eta itxura uniformea ematen dio. 
 

 
Murgiltzearen bidez frijitzeko instalazioa. 

 
Horrela, ekipoak izan daitezke: 

 
– etenak. Olioa dagoen ontzi handi batean murgiltzen da produktua. 
 
– jarraituak (frijitze-tunela). Zinta garraiatzaile bat dute. Hainbat eratara jar daiteke: 

 
a) flotatzen ez duten produktuentzat. 
b) flotatzen duten produktuentzat. 
c) flotatzen duten produktu lehorrentzat. 
d) edozein produkturentzat. 
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3.6.3. FRIJITZEAREN ERAGINA 
 

3.6.3.1. Olioan 
 
Tenperatura altuan luze edukiz, eta elikagaien ura eta oxigenoa dela eta, olioan erreakzio 

kimikoak sortzen dira: usain txarrak, likatasuna... Ondorioz, berotzeko ahalmena gutxitu eta 
elikagaiak olioa xurgatzen du. 

 
Era berean, oxidatzean olioak bitamina liposolubleak galdu eta kolore- eta usain-galerak 

izaten dira. 
 
Horretaz gain, olioa luzaroan erabiliz gero substantzia toxikoak sortzen dira (akroleina). 
 

3.6.3.2. Elikagaietan 
 
Frijitzearen bitartez, produktuaren gainean azala sortzen da eta kolore, usain eta 

bereizgarriak lortzen dira. Maillard erreakzioari esker sortutako azalak barruko nutrienteak 
galtzea saihesten du. 

 
Frijitzearen bitartez produktua deshidratatu eta bizitza luzatu nahi bada, elikagarritasunak 

behera egiten du: produktu hauek olioa xurgatu egiten dute eta koipe-proportzioa handitu egiten 
da. 

 
 
 

3.6.4. OLIO BEROAREN ARRISKUA 
 
Olioa 160-300 º C-tan egoten da eta erredura handiak sor ditzake. 
 
Olio berotan produktu hotz eta heze ugari sartuz gero: 

 
– tenperatura jaitsi eta prozesua luzatu egiten da. 
 
– txinpartak sortu eta olioa kanporatu egiten da (sute-arriskua). 

 
  Horregatik: 

� ez bete frijigailuak erditik gora. 
� olio berri eta garbia erabili. 
� beharrezko materiala gertu izan. 

 
 
 

3.6.5. GALDERAK 
 

1. Zein dira tratamendu hauen helburuak? 
– Galdarraztatzea. 
– Pasteurizazioa. 
– Esterilizazioa. 
– Frijitzea. 
– Labekatzea. 

 
2. Nolakoak izan daitezke galdarraztatzeko ekipoak? Zer desberdintasun dituzte? 
 
3. Marraztu pasteurizazio-ekipo bat, jarraian ontziratutako produktu batentzat. 
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4. Zein dira pasteurizazioaren helburuak? 
 
5. Zer alde dago esterilizazioaren eta pasteurizazioaren artean, tratamenduari, elikagaietan 

duten eraginari eta produktuaren iraupenari dagokienez? 
 
6. Ontziraturiko produktuen esterilizazioan zergatik da garrantzitsua airea kanporatzea? Nola 

lortzen da kanporatze hori? 
 
7. Zer da HTST tratamendua? 
 
8. Zer da UHT sistema? Zer abantaila eta desabantaila ditu? 
 
9. Zergatik gertatzen da shock termikoa tratamendu batzuetan? Zer ondorio izan ditzake? 

Nola saihestu? 
 
10. Uraren birzirkulazioaz ari garenean, zer esan nahi dugu? Ipini adibide bat. 
 
11. Zer-nolako produktuak pasteuriza edo esteriliza daitezke ontziratu gabe? Zergatik? Ipini 

adibideak. 
 
12. a) Zer alde dago labekatzearen eta frijitzearen artean? 
  b) Produktu frijitu guztiek iraupen bera al dute? Zergatik? 
 
13. Zer pauso jarraitu behar dira ongi frijitzeko? 
 
14. Esan egia ala gezurra den: 

– Salteatuak frijitze irregularra sortzen du. 
– Tenperatura altuan frijituz gero azala egiten zaio produktuari. 
– Olio bera luzaroan erabiliz gero likatasuna handitu eta beroa transmititzeko ahalmena 

gutxitu egiten da. 
– Tratamendu jarraituetan prozesua eten egiten da, husteko eta betetzeko. 
– Uretan egiten den galdarraztatzean ez da pisurik irabazten. 
– Galdarraztatzeak janaria malgutu eta ontziratzea errazten du. 
– Galdarraztatzeak kanpoko bakterioak deuseztatu egiten ditu eta kontserbatzeko 

metodoa da. 
– Galdarraztatzean inportantea da janaria bizkor hoztea, lixibiazioagatik nutrienterik ez 

galtzeko. 
– LTLT tratamenduak shock termikoa saihesten du. 
– HTST sistemak tratamendu egokiak dira, baina luzeak. 
– Pasteurizazioak nutriente galera urriak sortzen ditu. 
– Pasteurizazioak ez ditu deuseztatzen mikroorganismo patogeno batzuk. 
– Ontziratu gabeko esterilizazioan ontziratze aseptikoa egin behar da. 
– Esterilizatzean, inportanteena da behar den tenperaturara iristea, nahiz eta ez iritsi 

behar den denboran. 
– Labekatzeak produktua kontserbarazi egiten du, pH-a aldatzen baitu. 
– Janariak beroaren eroale onak dira. 

 
15. Izendatu hiru bero-tratamendu eta azaldu horien arteko desberdintasunak. 
 
16. Zer desberdintasun dago kondukziozko eta konbekziozko bero-transmisioen artean? 
 
17. Zeren arabera dago kondukziozko bero-transferentzia? 
 
18. Zein dira pasteurizazioaren helburuak? 
 
19. Zer berezitasun ditu produktu ontziratu gabeen pasteurizazioak? 
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20. Pasteurizatutako produktu batek zergatik ez du irauten esterilizatuta adina? 
 
21. Zein dira esterilizazioaren helburuak? Zer makineria erabil daiteke? 
 
22. Zer desberdintasun dago prozesu jarraitu eta ez-jarraituen artean? 
 
23. Zein dira labekatzearen eta frijitzearen helburu nagusiak eta horien arteko 

desberdintasunak? 
 
24. Zer garrantzi du labekatzean eta frijitzean azala sortzeak? Zer eragiten du horrek 

produktuaren ezaugarrietan? 
 
25. Nola transferitzen da beroa bi kasu hauetan: 

– labe konbentzionalean. 
– kristalezko ontzian dagoen haragi erregosiaren kontserban. 
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4.1. SARRERA 
 
 
 

4.1.1. HOTZA, KONTSERBAZIO-SISTEMA. OINARRIAK. 
 
Janari bakoitza tenperatura jakin batean hondatzen da: 
 
 

 0 ºC 22 ºC 

Haragia 6-10 egun 1 egun 

Arraina 2-7 1 

Hegaztia 5-18 1 

Barazkia 3-20 1-7 

Frutak 2-180 1-20 

Fruta lehorrak > 1000 350 

 
 
 
Hotzak janariak kontserbatu egiten ditu. Bi metodo daude: 

 
� Hoztea. –1/+8 ºC bitartean egiten da. Zer-nolako produktua den, egunak edo 

asteak iraun ditzake. 
 
� Izoztea. –18 º C-tik behera egiten da. Zer-nolako produktua den, hilabeteak edo 

urteak iraun ditzake. 
 
 
 

4.1.2. MIKROORGANISMOEN JOKAERA ETA AKTIBITATE 
ENTZIMATIKOA 

 
Hotzari esker, aktibitate entzimatikoa deuseztatu ez, baizik eta moteldu egiten da. Janarien 

tenperatura jaitsita, biltegiratzean gertatzen diren aldaketak atzeratu egiten dira. Janaria 
hotzean egonkor egoten den arren, ez da esterila eta, beraz, neurriak hartu behar dira hura 
manipulatzeko. Oro har, zenbat eta denbora gehiagoan eduki biltegian, handiagoa behar du 
hotzak. 

 
Hotz handiegiak ere kalte egin dezakeenez, lan-jarduera batzuk segitu behar dira. 
     
Janari bakoitzak du hozteko edo izozteko tenperatura optimoa. Tenperatura ez ezik, 

kontrolatu beharrekoak dira hezetasun erlatiboa, denbora eta aireztapena. 
 
Janaria lehenbailehen hoztu edo izoztu behar da, bere ezaugarri nutritibo eta organoleptiko 

ahalik eta gehienei eusteko eta mikroorganismoak edo aktibitate entzimatikoa ugal ez daitezen. 
Ez da aski biltegi hotzean sartzea: hotzak janariaren barruraino sartu behar du. Zaila izan 
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daiteke pieza handietan. Produktuaren tenperaturak lehenbailehen igaro behar du gune kritikoa, 
hau da, mikroorganismoak gehien ugaltzen diren gunea (10-50 ºC). 

 
 
 

4.1.3. HOTZ-KATEA 
 
Prestaketa eta ontziratze guztiak higienea zorrotz zainduta egin behar dira. Hotz-kateari 

eusteko, beharrezkoa da elikagaiak hotz-ganberetan gordetzea, garraioa hotzean burutzea eta 
saltokietan hozkailu-apalategiak erabiltzea. 

 
 
 
 

4.2. HOZTEA 
 
 
 

4.2.1. SARRERA 
 
Janariak -1 eta 8 ºC bitartean edukitzea da. 
 
Helburuak: 

 
– mikroorganismoak gutxiago ugaltzea. Hala eta guztiz ere, ugaldu egiten dira, batez 

ere tenperaturarik onena horixe duten mikroorganismoak. 
 
– erreakzio entzimatikoak gutxitzea. 
 
– janari freskoen arnas-hartzea gelditzea. 
 
– beraz, janari fresko eta elaboratuen bizitza luzatzen da. 

 
Hasierako janariaren elikagarritasun eta ezaugarri organoleptiko ia berdinak dituenez, 

hoztutako janaria janari freskotzat hartzen du kontsumitzaileak. 
 
Tratamendu gogorrik jasan ez duten janariek ahalik eta gehien iraun dezaten, hoztea 

oinarrizko beste lan batzuekin konbinatzen da askotan: hartzidura, pasteurizazioa, aurrez 
prestatzea (labekatzea, frijitzea...). 

 
Biltegiratzen diren tenperaturaren arabera, hiru janari-mota daude: 

 
– 1 ºC eta +1 ºC bitartean: arrain-xerrak, haragia, hestebeteak, haragi xehetua eta gai 

ketuak. 
 
– 0 ºC eta +5 ºC bitartean: haragi ontziratu pasteurizatuak, esnea, esnegaina, jogurta, 

entsaladak, sandwichak, janari labekatuak, pastak, pizzak eta okindegi eta 
pastelgintzako oreak, labekatu aurretik. 

 
– 0 ºC eta +8 ºC bitartean: haragi prestatuak eta arrain-budina, haragi onduak  

–prestatuak edo ez–, gurina, margarina, gazta lehorrak eta fruta bigunak. 
 
Ezin da edozein janari hoztu. Adibidez, fruta tropikalak, azpitropikalak eta herrialde 

epeletako batzuk eraldatu egiten dira izozte-puntua baino 3-10 ºC gehiagoko tenperaturan 
edukiz gero. 
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Ugaltzen diren tenperaturaren arabera, 4 mikroorganismo-mota daude: 
 
– psikrotrofikoak. Hotzera egokituta daude. 0 º C-tan haz daitezke, baina 15-20 ºC 

artean dute tenperaturarik egokiena. Horiek dira ugarienak. 
 
– psikrofiloak. 7-18 ºC artean dute tenperaturarik egokiena. Makal garatzen dira. 

Berotu ahala handitzen dute abiadura. 1-3 astean hartzen dute elikagaia. 
Izoztuetan agertzen dira (erwinia, lactobacillus, etab.). Ez dute pertsona kaltetzen. 

 
– mesofiloak. 20-45 ºC artean hazten dira, baina 37 ºC dute tenperaturarik egokiena. 

Azkar hazten dira. Biltegiko elikagaietan ager daitezke. Horrelakoak dira bakterio 
gehienak. 

 
– termofiloak. 45-65 ºC artean hazten dira, baina 55 ºC dute tenperaturarik egokiena. 

Oso azkar hazten dira (Bacillus, Clostridium), baina denbora laburrean. Hoztuz 
gero, gutxitu egiten da horien aktibitate metabolikoa. 

 
Janari hoztuen iraupena honako faktore hauek erabakitzen dute: 

 
– janaria galkorra izateak edo ez izateak. 
 
– hoztearen eraginak mikroorganismo eta entzimetan. 
 
– elaboratzeko eta ontziratzeko erabilitako higieneak. 
 
– ontzia iragazgaitza izateak edo ez izateak. 
 
– biltegiratu eta banatu den tenperaturak. 
 

Fruta- eta barazki-mota bakoitza tenperatura jakin batean biltegiratu behar da. Izan ere, 
bildu ondoren ere arnasa hartzen segitzen dute. 

 
Hozkailuan dauden barazki freskoen iraupena honakoak erabakitzen du: 

 
– zer-nolako janaria den. 
 
– janariaren zer zati den. 
 
– nola biltegiratu diren (zauriak, mikroorganismoen kutsadura, heldutasun-maila...). 
 
– zer tenperaturatan garraiatu diren kontsumitzailearenganaino. 
 
– zenbatekoa zen biltegiko hezetasun erlatiboa: handia bada, mikroorganismoak 

ugaldu egiten dira; txikia bada, elikagaia lehortu eta pisu komertziala galdu egiten 
du. 

 
Fruta freskoek ez dute beti abiadura berean arnasa hartzen, nahiz eta biltegiko tenperatura 

beti bera izan. Arnasa hartzeko eraren arabera, bi fruta-mota daude: 
 
– klimaterikoak. Bizkor heltzen dira eta aldaketa fisiologiko nabarmenak izaten 

dituzte. Heldu aurretik jaso ohi dira eta hotzean biltegiratzen dira, arnasketa 
moteltzeko. Adibidez, sagarra, mertxika, banana, mangoa, udarea, arana eta 
tomatea. 

 
– ez-klimaterikoak. Astiro heltzen dira eta aldaketa fisiologikoak ez dira hain 

nabarmenak izaten. Helduta daudenean jaso ohi dira, bestela ez baitira heltzen. 
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Adibidez, gerezia, ozpinetako pepinoa, pikua, mahatsa, pomeloa, limoia, pinaburua 
eta marrubia. Barazkiak ere ez-klimaterikoak dira. 

 
Beren balio optimoa baino hotzago daudenean, frutek eta barazki batzuek aldaketa 

desegokiak izaten dituzte. Adibidez: 
 
– kanpotik eta barrutik ilundu egiten dira. 
 
– ezin heldu. 
 
– orbanak azalean. 
 

Hala gertatzen zaie: 
 
– sagarrei, 2-3 º C-tik behera. 
 
– bananei, 12-13 º C-tik behera. 
 
– limoiei, 14 º C-tik behera. 
 
– mangoei, 10-13 º C-tik behera. 
 
– meloi, pinaburu eta tomateei, 7-10 º C-tik behera. 
 

Produktu horiek arnasa hartzen dute, eta parametro hori kontrolatu beharra dago hotzean 
biltegiratzean. 

 
ANIMALIEN EHUNAK 

Animalien ehunetan, animalia hil eta odol oxigenatua gelditzen denean, 
berehala erortzen da arnasa aerobioa. 
 
  Glukogenoa azido laktikoa 
 
Arnas-hartze anaerobioan (glukogenoa azido laktiko bihurtzen da), pH-a 
gutxitu eta rigor mortis delakoa hasten da; hau da, giharren ehuna gogortu 
eta luzaezina egiten da. Mikroorganismoak ugal ez daitezen eta haragiak 
kolore eta ehundura egokiak eduki ditzan, hoztu egin behar da ehuna. 

 
 
 

4.2.2. EKIPOAK: SISTEMA MEKANIKOAK ETA SISTEMA 
KRIOGENIKOAK 

 
Ekipoek lehenbailehen gainditu behar dute gune kritikoa (10-50 ºC). 
 
Biak izan daitezke jarraituak edo etenak. 
 
Hozte-sistema mekanikoak (hozte-gelak, hozte-tunelak, erakusmahai-hozkailuak...). 
 
Hainbat fasetan egon daiteke materia: 
 

   lurruntzea 
SOLIDOAK     ⇔     LIKIDOA     ⇔     GASA 

  kondentsazioa 
 
Lurruntzeko beroa behar da, eta kondentsazioak beroa isurtzen du. 
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Gas bat presiopean ipintzean likido bihur daiteke, eta likido bati presioa kenduz gero gas 
bihur daiteke. Tenperaturak eta presioak erabakitzen dute zer fasetan dagoen materia. 

 
 

 
Hotza sortzeko sistema mekanikoa (konpresioa-espantsioa). 

 
Likido hozgarria etengabe doa likidotik gasera eta gasetik likidora: lurrungailura iritsi, 

lurrundu eta ingurutik hartzen du behar duen beroa, eta, beraz, ingurua hoztu egiten du. Handik 
konpresorera joaten da, konprimitu egiten da, presioa egiten zaio, eta kondentsadorean gasetik 
likidora pasatzen da. Ondoren, espantsio-balbulatik pasatu –presioa kentzen zaio– eta berriro 
likido bihurtzen da. 

 
Likido hozgarriaren irakite-puntua apala da, hau da, tenperatura txikian irakin dezake. Urak 

ez bezala, ez dauka 100 º C-ra iritsi beharrik irakiteko. Gainera, ez-toxikoa, ez-sukoia eta 
merkea izan behar du. 

 
Likido hozgarriak dira –besteak beste– amoniakoa, anhidrido karbonikoa eta hozgarri 

halogenatuak. 
 

Hozte-sistema kriogenikoak (hotz-kutxa, nitrogeno likidoaren bidez). 
 
Substantzia kriogenikoak janariaren beroa edo energia xurgatu eta fasez aldatu egiten dira. 

Adibidez: 
 
– karbono dioxidoa (CO2, solidoa edo likidoa). Likidoa ihinztatu egiten da; solidoa, 

berriz, karbono-elur eran egoten da. Biak gas bihurtzen dira -78 º C-tan. 
 
– nitrogeno likidoa (N2) –196 º C-tan lurruntzen da. Hau ere ihinztatu egiten da. 

 
Sistema hori tamaina txikitzeko ere erabiltzen da. Adibidez: 

 
– saltxitxetan: 0 º C-tan xehatzen da haragia. 
 
– ehotzerakoan: hotzak saihesten du erroten beroa eta hautsa. 
 
– catering-etan, bizkor prestatutako produktuak hozteko. 

ura 
kondentsadorea      lurrungailua 

konpresorea 

presio txikiko hemizirkuitua presio handiko hemizirkuitua 

 Espantsio-
-balbula 
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4.2.3. JANARIETAN DUEN ERAGINA 
 
Elikagarritasuna ez da ia batere aldatzen. 
 
Koipeak eta olioak solidotzen direnez, janaria gogortu egiten da. 
 
 
 
 

4.3. IZOZTEA 
 
Izozte-puntuan baino hotzago ipintzen da janaria. Horrela, janariak daukan uraren kopuru 

handi bat izotz-kristal bihurtzen da. 
 
Kontserbarazten du: 

 
– tenperatura jaisteak. 
 
– ur librea (likidoa) gutxitzeak. 
 
– izoztu aurreko galdarraztatzeak. 
 

Kontserbatzen diren produktu industrial nagusiak: 
 
– frutak (osorik, purean edo zuku kontzentratuan). 
 
– barazkiak (ilarrak, lekak, arto gozoa, ziazerbak, Brusela azak eta patatak). 
 
– arrain-xerrak eta itsaskiak (bakailaoa, mihi-arraina, ganbak eta karramarroa), baita 

arrain-makilatxoak, arrain-budina eta saltsadun platerak ere. 
 
– haragiak kanalean, zatitan, eta haragikiak (hestebeteak eta xerrak). 
 
– janari labekatuak (ogia, pastelak eta haragi-budina). 
 
– plater prestatuak (pizza, postreak, izozkiak eta plater izoztu prestatuak). 
 

Izozte-puntuan izotz kristalak eta ura egoten dira. Ez da ur guztia izozten. 
 
Normalean, janari izoztuak bolumen handiagoa izaten du. 
 
Izoztea azkarra bada, kristal txiki asko sortzen dira. Motela bada, alderantziz. Kristalak 

txikiak izatea komeni da, janariaren estruktura apur ez dadin. Azkar izoztuz gero, janariak 
hobeto eusten dio kalitateari. 

 
Izozte azkarrari ultraizoztea deitzen zaio. Gehienez 120 minutu irauten ditu: 

 
– nitrogeno likidoa: 1-15 minutu. 
 
– sistema mekanikoa: 15-120 minutu. 
 

Nitrogeno likidoz azkar ultraizoztearen abantailak: 
 
– janaria hobeto deshidratatzen da. 
 
– desizoztean, pisu gutxiago galtzen da. 



Azken tratamenduak kontserbagintzan 

  78 

– kolore, usain, zapore eta ehundura hobea. 
 
– mikroorganismo eta entzimak ez dira ugaltzen. 
 
– oxidatzea eta mintzea gelditu egiten dira. 
 
– saltsetan, osagaiak ez dira banantzen. 
 
 
 

4.3.1. IZOZTE-EKIPOAK: SISTEMA MEKANIKOAK ETA 
SISTEMA KRIOGENIKOAK 

 
Ekipoa aukeratzeko kontuan hartu behar dira honako faktoreok: 

 
– zer izozte-abiadura eskatzen duen elikagaiak. 
 
– elikagaiaren tamaina, forma eta ontziraketa-sistema. 
 
– izozte-sistema jarraitua edo etena izango den. 

 
Sistema mekanikoak 

  
Horietan, hozgarria lurrundu eta zirkuitu itxi batean konprimitu egiten da. Izozteko bitarteko 

gisa aire hoztua, likido bat edo gainazal hotzak erabiltzen dituzte. 
 
a) airezko izozkailuak 

– tiradera erako izozkailuak. Material beroaren karga batek inguruko 
tenperatura handitu egiten du. Hoztuta sartu behar da materiala. 

– izozte-tunelak. Ez da materiala pilatu behar, baina kateak jarraian ibili behar 
du. 

– zinta garraiatzaileen bidezko izozkailuak (izozkailu espiralak). 
– ohantze fluidifikatuzko izozkailuak. 

 
b) izozkailu likidoak 

– murgiltzearen bidezko izozkailuak. 
 
c) gainazal hoztuko izozkailuak 

– plaken bidezko izozkailuak. 
 

Sistema kriogenikoak (janariarekin zuzeneko kontaktuan). 
 
– nitrogeno likidoa (N2). 
 
– karbono dioxido likidoa (CO2). 
 
– 12 freoia. 
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ZIP FREEZE tunel kriogenikoa 

 
 
 
 

4.4. GALDERAK 
 

1. Janaria hotzean kontserbatzeko: 
a) –1/8 º C-raino hoztu behar da. 
b) –1/8 º C-raino hoztu eta tenperatura horretan eutsi behar zaio. 
c) –1/8 º C-tan dagoen ganbera batean sartu behar da. 
 

2. Janarien kontserbazioan eragina dute: 
a) hozteko metodoak. 
b) nola egiten den hoztea. 
c) a eta b zuzenak dira. 
 

3. Hotzak, 
a) ez ditu mikroorganismoak deuseztatzen, baina betiko indargabetzen ditu entzimak (eta 

ez dira gehiago indarrean jartzen). 
b) mikroorganismoak deuseztatu bai, baina ez ditu entzimak indargabetzen. 
c) a eta b okerrak dira. 
 

4. Zein da egia: 
a) janaria zenbat eta denbora luzeagoan eduki hotzean, orduan eta apalagoa izan behar du 

tenperaturak, janaria ez kaltetzeko. 
b) janaria zenbat eta denbora luzeagoan eduki hotzean, orduan eta altuagoa izan behar du 

tenperaturak, janaria hobeto kontserbatzeko. 
c) a eta b okerrak dira. 
 

5. Hozteko tenperatura optimoa 
a) gutxi gorabehera 4 º C-koa da, janari guztietan. 
b) –1/8 ºC bitartean da, janari bakoitzaren arabera. 
c) –1/4 ºC bitartean da. 
 

6. Janariak izoztea 
a) lehenbailehen egin behar da, kristal txikiak sortzeko. 
b) ez da oso azkar egin behar, ezaugarri organoleptikoak ez aldatzeko. 
c) astiro egin behar da, pixkanaka izotz daitezen. 
 

7. Gune kritikoa esaten zaio: 
a) ura izotz bihurtzen den guneari. 
b) mikroorganismo gehien sortzen diren guneari. 
c) 0 eta 50 ºC bitarteko guneari. 
 

8. Hotzean biltegiratutako produktuen iraupena 
a) egun bakar batzuetako da (1-4), ez baita tratamendu gogorra. 
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b) egunetakoa edo asteetakoa da, produktuaren arabera. 
c) hilabeteetakoa da, edo are urteetakoa. 
 

9. Ez da komeni hoztea 
a) fruta tropikalak. 
b) fruta azpitropikalak eta fruta bigunak. 
c) okindegiko orea. 
 

10. Hotz-katea da: 
a) hotz-ganbera, hotz-garraio eta erakusmahai-hozkailuz osatutako banaketa-sare egokia. 
b) hotz-ganberak bata bestearen atzetik. 
c) a eta b okerrak dira. 
 

11. Janariak hotzean ongi kontserbatzeko, ezinbestekoa da: 
a) hotza janarien barruraino heltzea. 
b) hotz-tenperatura konstantea egotea ganberan. 
c) a eta b zuzenak dira. 
 

12. Janariak azkar hozteko, 
a) ez dira sartu behar janari bloke handiak, denbora gehiago behar baita hotza iristeko 

janarien barruraino. 
b) ez dira pilatu behar erretiluak edo ontziak, horrek zaildu egiten baitu janariek beroa 

galtzea. 
c) a eta b egia izateaz gain, beharrezkoa ez bada behintzat, ez da ibili behar hotz-ganbera 

ireki eta ixten. 
 

13. Zein da egia? 
a) hotz-ganberan sartu aurretik giroko tenperaturan hoztu behar da janaria, tenperatura 

globala igo ez dadin. 
b) beroa egonda ere, janaria lehenbailehen sartu behar da hotz-ganberan, 

mikroorganismorik sor ez dadin. 
c) a eta b okerrak dira. 
 

14. Mikroorganismo mesofiloak dira: 
a) 7-18 º C-ko tenperatura optimoan bizi eta garatzen diren mikroorganismoak. 
b) mikroorganismorik ugarienak. 
c) a eta b zuzenak dira, eta gainera mikroorganismo patogenoak dira. 
 

15. Janari izoztuak dira: 
a) janari freskoak. 
b) janari ez-freskoak, hoztu egin baitira. 
c) a eta b okerrak dira. 
 

16. Hauetako zein konbinazio ez da zuzena: 
a) Hoztea – hartzitzea eta hoztea – labekatzea 
b) Hoztea – pasteurizatzea eta hoztea – hutsean ontziratzea 
c) Hoztea – esterilizatzea eta hoztea – frijitzea 
 

17. Hozteak 
a) erabat gelditzen du mikroorganismoen garapena. 
b) janarien erreakzio entzimatikoak eta barazki freskoen arnasa (heltzea) gutxitu egiten 

ditu. 
c) a eta b zuzenak dira. 
 

18. Arrain-xerra hotzean biltegiratzeko tenperatura optimoa da: 
a) –1/1 º C 
b) 0/5 º C 
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c) 0/8 º C 
 

19. Gazta hotzean biltegiratzeko tenperatura optimoa da: 
a) –1/1 º C 
b) 0/5 º C 
c) 0/8 º C 
 

20. Zein haragi kontserbatzen da hobeto hotzean? 
a) hotzean ontziratutakoa. 
b) filma duten erretiluetan ontziratutakoa. 
c) ontziratu gabea. 
 

21. Beren bizitza erabilgarriaren arabera, ordena itzazu janari hauek gehienetik gutxienera. 
a) haragi pasteurizatua – haragi gordina – haragi frijitua. 
b) haragi frijitua – haragi gordina – haragi pasteurizatua. 
c) haragi pasteurizatua – haragi frijitua – haragi gordina. 
 

22. Substantzia hozgarrien zuzeneko kontaktua darabilten hozte-instalazioak dira: 
a) sistema mekanikoak. 
b) sistema kriogenikoak. 
c) zuzenak dira aurreko biak. 
 

23. Tratamendu etenak erabiltzen dira: 
a) sistema mekanikoetan. 
b) sistema kriogenikoetan. 
c) aurreko bietan. 
 

24. Substantzia likido bat lurruntzeko, zera egin dezakegu: 
a) beroa eman. 
b) dagoen lekutik beroa eman. 
c) zuzenak dira aurreko biak. 
 

25. Hozte-sistema mekanikoak osagai hauek ditu: 
a) lurrungailua, konpresorea, kondentsadorea eta substantzia hozgarria. 
b) lurrungailua, konpresorea eta espantsio-balbula. 
c) lurrungailua, kondentsadorea, espantsio-balbula eta konpresorea. 
 

26. Hauetako zein elementu da substantzia kriogenikoa? 
a) nitrogeno likidoa. 
b) anhidrido karbonikoa. 
c) zuzenak dira aurreko biak. 
 

27. Gas bat konprimitzen badut (presioa egiten badiot): 
a) likido bihur daiteke. 
b) solido bihur daiteke. 
c) zuzenak dira aurreko biak. 
 

28. Hozte-sistema kriogenikoak erabiltzen dira 
a) osagaiak xehatzeko (koipea, etab.) saltxitxak egiterakoan. 
b) catering-etan prestatutako produktuak azkar hozteko. 
c) aurreko bietarako eta produktuen geruzak hozteko ere bai, horrela laburtu egiten baita 

produkzio-denbora. 
 

29. Hoztea kontserbatze-tratamendua da, zeren eta: 
a) ur likidoa izotz bihurtu eta mikroorganismoek ezin baitira hazi. 
b) oso mikroorganismo gutxi hazten baitira tenperatura apalean. 
c) zuzenak dira aurreko biak. 
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30. Zergatik galdarraztatzen dira zenbait fruta eta barazki, izoztu aurretik? 
a) gainazaleko entzimak deuseztatzeko. 
b) eraldaketa entzimatikorik gerta ez dadin izoztean. 
c) zuzenak dira aurreko biak. 
 

31. Elikagaia -18 º C-ra heltzen denean: 
a) ur guztia izoztu egin da. 
b) ura izozten hasten da. 
c) okerrak dira aurreko biak. 
 

32. Elikagaia izoztean: 
a) bolumena txikiagotu egiten da. 
b) bolumena handitu egiten da. 
c) bolumena ez da aldatzen. 
 

33. Ultraizoztea esaten zaio: 
a) –18 ºC azpitik izozteari. 
b) minutu gutxian izozteari. 
c) okerrak dira aurreko biak. 
 

34. Zer enpresak behar ditu hozte- edo izozte-ekipo gutxiago? 
a) arrain-kontserbak egiten dituenak. 
b) aurrez prestatutako janari hoztuak egiten dituenak. 
c) haragiki pasteurizatuak egiten dituenak. 
 

35. Zer da hotz-jaisgailua? 
a) azkar hozteko ekipoa. 
b) ahalmen handiko hotz-biltegia. 
c) zuzenak dira aurreko biak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Azken tratamenduak kontserbagintzan 

  83 

Galderak 

 
1. Zer ekipo behar dira hotz-kateari eusteko, produkzio-lantegian hasi eta denda 

txikizkarira heldu arte? 
 
  Azal itzazu janari hauetako bakoitzarentzat behar direnak: 

– pate pasteurizatuak. 
– arrain-kontserbak. 
– aurrez prestatuak. 
 

2. Hotzean kontserbatzeaz ari garela, zeri esaten diogu ‘gune kritikoa’? Zer 
tenperatura da hori? 

 
3. Esterilizazioak mikroorganismo guztiak deuseztatzen ditu, eta hozteak ez die 

uzten hazten (neurri batean). Zer esan nahi du horrek? Zer ondorio praktiko ditu? 
 
4. Zer helburu ditu hoztearen bidezko kontserbazioak? 
 
5. Kontserbatzeko beste tratamendu batzuekin konbina daiteke hoztea. Eman itzazu 

adibide batzuk. 
 
6. Zerk erabakitzen du janari hoztuak bizitza erabilgarri luzea edukitzea? 
 
7. Esan egia ala gezurra den: 

a) Kontserbazio-tratamendurik izan ez dutenei esaten zaie janari fresko. 
b) Hozteak mikroorganismo mesofilo eta termofiloen parte txiki bat deuseztatzen 

du. 
c) Janari hoztuak esterilizatu egiten dira, –1 eta 8 ºC bitartean edukita ez baitira 

hazten mikroorganismoak. 
d) Janariak astiro izoztu behar dira, izotz-kristalek zelulen egitura apur ez dezaten. 
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