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Sarrera

Sukaldaritza-teknologia izeneko diziplina zientifikoa Elikagaien Teknologiaren
atal bat da eta ikasgai du nola hainbat eragiketaren eta prozesuren bidez elikagaiak
(osagaiak) plater kozinatu bilakatzen diren eta kontsumitzeko egokiak diren. Bere
xede nagusia da sukaldaritza-eragiketa eta prozesu aproposenak aurkitzea eta
ezartzea, elikagai-iturrien ezaugarri nutritibo eta sentsorialak hobetzeko.
Sukaldaritza-prozesuetan gertatutako tratamendu termikoek jakietan eragin
ditzakete bai eraldaketak sistema fisiko-kimikoetan, bai erreakzio kimikoak haien
osagaien artean. Hau da, elikagai guztien ezaugarriak haien propietate fisikoen eta
kimikoen adierazleak direnez, elikagai bat kozinatzeak gordina zegoenean zituen
ezaugarriak aldatzen ditu. Adibidez, oilasko bat labean erre ondoren, bere ezaugarri organoleptikoak ez ezik (usaina, zaporea, ehundura eta itxura), nutritiboak ere
aldatzen dira: azaleko ura lurruntzen da, proteinak desnaturalizatzen eta koagulatzen dira, gantzak urtzen dira, azalean Maillard erreakzioa gertatzen da (zeinek
kolore arrea eta konposatu lurrunkor eta usaintsu asko sortzen dituen), barruko kolagenoa gelatinizatzen da, egosketa-tenperatura altua dela-eta nutrienteen galerak
eta konposatu toxikoen sorrera gerta daitezke...
Hasiera batean janarien aldaketa eta prozesatze hauek modu enpirikoan sortu
baziren ere, gaur egun ezaguna da beharrezkoa dela jokabide-arau espezifikoak
betetzea, zeinen helburu nagusia den elikagaien ezaugarri nutritiboak eta sentsorialak ez okerragotzea eta, posible bada, hobetzea. Frogatuta dago sukaldaritzaprozesu batean egosketa-tenperatura eta -denbora zaintzen ez badira, itxarotako
emaitzak erabat alda daitezkeela, esaterako, nutrienteen edukiera, ehundura eta
aroma, itxura erakargarria, eta abar.
Azken urteotan, gizartearen eboluzioa dela medio, gero eta plater kozinatu
gehiago ekoizten dira, bai handiko bai txikiko eskalan, eta horrek sukaldaritzaprozesuen industrializazioa ekarri du. Gainera, sortutako sukaldaritza-enpresek baliabide egokiak izan behar dituzte plater kozinatuak zenbait denboraz kontserbatzeko eta haien bizitza komertziala luzatzeko.
Testuinguru honetan, Sukaldaritza-teknologiaren xedea bikoitza da. Alde
batetik, elikagaiek jasandako sukaldaritza-prozesuetan gerta daitezkeen prozesu
fisikoen eta kimikoen azterketa zientifikoa egitea, bereziki konposatu kimikoei
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dagokienez. Eta bestetik, lan egiteko eta elikagaiak manipulatzeko kondizio
aproposenak ezartzea, denbora guztian plater kozinatuen kalitate nutritiboa,
higienikoa eta sentsoriala ziurtatzeko.
Gauzak horrela, liburu honetan sukaldaritza-prozesuen oinarri zientifiko
batzuk azaltzen dira: zenbait egosketa-metodoren sailkapena eta gertatutako masa
eta energia-transferentzia, erabilitako ekipoak, sukaldaritza-aplikazioak eta, batez
ere, eragina elikagaian, hau da, egosketa-prozesuan zehar jakian gertatzen diren
aldaketa nutritiboak eta sentsorialak. Halaber, liburuan laburki azaltzen dira sukalde profesionalaren diseinua eta higiene-oinarriak, eta elikagaien kontserbazioa
eta aurreprestakuntza.
Era berean, Giza Elikadura eta Dietetika unibertsitate-ikasketetarako testuliburu moduan sortua izan arren, liburu honetan bildutako informazioa baliagarria
izango da beste unibertsitateko ikasle eta irakasleentzat nahiz Elikagaien Teknologian eta Prozesatzean interesatutako edozein sukaldari edo sukaldaritza-zalerentzat.
Giza Elikadura eta Dietetika ikasleentzat funtsezkoa da ondo ezagutzea egosketa-prozesuan zehar jakian gertatzen diren aldaketa nutritiboak eta sentsorialak,
dietak egiterakoan eta aholkularitza ematerakoan kontuan hartu behar dituztelako.
Bukatzeko, nire esker ona azaldu nahi nioke Luis Javier Rodríguez Barrón-i,
Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) irakasle titularrari eta 1995/1996
ikasturtetik Tecnología Culinaria gaztelaniazko irakasgaia eman duenari, liburu
hau prestatzean emandako aholkularitza zientifikoagatik.

1. Sukaldaritza-teknologia: oinarrizko kontzeptuak
1.1. KONTZEPTUA ETA HELBURUAK
Lurrean lehenengo pausoak eman zituenetik, gizakiak elikagaiak behar izan ditu
bere nutrizio-beharrak betetzeko eta osasun-egoera egokia mantentzeko. Jateari
esker, bere jarduera fisikoak eta intelektualak garatzeko beharrezkoak ziren konposatu kimikoak lortzen zituen. Horren ondorioz, nutrizio-behar horiek betetzeko eta
bizirik irauteko, gizakia elikagai-iturriak bilatzera behartuta sentitu zen.
Antzinan, gizakia konturatu zen elikadura hobetzeko, edo anizteko, beharrezkoa zela elikagai-iturri horiek pixka bat aldatzea. Horrela ikasi zuen nola sukaldaritza-eragiketen eta -tekniken bidez elikagaien ezaugarri sentsorialak (organoleptikoak) eta nutritiboak hobetzen ziren, edo behintzat, kontsumitzeko erosotasuna handitzen zen.
Era berean, gizakia pixkanaka konturatu zen elikagai asko jangarri bihurtzen
zirela sukaldaritza-tratamendu batzuk jasan ondoren. Modu horretan, osagaien
nahasketa egokienak eta bero-tratamendu komenigarrienak ikasten hasi zen. Hau
da, historian zehar, gizakiak hainbat sukaldaritza-prozesu garatu ditu, eta hauek
urtez urte gaur egun arte transmititu egin dira, batzuetan zeuden moduan eta
besteetan onduta.
Hainbat adituren esanetan, Sukaldaritza-teknologian zientzia eta artea bateratzen dira, sukaldaritza-prozesuan parte hartzen duten elementuak ezagutzeaz gain,
beharrezkoa ere delako egiten jakite berezia edukitzea, norbanakoaren inspirazioz
josita, zenbait elikagai batera prestatzeko ezaugarri sentsorial hobezinekin.
Gogoeta hauek kontuan hartuta, Sukaldaritza-teknologia honela definitu
daiteke:
Elikagaien Teknologiaren atal honek ikasten du nola hainbat eragiketaren eta
prozesuren bidez elikagaiak (osagaiak) plater kozinatu bilakatzen diren, zein
kontsumitzeko egokiak diren.

Irudi honetan Sukaldaritza-teknologiaren testuingurua azaltzen da: elikagaiak
plater kozinatu bihurtzen dira (1. etapa), eta hauek behin konbinatuta, menuak
sortzen dituzte (2. etapa). Menu hauen aniztasunak herri baten jateko ohiturak
bereizten ditu eta bere nutrizio-egoera mugatzen du.
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1.1. irudia. Sukaldaritza-teknologiaren testuingurua.

Alde batetik, 1. etapa Sukaldaritza-teknologiari dagokio. Etapa honetan
sukaldaritza-prozesuak ematen dira, non elikagaien konposatu kimikoek erreakzionatzen duten ezaugarri desiragarriak lortzeko. Bestela, sukaldaritza-tratamenduek
ondorio kaltegarriak eragin ditzakete, esaterako, nutrienteen galera, ezaugarri sentsorialen eta elikagaien segurtasunaren narriadura… Bestetik, 2. etapa Dietetikari
dagokio, non plater kozinatuak menuak sortzeko konbinatzen diren hainbat kolektiboren osasun-egoeren arabera (haurrak, zaharrak, helduak, diabetikoak…)
Gauzak horrela, Sukaldaritza-teknologiak diziplina zientifiko moduan duen
garrantzia nabarmentzen da. Bere xede nagusia da sukaldaritza-eragiketa eta
prozesu aproposenak aurkitzea eta ezartzea, elikagai-iturrien ezaugarri nutritibo eta
sentsorialak hobetzeko.
Oro har, elikagaia zenbait sistema fisiko-kimikotan bildutako substantzia kimikoen nahasketatzat har daiteke. Sukaldaritza-prozesuetan gertatutako tratamendu termikoek eragin ditzakete bai eraldaketak sistema fisiko-kimikoetan, bai
erreakzio kimikoak haien osagaien artean. Hau da, elikagai guztien ezaugarriak
haien propietate fisikoen eta kimikoen adierazleak direnez, elikagai bat prestatzeak
gordina zegoenean zituen ezaugarriak aldatzen ditu. Adibidez, sukaldaritzatratamendu termikoak jasan ondoren, jaki gordinen aroma sortzen duten konposatu
lurrunkorrak aldatzen dira, konposatu berriak sortuz; eta usaina ez ezik, ehundura,
itxura eta zaporea ere aldatzen dira.
Janarien aldaketa eta erabilera hauek sukaldaritza-prozesuen oinarritzat har
daitezke. Hasiera batean modu enpirikoan sortu baziren ere, gaur egun ezaguna da
beharrezkoa dela jokabide-arau espezifikoak betetzea, zeinen helburu nagusia den
elikagaien ezaugarri nutritiboak eta sentsorialak ez okerragotzea. Frogatuta dago
sukaldaritza-prozesu batean egosketa-tenperatura eta -denbora zaintzen ez badira,
itxarotako emaitzak erabat alda daitezkeela, esaterako, nutrienteen edukiera,
ehundura eta aroma, itxura erakargarria, etab.
Praktikan, Sukaldaritza-teknologia hiru funtsezko hastapenetan oinarritzen da:
• Osagaien hautaketa aproposa, aurretiazko sukaldaritza-plangintzaren
araberakoa: ez dago zalantzarik lehengaiak txarrak badira, emaitza ere
txarra izango dela.
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• Jateko produktuen eta ekipoen erabilera arduratsua, lehengaien gehienezko
probetxua ateraz, emaitza onenak lortzeko.
• Sukaldaritza-prozesuen normalizazioa, zehaztasunez eta begirunez
erabilita, itxarotako sukaldaritza-emaitzen lorpena ziurtatzeko.
Azken urteotan, gizartearen eboluzioa dela-eta, gero eta plater kozinatu gehiago ekoizten dira, bai handiko bai txikiko eskalan, eta horrek sukaldaritza-prozesuen
industrializazioa ekarri du. Gainera, sortutako sukaldaritza-enpresek baliabide
egokiak izan behar dituzte plater kozinatuak zenbait denboraz kontserbatzeko eta
haien bizitza komertziala luzatzeko.
Gauzak horrela, laburbilduz esan daiteke Sukaldaritza-teknologia Elikagaien
Teknologiaren atal bat dela, eta bi helburu nagusi hauek ditu:
1. Elikagaiek jasandako sukaldaritza-prozesuetan gerta daitezkeen
prozesu fisikoen eta kimikoen azterketa zientifikoa, bereziki konposatu
kimikoei dagokienez. Plater kozinatuek, menuetan bateratuak, nutriziobeharrak bete behar dituzte: aminoazidoak, karbohidratoak, gantz-azidoak,
mineralak, bitaminak, etab. Denak beharrezko estruktura kimikoak dira
organismo bizidunen funtzionamendu normalerako: garapena, hazkuntza
eta mantentzea. Hala ere, hasierako elikagai gordinen konposizio kimikoan
badaude ere, sukaldaritza-prozesuek haien kontzentrazioak asko murriztu
ditzakete zenbait arrazoirengatik: egosketa-denbora luzeegia, egosketatenperatura altuegia, oxidazioak… Balio-nutritiboaz gain, plater kozinatuak
kontsumitzaileari ezaugarri sentsorial erakargarriak eskaini behar dizkio
desiragarria izateko. Hain zuzen ere, sukaldaritza-arte ona, elikagai bakoitzaren usaimen- eta dastamen-ezaugarri hoberenak agerian jartzean datza.
Halaber, elikagaien segurtasuna dela medio, ezin da ahaztu plater kozinatuek ezin dutela substantzia toxikorik edo mikroorganismo patogenorik eduki.
2. Lan egiteko eta elikagaiak manipulatzeko baldintza aproposenak ezartzea, denbora guztian plater kozinatuen kalitate nutritiboa, higienikoa eta
sentsoriala ziurtatzeko.
1.2. JATEKO OHITUREN ETA SUKALDARITZA-TEKNIKEN EBOLUZIO
HISTORIKOA
Gizakiaren jateko-ohituren eta sukaldaritza-tekniken sorrera antzina aurki daiteke,
ziur aski, gizakia sortu zen momentuan bertan. Beste era batera esanda, sukaldaritzaren historia gizateriaren historia da, betidanik biak batera bilakatu eta aldatu
egin direlako, eskutik hartuta.
Atal honetan, gizakiaren historiako garai desberdinak laburki aztertuko dira,
jateko-ohiturei eta sukaldaritza-teknikei dagokienez.
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HISTORIAURREA
Paleolitoko gizakiaren elikadura ehizan, fruituen bilketan eta arrantzan
oinarritzen zen, zeinek gizarte nomadetan bizitzera bultzatu zuen (janaria bukatzen
zen heinean, gehiago bilatu behar zuen). Jateko beharra arrakastarekin betetzeko,
gakoa zen: animalia basatiak ehizatzeko tranpa, arpoi eta geziak prestatzea, arrantzan aritzeko tresnak egitea, produktu begetalen artean zein ziren jangarriak eta
zein sasoi zen aproposena bakoitzarentzat jakitea, etab. Dirudienez, antzinako
garai horretan bildutako janaria denbora luzeagoz kontserbatzeko, gizakiak lehenengo sukaldaritza-teknikak garatu omen zituen: elikagaiak izoztea eta eguzkitan
lehortzea. Lehenengoan, ehizakia kobazuloetan elurraren bidez izozten omen
zuen; gizakiak oraindik ez bazekien ere, horrela mikroorganismoen hazkundea
inhibitzen zen eta entzimen aktibitatea moteltzen zen. Modu horretan janaria
kontserbatzeko izozte- eta hozte-teknikak sortu ziren, gaur egun funtsezkoak direnak elikagaien eta plater kozinatuen segurtasuna bermatzeko (hotz-katea). Hurrengo mendeetan izotza eta elurra janaria kontserbatzeko ez ezik, jateko ere erabili
ziren (izozkiak egiteko, edari hotzak prestatzeko…), izugarrizko merkataritza
sortuz. Bigarren teknikan, eguzkitan lehortzean, elikagaiak deshidratatzen ziren
eta ur-galera horrek mikroorganismoen hazkundea inhibitzen zuen, bizitza
baliagarria luzatuz. Seguru asko, pikuen eta aranen lehortze naturala ikusteak beste
jaki batzuekin saiatzera bultzatu zuen.

1.2. irudia. Ehizan historiaurrean.

Ez da ezagutzen zehazki noiz edo nola izan zen, agian tximista edo udako
sute bat sortu zelako, baina gizakiak sua aurkitu zuen momentuan bere bizimodua
erabat aldatu egin zen. Suari esker, zeukan kontrako ingurunea aldatzen hasi zen
eta bere mundu tekniko, sozial eta espiritualaren muina bihurtu zen. Hau ez da
harritzekoa, suaren abantailak edo bertuteak asko zirelako:
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• Bero-iturria: ordu arte, klima zela-eta, gizakia bakarrik Afrikan eta Europako hegoaldean bizi zitekeen. Behin sua aurkituta eta menperatuta, leku
hotzagoetara hedatu ahal izan zen.
• Argia: ematen zuen argitasunari esker, bizi zen kobazuloen eremu sakonenak esploratu zituen eta gaua laburrago eta motzago bihurtu zen, gizakiaren
bizitza soziala luzatuz.
• Defentsa: animalia arriskutsuak uxatzeko.
• Sukaldaritza: azkenik, eta garrantzitsuena dena gure eremuan, elikagai natural gordinen lehenengo transformazioak egin ziren. Ziur aski lehenengo
errezetak, horrela deitu badaiteke gardostutako haragi zati bat, kasualitatez
sortu ziren, eta haiekin batera, Sukaldaritzaren Historia hasi zen.
Suaren aurkikuntzaren lehenengo aztarnek 700.000 urte dituzte eta l’Escale
(Frantzia) kobazuloan daude. Aipatu bezala, hipotesi asko badaude ere, ez da ezagutzen zehatz-mehatz noiz edo nola gertatu zen. Hori bai, argi dago gizateriaren
aurrerabidean beti zoria eta beharra elkartu direla.
Aurkitutako aztarnen arabera, garai horretan suaren ondorioz sortutako
lehenengo sukaldaritza-teknikak honako hauek dira:
• Erretzea: elikagaiak kozinatzeko teknika hau betidanik nagusietariko bat
izan da. Ia suaren aurkikuntzarekin batera lehenengo oinarrizko labeak
sortu ziren, zeinen eboluzio historikoak gizateriaren eboluzioa islatzen
duen neurri batean (ikusi 1.3. irudia). Gizakia azkar konturatu zen dena
erretzen zela, sugarren eta jakiaren artean harrizko edo egurrezko plaka bat
kokatu ezean. Agian halako batean, gizakia plaka horien gainean ehizatutako animalien gantza edo hazi-olioa botatzean konturatu zen nola behin
urtuta beste jakiak azkarrago berotzen ziren; eta horrela gerta zitezkeen
lehenengo frijitze-prozesuak.

1.3. irudia. Paleolitoko labe baten irudikapena (Dolni Vestonice
aztarnategian aurkitakoa, Txekiar Errepublika).

Teknika honen aldaera bat errautspean erretzea zen (asado subcinericio,
gaztelaniaz), eta bi mota zeuden. Lehenengoan, jakia errautsen artean sartzen zen eta bakarrik bero zuzena jasan zezaketen elikagaiak kozinatzeko
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erabiltzen zen, hau da, oskol gogorra zutenak: ezkurrak, gaztainak, intxaurrak, hurrak, arrautzak, etab. Gaur egun gure gizartean teknika hau oraindik
erabiltzen da odolostea eta txorizoa aluminiozko paperarekin estaltzen direnean txingarretan erretzeko. Errautspean erretzearen bigarren motan, lurrean
egindako zulo batean janaria sartzen zen, gero harrizko edo zeramikazko
plaka batekin zuloa estaltzen zen, eta bukatzeko, honen gainean errauts gori
asko jartzen ziren pixkanakako beroketa uniformea lortzeko. Egun teknika
hau oraindik erabiltzen da Afrikako iparraldean, batik bat, ogia prestatzeko.
• Ketzea: beharbada egun batean, haize-bolada batek haitzuloaren sarrerako
suaren kea barruraino sarrarazi zuen eta dena kez bete zen. Ehizatutako
haragi zati batzuk sabaitik zintzilikatuta zeuden. Handik egun batzuetara,
zati horiek jaterakoan, gizakia konturatu zen keak lehortu egin zituela eta
usain berezia eta erakargarria zeukatela: horrela ketzeko teknika asmatu zen.
Berriro, zoria eta beharra elkartu ziren ehiztari primitiboek zuten kontserbazio-arazoa konpontzeko. Batzuetan gehiegi ehizatzen zuten eta jan baino
lehen haragi zati asko galtzen ziren. Ketzeko teknikak animalia-jatorrizko
jakien metatzearen arazoa konpondu zuen eta behin hori lortuta, gizakiarentzat errazagoa zen leku berean denbora luzeagoz bizitzea. Gaur egun
teknika hau oraindik erabiltzen da, adibidez, izokina ketzeko edo Idiazabal
gazta egitean, baina askotan ez kontserbazio-metodo moduan, baizik eta
zapore eta usain bereziak lortzeko.
• Uretan egostea: zeramikazko ontziak agertu baino lehen, harkaitzetan
egindako zuloetan, egurrezko (kaikuen antzekoak) edo larruzko ontzietan,
urarekin batera harri goriak sartzen ziren hainbat elikagai kozinatzeko
(belarrak, itsaskiak…).
Suaren kokapenak etxebizitza eta sukalde primitiboen diseinua baldintzatu
zuen. Klima hotzetako tokietan kozinatzeko eremua etxearen barruan egotekoa zen,
horrela berotasuna hobeto aprobetxatzeko; hau da, egungo sukaldea eta egongela
gela bera ziren (eta askotan logela ere). Etxebizitza hauek zirkularrak ohi ziren, sua
erdian eta goiko aldean zulo bat zegoen keak ateratzeko. Klima epeleko tokietan,
berriz, sua kanpoan zegoen, etxearen ondoan, gehiegizko beroketa ekiditeko.
Angeluzuzenak ohi ziren, keak ahalik eta urrutien izateko.
Neolitoko iraultzan (K.a. 7000- K.a. 5000) gizakiaren bizimodua zeharo aldatu
zen eta elikagaien ekoizpena asko handitu zen, bi gertaera nabarmenen ondorioz:
nekazaritza eta abeltzaintza sortu ziren. Gizakia lurra lantzen, abereak menperatzen eta etxekotzen hasi zen, eta horrekin batera sedentario bihurtu zen. Neolitoko
herri hauek batez ere Ekialde Ertainean kokatu ziren, nekazaritzarako eta abeltzaintzarako baldintza klimatologikoak hoberenak zirelako: Antzinako Egiptoko
zibilizazioa Nilo ibaiaren inguruan, eta Mesopotamiako herriak Tigris eta
Eufrates ibaien inguruan. Lurralde horietan erraza zen txerriak, ahuntzak, zaldiak,
ardiak eta behiak haztea, eta zerealak (garia, zekalea, oloa) eta lekaleak (dilistak,
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ilarrak, babak) landatzea. Seguru asko, lurralde horietan bazeuden olibondoak,
mahatsondoak, pikondoak, kipula, baratxuria, azenarioak, etab. Ekialde Urrunetikoak arroza, melokotoia, piperbeltza eta iltzea ziren; Indiakoak txitxirioak, berenjena, pepinoa, albaka; eta Afrikakoak meloia eta sandia. Garai horretan Mediterraneoan mugimendu demografiko handiak izan ziren, eta horrek hainbat elikagairen
sakabanatzea eragin zuen. Dena den, euskal herritar xumeen janaria batez ere
ahietan oinarritzen zen (gachas gaztelaniaz). Janari hori prestatzeko, behin gaztainak, ezkurrak edo artatxikiak eskuz irinduta, ur edo esne beroarekin nahasten
ziren. Hurrengo mendeetan, Amerikaren aurkikuntzaren ondoren, artoak artatxikia
ordezkatu zuen eta ahiak artoz egiten hasi ziren, «morokil» izena hartuz. Terminologiari dagokionez, aipatu behar da historiaurrean eta Erdi Aroan Ipar Euskal
Herriko zereal nagusia artatxikia zela (Panicum milliaceum, mijo gaztelaniaz), zein
«artoa» deitzen zen eta ez «artatxikia». Hala ere, Amerikatik ekarritako Zea mays
zerealak oso azkar ordezkatu zuen eta izen bera hartu zuen: «artoa»; horregatik,
aurrekoa «artatxikia» edo «artaxehea» deitzen hasi zen. Hego Euskal Herrian,
berriz, bazeukaten gari zereala, oso preziatua zena.
Nekazaritza eta abeltzaintza zirela medio, elikagaien ekoizpena ugariagoa
zen, eta agian ez usteltzeko non gorde ez jakitearen ondorioz, zeramika sortu zen.
Buztinezko ontzien agerpenak sukaldaritza goitik-behera aldatu zuen, eta jakien
biltzea eta garraiatzea erraztu zuen. Kontserbatu diren Mesopotamiako beheerliebeetan ikus daitezke gisatutako ahate eta olioak prestatzea, eta gurina ateratzeprozesua. Era berean, Egiptoko hilobien irudietan sukaldaritzari buruzko eszena
asko badaude: sopak prestatzea, ogia egitea (ikusi 1.4. irudia), eztiarekin
prestatutako konpotak, etab. Ez da ezagutzen nola edo noiz aurkitu zuten legamien
eragina ogia egitean; baina ogia egiteko teknika asko garatu zuten (seguru asko,
ustekabean gertatu zen, Paleolitoan sua aurkitu zen bezala).

1.4. irudia. Egiptoko Ramses III. Faraoiaren gorteko okindegia. Tebas hiriko
piramide baten alboko ganbera batean aukitutako horma-pinturak (K.a. 1400);
goiko aldean orea prestatzen eta behekoan oreak tandoor labean sartzen.
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Sukaldaritza-tresnei eta ekipoei dagokienez, Egipton eta Mesopotamian lehenengo labeak asmatu ziren, janaria alde guztietatik egin zedin. Dirudienez, hasierakoak pezozkoak ziren, eramangarriak eta kanpaia baten antzekoak. Denbora pasatu
ahala, labe landuagoak diseinatu zituzten: tandoor labea (tannur arabieraz). Labe
eramangarri zilindriko hau batik bat ogia egiteko erabiltzen zen, eta 1.5. irudian
ikusten den bezala, bi zulo zeuzkan: goikoa kea ateratzeko eta behekoa erregaia
sartzeko. Behin txingarrak prest, ogiak goiko zulotik sartzen ziren eta hormetan
itsatsita uzten ziren (non gehienetan itsaspenari mesede egiteko marrak zeuden).
Gero goiko zuloan tapa jartzen zen, ogiak ondo egosteko, edo batzuetan marmita
bat, beroa aprobetxatzeko beste elikagaiak kozinatzeko (400 ºC baino tenperatura
altuagoak lortzen ziren). Tandoor labean kozinatutako jakiak kanpoaldean
gardosten dira eta barrualdean bigun eta zukutsu mantentzen dira. Gaur egun
tandoor labe hauek oraindik erabiltzen dira baserri-giroan Ekialde Ertainean,
Iparraldeko Afrikan, Pakistanen eta batez ere Indian (ikusi 1.6. irudia). Egun
Indiako sukaldaritzako tandoori oilaskoak nazioarteko ospa lortu du.

a)

b)
1.5. irudia. Tandoor labearen erabileraren irudikapena: a) ogia egiteko,
b) beste elikagai batzuk marmita batean kozinatzeko.

a)
b)
1.6. irudia. Tandoor labea gaur egun: a) eskema, b) erabilera okintzan.
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Egiptoko eta Mesopotamiako zibilizazioetan ageri ziren historiako lehenengo
sukaldari profesionalak, zeinek idazkien arabera erregeen banketeak prestatzen
zituzten.
Metal Aroan (K.a. 5000- K.a. 1000) kobrea, brontzea eta burdinaren erabilera sukaldeko tresnak egiteko beste aurrerapen handi bat izan zen.
Mugimendu demografikoak eta elikagai moten sakabanatzea zirela-eta,
Neolitotik K.o. IV. mendera arte Europan zehar bi elikadura-eredu bereizi ziren:
• Kontinenteko eredu germaniarra.
• Mediterraneoko eredu grekoerromatarra.
Atal honetan batez ere bigarrenari ekingo diogu, Euskal Herrira heldu zena
izan zelako.
GREZIAKO ZIBILIZAZIOA (K.a. 2000- K.a. 200)
Greziako zibilizazioan Mediterraneoko arraina, zerealak, eta mota askotako
barazkiak eta frutak jaten ziren, azken horietako batzuk salerosketak egiten
zituzten lekuetatik ekarritakoak. Oro har, sukaldaritza-prestakinetan elikagaien
zapore naturalak errespetatzen ziren.
Sukaldaritza-teknikei dagokienez, seguru asko aurreko mendeetan ezaguna
bazen ere, grekoek kontserbatzeko beste teknika bat garatu eta zabaldu zuten:
gazitzea. Horrela, Mediterraneo itsasoan lortutako arrainek denbora luzeagoz
irauten zuten, eta posible zen Europako barrualdean saltzea.
Era berean, garai helenikoan menperatzen zen beste teknika bat ogia egiteko
hartzitze-prozesua zen. Erreferentzia idatzien arabera, grekoei izugarri gustatzen
zitzaizkien mota guztietako ogiak (70 baino gehiago zituzten: garizkoa, zekalezkoa, olozkoa…), normalean ezti, olio edo gatzarekin batera. Nahiago zituzten
ogi hartzitutakoak, bazekitelako digestioari laguntzen ziotela, baina legamiarik
gabekoak ere bazeuden (ikusi 1.7. irudia).
Sukaldaritza-ekipoei dagokienez, labe eramangarriak bazeuden ere (ikusi 1.7.
irudia), greziakoek ogia egiteko egurrezko labea asmatu omen zuten, gaur egun
oraindik erabiltzen dena, ia-ia aldaketa funtsezkorik gabe, esaterako, arkume errea
prestatzeko. Egiptoko tandoor labea etzanda jartzea bururatu zitzaien, elikagaiak
sartzeko zuloa aurreko aldean izateko, eta ez goikoan. Horrela labea praktikoagoa
zen eta egur gutxiago kontsumitzen zuen. Gero labe barruan euskarri bat sartu zuten
jakiak jartzeko. Esferaerdi-formako egurrezko labe honen izena gaizki erabilita dago, egia esan, material zeramikoaz eginda baitago eta egurra erregaia baita. Funtzionamenduari dagokionez, bobedako material zeramikoak egurraren errekuntzaenergia xurgatzen du eta kolore zuria hartzen duenean labeko oinarriaren erdiko
txingarrak eta errautsak kanpoaldera mugitzen dira. Orduan egiteko ogia edo erretzeko haragia ontzi apropos batean sartzen dira eta atea ixten da. Energia-transfe-
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rentzia batik bat bobedatik elikagaira erradiazioaren bidez gertatzen da eta aire
beroaren konbekzio naturalaren bidez. Denbora pasatu ahala labeko oinarriaren
hasierako temperatura jaisten hasten da, eta ordu luzez 100-150 ºC-an mantentzen
da, zeinek erreki zaporetsuak lortzea bermatzen duen.

a)

b)

1.7. irudia. a) Greziako emakumea ogia labekatzen (K.a. 500eko terrakota),
b) aztarnategietan aurkitutako labe eramangarria.

Jenofonte grekoak bere garaiko zibilizazioaren kulturari eta historiari buruzko
hainbat idazki utzi zizkigun. Haietako batean azalpeko egosketa aipatzen zen
(cocción intradérmica gaztelaniaz): egurrik ez zegoen leku batean, eta goseak
bultzatuta, idi bat hil eta larrutzen zuten; gero haragia larruaren barruan sartu eta
hezurrak erregai moduan erabilita, dena egosten zuten jan baino lehen. Gaur egun,
teknika hori zaharkituta badago ere, horren antzekoa den beste egosketa-metodo
bat badago, faisandage deritzona (frantsesez): ehizakiekin erabiltzen da, batik bat
hegaztiekin, haragia biguntzeko eta zapore leunagoa lortzeko; horretarako, ehizakia lortu bezain laster, leku fresko eta aireztatu batean hiruzpalau egunez oinetatik
esekitzen da, larrutu eta erraiak kendu gabe. Horrela, rigor mortis-aren ondoren
azalaren barruan aldaketa kimiko ugari gertatzen dira, agian ustelduraraino helduz.
Esan liteke faisandage teknika hotzean egindako sukaldaritza dela.
Iliadan, Homero grekoaren poema epikoan, gizaki primitiboarentzat haragi
errea jateak zenbaterainoko garrantzi kulturala zuen nabaritzen da. Homero-k
egindako oturuntza baten deskribapenean, agerian jartzen da animalien sakrifizioa, erretzea eta otoitzen arteko lotura. Sukaldari profesionalak aipatzen dira,
beti gizonezkoak, ezteietan eta hiletetan banketez bankete joaten zirenak, animalien sakrifizioaz eta erretzeaz arduratuta. Greziako filosofoek arteari, zientziari eta
amodioari buruz ez ezik, sukaldaritzari buruz ere ordu luzez hitz egiten zuten.
ERROMAKO ZIBILIZAZIOA (K.a. 800- K.o. 500)
Erromako zazpi mendixketako lehenengo biztanleen sukaldaritza gizaki
primitiboaren sukaldaritzaren antzekoa zen, oinarrizko teknikak erabiltzen zituztelako: gazitzea, ketzea, erretzea, frijitzea, uretan egostea, ogia egitea... Urteak pasatu ahala, Erromako Inperioa sortu eta Mediterraneo osoan zabaldu zen. Ondorioz,
hainbat herritako ohiturak eta teknikak bereganatu zituzten: etruskoak, feniziarrak,
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grekoak, egiptoarrak… Lehenengo hiriak sortzen hasi ziren eta horrek lan-zatiketa
eta hierarkizatutako gizarte-antolakuntza eragin zuen; horrekin batera elikadura
arte bihurtu zen, hau da, gastronomia.
Elkarrengandik oso desberdinak ziren bi sukaldaritza mota bereizten ziren:
enperadoreen edo aristokraziaren sukaldaritza, non banketeak instituzionalizatu ziren (zinemako pelikula askotan irudikatu den bezala), eta herriko sukaldaritza, zeharo xumea. Bereizketa hori mendeetan zehar mantendu egin zen, gaur
egungo sukaldaritzaren industrializazioa eta estandarizazioa lortu arte, non sukaldaritza bat baino ez dagoela esan daitekeen.
Erromako Inperioaren zabaltzea zela-eta, merkataritza-iraultza gertatu zen
eta hori elikagaietan ere nabaritu zen, bi arrazoirengatik: alde batetik, sakabanatutako erromatar soldaduak elikatu behar ziren; eta bestetik, aristokraziaren
sukaldaritzak leku urrunetatik ekarritako jaki berriak eskatzen zituen, banketeetan
haien boterea eta aberastasuna erakusteko.
Greziako sukaldaritzan zapore naturalak errespetatzen baziren ere, enperadore
erromatarrek nahiago zituzten zapore antinaturalak. Ziur aski, zeuzkaten kontserbazio-teknikak nahiko kaskarrak zirenez, sortutako usain eta zapore desatseginak
kamuflatzeko, garum saltsa eta Ekialdetik ekarritako espeziak erabiltzen zituzten.
Garum saltsak usain usteldua zuen, egun gure gizartean jasanezina izango zena, eta
hainbat arrain motaren hartziduratik ateratzen zen: ontzietan arrainak (erraiak kendu gabe) belar usaintsuekin nahasten ziren, eta lehortu eta prensatu ondoren, hamabost egunez edo uzten zen hartzitzen. Inperioko garum ospetsuena Cartagenakoa
(Hispania) omen zen, baina erromatarrek konkistatzen zituzten lurralde guztietan
garum egiteko faktoriak sortzen zituzten (ikusi 1.8. irudia). Horrela egin zuten
Getarian (Gipuzkoa) eta Ghetaryn (Lapurdi), non arrainak gazitu eta garum egiten
zen han finkatutako erromatarrentzat. Hiri hauetan erromatarren arrain-haztegien
aztarnak aurkitu dira eta haien izenak honekin erlazionatuta omen daude (cetaria
latinez arrain-haztegia da).

1.8. irudia. Cadiz-en (Espainia) aurkitutako garum
egiteko faktoria (Baelo Claudia aztarnategia).
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Erromatarrek sukaldaritza-teknika konplexuak erabiltzen zituzten eta haien
sukaldaritzaren nortasun-seinalea nabarmenkeria zen. Horren adibideak hainbat
idazkitan deskribatzen diren banketeetako platerak dira: basurde errea, zeinaren
sabeletik txoriak hegan egiten atera ziren; odolostez eta saltxitxez beteriko txerri
errea; antzara errea txerrikiz egindako arrainekin eta txoriekin…
Erromatarrek lehenengo sukaldaritza-eskolak sortu zituzten, beti gizonezkoentzat, eta sukaldari profesionalak instituzionalizatu ziren. Erromatar buruzagiekin konkistatutako lurraldeetara joaten ziren eguneroko janaria prestatzeko eta,
Greziako zibilizazioan bezala, jainko-jainkosei eskainitako animalien sakrifizioaz
eta prestatzeaz ere arduratzen ziren.
Garai horretakoa da kontserbatutako lehenengo sukaldaritzari buruzko liburua, De re coquinaria. Marco Gavio Apicio erromatarrak idatzi omen zuen, edo
behintzat, berak hainbat errezeta bildu zituen hamar tratatutan; dena den, hau da
heldu zaigun Antzinaroko gastronomiaren gaineko aztarna bakarra. Liburu horren
arabera, hauek ziren erromatarrek elikagaiak kontserbatzeko erabiltzen zituzten
teknikak: gazitzea; ozpinetan, gatzunetan, oliotan edo eztitan kontserbatzea;
ketzea; hartzidurak (bai alkoholikoa garagardoa edo ardoa egiteko, bai laktikoa
jogurta edo gazta egiteko); eguzkitan lehortzea; galdarraztatzea (jakia minutu
batzuez ur irakinetan sartzea); ardotan egostea; txerri-hilketaren ondoren
hestebeteak egitea; ontzi itxietan ontziratzea…
Sukaldaritza-tresnei dagokienez, erromatar legionarioek zartaginen erabilera zabaldu zuten. Lurralde guztietan harrizko edo metalezko plakak erabiltzen
ziren jakiak egosteko edo frijitzeko, baina kirtenaren berritasunak abantaila asko
ekarri zituen, batez ere sukaldaritza-teknikak errazten zituen, eta errazagoa zelan
legionarioentzat garraiatzeko. Era berean, Pompeya eta Herculiano hirietako aztarnetan sukaldeko ur-instalazioaz gain, beste tresna eta ekipo asko aurkitu dira (ikusi
1.9. irudia): hainbat lapiko, plater, koilara, metalezko parrillak, marmitak (batzuk
zulotxoekin hondoan, lurrunetan egosteko), ogia egiteko labe eramangarriak
(kanpaia baten antzekoak, clibanus latinez) eta finkoak… Labeei dagokienez,
denboraren poderioz labe finkoaren erabilera nagusitu zen, beroa hobeto
mantentzen zelako eta edukiera handiagoa zelako.
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b)

d)

1.9. irudia. Erromako sukaldaritza-ekipoak eta tresnak: a) labe eramangarria
(clibanus latinez), b) labe finkoa, c) zartaginak (sartago latinez),
d) lurrunetan egosteko marmita (zulotxoekin hondoan).

Aztarnategi erromatarretan lehenengo tabernak aurkitu dira, egungo jatetxeen enbrioia direnak (cauponae, tabernae, popinae edo thermopolium latinez).
Etxearen eremu hau normalean sukaldearekin konektatuta zegoen, beti kalera
begira. Harrizko barra bat zegoen, marmolez estalita, non ontzi handiak (dolia
latinez) sartuta zeuden elikagaiak eta edariak bero mantentzeko. Ontzi hauen ahoak
barran agerian zeuden (ikusi 1.10. irudia). Askotan janaria ez ezik, tabernetan
beste gauza batzuk ere saltzen ziren (zapatak, oihalak…)

1.10. irudia. Ponpeia aztarnategian (Italia) aurkitutako taberna erromatarra.
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Euskal Herrian K.a. 179. urte inguruan nabarmentzen hasi zen erromatarren
presentzia, baina arrazoi orografikoengatik ez zen izan berdina toki guztietan. Kantauriko isurialdeko ibarretan, itxi eta sakonak zirenez, kultura latinoaren eragina
txikiagoa izan zen. Ebro ibarrean eta horren ibaiadarretan, ordea, erromanizazioa
handiagoa izan zen etekin ekonomiko eta jendearengan kontrol gehiago lortzen
zutelako: lautadetan oso preziatua zen zereala landatzen zuten, latina hizkuntza
zabaldu zen (euskararen kalterako), etab.
Gazitutako arraina, hain preziatua zena, Kantauri Itsasotik hegoaldeko
erromatar soldaduei eramateko bi galtzada eraikin zituzten: bata Oiasso-tik (gaur
egungo Irun) Iruñera, eta bestea Gernikatik Arabara. Horrela, komunikazio-sareak
hobetu ziren eta elikagaien merkataritza handitu zen.
Erromanizazioak euskal sukaldaritzan eragin handia izan zuen, eta hori begibistakoa da euskarak hartutako latinezko terminoetan: kotxare/koilara
(latinezko cocliare-tik), kupela (cupella-tik), zartagina (sartago-tik), teila/tella
(tegula-tik), katilu (catillum-tik), gardu/kardu (carduus-tik), gaztaina (castaneatik), olio (oleum-tik), piper (piper-tik), porru (porrus-tik), kaiku (caucum-tik),
lukainka (lucanica-tik)… Zalantzarik gabe, erromatarrak etorri baino lehen, gauza
hauek hemen ezagunak ziren, baina latinaren eraginez izena aldatu omen zuten.
Elikagai batzuen elaborazioari dagokionez, Euskal Herrian erromatarren
ekarpena handia izan zen:
• Zerealak: gari mota berriak eta animaliek tiratutako errotak ekarri zituzten
(hemen eskuzkoak erabiltzen ziren); gari-laborantzak eta hiriak lautadetan
eta ibaien ondoan ezartzeko ohitura zabaldu zuten, eta ez mendietan; animaliek tiratutako erromatar goldea ezarri zuten, laia baztertuz; etab. Erromatarren ekarpen nagusietarikoa zartaginean egindako ahien solidotzea
izan zen, horrela taloa sortu zelako (oraindik ez artozkoa, baizik eta artatxikizkoa). Erromatarrek placenta deitu zuten, eta geroago, mendeak pasatu
ondoren, pizza.
• Ardoa: hemen mahatsondo autoktonoak bazeuden ere, erromatarrek ardoa
egiteko teknika aurreratuak eta kalitate handiko mahatsondoak ekarri zizkiguten, Ebro ibarrean eta horren ibaiadarretan ezarri zirenak. Greziako zibilizaziotik ikasi ondoren, ardoa ez ozpintzeko erretxina erabiltzen zuten
kontserbatzaile moduan, eta edaterakoan ur bero, ezti, lore edo belar usaintsuekin nahasten zuten. Gaur egun Grezian oraindik erretxinadun ardoa oso
ospetsua da.
• Olioa: erromatarrak etorri baino lehen olibondoa ezaguna bazen ere, euskal
sukaldaritzak janaria prestatzeko animalia-jatorrizko gantzak erabiltzen
zituen. Erromatarrek olibondoen zabalkuntzarekin batera, oliba-olioarekin
egosteko eta ongailu moduan erabiltzeko ohitura sartu zuten Hego Euskal
Herrian. Latinez zeukan termino berdina hartu zuten, olio (oleum-tik).
Hortaz, erromanizazioaren ondorioz euskal sukaldaritzan bi eremu bereiz-
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ten ziren: iparraldekoa, non animalia-jatorrizko gantzak erabiltzen zituzten
janaria prestatzeko, eta hegoaldekoa, non oliba-olia erabiltzen zen. Ondorengo urteetan oliba-olioa pixkanaka asko hedatu zen, eta XIX. mendean
erabat nagusitu zen, euskal sukaldaritza osatua eta osoa sortuz. Handik
aurrera, euskal sukaldaritza gero eta «mediterraneoagoa» izango litzateke.
• Hestebeteak: erromatarrak hestebeteak prestatzen adituak ziren, eta ospetsuena lukainka (lucanica-tik) zen: idikia eta txerrikia heste fin batean sartu
ondoren, ondo kontserbatzeko ketzen zen. Halaber, Iruñeko urdaiazpikoak
preziatuenak ziren Inperio osoan.
• Erlezaintza: erlezaintza-teknika hobeak eta sukaldaritza-aplikazio berriak
erakutsi zizkiguten. Erromatarrek eztia erabiltzen zuten, batez ere, gozogintzan edulkoratzaile moduan, baina kontserbatzeko eta medikuntzan ere.
Gaur egun, azukre-kanaberatik eta erremolatxatik ateratako azukre findua
dela-eta, ohitura horiek galdu egin dira.
ERDI AROA (V. MENDETIK XV. MENDERA)
Erdia Aroa 476. urtean hasi zen, mendebaldeko Erromako Inperioaren
erortzearekin batera, eta 1492. urtean bukatu zen, Amerikaren aurkikuntza gertatu
zenean. Garai horretan Ekialdetik Europara ekarritako espezien merkataritzak
izugarrizko garrantzia hartu zuen. Espezia horiek, batez ere piperbeltza (Piper
nigrum), oso preziatuak ziren (urrea eta bitxiak baino gehiago) eta gizarte-maila
altuetan eskaera handia zegoen. Hiru helbururekin erabiltzen ziren: lehenik eta
behin, kontserbazio-metodoek kaskarrak izaten jarraitzen zutenez, usain eta zapore
desatseginak kamuflatzeko (Erroman egiten zen bezala); bigarrenik, elikagai
batzuk hobeto kontserbatzeko (adibidez, txerrikia) konposatu antimikrobianoak
zituztelako; eta hirugarrenik, marinatu eta adoboen bidez haragia eta arraina
hotzean prestatzeko edo kozinatzeko.
Erdi Aroan bi faktorek baldintzatu zuten euskal elikadura: kristautasunaren
finkatzea eta hiribilduen sorrera.
Euskal Herriko kristautzea bi momentu desberdinetan hasi zen: hegoaldean
III. mendean, eta iparraldean XI. mendean. Kristautasunak Mediterraneoan
sortutako kultura bat irudikatzen du, eta ondorioz, euskal sukaldaritzan dieta
mediterraneoa bultzatu zuen: eukaristia erritoan ogia eta ardoa funtsezkoak dira,
eta olioa hainbat sakramentutan ere erabiltzen da (bataioan eta oliaduran). Monasterioek izugarrizko garrantzia izan zuten kultura berri horren hedapenean; adibidez,
Zisterko ordenakoak ardo-ekoizle eta ikertzaile handiak izan ziren. Era berean,
haragiari zegokionez, Erromako Eliza Katolikoak portaera dietetiko berezia ezarri
zuen, garizuman jatea debekatu zuelako, hau da, gutxi gorabehera 40 egunez
urtean zehar. Galarazpen horrek arrainen salmenta zeharo igo zuen, eta euskal
portuek etekin handiak lortu zituzten, Espainia osoan saldutako eskabetxeko eta
gazitutako arrainari esker.
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Erdi Aroko euskal elikadura baldintzatu zuen bigarren faktorea, XIII. mendean
gertatutako hiribilduen sorrera izan zen. Hango biztanleen elikagai-horniketa
bermatzeko komunikabideak hobetu egin ziren. Merkantzia gehienak mandazainek
garraiatzen zituzten mando gainean: iparraldetik hegoaldera gazitutako arraina eta
balea-koipea, eta hegoaldetik iparraldera garia, ardoa eta olioa. Hala ere, beste
produktu batzuk ere garraiatzen ziren: Bizkaiko burdina, Gaztelako artilea Europan
zehar saltzeko, etab. Horrela, pixkanaka, itsasertzeko euskaldunen dieta mediterraneoago bihurtu zen, hamabost mende lehenago erromatarrak heldu zirenean,
hegoaldeko euskaldunen dietak egin zuen bezala.
Komunikabide garrantzitsuenetariko bat Ardoaren eta Arrainaren Bidea zen,
Errioxatik kostaldera zihoana (Oionetik Bermeora, Ondarroara eta Lekeitiora).
Horrelako bide luzeetan, arraina freskoa mantentzeko elur-zuloetatik ateratako
izotza erabiltzen zen. Hortaz, elikagaien kontserbazioari dagokionez, esan daiteke
Erdi Aroan hotz-katea mantentzen zela.
Elur-zulo haiek antzinako «hozkailuak» edo «izozkailuak» ziren (neveros
gaztelaniaz), eta haietan mendietako elurra metatzen zen izotz bihur zedin. Denbora
luzeagoz mantentzeko lastoarekin nahasten zen. Ondoren, izotz hori janaria
kontserbatzeko, edariak hozteko eta izozkiak egiteko erabiltzen zen. Era berean,
oso estimatua zen medikuntzan, sukarra jaisteko, hanturak eta erredurak sendatzeko… Bi elur-zulo mota zeuden: naturalak, mendietako zuloak edo leizeak zirenak,
eta artifizialak, mendi ospeletan edo herrietan bertan gizakiak harriz egindakoak
(ikusi 1.11. irudia). Elur-zuloen erabilera antzinakoa zen eta erromatarrek jadanik
erabiltzen zituzten arraina Galiatik Erromara eramateko. Euskal Herrian ere elurzulo asko zeuden, baina XIX. mendean elektrizitatearen bidez izotz artifiziala
egiten hasi zenean, elur-zuloak desagertzen hasi ziren.

a)

b)

1.11. irudia. Elur-zulo artifizialak: a) Muruzabalgo (Nafarroa) elur-zuloaren argazkia
(1992. urtekoa), b) Elur-zulo artifizialen eskema orokorra (3-10 metroko diametroa,
3-12 metroko sakonera, 50 cm-ko elur-kapak eta lastoa haien artean).
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Erdi Aroan ere bi sukaldaritza mota bereizten ziren. Alde batetik nobleziaren eta kleroren sukaldaritza, non banketeak egiten ziren kristautasunak ezarritako (itxurazko) laztasunarekin (ikusi 1.12. irudia). Adibide moduan, aipatzekoa
da idazkien arabera 1206. urtean Ingalaterrako Joan erregeak Winchester gazteluan egindako banketea, non 1.500 oilasko, 5.000 arrautza, 20 idi, 100 txerri eta
100 ardi jan ziren. Bestetik, herriko sukaldaritza zegoen, zeharo xumea izaten
jarraitzen zuena. Euskal nekazarien dieta elikagai gutxitan oinarritzen zen: ogia,
esnea, gazta, babak, dilistak, aza, gaztainak, ilarrak, sagarra, ardoa, haragi gutxi eta
kostaldean arrain asko.

1.12. irudia. Erdi Aroko nobleziaren eta kleroaren bankete baten irudikapena.

Sukaldeen diseinuari dagokionez, monasteriokoak eta gaztelukoak nahiko
aurreratuak zeuden, esaterako, kea erauzteko sistema eraginkorrekin eta inklinatutako zoruekin. Eraikin berean, bereizita edo sotoan egon zitezkeen.
Sukaldaritza-tresnei dagokienez, XIV. mendean Italian gertaera garrantzitsu
bat izan zen: sardexkaren asmakuntza. Handik Frantziara heldu zen, eta Frantziatik mundu osora zabaldu zen.
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ERRENAZIMENTUA (XV. MENDETIK XVI. MENDERA)
Cristobal Colon eta bere tripulazioa, Errege Katolikoek bidalita, espeziak
erosteko Indiarako bidezidor bat aurkitu nahian, kontinente berri batekin topatu
ziren: Amerika. Aurkikuntza horrek Europako bizimodua erabat aldatu zuen:
metal preziatuak eta elikagai berriak ekarri ziren, horrek demografia-eztanda
bultzatu zuen, ekonomiak aurrera egin zuen…
Europatik Ameriketara han ezagutzen ez zituzten jaki eta animaliak eraman
ziren: laranjak, limoiak, mahatsak, azukre-kanabera (lehen Indiatik ekarritakoa),
behiak eta txerriak. Era berean, Ameriketatik Europara beste hainbeste ekarri
ziren: artoa, patata, indaba, piperra, tomatea, kakaoa, anana, kalabaza, kalabazina,
kakahuetea, eta animalia bakarra, indioilarra. Elikagai hauek, urteak pasatu ahala,
Europako dietan zeharo integratu ziren, eta gaur egun ematen du batzuk betidanik
hemengoak izan direla, esaterako, tomatea dieta mediterraneoan.
Ameriketatik ekarritako jaki batzuk, batez ere artoa eta indabak, euskal
elikaduran izugarrizko ekarpena izan ziren:
• Artoa: kostaldeko probintzietan sukaldaritza-iraultza bat izan zen, non
ordu arte ogia egiteko erabilitako artatxiki-irina eta gaztaina-irina kalitate
baxuagokoak ziren. Azkar ordezkatu zituen beste zerealak, eta artoak (Zea
mays) lehen artatxikiari (Panicum milliaceum, mijo gaztelaniaz) ematen
zitzaion izena hartu zuen; horregatik, aurrekoa «artatxikia» edo«artaxehea»
deitzen hasi zen. Hego Euskal Herrian, ordea, artoa ez zen hain arrakastatsua izan, beste kalitate handiko zereal batzuk zeudelako (adibidez, garia).
Iparraldeko baserritarren dietako hiru elikagai arto-irinean oinarritzen
ziren: artoa edo arto-ogia, taloa edo arto-opila, eta morokila edo arto-ahia.
Artoa edo arto-ogia gari-ogia baino handiagoa zen (Lapurdin ia bost
kilokoa) eta labean erretzen zen aza edo pikondo-hosto baten gainean.
Laberik ez zegoenean, errautspean erretzen zen aza-hostoekin bilduta.
Arto-ogia esnean zatituta, ahia moduan, jaten zen edo xerretan beste
jakiekin batera (gurina, gazta, urdaia…). Taloak edo arto-opilak zartagin
lauetan frijitzen ziren, zeinek euskaraz hainbat izen dituzten: talo-burdina,
talopala, pala, talero, matxarro, etab. Kostaldean taloa janari guztiekin jaten
zen (haragia, arraina, babak, arrautza…), gaur egun gari-ogiarekin egiten
den bezala. Bukatzeko, morokila edo arto-ahia arto-irin, gatz eta ur
beroarekin prestatzen zen gosaltzeko, eta bereziki, jateko arrunta zen
umeentzat eta adineko horzgabetuentzat. Garai horretan Europa osoan
egunero hainbat irinekin (artoa, garia, ezkurra…) prestatutako ahiak jaten
ziren.
• Indabak: Amerikaren aurkikuntza baino lehen, Europan zehar babak oso
ezagunak ziren (Vicia faba, haba gaztelaniaz), eta euskal eguneroko
eltzekarien oinarria. Ameriketatik landare-familia bereko (Fabaceae) beste
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lekale bat ekarri zuten, Phaseolus vulgaris, zeinek indaba («Indiako baba»)
edo babarruna («baba urruna») izena hartu zuen (frijol, judía, pocha, faba,
alubia edo habichuela gaztelaniaz). Pixkanaka-pixkanaka, lekale berri
horrek euskal eltzekarien betiko baba ordezkatu zuen.
• Patata: Perutik ekarritako lursagarrak izugarrizko arrakasta izan zuen
Europa osoan, eta oinarrizko elikagai bihurtu zen herrialde askotarako,
batez ere guda eta gose garaietan.
• Piperrautsa: Ameriketako Capsicum annuum espezieko piperrak irintzean
ateratzen zen hauts honek azkar ordezkatu zituen Ekialdetik ekarritako
piperbeltz aleak (Piper nigrum), zein ordu arte espeziarik garestiena zen.
Piperrautsa elikagaien zaporea aldatzeko ez ezik, txerrikia kontserbatzeko
ere erabiltzen zen.
1570. urtean Pio V. aita santuaren sukaldari sekretuak, Bartolomeo Scappi-k,
egindako grabatu batean Errenazimentuko sukalde «ideala» nolakoa zen ikus
daiteke (1.13. irudia). Tamaina ertainekoa zen, sukaldaritza-tresnez, ekipoz eta
mahaiez gainezka. Ur-instalazioa zegoen eta ur beroa biltegiratzeko ur-andela
goiko aldean. Tximiniako suaren intentsitatea kontrolatzea zaila zenez, garai
horretan erre gabe lapikoari heltzeko eta mugitzeko metalezko tresna bat erabiltzen
zen, garabi baten antzekoa. Eskuinaldeko horman dauden sutondo txikiak
(potagiers frantsesez) jadanik Erromako zibilizazioan erabiltzen ziren, eta
antzinako tximiniatik egungo labe modernora erdiko ekipoak dira. Estruktura
hauetan sua itxita zegoen, beroa hobeto aprobetxatze arren.
Leonardo da Vinci ospetsua, Errenazimentuko gizonaren eredua, artista,
zientzialaria eta pentsalaria zena, sukaldaritzan ere aritu zen, bai sukaldari-lanetan,
bai etxetresna elektrikoen aitzindariak prestatzen. Alde batetik, Leonardo da Vinci
sukaldaria, XX. mendeko Sukaldaritza Berria (Nouvelle Cuisine frantsesez)
mugimendu frantsesaren sortzailetzat har daiteke, zein anoa txikietan eta ikuserakarpenean oinarritzen den. Da Vinci horrelako platerak egiten saiatu zen, baina
jendea anoa handiak jatera ohituta zegoen eta zorotzat hartu zuten. Bestetik, esan
bezala, etxetresna elektrikoen aitzindari batzuk egin zituen. Haien artean,
aipatzekoa da erregailu birakari automatikoa: beheko suak sortutako aire beroak
tximiniaren goiko aldean zegoen turbina birarazten zuen, eta horrek erregailuaren
burruntzia birarazten zuen (ikusi 1.14. irudia). Mugimenduaren abiadura beroaren
intentsitatearen araberakoa zen. Esan daiteke erregailu hau gaur egun oilaskoak
erretzeko erabiltzen direnen aitzindaria dela, baina hasieran ez zuen arrakasta
handirik eduki. Garai horretan sukalde handietan jakiak erretzeko burruntzia eskuz
mugitu behar zuen morroi bat zegoen. Lan hura oso txarra eta neketsua zen, bero
handia eta keak jasan behar zituelako.
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1.13. irudia. XVI. mendeko sukalde ideala irudikatzen duen grabatua
(Bartolome Scappi, Obras liburua, 1570).

b)

1.14. irudia. a) Morroia burruntzia mugitzen, b) Leonardo da Vinci-k
diseinatutako erregailu birakari automatikoaren eskema.
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Era berean, Da Vinci-k erabat automatikoa zen sukalde bat diseinatu zuen,
berak asmatutako ekipoekin. Erregailu birakariaz gain, bazeuden: tximiniara
egurra botatzeko zinta garraiatzaile bat, zorua garbitzeko eskuila birakariak (idi
batzuek tiratuta), airearen bidez ogia mozteko makina, behiak mozteko makina
(gizonezkoak eta zaldiak behar ziren martxan jartzeko), sukaldeko usain txarrak
kanporatzeko zaldi batek mugitutako hauspoak, sute-alarma (zeinek martxan
jartzean ura lainoztatzen zuen sukalde osoan)… Alabaina, garaiko kroniken
arabera, sukalde automatiko hau inauguratu zen egunean ia ekipo guztiek gaizki
funtzionatu zuten. Porrot kaotiko bat izan omen bazen ere, aipatzekoa da gaur
egungo sukalde profesionalen ekipo eta tresna askoren oinarria Da Vinci-ren
ideietan aurki daitekeela.
ILUSTRAZIOA (XVII. MENDETIK XVIII. MENDERA)
Europako kultura- eta filosofia-mugimendu honen helburua gizateriaren ilunpeak arrazoimenaren bidez «argitzea» zen; horregatik XVIII. mendeari «Argien
Mendea» ere esan izan zaio. Burgesiaren goraldiari eta zientzien aplikazio teknikoen garapenari lotutako mugimendua izan zen.
Euskal Herriak XVIII. mendean kultur loraldi oparoa bizi izan zuen, atzerriko
berri eta argitalpenak erraz iristen zirelako, Frantziatik batez ere. Mugimenduaren
bultzatzaile nagusiak Euskal Herrian «Azkoitiko Zalduntxoak» izan ziren, Peñafloridako kondearen inguruan bildurik. Euskal Herriaren Adiskideen Elkartea (Real
Sociedad Vascongada de Amigos del Pais gaztelaniaz) eta Bergarako Erret Mintegia sortu zituzten. Sukaldaritzari dagokionez, nabarmena da elkarte horretako kide
batek, Manuel Gamarra-k, 1766. urtean “Haragia usteldu gabe kontserbatzeko
asmatutako makina pneumatikaren deskribapena” egin zuela. Hutsean egosteko teknika XX. mendearen amaieran George Pralus frantsesari esker sortu bazen
ere (ikusi 13. gaia), elikagaiak kontserbatzeko hutsean ontziratzea aspaldikoa da.
Harrotzekoa da horretarako asmatutako lehenengoetariko makinaren arrasto idatziak euskaldun batenak izatea. Louis Pasteur jaio baino lehen (1860. urtean demostratu zuen elikagaiak mikroorganismo eraginagatik galtzen direla), Manuel
Gamarraren senak esaten zion haragiaren ustelduraren eragileak mikroorganismo
aerobikoak zirela, eta horregatik hutsean kontserbatzeko makina hau asmatu zuen.
Hiru pieza nagusi zituen (ikusi 1.15. irudia): kobrezko lapikoa ontzi moduan erabiltzeko; lapikoaren ahoa baino handiagoa zen letoizko xafla, erdian zulo bat zuena
(platina deritzona); eta platinaren zulotik sartzeko hauspoa, zeinek lapikotik airea
aterako zuen. Dena den, ez da ezagutzen makina honen erabilerak emaitza onak
eragin zituenetz.
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1.15. irudia. Haragia usteldu gabe kontserbatzeko asmatutako makina
pneumatikaren deskribapena (Manuel Gamarra, Euskal Herriaren
Adiskideen Elkarteko kidea, 1766. urtean).

XVII. eta XVIII. mendeetan beste lau sukaldeko ekipo garrantzitsu asmatu
ziren:
• Presio-eltzearen aitzindaria: 1679. urtean Denis Papin fisikari eta matematikariak prestatutako lehengo presio-eltzeak ez zuen arrakasta handirik
izan, batez ere segurtasun-arazoak zirela eta (ikusi 1.16. irudia). Urte asko
geroago, Frantziako Iraultzan, Nicholas Appert sukaldariak, aldaketa
batzuk egin ondoren, Papin-en presio-eltzea berreskuratu egin zuen eta
elikagaiak kozinatu, esterilizatu eta ontziratzeko erabili zuen. Metodo
honek, appertizazioak, presio-eltzearekiko interesa berpiztu zuen.

1.16. irudia. 1679. urtean Denis Papin-ek
diseinatutako lehenengo presio-eltzea.

Sukaldaritza-teknologia: oinarrizko kontzeptuak

31

• Sukalde ekonomikoa: ez da ezagutzen adreiluzko eta egurrezko lehenengoa noiz edo nola sortu zen, baina 1630. urtean John Sibthrope britainiarrak metalezkoa eta egur-ikatzezkoa patentatu zuen. Elikagaiak itxitako su
baten bidez eta ez sugarren artean kozinatzeko ideiak hasiera batean ez
zuen arrakasta handirik izan. Hori bai, egur-ikatzak pixkanaka egurra
ordezkatu zuen.
• Labe nederlandarra: 1708. urtean Abraham Darby-k burdinurtuzko
horma lodiak eta estalki estutua zituen lapiko hau patentatu zuen (ikusi
1.17. irudia). Laberik ez zegoen etxeetan lapiko hau erabiltzen zen erretze
egosketa metodoa imitatzeko (sutondoan jartzen zen eta estalkiaren gainean txingarrak kokatzen ziren, janaria astiro alde guztietatik egin zedin).
Ipar Amerikako kolonoen artean oso arrakastatsua izan zen, burdinurtuzko
sukaldaritza-tresna hau oso gogorra eta erabilera askokoa delako. Gainera,
jakiak erretzeko ez ezik, frijitzeko, gisatzeko, uretan egosteko eta ia edozein egosketa-metodorako ere erabil daiteke. Labe nederlandarra Japoniako
«tetsunabe» sukaldaritza-tresnaren antzekoa da.

1.17. irudia. Mendian labe nederlandarra erabiltzen.

• Lurrunezko labea: Benjamin Thompson-ek (1753-1814), Rumford
kondea eta termodinamikan aditua zenak, sekulako ahaleginak egin zituen
sutondoen eta tximinien erabilera hobetzeko, batik bat, beroa eta erregaiak
ahalik eta hobekien aprobetxatzeko. Horretarako zenbait tresna eta ekipo
diseinatu zituen, eta haien artean aipatzekoa da lurrunezko labea, gaur egun
asko erabiltzen dena.
XIX. MENDEA
XIX. mendean Europako sukaldaritzan bi gertaera hauek eragin handia izan
zuten: Frantziako Iraultza eta Industria Iraultza. Garai horretan, Frantzian sortu zen
gaur egun ezagutzen dugun «Gastronomia». Dena den, aurreko mendeetan aipatutako bi sukaldaritza motak bereizten ziren oraindik: burgesiaren sukaldaritza
eta iraupeneko edo herriaren sukaldaritza.
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Ilustrazioko ideiak oinarritzat hartuta, Frantziako Iraultzak (1789-1799)
politika, ekonomia eta gizartea ez ezik, sukaldaritza ere zeharo aldatu zuen; eta
horren adierazlea da XIX. mendea Frantziako sukaldaritzaren «urrezko mendea»
ere deitzea. Parisen horrelako gastronomia-iraultza gertatzeko, hainbat faktore
lagungarrik bat egin zuten:
• Hainbat idazlek sukaldaritza-modu berriaren teoria ezarri zuten.
Haiek geroago garatuko zen «Sukaldaritza Berria»ren (Nouvelle Cuisine
frantsesez) oinarri teorikoak sortu zituzten, zein gaur egungo sukaldaritzaren oso antzekoa zen. Bi idazle aipatu behar dira. Alde batetik, Grimod
de la Reyniére (1759-1837), historiako lehenengo gastronomia-kazetari eta
kritikaria izan zena. Beste «gastronomia-epaile» batzuekin astean behin
elkartzen zen, Pariseko hainbat jatetxeren platerak dastatzeko. Haien «ebazpenak» bezeroengan eragin handia izaten zuenez, izugarrizko botere eta
ospea lortu zuten. Horrela egun goi-mailako jatetxeei izarrak jartzen dizkien «Michelin Gida»ren enbrioia sortzen hasi zen. Bestetik, beste idazle
eta abokatu bat aipatu behar da, Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826),
historiako gastronomo esanguratsuena, zeinek elikagaien eta sukaldaritzaartearen gaineko literatura eta filosofia gizartearen muin bihurtzea lortu
zuen.
• Zenbait sukaldari ospetsuk gastronomia-iraultzaren alderdi praktikoa
garatu zuten. Haien artean Antonin Carême (1784-1833) nabarmendu
zen, «erregeen sukaldaria eta sukaldarien erregea» ezizena zuena eta
Frantziako Goi-mailako Sukaldaritzaren (Haute Cuisine frantsesez) sortzailea izan zena. Hainbat erregerentzat eta noblerentzat lan egin ondoren,
Carême nobleziaren sukaldaritza pribatutik jatetxeetako sukaldaritza
publikorako iragapena izan zen. Haren ekarpenen artean hauek aipatu behar
dira: espezien gehiegizko erabilera eta plater berean arrain eta haragien
nahasketak eragotzi zituen, plateren apainketari izugarrizko garrantzia
eman zion (Carême-k berak baxerak diseinatzen zituen, eta pasteletan
Pariseko monumentuak irudikatzen zituen). Berak 1833. urtean idatzitako
L’art de la cuisine française au XIXe siecle tratatuan, errezetak zerrendatu
beharrean, elikagai eta plater guztien analisia, sailkapena eta azterketa egin
zuen. Era berean, dietetikako aitzindaritzat har daiteke: gehiegizko gantzak
kendu zituen, menuen oreka kalorikoa bilatu zuen, etab. Carême-k ezarritako arau gehienek hurrengo mendean loria lortu zuten, bere dizipulu
Auguste Escoffier-i esker. Halaber, sukaldarien lan-bandintzak hobetzen
saiatu zen eta garbitasunaren seinalea den uniforme zuriaren eta egungo
txanoaren erabilera sustatu zuen.
• Jatetxeen instituzionalizatzea, sukaldaritza-artearen gune bezala. Erdi
Arotik mantentzen ziren gremioen arautegien arabera, bakarrik zegoen
jatea, edatea eta lo egitea hiri-inguruan zeuden ostatuetan, eta inon ez
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gehiago. Frantziako Iraultza baino lehen, 1765. urtean, Dossier Boulanger-ek
legea hautsi zuen Parisen lehenengo jatetxea irekiz. Iraultzaren ondoren
Parisen 3.000 jatetxe zeuden, zeinek sukaldaritza nobleziaren sutegietatik
burgesia berrira eraman zuten.
Aipatzekoa da 1810. urtean elikagaiak kontserbatzeko egindako asmakizuna,
gaur egungo kontserben oinarria dena: appertizazioa. Garai horretan Napoleonek
bere lurraldea hedatzeko politikarekin jarraitzen zuen. Kanpaina beliko luzeetan
soldaduen janaria hobeto kontserbatzeko metodo berri bat behar zenez, lehiaketa
bat antolatu zen, saria 12.000 frankokoa izanda. Irabazlea Nicolas Appert gozogilea (1750-1841) izan zen eta haren prozedura honelakoa zen: jakia kortxozko
tapoiekin itxitako beirazko botiletan sartu, argizariz zigilatu eta ur irakinetan
denbora luzez mantendu. Horrela kontserben bidezko janarien kontserbazioa hasi
zen. Appert-ek ez zekien prozedura honek zergatik luzatzen zuen elikagaien bizitza
baliagarria, baina urte batzuk geroago, 1860. urtean, Louis Pasteur-rek demostratu
zuen gertatzen zela mikroorganismoak inaktibatzen zirelako. Ondorengo asmakizunak (latorrizko ontzi hermetikoa eta autoklabea) 100 ºC baino tenperatura
altuagoetan esterilizatzeko, gaur egungo kontserbagintzaren oinarria izan ziren.

1.18. irudia. 1810. urtean Nicolas Appert-ek elikagaiak kontserbetan
kontserbatzeko teknika asmatu zuen (appertizazioa).
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Era berean, aipagarria da Napoleonen soldaduek erabilitako beste ekipo bat:
eguzki-labea eramangarria. Auguste Mochot-ek 1861. urtean egindako eskeman
ikusten den bezala (1.19. irudia), plaka zilindroerdiko batean eguzki-energia
islatzen zen eta labera heltzen zen, non janaria sartuta zegoen (barrualdean 160 ºCko tenperaturak lortzen ziren). Mota honetako labeen lehenengo saioak 1767.
urtean egin ziren eta gaur egun herrialde batzuetan haien erabilera bultzatzen da
abantaila asko dituztelako, batez ere, ingurumenaren ikuspuntutik.

1.19. irudia. 1861. urtean Auguste Mochot-ek egindako
eguzki-labearen diseinua.

XIX. mendearen bigarren erdian, Carême sukaldari frantsesaren bi dizipulu
nabarmendu ziren, zeinek Frantziako eta Ingalaterrako luxuzko hotelen jatetxeetan
maisuaren ideiak garatu zituzten. Alde batetik, Prosper Montagné-k (1865-1948)
munduko gastronomiari buruzko lehen entziklopedia idatzi zuen: Larousse Gastronómique. Bestetik, Auguste Escoffier-ek (1846-1935), Carêmeren teknikak
erraztu eta modernizatu zituen eta Frantziako Sukaldaritza Klasikoaren sortzailea
izan zen (Classique Cuisine frantsesez). Haren proposamen batzuk oraindik
indarrean daude, batez ere, sukalde-antolakuntzari eta mahaia zerbitzatzeari
dagokienez. Escoffier-ek 2.000 ikasle baino gehiago izan zituen mundu osoan, eta
utzitako ekarpen idatzien artean, bi nabarmentzen dira: Guide Culinarie liburua
(Sukaldaritza Klasikoaren Itun Berria ere deitzen dena) eta «Michelin Gida
Gorria», 1930. urtetik goi-mailako jatetxeak izarren bidez sailkatzen dituena.
Frantziako Iraultzaz gain, XIX. mendean sukaldaritzan eragin handia izan zuen
beste gertaera Industria Iraultza izan zen. Aldaketa teknologiko, sozioekonomiko
eta kultural hau XVIII. mendearen bukaeran Britainia Handian sortu zen. Horri
esker, industrian eta makinerian oinarritutako ekonomiak eskulan tradizionalaren
lekua hartu zuen. Mendebaldeko Europara eta Ipar Amerikara hedatu zen XIX.
mendean zehar, eta hortik, mundu osora. Gizartearen gaineko eragina egundokoa
izan zen, eta askotan Neolitoko Iraultzarekin alderatzen da.
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Industria Iraultza honek eragindako modernizaziorako funtsezkoak izan ziren
trenbidea eta lurrun-makina. Euskal Herriko lehenengo trena Madriletik Irunerakoa izan zen, 1868. urtean. Ordu arte ia-ia Erdi Aroko komunikabideak mantentzen
zirenez (erromatarren galtzadak eta Done Jakueren bidekoak, batik bat), trenaren
agerpenak merkataritza erabat bultzatu zuen, mandazainen lana edo diligentzietan
garraiatzea baino askoz errazagoa eta azkarragoa zelako. Nola ez, elikagaien
merkataritza ere asko handitu zen, eta horrekin batera Euskal Herriko alde
atlantikoaren eta mediterraneoaren arteko trukeak.
1874. urtean Charles Tellier-rek elikagaien kontserbazioan eta merkataritzan
izugarrizko pausoa eman zuen: lehenengo hozkailu-itsasontzia uretaratu zen, 105
egunez Australiatik Argentinara haragi freskoa eraman zuena. Elikagaien
segurtasunari dagokionez, gertaera hau oso garrantzitsua da, eskala handiko
merkataritzan hotz-katea mantentzeko lehenengo pausoak izan zirelako.
Sukalde motei dagokienez (ez gelak, baizik eta sukaldaritza-ekipoak), XIX.
mendean ia gehienak burdinazkoak ziren, hiru zatirekin: lehenik, tximinia edo
errekuntza-ganbera, errautsentzako tiradera bat eta egurra edo ikatza sartzeko
aurreko aldean ate bat zituena; bigarrenik ur-andela, ur beroa izateko eta gehiegizko beroketa ekiditeko; eta azkenik labea eta gainazaleko sutondoak, elikagaiak
kozinatzeko. Diseinatutako modeloen artean aipatzekoa da 1892. urteko Thorncliffe
harrigarria, non hainbat sukaldaritza-teknika erabiltzea zegoen (ikusi 1.20. irudia).

1.20. irudia. 1892. urteko “Thorncliffe” sukaldea.

Halaber, aipatu behar da XIX. mendean sukaldean egurraren eta ikatzaren
kontsumoa murrizten hasi zela, ondorengo bi ekipo berrien agerpena zela-eta:
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• Gas-sukaldea: lehenengo esperimentuak Frederick Albert Winson-ek egin
zituen 1802. urtean, baina segurtasun-arazoak zirela-eta, hogeita hamar urte
pasatu behar izan ziren Europan lehen gas-sukalde seguru eta praktikoa
ekoizteko.
• Sukalde elektrikoa: jendea jadanik gas-sukaldea erabiltzera ohituta
zegoenean, 1890. urtean lehenengo sukalde elektrikoak ageri ziren. Haatik,
hurrengo mendera arte ez zuen arrakasta handirik izan, hainbat arrazoirengatik: termostatoak kaskarrak zirenez jakia gordina edo errea ateratzen zen;
etxe guztiek ez zeukaten elektrizitatea, eta zeukatenentzat, garestiegia
ateratzen zen… Estatu Batuetan 1929. urtean egindako inkesta batean,
sukaldeko energia-sistemen artean elektrizitatea gutxien erabilitakoa zen,
gas, ikatz eta egur, eta petrolioaren atzetik (ordena horretan).
XX. MENDEA
Ikuspuntu teknologikotik, pasatu den mendean sukaldaritza eta sukaldaritzateknologia asko aurreratu ziren, ekipo eta teknika berrien asmakizunei esker,
esaterako:
• Mikrouhin-labea: Percy Le Baron Spencer estatubatuarrak 1945. urtean
asmatu zuen. Radarrak egiten ziharduen Raytheon enpresan. Halako batean
sakelan zuen azukrea urtu egin zitzaion, eta konturatu zen hori zela radaraparatuetako hodietatik barreiatutako energiak beroa sortzen zuelako.
Enpresa aurkikuntzaren balioaz jabetu eta berehala lehen mikrouhin-labea
sortu zuen: Radarange izenekoa. Hasierakoak handiak, pisuak eta garestiak
ziren. 1967.ean, ordea, etxerako moduko labeak merkaturatzeari ekin zioten.
• Etxeko hozkailuak: elikagaiak hozteko lehenengo laborategiko esperimentuak 1784. urtean egin baziren ere, 1918. urtera arte ez ziren ekoitzi
lehenengo etxeko hozkailuak. Hasierakoak egurrezko armairuak ziren,
konpresore batekin, zeinek ura hozten zuen.
• Hozkailu-kamioiak: 1930. urtean Estatu Batuetan lehenengoak kaleratu
ziren, janari galkorren garraioan izugarrizko aurrerako pausoa izanda
(batez ere, lehen aipatutako hotz-kateari dagokionez).
• Hutsean egostea: sukaldaritzan ikerketak 1974. urtean hasi ziren, George
Pralus frantsesaren laborategian. Bere lagun batzuen jantokian foie-grasa
prestatzean pisuaren % 40 eta zaporea galtzen zutenez, oso kezkatuta
zeuden. Haiei laguntzeko papillote erara erretze-teknika oinarritzat hartuta
(ikusi 9. gaia), Pralus galera hori murrizten saiatu zen. Azkenean ikusi zuen
nola hutsean egositako foie-grasak bakarrik pisuaren % 5 galtzen zuen eta
zapore hobezina mantentzen zuen. Egosketa-metodo honetan elikagaia
(batzuetan aurretiazko egosketa partzialaren ondoren) ongailu aromatikoekin
batera plastikozko poltsa berezietan sartzen da. Behin hutsa eginda eta
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hermetikoki itxita, poltsak bero-tratamendua jasaten du eta jakia egosten
da. Beste egosketa-metodo tradizional batzuetan sortzen ez diren aromak,
hutsean egostean lortzen dira.
Auguste Escoffier-ek sortutako Sukaldaritza Klasikoa (Classique Cuisine
frantsesez) gainbeheran zegoenean, Frantzian 1970. urtean beste sukaldaritzairaultza bat gertatu zen: Sukaldaritza Berria (Nouvelle Cuisine frantsesez).
Mugimendu hau hainbat sukaldarik bultzatu zuten, Paul Bocuse nabarmenduz, eta
chefen kreatibitateari erabateko askatasuna utzi zion. Haren filosofiaren oinarriak
edo «hamar aginduak» hauek dira:
1. Ez onartu alferrikako konplikazioak eta bilatu elikagaien naturaltasuna.
2. Murriztu egosketa-denborak.
3. Erabili produktu freskoak eta kalitate handikoak.
4. Gutxitu eskaintza jatetxeetako kartetan eta egokitu urte-sasoi bakoitzari.
5. Saihestu marinatuak, faisandagea, adoboak eta horrelakoak.
6. Sinplifikatu saltsak eta erabili zapore naturalak agerian jartzeko.
7. Ez izan modernistegia eta bueltatu herrialdeko eta bertako sukaldaritzara.
8. Erabili, ordea, teknika berrien ekarpenak.
9. Dietetika kontuan hartuta, bilatu sukaldaritza osasungarria.
10. Plater berriak sortzeko, kreatibitate iraunkorra izan.
Mugimendu hau Euskal Herrira ere heldu zen, 1977. urtean Juan Maria Arzak
eta Pedro Subijana euskal sukaldariak Paul Bocuse-ren jatetxera ikastera joan
ondoren. Lyonen (Frantzia) bakarrik hamabost egunez egon baziren ere, han ikasitakoak hemen antzeko mugimendu bat sortzeko lagundu zien: Euskal Sukaldaritza Berria. Hasierako lan-taldea Gipuzkoan sortu zen hamalau sukaldarirekin:
Juan Maria Arzak, Pedro Subijana, Karlos Arguiñano, Jose Juan Castillo, Mª Jesus
Fombellida, Luis Irizar, Ricardo Idiaquez, Patxiku Quintana, Xabier Zapirain,
Pedro Gomez, Manolo Iza, Jesus Mangas, Ramon Zugasti eta Ramon Roteta.
Gaur egun goi mailako jatetxe batzuetan beste mugimendu bat puri-purian
dago: Sukaldaritza-abstrakzioa (Abstraccion culinaria, gaztelaniaz), non betiko
plater kozinatuak eta elikagaiak desegiten edota berriro egiten diren, anoa txikietan
eta itxura ezohikoarekin; adibidez, artozko moussea; erremolatxazko aparra;
desegindako patata-tortilla; txibiazko espagetiak ketutako jogurtarekin eta algazko
hautsarekin; etab. Plater hauek prestatzeko laborategiko ekipoak eta teknikak
erabiltzen dira, esaterako, mikroiragazketa (usain askoko likido gardenak lortzeko), rotabaporea (elikagaien aromak erauzteko; horrela adibidez badago plater
batek platano-zaporea edukitzea, platano-zatirik bota gabe), nitrogeno likidoa
(izozketa berezien bidez ehundura berriak lortzeko), karbono dioxidoa (saltsetan
burbuilak sortzeko), eta abar. Mugimendu honen ordezkari nagusia Ferran Adriá
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sukaldari espainiarra da. Pertsona batzuentzat plater hauek izugarriak badira ere,
beste batzuentzat ez dira hain erakargarriak.
Era berean, nabarmena da gaur egun Sukaldaritza-teknologiarekin oso lotuta
dagoen beste ezagutza-korronte bat: Gastronomia Molekularra. 1988. urtean
Nicholas Kurti eta Herve This ikertzaileek termino hau sortu zuten, sukaldaritzaprozesuetako alderdi zientifikoak azaldu nahian. Haien esanetan, penagarria zen
eguzkiaren barruko tenperatura souffle barrukoarena baino hobeto ezagutzea. Horregatik, esperimentu zientifikoak egiten hasi ziren eta betiko errezetetan emandako hamaika aholkuren arrazoi fisiko-kimikoak hainbat liburutan argitaratu dituzte,
adibidez, nola lortzen den souffle bat igotzea edo haragi errea bigun ateratzea,
zergatik ateratzen den maionesa-saltsa olioa eta arrautza nahastean, etab. Sukaldari
abangoardista asko, gehienetan Sukaldaritza-abstrakzio mugimenduaren barruan,
azalpen zientifiko hauetaz baliatu dira plater berriak eta liluragarriak prestatzeko.
Bukatzeko, eguneroko etxeko sukaldaritzari dagokionez, aipatu behar da joan
den XX. mendean gure gizarteko jateko ohiturak zeharo aldatu egin direla, batik
bat, emakumezkoak sukaldeetatik atera eta lantegien lan-mundura pasatu direlako.
Ondorioz, betiko errezetak prestatzeko denbora laburragoa dagoenez, elikagaien
industriak eta sukaldaritza kolektiboak aurrekozinatutako eta kozinatutako platerek
gero eta arrakasta handiagoa daukate. Testuinguru honetan, plater horien segurtasuna, balio-nutritiboa eta ezaugarri sentsorial erakargarriak bermatzeko, Sukaldaritza-teknologiaren lana funtsezkoa da.
1.3. ETXEKO SUKALDARITZA ETA ENPRESA-SUKALDARITZA
Hasiera batean, aspaldiko garaietan, sukaldaritza-artea bakarrik familia-nukleotan
garatzen zen, normalean etxekoandreei esker. Hainbat jakite belaunaldiz
belaunaldi transmititu egin ziren, «etxeko sukaldaritza» deritzona sortuz.
1765. urtean Parisen lehenengo jatetxea ireki zen eta geroago, Frantziako
Iraultzaren inguruan, gutxi gorabehera 3.000 jatetxe ireki ziren, batez ere agertzen
ari zen burgesia berriarentzat. Aldaketa horrek sukaldariak profesionalizatu zituen,
eta haietako batzuek, denboraren poderioz, gero eta ospe handiagoa lortu zuten.
Horrela, pixkanaka-pixkanaka, aspaldiko «etxeko sukaldaritza», etxeko sukalde
pribatu txikietatik jatetxe publikoetara pasatu zen, eta enpresa-izaera hartu zuen.
Gaur egun, «enpresa-sukaldaritza»n plater kozinatuak eskala handian ekoizteko
beharrezkoa da azpiegitura egokia edukitzea (lokala, ekipoak...), osasun-arautegien
araberakoa.
XXI. mende honetan janaria saltzen duten establezimendu mota guztiek
Mendebaldeko gizartearen bilakaera islatzen dute, bai elikadurari, bai bizimoduei
dagokienez. Hainbat faktorek aldaketa hau eta Sukaldaritza Kolektiboaren sorrera
eragin dituzte (restauración colectiva gaztelaniaz):
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• Urbanizazio-faktoreak: industrialdeen agerpenak jendea hiri handietan
biltzea eragin zuen. Gainera, askotan lanetik urrun bizi dira eta joanetorriak zailak eta luzeak dira.
• Gizarte-faktoreak: lanaldi etena edo jarraitua edukitzea, emakumea lanmunduan sartzea, etab.
• Teknologia-faktoreak: azpiegituren eta teknologien garapenari esker sortutako sukalde zentrala edo sukalde nagusia, gaur egungo sukaldaritza
kolektiboaren oinarria da. Halaber, ekipo eta lan egiteko sistema berriak direla eta, plater kozinatuen ekoizpenean eta banaketan gertatutako aldaketa
ikaragarrizko elikadura-iraultza izan da.
Gaur egungo gizartearen ezaugarriak eta bizimodua direla medio, sukaldaritza kolektiboak izugarrizko garrantzia dauka, gero eta jende gehiagok egunero
etxetik kanpo jan behar duelako establezimendu publikoetan (jantokiak, jatetxeak…). Aipatu bezala, plater kozinatu hauen kalitatea eta segurtasuna bermatzeko Sukaldaritza-teknologiaren betebeharra funtsezkoa da.
1.4. GAUR EGUNGO SUKALDARITZA KOLEKTIBOA
Sukaldaritza-kolektiboa beste pertsonek jango dituzten elikagaiak prestatzean
datza, helburu komertzialarekin edo ez. Atal honetan aztertuko da sistema
desberdinak nola sailkatzen diren, zein menu mota eskaintzen diren eta zein diren
sukaldaritza kolektiboak erabiltzen dituen elikagaien iturriak.
A. SUKALDARITZA KOLEKTIBOKO SISTEMEN SAILKAPENA
Hainbeste mota eta enpresa-ikuspuntu daudenez, sailkapen ugari egin
daitezke, eta sistema bera talde batean baino gehiagotan koka daiteke. Hemen
nagusienak aipatuko dira, zenbait ezaugarriren arabera:
A.1. Helburuaren arabera:
• Sukaldaritza kolektibo soziala (publikoa): haren xedea ez da dirua irabaztea
eta autogestioari edo erakunde publikoen diru-laguntzei esker funtzionatzen
du. Normalean kolektibo berezientzat izaten da: eskolak, unibertsitateko
jantokiak, ekintza sozialeko etxeak, lantegiak, armada, ospitaleak, kartzelak…
• Sukaldaritza kolektibo komertziala: janari prestatua saltzeko asmoz egiten
da, horrela etekin ekonomikoak ateratzeko. Sukaldaritza-enpresa hauek
hainbat motatakoak izan daitezke, era klasikokoak zein berriak: ohiko
jatetxeak, kafetegiak, tabernak, pizzeriak, janari lasterra, etab. Gehienetan
kantitate handiak prestatzen dituzte, eskaintza zabala daukate eta kalitateprezio erlazio ona lortzen saiatzen dira.
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A.2. Ekoizpenetik kontsumora arteko denboraren arabera:
• Sukaldaritza zuzena: behin elikagaiak erosita eta kozinatuta, sukaldearen
ondoan dagoen jangelan zerbitzatzen dira, hau da, ekoizpena eta kontsumoa jarraian dira (ikusi 1.21. irudia). Antolakuntzari eta kostuei dagokienez, gaur egungo talde-jantokientzat sistema hau edukitzea ia ezinezkoa da,
leku zabala eta langile asko behar direlako. Sistema hau oraindik jatetxe
txikietan erabiltzen da.

1.21. irudia. Sukaldaritza zuzenaren eskema.

• Aldez aurreko sukaldaritza (restauracion diferida gaztelaniaz): behin plater
kozinatua ekoitzita, zerbitzatu baino lehen denbora-tarte bat pasatzen da
(laburragoa edo luzeagoa). Sukaldaritza kolektiboko sistema mota honetan,
plater prestatuak ekoitzi diren lekutik (sukalde zentrala) urrun dagoen
beste leku batera garraiatzen dira (sukalde satelitea), non kontsumituko
diren. Horretarako honelako banaketa-sistemak behar dira (ikusi 1.22.
irudia):

1.22. irudia. Aldez aurreko sukaldaritzaren eskema eta plater kozinatuak
sukalde zentraletik sukalde sateliteetara banatzeko sistemak.
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• Bero-katea: kozinatutako janaria beti 65 ºC baino tenperatura altuagoetan
mantentzen da, 24 orduz gehienez, mikroorganismoen hazkundea inhibitzeko (ekoizten den egun berean jan behar da). Sistema hau klasikoena da
eta erabiltzen da, esaterako, catering-etan (ospitaleko edo eskolako
jantokiak), janaria etxera eramaten duten jatetxeetan, etab.
• Hotz-katea: janaria kozinatu bezain laster, 2 ordutan 10 ºC-ra hozten da
tenperatura-eraiskailuari esker (abatidor de temperatura gaztelaniaz). Gero
jakia 3 ºC-an mantentzen da, gehienez 5 egunez. Ondoren, kontsumitu
baino lehen, 65 ºC-ra berotu behar da. Sistema honekin platerak kontsumitu baino askoz lehenago kozinatzen dira, eta sukaldariek astean bost
egunez lan egiten dute, asteburuak errespetatuz. Bero-katearekin alderatuta,
hotz-katea ez da hain estresagarria, hobeto antolatuta dagoelako eta langile
gutxiago behar direlako. Kontuan hartuta plater kozinatuak hozte-tenperaturan mantenduko direla, sukaldaritza-teknikak eta menuak egokitu beharko dira, ezaugarri organoleptiko eta nutrizional hobezinak bermatzeko.
• Izotz- eta ultraizotz-katea: izozte-katean janaria kozinatu bezain laster,
–18 ºC-ra azkar izozten da (4,5 ordutan gehienez, tenperatura-eraiskailuan) eta horrela 3-4 hilabetez mantendu daiteke. Sistema honen aldaera
bat ultraizozketa da, non elikagaiak –40 ºC-ra oso oso azkar izozten diren
(4 ordutan gehienez, tenperatura-eraiskailuan) eta horrela 6 hilabetez
mantendu daitezkeen. Ondoren, bi kasu hauetan, kontsumitu baino lehen,
65 ºC-ra berotu behar da.
Agerikoa bada ere, ez dago sobera aipatzea aldez aurreko sukaldaritzan
higiene-arau hauek bete behar direla:
• Zerbitzatzeko tenperatura (65 ºC) berreskuratu duten plater kozinatuak, jaten
ez badira, zaborrera bota behar dira: ezin dira hoztu eta berotu bi aldiz.
• Jan ondoren, baxera sukalde satelitean garbitu behar da, eta gero, sukalde
zentralean berriro.
• Plater kozinatuak garraiatzeko ontziak eta kamioiak egunero garbitu behar
dira.
A.3. Plater kozinatuak ekoizten dituen sukalde motaren arabera:
• Integratua edo «lekuan bertan»: jangelaren ondoan badago sukalde bat, non
plater prestatuak ekoizten diren. Horrelako sukaldaritza kolektiboko
sistemen artean ohikoak ez ezik (karta menuko jatetxeak), modernoagoak
ere badaude (janari lasterra, buffet zerbitzua…).
• Sukalde zentrala: industria-izaera dauka eta plater kozinatuak ekoizten dira
gero hainbat lekutan kontsumitzeko. Alde ekonomikoa eta antolakuntza
kontuan hartuta, sistema honek abantaila asko dauzka, lehengaien hornikuntza, aurretiazko operazioak eta egosketa-prozesuak zentralizatzen dire-
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lako. Behin platera kozinatu sukalde zentralean, banaketa-sistema aproposaren bidez sukalde sateliteetara garraiatuko da, non bertako jangelan kontsumituko den. Gaur egungo sukaldaritza kolektiboko sistemetan, horrelako
sukalde zentralek izugarrizko garrantzia dute.
B. MENU MOTAK
Arestian aipatu bezala, Sukaldaritza-teknologiaren helburua plater kozinatuen
ekoizpenean gertatutako guztiaren azterketa zientifikoa egitea da. Ondoren,
Dietetika kontuan hartuta, plater hauek konbinatuko dira menuak sortzeko.
Hainbat motatan sailkatzen dira:
B.1. Jankidearen arabera:
• Eguneko menua: normalean bizpahiru plater eskaintzen dira, bakoitzetik
hiruzpalau aukerarekin, prezioa konkretua da eta zerbitzua azkarra.
• Karta menua: plater indibidualez osatuta dago (hainbat preziotakoak,
eskaintza zabala) eta bezeroak bere menua moldatzen du, nahi duenaren
arabera. Normalean zerbitzua ez da hain azkarra.
• Ospitale-menua: bizpahiru plater eskaintzen dira, dietistek antolatuak
gaixotasunak kontuan hartuta.
• Langileentzako menua: eguneko menuaren antzekoa da eta enpresaren
zuzendaritzak erabaki dezake alderdi batzuk nolakoak izango diren.
• Umeentzako menua: ikastetxeetako jangelan ematen diren menu hauek
adin-taldeen arabera antolatzen dira, nutrizio-beharrak, koloreak eta ehundurak kontuan hartuta. Heziketari dagokionez, garrantzi handia daukate,
umeen ondorengo jateko ohiturak baldintzatuko dituztelako.
• Zaharrentzako menua: horrelakoetan adinaren arazo fisiologikoaz gain,
pertsona bakoitzaren gaixotasunak eta tratamendu farmakologikoak gogoan
hartu behar dira.
B.2. Denboraren arabera:
• Menu finkoa: bezeroak asko aldatzen direnean edo merkatua oso zabala
denean erabiltzen da, adibidez, janari lasterreko jatetxeetan. Eskaintza oso
gutxitan aldatzen da, normalean behin menua garatuta eta arrakasta lortuta
denbora luzez mantentzen delako (ia betiko).
• Menu ziklikoa: bezeroak finkoak direnean, aspertu ez daitezen, menua denbora-tarte baterako antolatzen da, adibidez, bizpahiru hilabeterako. Tartea
pasatu ondoren, berriro hasieratik hasten da, eta bezeroek ez dute ia-ia
nabaritzen. Horrelakoak erabiltzen dira ospitaleetan, eskoletan eta erakundeetan, biltegiratzearen kudeaketa hobea delako eta denbora eta eskulana
hobeto antolatzen direlako.
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• Denboraldi baterako menua: garaiko elikagaiak erabiltzean datza eta horregatik denbora laburra irauten du.
C. ELIKAGAIEN ITURRIAK
Plater kozinatuak ekoizteko funtsezkoa da elikagai edo lehengai egokiaz
baliatzea. Azken urteotan sukaldaritza kolektiboan erabili diren elikagaien iturriak
erabat aldatu egin dira: lehen bakarrik ingurukoak erabiltzen ziren, baina gaur egun
munduko edozein lekutatik ekarritakoak izan daitezke. XX. mendearen amaieran
gertaturiko aurrerabide teknologikoa dela-eta, elikagaigintza zeharo aldatu da eta
lehengaiak hainbat modutan eta ontzitan aurki daitezke.
Gaur egun merkataritza-ikuspuntutik (eta irizpide bromatologikorik gabe),
sukaldaritza kolektiboan erabilitako elikagaien iturriak honela sailkatzen dira:
• Lehenengo gamako elikagaiak (produktu freskoak): prozesu teknologikorik jasan gabeko jaki gordinak dira, hau da, baratzetik, akuilutik edo
itsasotik atera berriak: frutak, barazkiak, haragia, arrainak, lekaleak… Bildu edo ekoiztu zirenetik ondo kontserbatzeko, bakarrik hozte-tenperaturan
egon daitezke.
• Bigarren gamako elikagaiak (kontserbak eta erdikontserbak): produktu
ontziratuen esterilizazioan (appertizazioa) jakia hermetikoki itxitako ontzietan autoklabean sartzen da, 100 ºC baino tenperatura altuagoetan 10-30
minutuz. Tratamendu termiko honek entzimak edota mikroorganismoak
deuseztatzen edo inhibitzen ditu. Kontserben kasuan, kontserbazio-aldia
hilabeteetara edo urteetara luzatzen da hozkailutik kanpo, eta erdikontserbak hozkailuan mantendu behar dira.
• Hirugarren gamako elikagaiak (produktu izoztuak eta ultraizoztuak):
aurrerapen teknologikoei esker, baratzetik barazkiak hartu eta itsasotik
arraina atera bezain laster, posible da ultraizoztea, gero ezaugarri nutritibo
eta organoleptiko hobezinekin beste lekuetara garraiatzeko. Azken urteotan
plater kozinatu izoztuek ere arrakasta handia izan dute, kontsumitzaileentzat oso erosoak direlako eta, iraupen luzeagoa dutenez, sukaldaritza
zentralen ekintza-eremua handitzen dutelako (adibidez, aurrez kozinatutako
pizzak edo txibia-eraztunak).
• Laugarren gamako elikagaiak (hutsean edo eraldatutako atmosferan
ontziratutako produktuak): batez ere, barazki eta fruta freskoak dira,
zein moztu eta garbitu ondoren, hutsean edo eraldatutako atmosferan ontziratzen diren. Ekoizpen egokia lortzeko etapa batzuk beste behar dira: zati
inperfektuak kentzea, hautatutakoak amaierako itxurarekin moztea,
garbiketa eta desinfekzioa, berriro garbiketa desinfektatzailearen hondarrak
kentzeko, xukatzea, ontziratzea eta ixtea. Etapa hauek tenperatura baxuetan
egin behar dira eta ondorengo kontserbazioa beti hozte-tenperaturan izan
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behar da (3-4 ºC). Gama honetako begetalek bitamina gehienak nahiko
ondo kontserbatzen dituzte, esaterako, betakarotenoa eta folatoak; bakarrik
C bitamina galtzen omen da. Azken urteotan, frutak eta barazkiak ez ezik,
haragia eta arraina ere modu honetan ontziratuak saltzen dira, arrakasta
handiarekin.
Aipatu bezala ontziratzea bai hutsean, bai eraldatutako atmosferan egin
daiteke. Lehenengoan, ontziaren airea ateratzen da. Eta bigarrenean, jakiaren
atmosfera naturalaren ordez, beste gas bat edo gas-nahasketa jartzen da,
narriadura-prozesua moteltzeko, adibidez, % 50 nitrogenoa (N2), % 45
anhidrido karbonikoa (CO2) eta % 5 oxigenoa (O2) (oxigenoa begetalen
gutxieneko metabolismoa eta haragien kolorea mantentzeko sartzen da).
Hutsean eta eraldatutako atmosferan ontziratzeak abantaila ugari dauzka:
higiene gehiago, jakiak zatietan edo xerretan saltzeko aukera (haragia,
arraina, hestebeteak, etab.), anoa txikietan saltzeko aukera (gaztak, opilak,
etab.)… Eragozpen nagusia mikroorganismo anaerobikoak hazteko
arriskua da.
• Bosgarren gamako elikagaiak (bero-tratamendua jasan ondoren, hutsean edo eraldatutako atmosferan ontziratutako produktuak): azken
urteotan agertutako kalitate handiko plater kozinatu edo aurrez kozinatu
hauek, jateko prest daudenez, izugarrizko arrakasta izan dute. Gaur egungo
bizitza-erritmo azkarrean, elikagai hauek era tradizionalean jateko aukera
dira. Narriadura eragozteko bi prozesu teknologiko jasaten dituzte: lehenengoa, bero-tratamendua jakia egosteko (esterilizazioa edo pasteurizazioa), eta bigarrena hutsean edo eraldatutako atmosferan ontziratzea.
Ondorengo kontserbazioa beti hozte-tenperaturan izan behar da (3-4 ºC).
Aditu batzuek hutsean egositako jakiak gama honetan ere sailkatzen dituzte. Hala ere, hori ez da zuzena eta zehazki, «hutsean egostea» egosketametodo bat da eta, laburbilduz, etapa hauetan datza: osagai gordinen nahasketa, plastikozko poltsa berezietan hutsean ontziratzea, eta hutsean egostea
(bero-tratamendu arina) (ikusi 13. gaia). Talde honetan jaki deshidratatuak ere
sailkatzen dira, esaterako, postreak edo saltsak egiteko hautsak.
Atal honen hasieran aipatu bezala, sailkapen hau merkataritza-ikuspuntutik
(eta irizpide bromatologikorik gabe) eginda dago, eta horregatik, oso mugatua da.
Izan ere, produktu batzuk ezin dira sartu, esaterako, UHT esnea (produktu ontziratu
gabeen esterilizazioa, ikusi 3. gaia); eta plater kozinatuen kasuan hainbat gametan
sailkatzen dira, adibidez, beirazko ontzietan saltzen diren prestatutako indabak (2.
gama) eta mikrouhin-labean berotzeko paella (5. gama).
Bukatzeko, komentatu beharra dago azken urteotan agertutako 4. eta 5. gamako
produktuak direla-eta, sukaldaritza kolektiboko bi sistema berri hauek ageri direla:
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• Muntaia-sukaldaritza (cocina de ensamblaje gaztelaniaz): sistema
honetan jadanik partzialki edo erabat kozinatutako/prestatutako elikagaiez
baliatzen dira. Horrela lana asko errazten da, sukaldaritza-eragiketa neketsuenak ez direlako egiten (adibidez, patatak eta frutak zuritzea, saltsak
egitea…). Janarien «muntaia» edo egosketa laburra baino ez da egiten.
• 45 sukaldaritza: izenak adierazten duenez, sistema honetan 4. eta 5.
gamako elikagaiak baino ez dira erabiltzen. Hau da, janaria prestatzeko
bakarrik ontziak ireki eta platerean jarri behar da; eta labea zerbitzatzeko
tenperatura berreskuratzeko baino ez da erabiltzen.
Bi sistema hauetan sukaldaritza-teknika gutxiago behar direnez, sukaldeen
azalera eta langileen kopurura murrizten dira.

2. Sukaldea: Sukaldaritza-teknologiaren tokia

Aurreko gaian aipatu bezala, gizateriaren historia hasi zenetik, gizakiak besteekin
jateko beharra sentitu du eta ospakizun gehienak janariaren aurrean egin eta
oraindik egiten dira. Hori dela-eta, sukaldea funtsezko nukleotzat har daiteke, han
bertan gizartearen garapena gertatu izan delako. Izan ere, sukaldearen bilakaerak
herri baten kultura-maila islatzen du; bilakaera hori historiaurreko sutondo xumetik
gaur egungo ekipo automatikoetara —eta batzuetan sofistikatuegiak— izan da.
XIX. mendean Frantzian lehenengo jatetxeak ireki zirenean, sukalde profesionalaren kontzeptua sortu zen, ekipo moderno eta erabilgarriekin, gaur egun ezagutzen
dugunaren antzekoa. Aipatu behar da sukalde profesionalaren eta etxeko sukaldearen kontzeptua eta antolamendua erabat desberdinak direla, etxeko sukaldean bakarrik familia batentzako plater batzuk kozinatzen direlako, eta sukalde profesionalean, berriz, hamaika bezeroentzakoak, eta askotan plater desberdinak aldi berean.
Gai honetan sukalde profesionalaren ezaugarri orokorrak, diseinua eta higieneoinarriak aztertuko dira. Hainbat sukaldaritza kolektiboko sistema badaude ere,
bakoitza bere berezitasunekin, posible da mota guztien ezaugarri orokor batzuk
zehaztea, haien oinarrizko sukaldaritza-lana ia berdina delako (ikusi 2.1. irudia).

2.1. irudia. Sukaldaritza kolektiboko sistemen
oinarrizko sukaldaritza-lana.
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Elikagaien segurtasunari eta higieneri buruzko arauak betetzea bermatzeko,
langileen higienea ez ezik, sukaldaritza-prozesuen eta azpiegituren higienea ere
zaindu behar da. Gauzak horrela, sukalde profesionalaren diseinua oinarrizkoa da
elikadura-intoxikazioak saihesteko. Diseinu hori gaizki eginda badago, lehengai
gordinak eta plater kozinatuak bide beretik pasatuko dira eta kontaminazio gurutzatua gerta daiteke. Halaber, hormen, zoruen eta sabaien materialak aproposak ez
badira, arriskua handitzen da zikinkeria eta hezetasuna metatzen direlako, eta
intsektuak eta marraskariak bizirik irauteko guneak sortzen direlako.
Hurrengo ataletan aztertuko dira sukalde profesionalean egon beharreko eremuak, haren diseinua, bete beharreko higiene-oinarriak eta erabiltzen den
sukaldeko tresneria.
2.1. SUKALDE PROFESIONALAREN EREMUAK
Oro har, sukalde profesional batean eremu hauek bereizten dira:
• Lehengaien harrera-eremua: hornitzaileek ekartzen dituzten lehengaiak
hartzeko eremua da. Kanpotik sartzeko ate bat eduki behar du, handik
banatzaileak sar daitezen, eta elikagaien biltegiaren ondoan egon behar da.
Komenigarria da kanpoan markesina bat edukitzea, eguraldi kaskarra badago, eta espaloi egokia, ibilgailuen maniobretarako. Lehengaiak hartzean
haien egoera, etiketa eta tenperaturari begiratu behar zaie, ondorengo
segurtasun-arazorik sor ez dadin.
• Elikagaiak biltegiratzeko eremua: lehengaien harrera-eremuaren ondoan
egon behar da, lehengai gordinak plater kozinatuekin gurutzatu ez daitezen.
Eremu honetan tenperatura-kontrol, garbiketa, aireztapen eta stock-errotazio egokiak bermatu behar dira. Behintzat hiru biltegi egon behar dira:
– giro-tenperaturako biltegia (jaki ez-galkorrentzako, +10/+15 ºC)
– hozte-tenperaturako biltegia (+4 ºC)
– izozte-tenperaturako biltegia (–18 ºC)
Azken bi biltegi motei dagokienez, normalean sukalde profesional handietan
hozte- eta izozte-ganbarak daude, eta txikietan, berriz, bakarrik hozkailu
bat eta izozkailu bat. Hori bai, lehenengoak beti hobeto garbitzen dira eta
haietan lekua gehiago aprobetxatzen da. Bi kasuetan elikagai mota desberdinak bananduta biltegiratu behar dira, aromak eta zaporeak ez aldatzeko,
eta tenperatura egokia mantentzen dela ziurtatzeko termometroak izan behar
dira. Biltegietan nahiko leku libre egon behar da langileak erraz mugitzeko
eta ganbaretan aire hotza mugitzeko.
• Desizozketarako eremua: hemen lehengaien eta plater prestatuen desizozketa egiten da, kontaminazioa saihesteko. Izozte-ganbararen eta aurreprestakuntzarako eremuaren artean egoten da, produktu izoztuak eta desizoztuak
garraiatzeko distantzia ahalik eta motzena izan dadin.
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• Lehengaien aurreprestakuntzarako eremua: hemen begetalen, arrainen,
haragien eta plater prestatu hotzen (egosi gabekoak) aurreprestakuntza
egiten da (garbiketa, moztea, erraiak kentzea, etab). Sukalde profesional
handietan elikagai mota bakoitzeko zenbait azpieremu daude, kontaminazio
gurutzatua ekiditeko. Biltegiratzeko eremuaren, elikagai kozinatuen
banaketarako eremuaren eta kozinatzeko eremuaren ondoan egon behar da,
janarien bideak errazteko. Hemendik plater batzuk (adibidez, entsaladak)
banaketarako eremura aterako dira eta handik jangelara, eta beste batzuk
(esaterako, haragia eta arraina) kozinatzeko eremura pasako dira, non berotratamendua jasango duten. Sukalde profesional handietan askotan aurreprestakuntzarako eremu hau girotuta dago +18 ºC-an, mikroorganismoen
hazkundea moteltzeko; kasu honetan «hozte-gela» deitzen da (cuarto frío
gaztelaniaz) eta bere tenperatura egunero kontrolatu behar da. Sukalde
txikietan, berriz, elikagaien aurreprestakuntza giro-tenperaturan egiten da.
• Kozinatzeko eremua edo «sukalde beroa»: hemen elikagaiek bero-tratamendua jasaten dute, hau da, egosketa. Normalean azalera gehien duen
eremua da eta sukaldearen erdian kokatzen da, beste eremuekin ondo
konektatuta egon dadin. Hemen bero-sortzaile mota guztiak daude: labeak,
parrillak, plantxak, frijigailuak, marmitak, presio-eltzeak, zartagin baskulagarriak, Maria bainua, gainerretzailea, etab. Mikroorganismo patogenoak
hazteko tenperatura-tarte arriskutsuena +4 ºC-tik +65 ºC-ra denez, normalean sukalde handietan bero-sortzaileen tenperatura kontrolatzen da. Diseinua dena dela, sukalde beroa garbia eta praktikoa izateaz gain, arautegiak
ezarritako ezaugarri batzuk bete behar ditu, azalerari, aireztapenari, materialei, argiztapenari eta higieneari dagokienez (gaur egun indarrean Europako Parlamentua-ren eta Kontseiluaren 852/2004 Araudia, Espainiako
Gobernuko 3484/2000 Errege Dekretua eta 2002ko martxoaren 15eko
Eusko Jaurlaritzaren Agindua).
• Banaketarako eremua (pase gaztelaniaz): hemendik plater kozinatuak eta
plater prestatu hotzak sukalde berotik eta aurreprestakuntzarako eremutik,
hurrenez hurren, jangelara aterako dira; aldi berean jangelako baxera zikina
hemendik bueltatuko da sukaldera. Kontaminazio gurutzatua ekiditeko,
komenigarria da bi ate desberdinak izatea; bata elikagai prestatuentzat eta
bestea baxera zikinarentzat. Eremu hau sukalde beroarekin, aurreprestakuntzarako eta garbitzeko eremuekin ondo konektatuta egon behar da.
• Sukaldeko tresnak eta baxera garbitzeko eremua: kozinatzeko, aurreprestakuntzarako eta banaketarako eremuen ondoan egon behar da, tresna
eta baxera zikinak hona erraz heltzeko, eta era berean, hondakinak biltzeko
eremuaren ondoan. Hemen baxera biltegiratu egin daiteke. Sukalde
profesional handietan eremu hau askotan bi zatitan bananduta dago: bata,
sukaldeko tresnak garbitzeko eremua (plonge frantsesez), eta bestea, baxera
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•

•

•
•

garbitzeko eremua, non biltegiratu ere egiten den. Mikroorganismo
patogenoak desagertu direla ziurtatzeko ontzi-garbigailuen barruko tenperatura kontrolatzen da (+55 ºC garbiketan eta +80 ºC urberritzean).
Garbitzeko tresnak eta produktuak biltegiratzeko eremua: beste eremuekin ondo konektatuta egon behar da, baina elikagaien zirkuituetatik
ahalik eta urrunen. Askotan hemen izurriteak kontrolatzeko produktuak ere
biltegiratzen dira.
Hondakinak biltegiratzeko eremua: hemen sukalde osoan sortutako hondakinak ontzietan biltegiratzen dira eta egunero ontzi hauen garbiketa egiten da. Beste eremuekin ondo konektatua egon behar da, zaborra erraz hel
dadin, baina aldi berean, bereizita (kontaminazioa ekiditeko) eta kalerako
irteeraren ondoan. Usain txarrak direla eta, aireztapena egokia izan behar
da (askotan eremu hau girotuta dago usainak sortzen dituzten mikroorganismoen aktibitatea moteltzeko).
Langileen aldagelak eta komunak.
Bulegoa.

2.2. SUKALDE PROFESIONALAREN DISEINUA
Behin ikusita zein diren sukalde profesional batean egon beharreko eremuak, bere
diseinuari ekin dakioke. Adibide moduan, sukalde handi batena aztertuko da
(30 m x 22 m). Ikusi hasierako sukalde hutsaren planoa 2.2. irudian.

2.2. irudia. Sukalde hutsaren planoa.
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Aurreko atalean aipatutako eremuak ezin dira kokatu irizpiderik gabe. Hori
egin baino lehen diseinuaren funtsa osatzen duten hainbat faktore zehaztu behar
dira, eta horretarako hurrengo pausoak sekuentzialki eman behar dira:
A. Lehenik, planoan sukaldearen irteerak eta sarrerak ezarri behar dira (ikusi
2.3. irudia):
1. Lehengaien eta beste merkantzia batzuen sarrera.
2. Langileen sarbidea.
3. Baxera zikinaren sarrera (jangelatik sukaldera).
4. Plater prestatuen eta kozinatuen irteera (sukaldetik jangelara).
5. Hondakinen irteera.

2.3. irudia. Sukalde hutsaren planoa sarrerekin eta irteerekin.

B. Bigarrenik, planoan ondorengo zirkuituak zehaztuko dira (ikusi 2.4. irudia):
• Elikagaien zirkuitua: fluxu nagusi honek 1. eta 4. puntuak lotzen ditu, hau
da, lehengaiak hartu ondoren, biltegiratuko, aurreprestatuko eta beharrezkoa bada egosiko dira, eta handik jangelara aterako dira.
• Langileen zirkuitua: 2. puntutik sartuko dira eta aldageletan arropa aldatu
eta gero, sukaldean sartuko dira.
• Baxeraren eta sukaldeko tresnen zirkuitua: baxera zikina jangelatik sukaldera 3. puntutik sartuko da eta sukaldeko tresna zikinak erabili diren eremu
bakoitzetik garbitzeko eremura eramango dira.
• Hondakinen zirkuitua: jangelan eta sukaldean sortutako hondakinak 5. puntutik aterako dira.
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2.4. irudia. Sukaldearen planoa zirkuituekin.

Tamaina txikiko sukaldeetan askotan bi sarbide baino ez daude: bata, lehengaiak eta langileak sartzeko, eta aldi berean hondakinak ateratzeko (horrelakoetan
kontaminazioa ekiditeko lehengaien harrera eta zaborraren ateratzea ordu desberdinetan egiten da); eta bestea, jangelara plater prestatuak eta kozinatuak ateratzeko
eta handik sukaldera baxera zikina sartzeko. Kasu hauetan, zirkuituek itxura
zirkularra hartu behar dute kontaminazio gurutzatua saihesteko eta higieneoinarriak betetzeko (ikusi 2.5. irudia).

2.5. irudia. Itxura zirkularreko zirkuituak sukalde profesional txikietan.
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C. Hirugarrenik, zirkuituak kontuan hartuta sukaldeko eremuen krokisa egin behar
da (ikusi 2.6. irudia). Zatiketa hau hainbat irizpideren arabera egin badaiteke
ere, agian didaktikoena lehen aipatutako eremuena da:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lehengaien harrera-eremua.
Elikagaiak biltegiratzeko eremuak.
Desizozketarako eremua.
Lehengaien aurreprestakuntzarako eremua (hozte-gelak).
Kozinatzeko eremua edo «sukalde beroa».
Banaketarako eremua.
Baxera eta sukaldeko tresnak garbitzeko eta biltegiratzeko eremua.
Hondakinak biltegiratzeko eremua.
Garbitzeko tresnak eta produktuak biltegiratzeko eremua.
Langileen komunak eta aldagelak.
Bulegoa.

2.6. irudia. Sukaldearen planoa zirkuituekin eta oinarrizko eremuekin.

D. Azkenik, krokisatik abiatuta behin betiko sukaldea diseinatu behar da, hainbat
alderdi kontuan hartuta:
•
•
•
•

Higiene-oinarrien aplikazioa.
Eremuak lotzeko era logikoa.
Distantzien eta azaleren kalkuluak.
Eremu bakoitzeko ekipoak eta instalazioak.
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2.7. irudian behin betiko sukaldearen planoa ikus daiteke, ekiporik barik.

2.7. irudia. Behin betiko sukaldearen planoa (ekiporik gabe).

2.3. HIGIENE-OINARRIAK SUKALDE PROFESIONALEAN
Erabil daitezkeen azaleraren, sukaldaritza kolektiboko sistemaren eta elikagai
motaren arabera, sukalde profesional bakoitzak ezaugarri bereziak izango baditu
ere, badaude higiene-oinarri batzuk, sukalde mota guztiei aplika dakizkiekeenak
(kontuan hartu direnak aurreko planoa diseinatzerakoan):
a. «Beti aurrera» printzipioa (marcha hacia adelante gaztelaniaz)
Sukaldeko eremuen kokapenak bermatu behar du lehengaia harrera-eremura
heltzen denetik, plater kozinatu moduan jantokian zerbitzatzen den arte, «beti
aurrera» joango dela; hau da, kontaminazio gurutzatua ekiditeko etapa desberdinetan dauden elikagaiak (gordinak eta kozinatuak) ez direla bide beretik
pasatuko. Printzipio hau janariari ez ezik, langileei, zaborrei eta plater zikinei ere
aplikatzen zaie (ikusi 2.8. eta 2.9. irudiak).
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2.8. irudia. «Beti aurrera» printzipioaren irudikapena, zein
langileei, elikagaiei eta hondakinei aplikatzen zaien.

2.9. irudia. Elikagaien «beti aurrera» printzipioa sukaldearen planoan.
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b. Eremu «garbien» eta «zikinen» arteko bereizketa
Ondo diseinatutako sukaldean eremuak funtzioen arabera bereizi behar dira
eta janarien, hondakinen eta langileen bideak edo zirkuituak ahalik eta logikoenak,
laburrenak eta errazenak izan behar dira. «Beti aurrera» printzipioaz gain,
sukaldearen eremu garbiak eta zikinak bananduta egon behar dira, paraleloki eta
elkarrekin gurutzatu gabe, kontaminazio-arazoak saihesteko (ikusi 2.10. irudia).
Eremu guztietan hondakinak sortzen badira ere, nagusiak hauek dira: sukaldeko
tresnak eta baxera garbitzeko eremua, garbiketarako tresnen eta produktuen
biltegia, eta langileen aldagelak eta komunak.

2.10. irudia. Eremu «garbien» eta «zikinen» arteko bereizketa sukaldearen planoan.

c. Inguru beroen eta hotzen arteko bereizketa
Bereizita egon behar dira beroa sortzen duten ekipoak dauden eremuak
(sukalde beroa, sukaldeko tresnak eta baxera garbitzekoa) eta hotza sortzen duten
ekipoak dauden eremuak (hozte-gela, hozkailuak eta izozkailuak) (ikusi 2.11.
irudia). Horrela elikagaientzako tenperatura-tarte egokiak mantenduko dira.
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2.11. irudia. Inguru beroen eta hotzen arteko bereizketa sukaldearen planoan.

d. Garbitzeko erraztasuna
Altzarien eta ekipoen inguruan leku librea utzi behar denez, biltegian
elikagaien kutxak ezin dira zoruaren gainean egon; garbitzeko zailak diren lekuak
ekidin behar dira (eskaileraren zuloak, korridore estuak); beharrezkoak ez diren
estrukturak kendu behar dira (barruko hormak, ateak)…
e. Eremu guztien integrazio egokia, erraz ikusteko eta sartzeko
Printzipio honen helburuak sukaldeko lan-dinamika erraztea eta higieneneurriak zaintzea dira. Lan-fluxua jarraitua izateko jakien, hondakinen eta
langileen bideak edo zirkuituak ahalik eta logikoenak, laburrenak eta errazenak
izan behar dira; funtzio antzekoak dituzten eremuak elkartuta egon behar dira,
adibidez, lehengaien harrera-eremua eta biltegia; arkitektura-oztopoak (eskaileramailak, aldapak) kendu behar dira; eremuek tamaina aproposa eduki behar dute,
lan-bolumenaren araberakoa (bestela, adibidez, baxera garbitzeko eremua txikiegia
bada, plater zikinak denbora laburrez zoruan jarriko dira eta hori ezinezkoa da)…
f. Diseinu-malgutasuna
Horrela ekipoetan, sukaldaritza-tekniketan edo menuetan aldaketarik gertatzen bada, sukaldearen diseinua erraz moldatuko da. Horretarako adibidez, mahai
finkoen ordez mahai mugigarriak erabiltzen dira, etorkizuneko beharretarako
nahiko ur-hustubide, elektrizitate eta ur-hargune, etab.
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g. Garbitzeko tresnak eta produktuak besteetatik banantzea
Sukaldearen diseinuan tresna eta produktu hauek biltegiratzeko eremu bereizi
bat egon behar da, janariaren kontaminazioa ez gertatzeko.
2.4. SUKALDEKO TRESNERIA
Sukalde profesionaletan zein etxeko sukaldeetan hainbat ekipo eta tresna
erabiltzen dira janaria kontserbatzeko, prestatzeko edota kozinatzeko:
• Sukaldeko tresneria: atal honetan laburki ikusiko dena.
• Bero-sortzaileak: plantxak, parrillak, frijigailuak, presio-eltzeak, zartagin
baskulagarriak, labeak, Maria bainua, gainerretzailea… Ekipo hauek 6.
gaian aztertuko dira.
• Hotz-sortzaileak: izozkailuak, hozkailuak, sorbeteak egiteko makina…
• Tamaina txikiko makineria elektrikoa: esku-lana ordezkatzen dute, esaterako, irabiagailua, zuritzeko makina, mozteko makina, oratzeko makina,
ehotzeko makina-errefinagailua…
Esan bezala, atal honetan sukaldeko tresna arruntenak laburki aztertuko dira
(ikusi irudiak; tamainak gutxi gorabeherakoak dira eta bolumenean edo horrela
adierazi dira: luzera x lodiera x altuera):
• Marmita taparekin (12-170 litrokoa): saldak, kontsomeak eta horrelakoak
prestatzeko.
• Marmita ertaina (23-113 litrokoa): saldak eta kontsomeak ez ezik,
gisatuak eta erregosiak ere prestatzeko.
• Lapikoa edo eltzea (23 litrokoa gehienez): marmita ertainaren antzeko
erabilera, baina kantitate txikiagoak prestatzeko.
• Ontzi altuak (2-6 litrokoa): saldak, kremak, pureak eta abar prestatzeko.
• Maria bainua (1-6 litrokoa): saldak eta kontsomeak bero mantentzeko
(ikusi 13. gaia).
• Txingarreztatzekoa (40 cm x 30 cm x 45 cm, braseadora gaztelaniaz):
izenak adierazten duen bezala, txingarreztatzeko erabiltzen da, egosketa
luzea dena (erregostearen aldaera bat da, ikusi 12. gaia).
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2.12. irudia. Sukaldeko tresneria (I).

• Errekientzako plaka (60 cm x 45 cm x 10 cm): elikagaiak erretzeko ez
ezik, arrozak prestatzeko eta Maria bainua moduan ere erabiltzen da.
• Bisigu-ontzia (3-4 litrokoa): arrainak erretzeko, batez ere, bisigua, izenak
adierazten duen bezala.
• Parrilla edo barbakoa: euskarri hau behin bero-iturri baten gainean
kokatuta, haragia parrillan erretzeko erabiltzen da.
• Zartagina edo padera (15-40 cm Ø x 4-9 cm): janaria frijitzeko, sueztitzeko edo salteatzeko.
• Sauté ontzia (18-30 cm Ø x 4-7 cm): sueztitzeko edo salteatzeko.
• Frijituen xukadera (25-50 cm Ø x 2-8 cm): elikagai frijituak xukatzeko
alanbrezko ontzia. Batzuetan sakonera handiko zartaginetan murgiltze
bidez frijitzeko erabiltzen da.
• Terreina (25-60 cm Ø x 10-25 cm): irabiatzeko, saltsak prestatzeko eta
janaria gordetzeko.
• Pertza (35 cm Ø): irabiatzeko, almibarrak egiteko eta abar.
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2.13. irudia. Sukaldeko tresneria (II).

• Puregailua: pureak, saltsak eta kremak bahetzeko.
• Burruntzali luzea (7-18 cm Ø): ontzi batetik bestera janaria, eta batez ere
saltsak, pasatzeko.
• Alanbrezko saskia (25cm Ø x 12 cm): murgiltze bidez frijitzean jakiak
erraz sartzeko eta ateratzeko (aldi berean xukatzeko) erabiltzen da. Ur
irakinetan arrautzak egosteko ere erabil daiteke.
• Armiarma: elikagaiak ur irakinetatik ateratzeko. Alanbrezkoa da.
• Morteirua edo almerizea (15-30 cm Ø): ongailuak xehatzeko (baratxuria,
perrexila…) eta saltsa jakin batzuk egiteko ere bai.
• Pastelgintzako mahuka (luzera 30-50 cm): pastelak eta jaki gaziak
betetzeko.
• Ohola (40-60 cm x 30-20 cm x 3-6 cm): edozein jaki txikitzeko edo
ebakitzeko.
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2.14. irudia. Sukaldeko tresneria (III).

• Sare metalikozkozko iragazkiak (handia eta txikia): infusioak eta saldak
iragazteko.
• Iragazki txinatarra: saldak, kremak eta saltsak iragazteko.
• Bitsadera (7-18 cm Ø x 4-10 cm): jakiak biltzeko, jaki frijitu berriak
zartaginetik ateratzeko eta saldei aparra kentzeko.
• Bahea (25-35 cm Ø x 9-11 cm): irina, ogi arraila, pureak eta abar bahetzeko.
• Barazki-xukadera: barazkiak xukatzeko (askotan pasta ere).
• Xukatzeko burruntzalia: batik bat olibak ateratzeko.
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2.15. irudia. Sukaldeko tresneria (IV).

3. Elikagaiak kontserbatzeko prozesuak

Betidanik elikadura egoki bat ziurtatzeko gizakiak izan duen arazo garrantzitsuenetako bat elikagaien bizitza erabilgarria luzatzea izan da. Beharrak eraginda,
janaria kontserbatzeko historian zehar gizakiak garatu dituen lehenengo sistemak
behaketan oinarritu dira. Antzinatik ikusita aireak eta hezetasunak jakiak galtzea
eragiten zutela, lehenengo kontserbazio-metodoak sortu ziren: eguzkitan lehortzea,
gazitzea, ketzea, ontziratzea, koipe, ardo, ezti edo beste substantzia batzuekin
estaltzea, elurrarekin biltegiratzea, hartzidurak, espeziak botatzea, eta abar.
Askotan kontserbazio-metodo tradizional hauen bidez elikagaia denbora luzeagoz
kontserbatzeaz gain, haren ezaugarri organoleptikoak hobetzea eta elikagai berriak
aurkitzea (adibidez, esnetik gazta eta gurina) lortzen zen.
Denbora aurrera joan ahala, aurrerapen zientifikoak eta teknologikoak zirelaeta, metodo hauek asko ondu ziren. Aipatzekoa da 1810. urtean elikagaiak kontserbatzeko egindako asmakizuna, gaur egungo kontserben oinarria dena: appertizazioa. Garai hartan Napoleonek bere lurralde-hedapen politikarekin jarraitzen
zuen. Kanpaina beliko luzeetan soldaduen janaria hobeto kontserbatzeko metodo
berri bat behar zenez, lehiaketa bat antolatu zen, saria 12.000 frankokoa izanda.
Irabazlea Nicolas Appert gozogilea (1750-1841) izan zen eta bere prozedura honelakoa zen: jakia kortxozko tapoiekin itxitako beirazko botiletan sartu, argizariz
zigilatu eta ur irakinetan denbora luzez mantendu. Horrela kontserben bidezko
janarien kontserbazioa hasi zen. Appert-ek ez zekien zergatik luzatzen zuen
prozedura honek elikagaien bizitza baliagarria, baina urte batzuk geroago, 1860.
urtean, Louis Pasteur-rek demostratu zuen gertatzen zela mikroorganismoak
inaktibatzen zirelako.
Era berean, nabarmena da azken mendeetan elikagaiak hozteko teknologiak
izan duen aurrerapena. Betidanik gizakiak janaria kontserbatzeko elur naturala
erabili badu ere, izozkailuen, hozkailuen eta hotz-katearen agerpena funtsezkoa
izan da etxeko sukaldaritzan, sukaldaritza kolektiboan zein elikagai-industrian.
Hotzak berez jakien hondatzea eteten ez duenez, baizik eta atzeratzen, askotan
beste kontserbazio-metodo batekin erabiltzen da.
Elikagaien kontserbazioak zergati eta helburu zehatzak ditu. Jakiek berez
bizitza erabilgarri mugatua dute. Bizitza erabilgarria agortu heinean, elikagaiek
galera nutritiboak, sentsorialak eta higienikoak pairatzen dituzte, eta giza
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elikadurarako balioa guztiz edo partzialki (eta beraz, balio ekonomikoa) galtzen
dute. Horregatik, jaki bat giza elikadurarako onartezin bihurtu arte igarotzen den
denbora bizitza erabilgarria (edo bizitza komertziala) da. Ehundura, kolore,
zapore eta usain desatseginak gara ditzake, mantenugai garrantzitsuak galdu, eta
are okerrago, osasun-ikuspuntutik arriskutsu bilaka daiteke.
Gai honetan lehenik elikagaia ez-jangarri bihur dezaketen arrazoiak aztertzen
dira, eta bigarrenik, gaur egun erabiltzen diren kontserbazio-metodo nagusiak
laburki azaltzen dira.
3.1. ELIKAGAIA EZ-JANGARRI BIHUR DEZAKETEN ARRAZOIAK
Elikagaiek bizitza erabilgarri mugatua dutelako, osagaien artean erreakzioak
gertatzen direlako edo gizakiaren jardueraren ondorioz (maneiatze desegokia edo
kutsadura), janariak giza elikadurarako erabilgarritasuna gal dezake. Oro har, elikagaiak ez-jangarri bihur ditzaketen arrazoiak kimikoak, fisikoak zein biologikoak
izan daitezke. Haiei era egokian eta eraginkorrean aurre egiteko, beharrezkoa da
zein diren ondo jakitea.
A. ARRAZOI KIMIKOAK
Haien artean aipatzekoak dira Maillard erreakzioa, lipidoen oxidazioa, toxinak eta kutsatzaile kimikoak:
• Maillard erreakzioa: iluntze ez-entzimatiko mota bat da. Erreakzio multzo
konplexu honetan, beroaren eraginez, gluzidoen karbonilo taldeek (C=O)
eta proteinen amino taldeek (-NH2) elkarren artean erreakzionatzen dute eta
laburbilduz konposatu marroiak (melanoidinak), polimeroak eta konposatu
lurrunkorrak sortzen dira (ikusi 3.1. irudia). Ondorioz, jakiak kolore arrea
hartzen du eta horregatik prozesu honi «iluntze ez-entzimatikoa» ere deitzen
zaio. Kolore-aldaketaz gain, usain- eta zapore-aldaketak ere gertatzen dira
konposatu lurrunkorrak sortzen direlako. Halaber, konposatu bioaktiboak
sor daitezke, bai onuragarriak, esaterako antioxidatzaileak, bai toxikoak,
adibidez kantzerigenoak, eta ehunduran aldaketa nabarmenak gerta daitezke.
Sukaldaritzan eta elikagaigintzan batzuetan iluntze hau gertatzea bilatzen
da, esaterako, haragia labean erretzean edo kafea, txokolatea edo garagardoa
egitean, ezaugarri organoleptiko hobeak lortzen direlako. Hala ere, besteetan,
adibidez, esnean, Maillard erreakzio honek nahi ez diren aldaketak eragiten
ditu: usain ezatsegina, kolore marroiegia… Elikagaien ezaugarri organoleptikoak ez ezik, nutritiboak ere alda ditzake, aminoazido-galeraren ondorioz
proteinen kalitatea murriztu egin daitekeelako.
Erreakzio-multzo honetan 400 konposatu berri baino gehiago sortzen direnez, oraindik ez da ondo ezagutzen. Aipatzekoa da Maillard erreakzio hau
elikagaiak prozesatzean ez ezik, biltegiratzean ere gerta daitekeela.
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3.1. irudia: Maillard erreakzioaren eskema orokorra.

• Lipidoen oxidazioa: prozesu hau oso konplexua da eta faktore batzuen
araberakoa. Hona hemen batzuk: substratuaren izaera (gantz-azido aseak/
asegabeak), pro- eta antioxidatzaileen presentzia, lipooxigenasa entzimaren
presentzia, oxigenoaren presioa, biltegiratze-egoera, argia, tenperatura eta
ur-jarduera (aw). Errazen oxidatzen diren lipidoak asegabeak dira. Ikuspuntu
orokor batetik azalduta, erreakzio multzo honetan hasiera batean lipidoak
degradatzen dira hidroperoxidoak (ROOH) emanez, zein oxidazioko konposatu primarioak ere deitzen diren. Prozesua aurrera joan ahala, hidroperoxido
hauek desegiten eta oxidazioko konposatu sekundario bilakatzen dira:
polimeroak, eraldatutako triglizeridoak eta hainbat konposatu lurrunkorrak
eta ez-lurrunkorrak (azidoak, zetonak, aldehidoak, furanoak…), zeinen
artean konposatu toxikoak dauden (ikusi 3.2. eta 3.3. irudiak). Aipatu beharra dago bilakaera orokor hau lehen aipatutako faktoreen eraginez aldatzen
dela (argia, tenperatura, oxigenoa…).
Prozesu honen ondorioz, alde batetik, elikagaiaren balio nutritiboa murrizten da, bitamina liposolubleak (A, E, K, D) eta gantz-azido esentzialak
suntsitzen eta konposatu toxikoak sortzen direlako, esaterako, erradikal
askeak. Eta bestetik, elikagaiaren ezaugarri organoleptikoak aldatzen
dira (usain eta zapore mindua, kolore-aldaketak pigmentuak oxidatzen
direlako, ehundura desberdina…).
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3.2. irudia. Lipidoen oxidazioaren eskema orokorra.

3.3. irudia. Gantz-azido poliasegabeen, hidroperoxidoen eta azken hauen
deskonposizioan sortutako konposatu lurrunkorren eta ez-lurrunkorren
bilakaera lipidoen oxidazioan zehar. Iturria: Choe eta Min, 2007.

• Toxinak: jakietan dauden bakterioek edo onddoek sortutakoak, arrain eta
itsaski batzuetakoak, eta abar. Toxina hauek gizakiengan gaixotasunak
eragin ditzakete.
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• Kutsatzaile kimikoak: elikagaien ekoizpenean edo gizakiaren beste jarduera batzuetan erabiltzen diren substantzien hondakinak izaten dira
askotan. Garrantzitsuenen artean, hauek daude:
– Pestizida edo plagiziden hondakinak: izurritetatik, intsektuetatik eta belar
txarretatik uzta babesteko erabiltzen dira. Landare-jatorriko elikagaiak
bi arrazoirengatik kutsa daitezke: pestizida lurretik hartu dutelako edo
haien gainera bota delako. Animalia-jatorriko elikagaiak, berriz, plagizidek kutsatutako pentsua edo landareak jateagatik kutsatzen dira.
Substantzia hauen arriskua oso egonkorrak direnean datza. Oso astiro
degradatzen dira eta animalien eta landareen ataletan, lurzoruan eta
uretan pilatu daitezke.
– Polimeroak: elikagaigintzan polimero ugari erabiltzen dira hainbat
motatako ontziak egiteko. Plastikoak, esaterako, monomero bereiziz
osatutako polimeroak dira, eta gehienetan petrolioaren deribatuak dira.
Batzuetan polimero hauen hondakinak elikagaietan geratzen dira
(ekoizpena gaizki egin delako edo ontzitik elikagaira pasatu direlako,
«migrazio-fenomenoa» deitzen dena).
– Gatz metalikoen hondakinak: merkurioak, kadmioak, plomuak eta
abarrek erabilera industrial zabala dutenez, ingurunean edonon aurki
daitezke. Atmosferan eta uretan daude, eta beraz, haiekin kontaktuan
dauden elikagaietan ere bai. Giza organismoan metatu daitezke (batik
bat, giltzurrunetan eta nerbio-sisteman), eta nahiz eta kopuru txikitan
barneratu, efektu toxiko arriskutsuak izan ditzakete.
– Botika-hondakinak: tiroestatikoak, anabolizatzaileak, klenbuterola,
parasitoen aurkako botikak, eta abar. Botika hauek guztiak albaitaritzan
erabil daitezke helburu terapeutikoarekin, hobekuntza zooteknikorako
edo animalien hazkundea hobetzeko, baina funtsezkoa da itxarote-denbora errespetatzea, hau da, tratamendua bukatu ondoren eta animalia hil
arte farmakoa garbitu dadin itxaron behar den denbora errespetatzea.
– Beste kutsatzaile kimiko batzuk: substantzia erradioaktiboak, dioxinak,
hidrokarburo aromatiko poliziklikoak, eta abar.
B. ARRAZOI FISIKOAK
Elikagaia ez-jangarri bihur dezaketen arrazoi fisiko nagusiak hauek dira: hezetasuna, airea, argia, tenperatura, kutsatzaile fisikoak, pHa eta arrazoi mekanikoak:
• Hezetasuna: alde batetik, elikagaia inguru lehorrean badago deshidratatu
daiteke eta ur-edukia jaitsi dakioke; oro har, horrek pisu-galera eta ezaugarri organoleptikoen aldaketa eragiten ditu, adibidez, haragietan. Bestetik,
ingurune hezean badago, mikroorganismo askoren hazkundeari lagundu
diezaioke, barazkien azalean kolore-aldaketak edota ehunen apurketa gerta
daitezke, eta gantzetan hidrolisi erreakzioak (lipolisia) gerta daitezke, non
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gantz-azidoak eta glizerola askatzen diren. Azken erreakzio horiek esnean
gertatzen badira, hau mindu eta galdu egiten da; aitzitik, batzuetan lipolisi
hau gertatzea bilatzen da, esaterako, elikagaigintzan jogurten eta gazten
ekoizpenean. Mikroorganismoen hazkundeari dagokionez, elikagaiaren uraktibitate (ur-edukia, aw) kontzeptua funtsezkoa da, altua bada, egoera
hobezina delako haien hazkunderako.
• Airea: airean dagoen oxigenoak elikagaietan efektu suntsitzailea dauka,
esaterako, kolore-aldaketak eragiten ditu (haragien mioglobina pigmentua
gorria izatetik marroia izatera pasaraztea), bitaminen galera (batez ere,
A eta C), lipidoen oxidazioari mesede egiten dio (azkarragoa da)… Horregatik elikagai asko ontziratzean, airea ateratzen da eta eraldatutako atmosfera bat sartzen da, haien bizitza erabilgarria luzatzeko.
• Argia: honen eraginez, barazkien kolorea alda daiteke eta bitamina-galera
gerta daiteke (batik bat, riboflabina, A eta C), eta abar. Efektu hauek ekiditeko askotan argiarekiko sentikorrak diren jakiak ontzi ilunetan sartzen dira.
• Tenperatura: +4 ºC - +65 ºC tenperatura-tartean mikroorganismoak
izugarri hazten direnez, elikagaiak ahalik eta gutxien mantendu behar dira
egoera honetan (ikusi 3.4. irudia). Era berean, tenperatura altuek erreakzioen abiadura handitzen dute, esaterako, lipidoen oxidazioa. Muturreko
egoerei dagokienez, alde batetik, gehiegizko beroketak proteinen desnaturalizazioa, emultsioak desegitea, bitaminen suntsiketa eta jakiak lehortzea
eragiten ditu; eta bestetik, kontrolatu gabeko hotzak emultsioak eta gantzak
desegitea, eta ehundura- eta kolore-aldaketak eragin ditzake.

3.4. irudia. Mikroorganismoen portaera hainbat tenperaturatan
(+4 ºC-tik +65 ºC-ra mikroorganismoak hazteko
tenperatura-tarte hobezina da).
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• Kutsatzaile fisikoak: ekoizpenean maneiatze ezegokia egiteagatik agertzen dira, adibidez, ontzietako plastiko, paper edo beira zati bat, harriak, eta
abar.
• pHa: oro har, mikroorganismo gehienak 5-8 pH-tartean ondo hazten dira.
Halaber, erreakzio kimiko batzuk gertatzeko pH espezifiko bat behar da.
Kontserbazio-metodo batzuetan pH azidoak lortzea bilatzen da mikroorganismoen hazkundea inhibitzeko, esaterako, metodo tradizionaletan
ozpinetan edo eskabetxean kontserbatzean, eta beste metodo batzuetan
gehigarri azidifikatzaileak gehitzen direnean (azido askorbikoa, sulfato
sodikoa, eta abar). Dena den, gutxi izan arren, pH azidoan hazi daitezkeen
mikroorganismoak ere badaude, esaterako, azidofiloak, zeinek
hartziduretan parte hartzen duten.
• Arrazoi mekanikoak: kolpeak, ebakiak… Batez ere, landare-jatorrizko
elikagaien biltze mekanikoan.
C. ARRAZOI BIOLOGIKOAK
Hauen artean entzima naturalak, mikroorganismoak, parasitoak eta beste
animalia batzuk aipa daitezke:
• Entzima naturalak: landare eta animalien zeluletako erreakzio kimikoetan
parte hartzen dutenez, haietatik eratorritako jakiak biltegiratzean edo
sukaldaritza-eragiketetan entzima natural hauek kontrolpean ez badaude,
elikagaietan ere erreakzio kimiko horiek eragiten jarraituko dute. Batzuetan
mesedegarriak izaten dira, adibidez, haragien biguntzea post mortem-ean,
fruten eta gazten heltzean, eta abar. Besteetan, aldiz, kaltegarriak dira
elikagaiak hondatu egiten dituztelako, esaterako, zuritzean eta zatitzean
iluntze entzimatikoagatik frutek eta barazkiek kolore arrea hartzen
dutenean, oso desatsegina dena kontsumitzailearentzat.
• Mikroorganismoak (bakterioak, birusak, onddoak): elikagaikoak edo
gizakiak gehitutakoak izan daitezke. Haien hazkunderako tenperaturarik
aproposenak +4 ºC - +65 ºC artekoak dira eta horregatik elikagaiak
tenperatura-tarte arriskutsu horretan denbora ahalik eta laburren mantendu
behar dira. Mikroorganismoen eraginaren arabera honako sailkapena egin
daiteke:
– Mesedegarriak: haiei esker jaki berriak edo ezaugarri organoleptiko
atseginak sortzen dira, adibidez, ogia egiteko irinari legamia gehitzen
zaio, jogurta egiteko esneari zenbait bakterio gehitzen zaizkio, eta abar.
– Hondatzaileak edo alteratzaileak: ugarienak dira; nonahi daude, eta
janaria hondatu egiten dute ezaugarri organoleptikoak okerragotzen
dituztelako (usain eta zapore txarrak, itxura desatsegina…).
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– Patogenoak edo kaltegarriak: elikagaien segurtasunaren ikuspuntutik,
arriskutsuenak dira intoxikazioak sor ditzaketelako, adibidez, Salmonella generokoak, Campylobacter generokoak, Clostridium botulinum eta
perfringes, Escherichia coli, Bacillus cereus... Gainera, gehienetan haien
eragina ez da nabari-tzen ezaugarri organoleptikoetan eta kontsumitzaileak elikagaia jaten du konturatu gabe.
• Parasitoak: bakterioek eta birusek baino egitura makroskopikoagoa dute
eta gizakiarengan hainbat gaixotasun eragin ditzakete, esaterako, barazkietako Entamoeba histolytica-k disenteria amebianoa, haragiko Toxoplasma
gondii-k toxoplasmosia, arrainetako Anisaskis generokoek erreakzio alergikoak, eta abar.
• Beste animalia batzuk: intsektuen, hegaztien eta marraskarien eraginez,
ekoizleek diru-galerak edukitzeaz gain, elikagaietan mikroorganismoen
hazkundeari mesede egiten zaio.
Esan daiteke arrazoi garrantzitsuenak (duten arriskuagatik) biologikoak
direla, eta haien artean, mikroorganismoak. Gizakian gaixotasunak eragiten dituzte
askotan, jandako elikagaiaren itxurari eragin gabe.
3.2. KONTSERBAZIO-METODOAK: EZAUGARRI OROKORRAK
Kontserbazio-metodoen helburua elikagaien edo kozinatutako plateren bizitza
erabilgarria luzatzea da. Gaur egungoak hiru motatan sailka daitezke (sailkapen
posible gehiago badaude ere): metodo tradizionalak, fisikoak eta kimikoak (ikusi
3.5 irudia). Normalean Elikagaien Teknologian ez da erabiltzen metodo bakar bat,
baizik eta konbinazioak, askoz eraginkorragoak direlako.
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3.5. irudia. Kontserbazio-metodoen sailkapenen bat.

3.3. KONTSERBAZIO-METODO TRADIZIONALAK
Arestian esan legez, aspalditik gizakiak oinarri zientifikoa ezagutu ez badu ere,
kontserbazio-metodo tradizionalak erabili ditu, elikagaien bizitza erabilgarria
luzatzeko ez ezik, ezaugarri organoleptiko bereziak lortzeko ere, adibidez, Greziako zibilizaziokoak adituak ziren arraina gazitzeko teknikan.
Gaur egun jakina da zertan datzan kontserbazio-metodo tradizional bakoitzaren oinarria (mota fisikoa edo kimikoa) eta eragina:
I. EGUZKITAN LEHORTZEA
Eguzkiaren erradiazioaren eraginez, jakien ura lurruntzen da eta haien uredukia murrizten da; horren ondorioz, mikroorganismoen hazkuntza eta entzimen
jarduera inhibitzen dira, daukaten ur erabilgarria (ur-jarduera, aw) murrizten
delako. Erabiltzen da, batik bat, tamaina txikiko elikagaiekin, esaterako, pikuak,
datilak, albarikokeak…
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II. GAZITZEA
Lehenengo zibilizazioen merkataritzan gatza (NaCl) elikagai garrantzitsuenetarikoa zen, kontserbatzaile moduan oso erabilgarria zelako. Herrialde batek gatz
kantitate asko izanez gero, jakiak (arraina, haragia, begetalak) denbora luzez
kontserbatzeko ahalmena zuen, zeinek gudetan soldaduak elikatzeko edo beste herrialdeekin merkataritzan aritzeko balioko zuten. Adibidez, erromatarrek ordainketa-txanpon moduan erabiltzen zuten (gaztelaniazko salario hitzak ekintza
horretan du jatorria).
Elikagaiari gatza botatzean edo gatzunetan jartzean (gatza ur-disoluzioan),
osmosi-prozesuak direla-eta, zelulen eta mikroorganismoen barruko eta kanpoko
kontzentrazioak berdindu behar direnez, barruko ura mintzean zehar ateratzen da.
Deshidratazio partzial horrek mikroorganismoen ugalketa inhibitzen du. Azken
finean, gatzaren bidez ur-jarduera (aw) murriztea lortzen da. Gainera, oxigenoak
uretan duen disolbagarritasuna murrizten du gatzak, eta horrek beste oztopo bat
jartzen die mikroorganismo aerobikoei.
Sodio kloruroak, produktuak kontserbatzeaz gain, zapore berezi bat ematen
die, eta haragien eta arrainen kasuan, ehundura berezi baten garapena ahalbidetzen
du.
Jakiak gazitzeko zenbait prozedura daude:
• Gatza lehorra gehitzea: haragietan erabiltzen da batez ere. Gatza zuzenean
botatzen zaio haragiari, eta hainbat geruza eratzen dira. Haragiaren azaleko
jariakinekin gatzun bat sortzen da, eta difusioz, gatza haragi-piezen
barnealdera hedatzen da.
• Gatzuna erabiltzea: gatz-kontzentrazio zehatz bat duen gatzunetan murgil
daiteke produktua (adibidez, Idiazabal gazta horrela gazitzen da), edota
gatzuna injektatu egin daiteke (haragi batzuetan egiten da).
Gazitzen diren produktuen artean hauek aipa daitezke: arrainak (bakailaoa,
sardinzarra, sardina, antxoak…), gatz-disoluzioan ontziratutako barazkiak, hestebeteak, margarina, gazta eta abar.
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ZER DA OSMOSIA?
Kontzentrazio desberdinak dituzten bi soluzio mintz erdiiragazkor
baten bidez bereizita daudenean, osmosi-prozesua uraren mugimendua da, disoluzio diluituenetik (hipotonikoa) kontzentratuenera (hipertonikoa), energiagastuaren beharrik gabe. Gauzak horrela, presio osmotikoa bi soluzioen kontzentrazioa berdintzeko presio bezala definitzen da eta solutu kontzentrazioaren araberakoa da.
Landare- edo animalia-zelula bat disoluzio batean murgiltzean, disoluzioaren kontzentrazioaren arabera hainbat gauza gerta daitezke:
• Ingurunea hipotonikoa bada, zelula barneko kontzentrazioa handiagoa
izango da eta ondorioz, zelulak ura irabaziko du osmosiz.
• Ingurunea isotonikoa bada, disoluzioak zelularen kontzentrazio bera izango
du eta ez da uraren mugimendu netorik egongo zelularen mintzean zehar.
• Ingurunea hipertonikoa bada, esaterako, gatza edo azukrea bota ondoren,
zelula barneko kontzentrazioa txikiagoa izango da eta zelulak ura galduko
du osmosiz.
Laburbilduz, zelula bat bera baino disoluzio kontzentratuagoan jartzean
ura galdu eta zimurtu egingo da; bera baino diluituagoa bada, berriz, ura
irabaziko du eta lehertu egingo da. Alderdi hauek kontuan hartu behar dira
egosketa-prozesuetan zehar gatza botatzean (hasieran, erdian edo amaieran),
ingurune hipertonikoa sortuko baita eta ondorioz elikagaiaren zelulek ura
askatuko baitute. Seguru asko gatzaren eragina hasieran gehiago nabarituko
da, non oraindik zelulen egitura desegin gabe dagoen. Dena den, gogoan hartu
behar da jakien zeluletan ez daudela bakarrik mintz erdiiragazkorrak, baizik
eta animalia-zelulen kasuan inguruan kolagenoa ere badagoela eta landarezelulen kasuan pareta daukatela. Egosketa-prozesua aurrera joan ahala, behin
zelulak deseginda, zulatutako belaki bat bezala jokatuko dute eta uraren
trukea bi zentzuetan berdina izango da; momentu horretara helduta gatzak ez
du eragin handirik izango osmosi-prozesuetan.
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III. KETZEA
Elikagaiak kearen bidez kontserbatzea historiaurretik egin den gauza bat da;
batez ere haragi eta arrainekin. Kontserbazio-metodo honetan gazitzearen eta
lehortzearen ondorioak ez ezik, mikroorganismoen ugalketa inhibitzen duten
substantzia kimikoen eragina ere bilatzen da, kean daudenak. Horretarako, jakia
gazitu edota ondu ondoren, egurra erretzean sortutako kearen eraginpean jartzen
da, ur-edukia murrizteko, kearen substantzia antioxidatzaileak eta bakteriostatikoak xurgatzeko eta apur bat egosteko (tenperatura altu hauek mikroorganismo
batzuk hil ditzakete). Egun kontserbazio-metodo gisa baino gehiago, jakien
zaporea, usaina eta kolorea aldatzeko erabiltzen da.
Elikagaien ketze-prozesua zehatz-mehatz kontrolatu beharra dago, errekuntzan konposatu arriskutsuak sor baitaitezke, esaterako, hidrokarburo aromatiko
poliziklikoak (bentzopirenoa…), zein kantzerigenoak diren. Egurraren erretzetenperatura eta aplikazio era kontrolatuz lortzen da arriskurik gabe ketzea.
Egur motaren arabera, jakiak zapore eta usain bereziak hartzen ditu, normalean oso erakargarriak direnak. Kea lortzeko erabil daitezkeen egurren artean
pagoa, artea, gaztainondoa, haltza, pinaburuak, astigarra eta intxaurrondo beltza
aipa daitezke, besteak beste. Oso garrantzitsua da egurrak tratatu gabeak izatea,
horretarako erabiltzen diren substantziak erretzean produktu toxikoak sor baitaitezke.
Gaur egun elikagaigintzan egurraren errekuntzaren ordez badago ketzeko
beste modu bat, ke-lurrinen bidezkoa (aromas de humo gaztelaniaz): prestakin
hauek egurraren errekuntzan sortutako kearen estraktuak edo kondentsatuak dira,
bai solidoak bai likidoak. Ke-lurrin hauek ondo prestatzen badira eta haien konposizioa kontrolatuta baldin badago (errekuntzako konposatu toxikorik gabe), ketzeprozesuak ez du segurtasun-arazorik izan behar. Azken urteotan Europar Batasunak
honen gaineko arautegi berria ezarri du, ke-lurrinen konposizio kimikoa kontrolatuta egon dadin.
IV. HARTZIDURAK
Hartzidura elikagaiari gehitutako legamien, lizunen eta bakterioen entzimek
eragindako arnasketa anaerobio mota bat da, normalean jakiaren karbohidratoak
deskonposatzen dituena. Horrela, aukeratutako mikroorganismoen hazkuntza kontrolatuta ahalbidetzen da elikagaiak kontserbatzeko, eta aldi berean, aldaketa organoleptiko nabariak lortzeko, jaki berriak sortuz (esaterako, esnetik jogurta eta gazta).
Hartziduran gluzidoak deskonposatzen dira beste konposatu organiko sinpleago
batzuk (etanola edo azido laktikoa adib.) eta anhidrido karbonikoa (CO2) emanez.
Mikroorganismoen entzimek eragindako hartzidurak jakiak kontserbatzeko
duen ahalmena zenbait faktoretan oinarritzen da. Lehenik, txoko ekologikoa
beteko duen mikrobio-flora aukeratzen da, beste mikroorganismo hondatzaile edo
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patogenoen hazkuntza zailtzeko. Bigarrenik, aukeratutako mikroorganismoek
mantenugai hartzigarrien kantitatea murrizten dute. Eta hirugarrenik, sortutako
konposatu organiko asko (azidoak, alkoholak) mikroorganismoen hazkuntzaren
inhibitzaile zuzenak dira, adibidez, hartzidura laktikoan askatutako azido laktikoak
elikagaiaren pHa murrizten du eta horrek mikroorganismo askoren hazkundea
inhibitzen du.
Gehiago badaude ere, elikagaigintzan erabiltzen diren hartzidura mota
nagusiak hauek dira:
• Laktikoa: jogurta, gazta, hestebeteak, choucrouta (aza azidoa) eta ozpin
pepinoak prestatzean gertatzen da, non azido laktikoa askatzen den.
• Alkoholikoa: ardoa, sagardoa, garagardoa, edari destilatuak (vodka,
whiskia…) eta ogia egitean gertatzen da, non etanola askatzen den.
V. AZUKRETAN KONTSERBATZEA ETA GLASEATZEA
Azukretan kontserbatzea gazitzearen antzekoa da eta batik bat frutekin erabiltzen da. Frutei azukrea botatzen bazaie marmeladak prestatzeko edo almibarrean
murgiltzen badira (azukrearen kontzentrazioa % 65ekoa izan daiteke), osmosi
prozesuak direla medio, jakien deshidratazio partziala gertatzen da. Horrek urjarduera (aw) murriztu egiten duenez, mikroorganismo gehienen ugalketa inhibitzen da. Halaber, hau da ezti, xarabe eta konfituren kontserbazioaren oinarria.
Glaseatzea elikagai baten azala azukre kristalduz estaltzea da. Batez ere
frutekin erabiltzen da eta azukreztatzea ere deitzen da. Kontserbazio-metodo
honetan frutak azukredun disoluzio ase batean murgiltzen dira, eta ondoren, haize
beroaz lehortzen dira (prozedura hau egun batzuetan errepikatzen da). Kanpoko
geruza loditzeko, azukre-hautsa ere gehitu daiteke. Horrela lortzen da fruten barruko ura azukrez asetzea (ur-jarduera murrizten da) eta kanpoaldean azukre gogorreko geruza bat eratzea (oxigenoarekiko babesa dena).
VI. OZPINETAN KONTSERBATZEA
Ozpinaren azido azetikoak jakian pH azidoa eragiten duenez, mikroorganismo askoren hazkundea inhibitzen da. Normalean zapore gozoago lortzeko
gatza, espeziak edota azukrea ere erabiltzen dira. Horrela kontserbatzen dira batez
ere barazkiak (adibidez, ozpinetako pepinoak, tipuletak) eta arrain batzuk (sardinzarra, antxoa).
Badago metodo honen aldaera bat, eskabetxea, non jakia saltsa berezi batean
murgiltzen den eta askotan han bertan egosten den. Era berean, posible da elikagaiak aurrefrijitzea eskabetxean sartu baino lehen. Teknika hau betidanik erabili da
ehiza- eta arrantza-produktuekin. Saltsa honen osagai nagusia ozpina da, baina badaude beste batzuk ere: erenoitza, olioa, gatza, baratxuria, tipula… Eskabetxearen
azidotasunak proteinak desnaturalizatzen ditu eta ehun konektiboa biguntzen du;
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horrela janarien ehundura aldatu egiten da. Sukaldarien hitzetan, ozpinak «gordinik
edo berorik gabe kozinatzeko» balio du. Hain kontserbazio-metodo eraginkorra
denez, eskabetxatutako arrainak edo haragiak giro-tenperaturan egun batzuk mantentzen dira.
VII. ALKOHOLETAN KONTSERBATZEA
Jakia alkoholetan murgiltzean (50º-70º-ko pattarra gehienetan), osmosi
prozesuak direla medio, elikagaiaren deshidratazio partziala gertatzen da, zeinek
mikroorganismoen ugalketa eta entzimen jarduera inhibituko dituen, eta aldi berean,
alkoholak fruten usaina eta zaporea hartuko ditu. Batik bat frutekin erabiltzen da,
adibidez, gereziak koñakean. Kontserba hauek jaterakoan kontuan hartu behar da
alkoholaren kontzentrazioa berdina dela fruta barruan eta kanpoko likidoan
(osmosi prozesuagatik alkohola frutan sartzen da eta frutaren ura kanporatzen da,
kontzentrazioak berdindu arte).
VIII. OLIOTAN KONTSERBATZEA
Elikagaia oliotan murgiltzen bada, oxigenorik gabeko inguruan egongo da eta
bakarrik mikroorganismo anaerobioek izango dute hazteko aukera. Horrela
arrainak, gaztak, hestebete eta haragi batzuk kontserbatzen dira. Gauza bera
gertatzen da elikagaiak edozein likidotan murgiltzean edo estaltzean: eskabetxea,
alkohola, eztia...
Metodo honen aldaera bat konfitzatze-teknika da, non haragia (gehienetan
ahatea) bere koipean kozinatzen den tenperatura baxuetan eta gero koipe horretan
murgilduta kontserbatzen den.
IX. ONTZUTZEA
Jaki gordin bat ontzu izeneko prestakin batean ipintzea da; normalean txerriproduktuak izaten dira (saiheskiak, solomoa…). Ontzua, piperrauts, espezia eta
gatzez egindako prestakina da, jatorrian jakiak kontserbatzeko, eta gaur egun
jakiari aroma eta zapore berezi bat emateko erabiltzen dena. Gero egurastu egiten
da. Adibide ezagunena solomo ontzutua da.
3.4. KONTSERBAZIO-METODO FISIKOAK
Oinarri fisiko motaren arabera, kontserbazio-metodo hauek lau ataletan sailkatzen
dira: bero-tratamenduak, hotz-tratamenduak, ur-edukia murriztea eta beste batzuk.
BERO-TRATAMENDUAK
Bero-tratamenduek entzimen inaktibazioa eta mikroorganismoen suntsipen partziala edo erabatekoa eragiten dituzte, tenperaturaren arabera. 100 ºC
nahiko dira elikagai bateko forma begetatibo gehienak (ez esporak ezta erresistentzia-formak ere) hiltzeko, eta ondorioz, tratamendua eta gero egoera egokia izan
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arren, haien hazkuntza galarazteko. Espora erresistenteak hiltzeko, berriz, tenperatura altuko tratamendu luzeak behar dira.
Halaber, tratamendu termikoak aldaketa organoleptiko asko eragin ditzake:
ehundura-aldaketa (gogortzea) proteinak desnaturalizatu eta koagulatu egin
direlako, bolumen-galera ura lurrundu egin delako, biskositate-aldaketak almidoia
gelifikatu delako eta kolagenoa gelatinizatu delako, kolore-aldaketak Maillard
erreakzioagatik, lipidoen oxidazioa…
Bukatzeko, aipatu behar da bero-tratamenduek sentsorialki nabaritu ezin
diren aldaketa kimiko garrantzitsuak ere eragin ditzaketela: batzuk onuragarriak,
adibidez, proteinen digerigarritasunaren hobekuntza; eta besteak ez, esaterako,
bitaminen galera.
Atal honetan elikagaiak kontserbatzeko erabilitako hiru bero-tratamendu
aztertzen dira: galdarraztatzea, pasteurizazioa eta esterilizazioa.
A.I. GALDARRAZTATZEA
Galdarraztatzea barazkiekin eta frutekin erabiltzen da eta ez da, berez, kontserbazio-metodo bat, baizik eta aurretratamendu bat (ikusi 4. gaia). Ondoren,
askotan kontserbaziorako egokiagoak diren beste metodo batzuk aplikatzen dira:
izozketa, deshidratazioa, appertizazioa…
Funtsean, galdarraztatzea tenperatura altuak (95 ºC-100 ºC) denbora
laburrean (minutu batzuetan) aplikatzea eta azkar hoztea da. Bi metodo daude:
ur-lurrunaren bidezkoa eta ur-likidoaren bidezkoa.
Barazkiak eta frutak galdarraztatzeak hainbat helburu izan ditzake:
• Azaleko entzimak inaktibatzea: izozteak eta deshidratatzeak entzimen jarduera behar beste murrizten ez dutenez, aurretratamendu hau beharrezkoa
da. Landare-jatorriko jakiak hondatzean parte hartzen duten entzima
aipagarrienak lipooxigenasa, polifenoloxidasa, poligalakturonasa eta klorofilasa dira. Bestalde, beste bi entzima, katalasa eta peroxidasa, hondatzaile
garrantzitsuak ez badira ere, tratamenduaren adierazleak dira. Peroxidasa
termoerresistenteena denez, galdarraztatu ostean peroxidasa-jarduerarik ez
badago, horrek esan nahi du gainerako entzimak ere deuseztatu egin direla.
• Azaleko mikroorganismoak gutxitzea (esporak mantentzen dira): kontuan
hartuta hotzak ez dituela mikroorganismo guztiak suntsitzen, gaizki galdarraztatutako barazkian, behin desizoztua, jatorrizko mikroorganismoak haz
daitezke.
• Lehengaia biguntzea: landare-ehunak biguntzen dira eta horrela geroko
ontziratzea errazagoa da.
• Aldibereko zuriketa eta garbiketa: galdarraztatzearekin batera barazkiak zuritzen eta garbitzen direnez, industriako ikuspuntutik gastua murrizten da.
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• Landare-ehunetan harrapatutako gasak kanporatzea: galdarraztatzean gasak
galduz gero, barazkien eta fruten dentsitatea handitu egin daiteke, eta ondorioz, flotagarritasuna txikitu. Beraz, errazagoa izango da likidotan sartuta
ontziratzea. Honekin batera ehunetan dagoen oxigenoa kanporatzen da,
zeinek oxidazio-arriskua murrizten duen.
Galdarraztatzearen eragina elikagaietan bai ezaugarri nutritiboetan bai
organoleptikoetan nabaritzen da, esaterako:
• Nutrienteen galera: mineral, bitamina eta beste osagai hidrosolugarri
batzuk (ikusi 3.I. taula).
C bitaminaren galera (%)

Tratamendua

Ilarrak Brokolia Lekak
Urarekin galdarraztatu - urarekin hoztu

29,1

38,7

15,1

Urarekin galdarraztatu - haizearekin hoztu

25,0

30,6

19,5

Lurrunarekin galdarraztatu - urarekin hoztu

24,2

22,2

17,7

Lurrunarekin galdarraztatu - haizearekin hoztu

14,0

9,0

18,6

3.I. taula. Galdarraztatzearen efektua barazki batzuen azido askorbikoaren
edukieran. Iturria: Cumming et al., 1981.

• Kolorea: alde batetik, kolorea hobetzen du, kanpoaldeko airea eta hautsa
kentzen dituenez, azala distiratsuago geratzen delako. Bestetik, hala ere,
pigmentuak (batez ere, klorofila) gal daitezke (ikusi 3.II. taula). Horrelakorik saihesteko zenbait gatz mineral (NaCO 3, CaO) gehitzen dira
galdarraztatze-uretara edo -lurrunetara.
Zatia

Klorofilaren kontzentrazioa (mg/ pisu freskoa gramotan)
Gordinik 80 ºC - 30 min

90 ºC - 20 min 100 ºC - 10 min

Soja-zorroa

2,72

2,32

1,65

1,99

Soja-hazia

1,92

1,56

1,58

1,30

3.II. taula. Galdarraztatzearen efektua soja-hazietan eta soja-zorroetan
dagoen klorofilaren kontzentrazioan. Iturria: Song et al., 2003.

• Usaina eta zaporea: normalean ez dira aldatzen, baina galdarraztatzea gaizki egiten baldin bada, gero barazkiak eta frutak biltegiratzean usain arraroak
sor daitezke.
• Ehundura: aipatu legez, barazkien ehunak biguntzen dira, zein onuragarria
den gero ontziak errazago betetzeko.
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A.II. PASTEURIZAZIOA
Kontserbazio-metodo honen izena Louis Pasteur-ek XIX. mendean egindako
esperimentuetatik dator (mikroorganismoetan beroaren eraginari buruzkoak).
Pasteurizazioa bero-tratamendu arintzat har daiteke, 100 ºC baino tenperatura
baxuagoak denbora laburrean (segundoak edo minutuak) erabiltzen direlako.
Metodo honen bidez, aldaketa organoleptiko edo nutritibo sakonik eragin
gabe, elikagaietako mikroorganismo patogenoak selektiboki desagerrarazten dira
(bakterio ez-esporulatuak, legamiak eta lizunak; esporak mantentzen dira) eta
entzimen inaktibazioa eragiten da.
Bero-tratamendu arina denez, jakien bizitza erabilgarria ez da gehigi luzatzen;
adibidez hainbat egunez, eguneko esnearen kasuan, edo hainbat hilabetez, frutazukuen kasuan.
Elikagaiaren pH-aren arabera, pasteurizazioa desberdina da (ikusi 3.III. taula):

Elikagaia

Fruta-zukua

Garagardoa

Esnea

Arrautza
likidoa
Izozkia

Helburu nagusia

Bigarren helburua

pH < 4,5
Mikroorganismo
Entzimak inaktibatzea
hondatzaileak
(pektinesterasa eta
suntsitzea
poligalakturonasa)
(onddoak)
Mikroorganismo
hondatzaileak (legamiak,
Lactobacillus) eta hondarlegamiak (Saccharomyces)
suntsitzea
pH > 4,5
Mikroorganismo
Mikroorganismo eta
patogenoak suntsitzea
entzima
(Brucella abortis,
hondatzaileak
Mycobacterium
suntsitzea
tuberculosis, Coxiella
burnetti)
Mikroorganismo
Mikroorganismo
patogenoak suntsitzea
hondatzaileak
(Salmonella seftenburg)
suntsitzea
Mikroorganismo
Mikroorganismo
hondatzaileak
patogenoak suntsitzea
suntsitzea

Tratamenduaren
gutxieneko
ezaugarriak
65 ºC / 30 min
77 ºC / 1 min
88 ºC / 15 s
65-68 ºC / 20 min
(botilan);
72-75 ºC / 1-4 min
900-1000 kPa-etan

63 ºC / 30 min
71,5 ºC / 15 s

64,4 ºC / 2,5 min
60 ºC / 3,5 min
65 ºC / 30 min
71 ºC / 10 min
80 ºC / 15 s

3.III. taula. Pasteurizazioaren helburua hainbat elikagaitan.
Iturria: Lund, 1975; Fricker, 1984; Hammid-Samimi eta Swartzel, 1984;
Wiggins eta Barclay, 1984.
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• Azidotasun txikiko jakiak (pH> 4,5; esaterako, esne likidoa): helburu nagusia mikroorganismo patogenoak suntsitzea da eta kontserbazio-denbora
laburrak lortzen dira (egun batzuk).
• Jaki azidoak (pH< 4,5; adibidez, fruta-zukuak, ardoa, garagardoa): pHagatik mikroorganismoen hazkundea zailagoa denez, heburua da entzimen
inaktibazioa eta mikroorganismo hondatzaileen (legamiak eta lizunak)
suntsipena.
Oro har, bi pasteurizazio-sistema daude:
• Tenperatura altua - denbora laburra edo HTST (high temperature short time ingelesez): adibidez, esnearen kasuan 72-75 ºC 15-20 segundoz.
Elikagai likido ontziratugabeak modu jarraituan pasteurizatzeko erabiltzen
da. Produktu hauek gero hozte-tenperaturan gorde behar dira.
• Tenperatura baxua - denbora luzea edo LTLT (low temperature - long
time ingelesez): esaterako, esnearen kasuan 63 ºC 30 minutuz. Elikagai
likidoak ontziratuak (garagardo botilak adib.) edo ontziratugabeak, eta
solidoak (saltxitxak, adib.) pasteurizatzeko erabiltzen da, modu etenean edo
jarraituan.
A.III. ESTERILIZAZIOA
Intentsitate handiko bero-tratamendu honetan 100 ºC baino tenperatura
altuagoak erabiltzen dira, elikagaien mikroorganismo hondatzaileen eta
patogenoen (esporulatuak barne, esaterako, Clostridium botulinum), eta entzimen
suntsipena bermatzeko. Elikagai esterilizatuak oso egonkorrak direnez, sei hilabete
baino gehiago kontserba daitezke giro-tenperaturan.
Produktu ontziratuei edo ontziratugabeei aplika dakiekeenez, bi esterilizaziosistema bereizten dira:
1. Produktu ontziratuen esterilizazioa: «esterilizazio komertziala» edo
«appertizazioa» ere deitzen da. Lehenengo gaian aipatu bezala, teknika hau
Nicholas Appert-ek asmatu zuen 1810. urtean. Prozesua ondo burutzeko,
elikagai ontziratuak esterilizatu baino lehen aurretratamendu batzuk behar
dira, esaterako, landare-jatorrizko solidoak badira, ontziratu baino lehen
galdarraztatu egin behar dira, ehunetako gasak kanporatzeko, edo solido
zati txikiak badira, ontzia estalki-likido beroaz bete behar da, airea kanporatzeko eta bero-transmisioa errazteko (adibidez, sardinen kontserbetan
landare-olioa gehitzen da). Sistema honetan, hermetikoki itxitako ontziak
autoklabean edo antzeko ekipoetan (modu etenean edo jarraituan) sartzen
dira bero-tratamendua jasateko (> 100 ºC, 10-30 min). Horrela ekoizten dira
«kontserba» ezagunak, zeinen bizitza erabilgarria hilabeteetara edo urteetara luzatzen den hozkailutik kanpo.
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2. Likido ontziratugabeen esterilizazioa:UHT prozesua (Ultra High Temperature ingelesez): 1960ko hamarkadan sortu zen sistema hau
ontziratugabeko esnekiak (esnea, esnegaina, izozkiak), saltsak, pureak eta
abar kontserbatzeko. Esne likido ontziratuaren esterilizazioan egosi-usaina
eta kolore marroixka sortzen zirenez, UHT sisteman ikertzen hasi ziren.
UHTren bidez esterilizatutako esnea, pasteurizatutako esnearen antzekoa
da. Sistema honetan oso tenperatura altuak erabiltzen direnez (135-150 ºC),
tratamenduaren denbora oso laburra da (4-15 s) eta horren ondorioz, eragina ezaugarri organoleptikoetan eta nutritiboetan askoz txikiagoa. Elikagaia esterilizatu ondoren, ontzi aseptikoetan sartu behar da (kartoizkoak
ere) bere kontserbazioa bermatzeko. Horregatik UHT prozesua «prozesu
aseptikoa» ere deitzen da.
Pasteurizazioarekin alderatuta esterilizazioaren tenperaturak altuagoak izanda, esterilizazioaren eragina jakien ezaugarri organoleptikoetan eta nutritiboetan nabarmenagoa da:
• Kolorea: pigmentu gehienak tenperatura altuekiko nahiko sentikorrak direnez, kolore-aldaketa ikusgarriak gerta daitezke. Haragien kasuan, mioglobinak, gordinik dagoenean gorria denak, kolore arrea edo grisa hartzen du;
Maillard errreakzioa gerta daiteke iluntzea eraginez, eta abar. Barazkien eta
fruten kasuan, klorofila (berdea) feofitina (marroia) bihurtzen da; karotenoak, laranjak, gorriak edo horiak direnak, kolore gutxiagoko isomero bilakatzen dira; antozianoek, moreak, urdinak edo gorriak direnek, kolore marroia hartzen dute… Dena den, kontsumitzailearentzat desatseginak diren
kolore-aldaketa hauek saihesteko, badago baimendutako gehigarriak erabiltzea (koloratzaile sintetikoak).
• Ehundura eta biskositatea: ontziratutako haragiak samurtasuna gal dezake,
proteinen koagulazioagatik eta ura atxikitzeko ahalmena murrizteagatik.
Biguntzea gertatzen da kolagenoa hidrolizatzen delako eta gantzak ehunetan urtzen direlako. Produktu batzuetan ura atxikitzeko ahalmena handitzeko, polifosfatoak gehitzen dira. Barazkiak eta frutak ere biguntzen dira esterilizazioan, pektinak hidrolizatu, almidoiak gelifikatu eta hemizelulosak partzialki disolbatzen direlako. Horrelakorik saihesteko galdarratze-urari batzuetan kaltzio-gatzak botatzen zaizkio, kaltzio pektato disolbaezina eratzeko.
• Usaina: ontziratutako eta esterilizatutako haragian 600 konposatu lurrunkor
baino gehiago sor daitezke erreakzio konplexuengatik (pirolisia, aminoazidoen desaminazioa eta deskarboxilazioa, degradazioa, Maillard erreakzioa,
karbohidratoen karamelizazioa…). Frutetan eta barazkietan, aldehido, zetona, azukre, aminoazido eta azido organikoen degradazio-, birkonbinazioeta lurruntze-erreakzio konplexuen bidez sor daizteke. Esnearen kasuan
egosi-usaina sor daiteke proteinen desnaturalizazioagatik eta lipidoen
oxidazioagatik.
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• Balio nutritiboa: elikagai ontziratuen esterilizazioak lipidoen oxidazioa eta
proteinen koagulazioa ere eragiten ditu (eta haragi ontziratuetan aminoazidoen galera % 10-20koa izan daiteke). Ontziratutako barazki eta frutetan,
bitamina hidrosolubleen galera nabarmena da, batez ere azido askorbikoaren (C bitamina) kasuan (ikusi 3.IV. taula).

Azidotasun txikiko elikagaiak
Azenarioak
0-9 67 38-60 32
75
54
Behi-haragia
67 100 100
Lekak
22-52 62 54-63 40
79
61
Berdela
4
60
39
29
Esnea
0
35
0
0 50-90 0
Perretxikoak
80
46
52
33
54
Ilarrak
0-30 75
47
71
67
80
Patatak
56
44
56
28
Izokina
9
73
0
0
58
Espinakak
0-32 80
45
50
72
78
Tomateak
0
17
25
0
26
30
Elikagai azidoak
Sagarrak
0-4 31
48
74
15
Gereziak
41
57
64
46
68
Melokotoiak
65
49
39
39
56
71
Madariak
45
45
0
73
69
Anana
25
7
30
0
57
12

80
59
50
57
46
50 10-20
84
69
59
59
57
75
35
10
54
0
6
21
18
-

-

Biotina

Folazina

B6 bitamina

Azido pantotenikoa

C bitamina

Niazina

Erriboflabina

Tiamina

Elikagaia

Karotenoa

Bitamina-galerak (%)

40
54
78
67
55
-

3. IV. taula. Bitamina-galera esterilizatutako elikagai ontziratuetan
(aurreprestakuntzan eta galdarraztatzean gertatutako galerak barne).
Iturria: Burger, 1982; De Ritter, 1982; March, 1982; Rolls, 1982.

B. HOTZ-TRATAMENDUAK
Gizakiak antzinatik erabili ditu elurra eta izotz naturala elikagaiak kontserbatzeko. Hotzaren eraginez, mikroorganismo-populazioa murriztu egiten da (guztiak
hiltzera heldu gabe; mikroorganismo patogeno gehienak bai, baina hondatzaile
batzuk eta esporak ez) eta entzimen aktibitatea ere gutxitzen da (tenperatura 10 ºC
jaitsita, erreakzio baten abiadura erdira jaisten da). Hau oso garrantzitsua da,
hotzetik tenperatura epelagoetara ateratako elikagaiek, beroarekin tratatutakoek
baino mikrobio-karga handiagoa izaten dutelako.
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Beste kontserbazio-metodoekin konparatuta, hotz-tratamenduak desberdinak
dira, hozte-tenperaturek ez dutelako elikagaien egonkortasun kimikorik ezta
mikrobiologikorik lortzen. Hau da, hotzaren eragina mantentzen da elikagaia hozteedo izozte-tenperaturatan dagoen bitartean, ez luzeagorik. Hortaz, funtsezkoa da
hotz-katea bermatzea, produktua ekoizten den momentutik kontsumora arte
(biltegiratzean, garraiatzean, dendan, etxean, eta abar).
Aplikatutako hotzaren tenperatura-tartearen arabera, jakiak bi eratan
kontserba daitezke: hoztea eta izoztea (eta ultraizoztea).
B.I. HOZTEA
Epe laburrerako kontserbazio-metodo honetan, jakia –1 ºC / +8º C tenperatura-tartean mantentzen da, entzimen aktibitatea eta mikroorganismoen hazkundea
gutxitzeko. Hozte-tenperaturetan mikroorganismo patogeno batzuek haztea daukatenez (Clostridium botulinum, Yersinia enterocolitica, Salmonella enteriditis,
Vibrio parahaemolyticus…), jakiak hoztean eta hotz-kate osoan zehar haien
maneiatze egokia bermatu behar da.
Hoztutako elikagaiek jatorrizko ezaugarri organoleptiko eta nutritiboak
nahiko ondo mantentzen dituztenez, kontsumitzaileak gehienetan «freskotzat» eta
«osasungarritzat» dauzka.
Hiru hozte-tenperatura tarte ezartzen dira jakiak kontserbatzeko:
• –1 ºC eta +1 ºC tartean: arrain eta haragi freskoa, arrain eta haragi ketuak…
• 0 ºC eta +5 ºC tartean: esnea, jogurta, prestatutako entsaladak, jaki erreak,
pasta freskoa, sopa eta saltsa freskoak, pizza…
• 0 ºC eta +8 ºC tartean: kozinatutako arrain- eta haragi-platerak, gurina,
margarina, fruta-zukua, ondutako gazta…
Aipatu legez, hozteak ia ez ditu elikagaien ezaugarri nutritiboak ezta organoleptikoak aldatzen, eta aldatzekotan, arruntena da gogortzea, gantzen solidotzeagatik. Are urriagoak dira kolore-aldaketak (askotan iluntze entzimatikoagatik), lipolisia, usain-aldaketak edo balio nutritiboaren galera.
Sukalde profesionaletan eta elikagaigintzan jaki bakoitzaren hozte-tenperatura bermatzeko, funtsezkoa da hozkailuetan eta hozte-ganberetan tenperatura-gorabeherarik ez gertatzea. Horregatik, ez dago bero diren janari kozinatu berriak
sartzerik ezta atea sarritan irekitzerik ere; bestela tenperatura orokorra igoko da eta
jadanik hoztuta dauden elikagaiak berotuko dira (horrek mikrobioen hazkundeari
laguntzeaz gain, ezaugarri organoleptikoak eta nutritiboak alda ditzake).
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B.II. IZOZTEA
Epe luzerako kontserbazio-metodo honetan elikagaia bere izozte-tenperaturaren azpitik (–18 ºC) dago eta ur gehiena egoera likidotik solidora pasatzen
da. Elikagaiaren ura –4 ºC azpitik izoztu ohi da, disolbatutako gatz eta substantziek
izozte-puntua jaisten dutelako (0 ºC-tik –4 ºC-ra). Hortaz, izozketaren oinarria uredukiaren egoera fisikoa aldatzea da. Horrela, mikroorganismoen % 50-80 hiltzen
dira (bakterioen esporak eta mikroorganismo hondatzaile batzuk mantentzen dira),
bizirik irauten dutenentzat erabilgarria den ur-edukia (ur-jarduera aw) murrizten da
eta entzimen aktibitatea gutxitzen da (barazkien eta fruten kasuan, inhibizio osoa
lortzeko, izoztu baino lehen galdarraztatu egiten dira).
Aipatu behar da badagoela elikagaietan izoztu ezin daitekeen ur kantitate bat,
elikagaiaren beste osagaiekin estuki lotuta dagoena. Barazki eta frutetan –4 ºC-an
izoztu ezin den ur hori % 6 inguru izan daiteke, eta haragietan % 8-10. Tenperatura
jaisten bada, portzentaje hori txikiagotu egin daiteke (–18 ºC-an uraren % 99
izozten da). Halaber, izotzaren bolumena urarena baino % 9 handiagoa denez,
janariak izoztean dilatatzen dira eta horregatik normalean janari izoztuak girotenperaturakoak baino bolumen handiagoa izaten du.
Hoztearen kasuan bezala, izoztutako jakiak kontsumitzaileak «freskotzat» eta
«osasungarritzat» hartzen dituenez, azken urteetan haien kontsumoa asko handitu
da, izozkailu-kamioien eta etxeko izozkailuen zabaltzeak lagunduta.
Izozten diren elikagaien artean hauek daude, bakoitzak bere iraupenarekin
(ikusi 3.V. taula):
• Frutak: marrubiak, laranjak, mugurdia, andere-mahatsak… (osoak, zatituak
edo zukuetan).
• Barazkiak: ilarrak, lekak, artoa, espinakak, bruselazak, patatak…
• Arrainak eta itsaskiak: bakailaoa, ganbak, karramarroak… (osoak, xerrak,
arrautzeztatuak).
• Haragiak eta hestebeteak: txahala, bildotsa, hegaztiak, saltxitxak, hanburgesak… (kanala edo zatiak).
• Prestatutako produktuak: ogia, tartak, pizzak, izozkiak, kozinatutako
platerak…
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Elikagaia
Txahala osoa
Txikitutako
txahala
Arkume osoa
Txerri osoa
Hirugihar-xerrak
Oilasko osoa
Gibela
Lekak
Azalorea
Ilarrak
Espinakak
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Tenperatura eta iraupena (hilabeteak)
–7 ºC
–12 ºC
–18 ºC
–24 ºC
8
15
24
1
0,4
1
0,76

6

10

15

18
6
12
9
4
3,1
2
3
1,9

24
10
12
18
12
9,8
9,7
10,1
6,2

>24
15
12
>24
18
-

3.V. taula. Barazkien eta haragien iraupena izozte-tenperaturetan.
Iturria: Guadagni, 1968; Evans eta James, 1993.

Elikagai izoztuen bizitza erabilgarriaren iraupena izozte-abiaduraren eta eratutako izotz-kristalen tamainaren araberakoa da. Izan ere, jakietan izotz-kristalen
eraketa mailakakoa da, eta progresio horren azkartasunaren arabera, elikagaien
aldaketa organoleptikoak eta nutritiboak sakonagoak edo ahulagoak izango dira
(ikusi 3.6. irudia). Izozketa motela baldin bada, tamaina handiko kristal gutxi
sortzen dira, zeinek elikagaien egitura zelularra apurtu eta hondatze-abiadura handitu dezaketen, entzimen eta substratuen arteko kontaktua errazagoa baita. Aitzitik,
izozketa azkarra (ultraizozketa, gehienez 4 h) baldin bada, tamaina txikiko
kristal ugari sortzen dira, zeinek janariaren estruktura eta kalitatea mantentzen
duten. Izozte-abiaduraren eragina nabaritzen da batez ere landare-jatorriko
elikagaietan, haien egitura zelularra zurrunagoa delako.

3.6. irudia. Izozte-abiaduraren eragina elikagaien zeluletan: a) izozketa motela; b)
izozketa azkarra (ultraizozketa).

Sukalde profesionaletan elikagai kozinatu berrien tenperatura ahalik eta
azkarren jaisteko tenperatura-eraiskailua erabiltzen da (abatidor de temperatura
gaztelaniaz, ikusi 3.7. irudia). Ekipo horrek jakien tenperatura +70 ºC-tik –18 ºC-ra
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jaisten du oso denbora laburrean (gehienez 4 ordutan). Hozte-tenperaturak lortzeko
ere erabil daiteke (+70 ºC-tik +3 ºC-ra, gehienez 2 ordutan). Plater kozinatuak
ekoizten dituzten enpresetan askotan elikagaiak kozinatzeko ekipo berak, normalean marmitak edo zartagin baskulagarriak, badauzka integratuta tenperatura
eraisteko edo jaisteko mekasnimoa eta beso nahasgailu bat. Ekipo konbinatu hauek
azkarragoak eta seguruagoak dira, ekipo berean jakiak egosten, nahasten eta azkar
hozten edo izozten direlako. Elikagaigintzan askotan jakien izozketa azkarra egin
ondoren –35 ºC-an mantentzen dira, jakien ezaugarri organoleptikoak eta nutritiboak ahalik eta hobekien mantentzeko.

3.7. irudia. Tenperatura-eraiskailua.

Aurreko atalean hozketaren kasuan aipatu bezala, funtsezkoa da izozkailuetan
eta izozte-ganberetan tenperatura-gorabeherarik ez gertatzea. Ez dago bero diren janari kozinatu berriak sartzerik ezta atea sarritan irekitzerik ere; bestela tenperatura orokorra igoko da eta jadanik izoztuta dauden elikagaiak berotuko dira.
Horren ondorioz, izotz-kristalak desizoztu daitezke, eta gero, tenperatura berriro
jaisten denean, izotz-kristal berriak aurrekoen gainean sortuko dira, zeinek izotzkristalen tamaina handituko duen. Lehen azaldu bezala, honek elikagaien ezaugarri
organoleptikoak eta nutritiboak okerragotu ditzake.
Izozketan zehar, eta batez ere motela bada edo tenperatura-gorabeherak
badaude, elikagaian aldaketa batzuk gerta daitezke:
• Azaleko lehorketa: honek pisu-galera eta ontziaren barruan izotz zuriaren
sorrera eragiten du.
• Pigmentuen degradazioa: landare-jatorriko ehunak apurtzen badira, esaterako, kolore berdeko klorofila kolore marroiko feofitina bihurtzen da.
• Bitamina-galera: bitamina hidrosolubleak izozte-tenperaturetan suntsitu
daitezke (ikusi 3.VI. taula).

Elikagaiak kontserbatzeko prozesuak

87

• Entzimen hondakin-jarduera: frutetan eta gaizki galdarraztatutako barazkietan polifenoloxidasak iluntzea eragin dezake eta lipooxigenasak karotenoaren degradazioa eta usain eta zapore arraroen sorrera.
• Lipidoen oxidazioa: –18 ºC-an oso motela da, baina usain eta zapore
desatseginak sor ditzake.
Aldaketa hauek eta usain-aldaketak saihesteko, gehienetan elikagaiak izoztu
baino lehen ontziratzen dira.

Elikagaia

C bitamina

B1 bitamina

B2 bitamina

Niazina

B6 bitamina

Azido pantotenikoa

Karotenoa

Bitamina-galera (%) (–18 ºC-an)

Lekaka
Ilarraka
Txahal-xerrakb
Txerri-txuletakb

52
11
-

0-32
0-16
8
18

0
0-8
9
0-37

0
0-8
0
5

0-21
7
24
0-8

53
29
22
18

0-23
0-4
-

3.VI. taula. Zenbait elikagairen bitamina-galerak izozte-tenperaturetan
biltegiratzean (a12 eta b6 hilabetez). Iturria: Burger, 1982; Fennema, 1975.

Bukatzeko, komentatu behar da desizozte-prozesuak ere garrantzi handia
duela elikagaien kalitate eta segurtasunaren ikuspuntutik. Ezinbestekoa da desizoztea hozte-tenperaturan egitea, hau da, hozkailuan edo hozte-ganberetan. Girotenperaturan egiten bada, desizozte-exudatua ager daiteke (gehiago ehunak apurtuta badaude izotz-kristalengatik) eta mikroorganismoen hazkuntza gerta daiteke;
horrek intoxikazio-, infekzio- eta toxiinfekzio-arriskua handitzen du. Elikagaia
behin desizoztuta ez dago berriro izozterik, ikuspuntu mikrobiologikotik oso
arriskutsua delako (desizoztean mikrobio-karga handitu egin daiteke, gu konturatu
gabe).
C. UR-EDUKIA MURRIZTEA
Antzinatik erabilitako kontserbazio-metodoen artean ur-edukia murriztea
dago, zeinek erreakzio kimikoak moteldu eta mikroorganismoen aktibitatea gutxitu
egiten duen (ur-jarduera aw murrizten delako). Paleolitoko gizakiak, orain dela
400.000 urte, bazekien eguzkitan lehortutako haragiek, arrainek eta frutek bizitza
erabilgarri luzeagoa zutela. Metodo tradizional hori oinarritzat hartuta, gaur
egungo elikagai-industriek eta sukalde profesionalek beste metodo batzuk
erabiltzen dituzte: deshidratazioa edo lehortzea, liofilizazioa eta kontzentrazioa.
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Oro har, kontserbazio-metodo hauen abantailen artean aipatu behar da elikagaiaren pisua asko gutxitu egiten denez, biltegiratzea eta garraioa merkatu egiten direla
(esaterako, hamar tona esne tona bat esne-hauts bihurtzen dira) eta hainbat elikagairekin erabil daitezkeela: esnekiak, zerealak, haragiak, irinak, espeziak, frutak, kafea,
tea, txokolatea eta abar. Gainera, askotan honek elikagai berrien sorrera eragin du,
adibidez, berehalako zopak edo kafea, arrautza-hautsa, astronautentzako janaria…
Hala ere, ur-edukia murriztean oinarritutako kontserbazio-metodoek
desabantailak ere badauzkate: ezaugarri nutritiboak eta batez ere organoleptikoak
aldatzen dira (ehundura, kolorea, usaina sortzen duten konposatu lurrunkorrak
desager daitezke…), eta askotan energia-kontsumo handia behar da (hauen artean
metodo merkeenak elikagaiaren kalitatea gehien aldatzen dutenak dira).
Metodo hauen bidez kontserbatutako jakiak batzuetan dauden bezala
kontsumitzen dira, esaterako, lehortutako frutak; eta besteetan, kontsumitu baino
lehen berhidratatu egiten dira hasierako itxura lortzeko, adibidez, esne-hautsa.
C.I. LEHORTZEA
Deshidratazio-metodo hau elikagai bateko ur gehiena kontrolatutako beroketaren bidez lurruntzean datza, gehienetan aire beroari esker. Ur-edukiaren murrizketa
eguzkitan lehortzea baino sakonagoa denez, bizitza erabilgarria askoz luzeagoa da.
Aipatu bezala, aldaketa nagusia ezaugarri organoleptikoetan nabaritzen da,
batez ere, ehunduran (bolumena gutxitzen da eta gogorragoa da). Lipidoak,
bitamina liposolubleak, hidrosolubleak eta pigmentuak (karotenoak, antozianoak,
klorofila) oxida daitezke, zeinek kolore-aldaketa eta nutrienteen galera eragingo
dituen (ikusi 3.VII. taula). Halaber, Maillard erreakzioa eta iluntze entzimatikoa
gerta daitezke. Horietako aldaketa batzuk ekiditeko, askotan horrela deshidratatutako elikagaiak hutsean edo atmosfera berezietan ontziratzen dira, eta substantzia
antioxidatzaileak gehitzen zaizkie.

Frutak
Eguzkitan lehortutako pikuak
Atomizazioz lehortutako esnea
Danborrean lehortutako esnea
Txerria
Barazkiak

6
5

55
48
50-70
<10

0
42
<10

10
37
-

56
15
30
-

10
10
-

3.VII. taula. Deshidratazioak zenbait elikagaitan eragindako
bitamina-galera. Iturria: Calloway, 1962; Rolls, 1982.

Biotina

Azido folikoa

C bitamina

Niazina

B2 bitamina

Tiamina

Elikagaia

A bitamina

Bitamina-galera (%)

10
10
-
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C.II. LIOFILIZAZIOA
Deshidratazio-metodo honetan presio (hutsa) eta tenperatura baxuetan jakien
uraren sublimazioa lortzen da, hau da, ura egoera solidoan (izotza) egotetik gasa
(ur-lurrun) izatera pasatzen da zuzenean (beste metodoetan ez bezala, non lurrunketaren bidez likidotik gasera pasatzen den). Metodo hau kriodeshidratazioa
ere deitzen da. Liofilizatu baino lehen elikagaia beti izoztu egin behar da. Presio
eta tenperatura baxuetan egiten denez (beti uraren puntu hirukoitza baino baxuagoa, ikusi 3.8. irudia), tenperaturarekiko sentikortasun berezia duten elikagaiekin
erabiltzen da, aldaketa gutxi eragiten baitu (ikusi 3.VIII. taula).

3.8. irudia. Uraren fase-diagrama (4,58 mm Hg-ko presioaren gainetik,
ura hiru fasetan aurki daiteke: solidoa, likidoa edo gasa. Presio
horretatik behera, berriz, solido edo gas eran).
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Lehortze konbentzionala
Arrakastatsua erraz lehortzen diren
jakiekin (barazkiak eta zerealak)
Oro har ezegokia haragiekin
Tenperatura-tartea: 37-93 ºC
Presio atmosferikoan
Uraren lurrunketa (likidoĺlurrun)
Solutuen mugimendu handia
Jaki solidoetan kalte estrukturala eta
uzkurdura
Berhidratazio motela eta bukatugabea
Lehortutako partikula solidoek edo
porotsuek jatorrizko jakiak baino
dentsitate handiagoa
Normalean usaina eta aroma aldatu
Askotan kolore ilunagoa
Balio nutritiboa murriztuta
Ekoizpen-kostuak txikiagoak

Liofilizazioa
Arrakastatsua ia jaki guztiekin, baina
bakarrik aplikatuta beste metodoekin
zailtasunez lehortzen direnetan
Arrakastatsua haragiekin (gordina eta
egosia)
Tenperatura izozte-puntua baino baxuagoa
Presio baxuetan (27-133 Pa)
Uraren sublimazioa (solidoĺlurrun)
Solutuen mugimendu txikia
Kalte estrukturala eta uzkurdura oso
txikiak
Berhidratazio azkarra eta osoa
Lehortutako partikula porotsuek jatorrizko
jakiak baino dentsitate txikiagoa
Normalean usaina eta aroma mantendu
Askotan kolore berdina
Balio nutritiboa parekoa
Ekoizpen-kostuak handiagoak, ia lau aldiz

3.VIII. taula. Deshidratazio-metodoen arteko desberdintasun nagusiak.
Iturria: Fellows, 2000.

Liofilizazioan ezaugarri organoleptikoak eta nutritiboak ur-edukia murrizteko beste metodoetan baino askoz hobeto mantentzen dira: ehundura eta
estruktura molekularra gutxi aldatzen dira eta sortutako estruktura porutsu irekiari
esker (ikusi 3.9. irudia), berhidratazioa azkarra eta osoa da; tenperatura baxuetan
egiten denez, usainaren % 80-100 mantentzen da eta konposatu termolabilak ez
dira aldatzen… Kolpe mekanikotik babesteko eta estruktura porotsu honetan oxigenoa oso erraz sar daitekeelako, liofilizatutako jakiak gehienetan eraldatutako
atmosferetan ontziratzen dira. Produktu hauek 12 hilabete baino bizitza erabilgarri
luzeagoa daukate.

3.9. irudia. Liofilizatutako elikagaien estruktura porotsua.
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Hala ere, aipatu behar da prozesu hau luzea (4-10 ordu) eta oso garestia dela
(lehorketa konbentzionala baino 4 aldiz gehiago). Horregatik jaki garestiekin baino
ez da erabiltzen, esaterako, bidaia luzeetarako, mendirako edo astronautentzako
janariak, berehalako kafea…
Prozesu hau XX. mendeko 50eko hamarkadan garatu zen prozesu industrial
gisa, bai elikagaigintzan bai industria farmazeutikoan, nahiz eta antzinatik erabili
izan den. Amerikako inkek, esaterako, gauez elikagaiak izozten uzten zituzten
Andeetan eta goizeko lehen eguzki printzei eta presio atmosferiko baxuari esker,
izoztutako uraren sublimazioa gertatzen zen. Azken prozesu hori «liofilizazio
naturala» izenaz ezagutzen da.
C.III. KONTZENTRAZIOA
Ur-edukieraren murrizketaren bidezko kontserbazio-metodo hau elikagai
likidoei aplikatzen zaie, zeinek jatorrizko jariakortasuna mantenduko duten.
Deshidratazioan edo liofilizazioan, berriz, amaierako produktuak solidoak edo
erdi-solidoak dira, ur-eduki askoz txikiagoarekin.
Elikagaigintzan kontzentratzea asko erabiltzen da pisu- eta bolumen-galeren
ondorioz ondorengo biltegiratzea, garraioa eta banaketa merkeagoak direlako, eta
geroko berhidratazioa oso erraza delako. Era berean, jaki asko, esaterako esnea,
fruta-zukuak edo kafea, askotan aurre-kontzentratzen dira beste prozesu edo
tratamendu batzuk jasan baino lehen (izozketa, pasteurizazioa, esterilizazioa…),
maneiua errazteko.
Elikagai likidoak kontzentratzeko hainbat teknika erabil daiteke:
• Lurrunketa: gehien erabiltzen dena da. Beroketa kontrolatu baten bitartez
ur likidoa lurruntzen da, desiratutako solutuen kontzentrazioa lortu arte
(gehienez % 80koa). Zenbait jakirekin erabiltzen da: fruta-zukuak,
esnekiak, barazkiak, gatza eta azukrea fintzeko… Lehen lehortze-metodoan
aipatutako aldaketa organoleptikoak eta nutritiboak hemen ere gerta
daitezke.
• Izozketa: zehaztutako tenperaturan eta denboran, elikagaiaren ur likidoaren
zati bat izozten da, eta gero, eratutako izotz-kristal hauek zentrifugazioz
banatzen dira. Lurrunketa baino zailagoa da, egoera oso ondo kontrolatuta
egon behar delako izotz-kristalak ahalik eta puruenak izan daitezen.
Tenperatura baxuetan egiten denez, jakiaren kalitatea nahiko ondo
mantentzen da.
• Iragazkortasun selektiboko mintzak: presio altuak erabiltzen dira elikagai
likidoak iragazteko; horrela solutuak eta ura banatzen dira gehienez % 4045eko kontzentrazioak lortu arte. Tenperatura baxuetan egiten denez,
elikagaiaren kalitatea nahiko ondo mantentzen da eta lurrunik sortzen ez
denez, usaina ez da aldatzen. Eragozpen nagusia da mintzak zikintzea eta
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asetzea. Teknika hau elikagaigintzan gero eta gehiago erabiltzen da,
esnekiekin, fruta-zukuekin, ardoarekin eta abarrekin.
D. OINARRI FISIKOKO BESTE KONTSERBAZIO-METODO BATZUK
Atal honetan, oinarri fisikoa duten beste kontserbazio-metodo batzuk laburki
aztertzen dira: irradiazioa, argi-pultsuak (erradiazio ultramorea), mikrouhinak,
presio handiak, boltaje handiko pultsu elektrikoak, tratamendu ohmikoa, eremu
magnetiko oszilatzaileak eta ultrasoinuak. Hauetako batzuk nahiko berriak direnez
oraindik ez dira gehiegi erabiltzen elikagaigintzan ezta sukalde profesionaletan ere.
D.I. IRRADIAZIOA
Irradiazioa mundu osoan zehar erabiltzen da medikuen tresnak esterilizatzeko. 1905. urtean bi zientifiko britainiarrek elikagaiak kontserbatzeko patentatu
zuten, baina kontserbazio-metodo hau oraindik ez da oso ohikoa, eta Europan
elikagai gutxitan dago baimenduta (gaur egun estatuan bakarrik espezietan, eta
Belgikan, Frantzian, Italian, Holandan, Polonian eta Erresuma Batuan haragietan,
barazkietan, frutetan eta arrainetan ere). Gainera, legediak ezartzen du jaki
irradiatuen etiketetan adierazita egon behar dela tratamendu hau jaso dutela.
Hiru motatako erradiazio ionizatzaile aplikatzen dira: elektroi-sorta, γ-izpiak
eta X izpiak. Erradiazio ionizatzaileak elektromagnetikoak dira eta materia ionizatzeko ahalmena dute, hau da, atomoei elektroiak kentzeko nahiko energia. Hala
ere, elikagaiak kontserbatzeko erabiltzen diren dosiak legediak araututa daude eta
oso txikiak dira (Europan 10 kGy, kilogray, gehienez). Irradiazio honek mikroorganismoak, intsektuak eta entzimak suntsituko edo gutxituko ditu, baina elikagaia
ez da erradioaktibo bihurtuko. Gainera, begetalen heltzea eta kimuen agertzea
kontrolatzeko balio du.
Beste kontserbazio-metodo batzuekin alderatuta, irradiazioak abantaila
hauek ditu:
• Elikagaia berotzen ez denez, ez du aldaketa organoleptiko handirik jasaten.
Galera nutritiboak ere beste tratamenduetan gertatzen direnen antzekoak
dira (ikusi 3.IX. taula).
• Ontziratutako eta izoztutako jakiak irradiatzea badago.
• Araututako dosietan ez du hondakin erradioaktiborik uzten elikagaian
(horregatik erabiltzen da askotan fungiziden ordez, espezien, kakaoaren eta
kafearen kasuan).
• Gehigarri kimikoen erabilera gutxitzen du, irradiazioarekin nahiko delako
bizitza erabilgarria luzatzeko.
• Elikagaia osotasunean tratatzen da, hau da, toki guztietan berdin.
• Prozesua automatikoki kontrolatzen da eta oso energia eta eskulan gutxi
behar da.
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Bitamina
Tiamina
Erriboflabina
Piridoxina
Azido nikotinikoa
Azido pantotenikoa
Biotina
Azido folikoa
A bitamina
D bitamina
K bitamina
B12 bitamina
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Bitaminen kontzentrazioa (mg/kg pisu lehorra)
Izoztua
Esterilizazioa
Elektroiekin
Ȗ-irradiazioa
(kontrola)
(beroa)
irradiatua
2,31
1,53
1,57
1,98
4,32
4,60
4,46
4,90
7,26
7,62
5,32
6,70
212,9
213,9
197,9
208,2
24,0
21,8
23,5
24,9
0,093
0,097
0,098
0,013
0,83
1,22
1,26
1,47
2716
2340
2270
2270
375,1
342,8
354,0
466,1
1,29
1,01
0,81
0,85
0,008
0,016
0,014
0,009

3.IX. taula. Bitaminen kontzentrazioen konparaketa oilaskoa esterilizatzean
eta irradiatzean (58 kGy, 25 ºC). Iturria: Satin, 1993.

Alabaina, irradiazioak eragozpenak ere baditu:
• Instalazioak eraikitzea eta mantentzea oso garestia da (gaur egun estatuan
bi baino ez daude).
• Mikroorganismo batzuek irradiazioarekiko erresistentzia gara dezakete.
• Ez dago irradiatutako elikagaia detektatzeko sistema analitikorik (baimendurik gabe egiten bada, zaila da detektatzea).
• Kontsumitzaileek ez dituzte elikagai irradiatuak gehiegi onartzen, erradioaktibitatearekin eta industria nuklearrarekin erlazionatzen dituztelako
(zentzurik gabe arautegia betetzen bada!).
Desabantaila hauengatik eta elikagaiak kontserbatzeko beste metodo asko
daudelako, irradiazioa oraindik ez da gehiegi erabiltzen.
D.II. ARGI-PULTSUAK
Nahiko berria den kontserbazio-metodo hau erradiazio ultramoreko (UV)
argi-pultsuak erabiltzean datza. Erradiazio hau ez-ionizatzailea da eta 200-1000 nm
bitarteko uhin-luzerakoa. Intentsitate handiko (0,01-50 J/cm2) eta iraupen txikiko
(1 µs- 0,1 s) argi-pultsu hauek flash indartsu moduan aplikatzen dira elikagaien
azalean (1-20 flash/s).
Argi-pultsuek mikroorganismoen eta entzimen inaktibazioa eragiten dute,
baina argi honen barneratze-gaitasuna txikia izanik, bakarrik elikagaien azalean.
Hainbat elikagairi aplika dakieke (ontziratuta badaude ere, ontzia gardena bada):
barazkiak, frutak, ogia, haragia… Era berean, elikagaigintzako ontziratzeko materialak eta ekipoak desinfektatzeko erabil daiteke (horrela desinfektatzaile kimikoen
hondakinak ekiditen dira).
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D.III. MIKROUHINAK
Mikrouhinak espektro elektromagnetikoko erradiazio mota bat dira, elikagaiak
berotzeko ahalmena dutenak. Mikrouhinen igorpenaren eraginpean ur-molekulak,
dipolo elektrikoak direnez, uhinen norabiderantz orientatzen dira. Mikrouhinen
eremu elektrikoaren polaritatea segundoko 5000 milioi aldiz aldatzen denez, batbatean ur-molekulen astinketa bortitza sortzen da, haien orientazioa polaritatearekin batera aldatzen baita. Horrek beroa sortzen du eta gainerako molekuletara doa,
kontaktuz; horregatik berotzen da elikagaien masa hain azkar. Mekanismo hau
dela eta, mikrouhinek janarian sortzen duten beroa elikagaiaren ur-kantitateak
zehazten du. Gauzak horrela, mikrouhinek eragindako gehienezko tenperatura
uraren irakite-puntua da (100 ºC itsas mailan). Bero honek mikroorganismo asko
suntsitzen (esporak ez) eta entzimak inaktibatzen ditu.
Elikagaigintzan erabiltzen diren mikrouhinak, hain potentzia handikoak
direnez, jakiak berotzeko eta egosteko ez ezik, kontzentratzeko, liofilizatzeko,
deshidratatzeko, pasteurizatzeko, esterilizatzeko, desizozteko eta abar ere erabil
daitezke.
D.IV. PRESIO HANDIAK
Kontserbazio-metodo honetan elikagaia presio handien eraginpean jartzen da
mikroorganismoak eta entzimak inaktibatzeko (esporak mantentzen dira). Presio
hidrostatiko hauek 4000-9000 bar-ekoak dira, baina jakiaren alde guztietatik batera
ezartzen direnez, ez da deformatzen (elikagaia uretan murgilduta dago, zeinek
presioa uniformeki transmititzen dion). Tratamenduaren denbora minutuetatik
orduetara alda daiteke eta tenperatura –20 ºC-tik +90 ºC-ra.
Eragozpenen artean, aipatu beharra dago mikroorganismo batzuek bizirik
iraun dezaketela, entzima guztiak ez direla inaktibatzen eta beste metodo batzuekin
konparatuta garestiago ateratzen dela.
Ezaugarri organoleptikoei eta nutritiboei dagokienez, lipidoak oxida daitezke,
eta proteinen eta karbohidratoen egitura desegin daiteke, zeinek ehundura aldatuko
duen. Hala ere, bitaminak oso ondo mantentzen dira, beste tratamendu termikoetan
baino hobeto, eta horregatik fruta-zukuetan gero eta gehiago erabiltzen da.
Hainbat elikagai kontserbatzeko erabiltzen da, esaterako, urdaiazpiko egosia,
fruta-zukuak, marmeladak, saltsak eta abar.
D.V. BOLTAJE HANDIKO PULTSU ELEKTRIKOAK
Mikrosegundoak irauten duten boltaje handiko pultsu elektrikoek elikagaien
mikroorganismoak suntsitzeko ahalmena dute (elektrizitateak zelulen mintzetan
poroak sorraraziz), ezaugarri organoleptikoak eta nutritiboak ia aldatu gabe.
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Kontserbazio-metodo hau bakarrik jaki likidoetan erabilgarria da, esaterako,
esnea edo fruta-zukuak, eta giro- edo hozte-tenperaturan aplikatzen da. Oraindik
fase esperimentalean dago.
D.VI. BEROKETA OHMIKOA
Kontserbazio-metodo honetan korronte elektriko batek elikagai eroale bat
zeharkatzen du eta horrek erresistentzia sortzen duenez, elikagaiaren barruan beroa
sortzen da (Joule efektua), zeinek jakiaren bizitza erabilgarria luzatuko duen.
Beroketa honen intentsitatea jakiaren konduktibitatearen araberakoa izango da, hau
da, elikagaiaren konposizioaren araberakoa.
Abantaila nagusiak beroketaren azkartasuna eta homogeneotasuna dira.
Gainera, ezaugarri organoleptikoak eta nutritiboak nahiko ondo mantentzen dira.
Eragozpen handiena da ezin erabil daitekeela edozein produktutan (esaterako,
erabiltzen da saltsekin, arrautza likidoarekin eta abarrekin).
D.VII. EREMU MAGNETIKO OSZILATZAILEAK
Kontserbazio-metodo honetan plastikozko ontzietan ontziratutako elikagaia
eremu magnetiko oszilatzaile baten eraginpean jartzen da (1-100 pultsu, 25 µs-10 s,
5-500 KHz), zeinek zelulen azido desoxirribonukleikoa (ADNa), proteinak eta
dipolo elektrikoak diren molekulen lotura kobalenteak apurtzen dituen. Horrela
mikroorganismoak inaktibatzen dira, jakien tenperatura igo gabe mikrouhinen
kasuan eremu magnetikoak ere aplikatzen dira, baina beroa sortzen da eta horrek
kontserbazioa eragiten du.
Teknologia hau nahiko berria da eta oraindik jaki gutxirekin erabiltzen da:
fruta-zukuak, haragiak, kozinatutako platerak…
D.VIII. ULTRASOINUAK
20 MHz-etik gorako soinuak izaten dira, giza entzumenak atzeman ezin
dituenak. Haien bidezko kontserbazioa oraindik fase esperimentalean dago eta
entzimen eta mikroorganismoen inaktibazio eraginkorra lortzeko, presioarekin eta
beroarekin konbinatzen da.
3.5. KONTSERBAZIO-METODO KIMIKOAK
Kontserbazio-metodo kimikoetan elikagaiei hainbat substantzia gehitzen zaizkie
haien bizitza erabilgarria luzatzeko. Oro har, mikroorganismoen aurkako jarduera
duten edo lipidoen oxidazioa eragozten duten substantziak dira. Betidanik egon eta
erabili izan dira gehigarriak kontserbazio-metodo tradizionaletan, esate baterako
gatza, azukrea, ozpina, alkohola… Konposatu kimikoak dira eta gehiegizko kontzentrazioetan toxikologikoki arriskutsuak direnez, gaur egun erregulazio hertsia
dute. Ezin da erantsi nahi hainbat, legeak arautzen baitu zein eta zenbat, eta etiketan
azaldu behar da erantsi zaiona. Gainera, gehigarri baten erabilera onartzeko azterketa toxikologiko ugari egin behar dira. Onartuta dagoen bakoitza «E-zenbakia»
ikurraren bidez ere izendatzen da.
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Zenbait helbururekin erabiltzen diren gehigarrien zerrendan hauek biltzen
dira: koloratzaileak; kontserbatzaileak; antioxidatzaileak eta sinergikoak; emultsionatzaileak, egonkortzaileak, loditzaileak eta gelifikatzaileak; azidifikatzaileak eta
azidotasunaren zuzentzaileak; antimalutatzaileak; zapore-indartzaileak; aparraren
kontrakoak; edulkorante artifizialak; almidoi modifikatuak; gasifikatzaileak eta
besteak. Haien artean, elikagaigintzan jakien bizitza erabilgarria luzatzeko bi gehigarri mota erabiltzen dira: kontserbatzaileak eta antioxidatzaileak (ikusi 3.X. taula).
Kontserbatzaileak
E200 Azido sorbikoa
E202 Sorbato potasikoa
E203 Sorbato kaltzikoa
E210 Azido bentzoikoa
E211 Bentzoato sodikoa
E212 Bentzoato potasikoa
E213 Bentzoato kaltzikoa
E214 Etil p-hidroxibentzoatoa
E215 Etil p-hidroxibentzoato sodikoa
E218 Metil p-hidroxibentzoatoa
E219 Metil p-hidroxibentzoato sodikoa
E220 Sufre dioxidoa
E221 Sulfito sodikoa
E222 Sulfito azido sodikoa
E223 Metabisulfito sodikoa
E224 Metabisulfito potasikoa
E226 Sulfito kaltzikoa
E227 Sulfito azido kaltzikoa
E228 Sulfito azido potasikoa
E234 Nisina
E235 Natamizina
E239 Hexametilentetramina
E242 Dimetil dikarbonatoa
E249 Nitrito potasikoa
E250 Nitrito sodikoa
E251 Nitrato sodikoa
E252 Nitrato potasikoa
E280 Azido propionikoa
E281 Propionato sodikoa
E282 Propionato kaltzikoa
E283 Propionato potasikoa
E284 Azido borikoa
E285 Tetraborato sodikoa, borax
E1105 Lisozima

Antioxidatzaileak
E300 Azido askorbikoa
E301 Askorbato sodikoa
E302 Askorbato kaltzikoa
E304 Azido askorbikoaren gantz-azidoen
esterrak:
(i) Askorbil palmitatoa
(ii) Askorbil estearatoa
E306 Tokoferol askodun estraktua
E307 Alfa-tokoferola
E308 Gamma-tokoferola
E309 Delta-tokoferola
E310 Propil galatoa
E311 Octil galatoa
E312 Dodecil galatoa
E315 Azido eritorbikoa
E316 Eritorbato sodikoa
E319 Terbutilhidrokinona, THBQ
E320 Butilhidroxianisola, BHA
E321 Butilhidroxitoluola, BHT
E586 4-Hexilresorzinola

3.X. taula. Elikagaigintzan erabilitako kontserbatzaile eta antioxidatzaile batzuk.
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A. KONTSERBATZAILEAK
Hauen funtsa mikroorganismoen hazkundea saihestea da. Azido organikoak
eta beraien gatzak zein nitritoak, nitratoak eta sufredun konposatuak dira gehien
erabiltzen direnak.
Azido organikoak
Elikagaigintzan erabilienak hauek dira:
• Azido bentzoikoa (E-210): azido moduan baino sarriago erabiltzen dira
sodio bentzoatoa eta azido parahidroxibentzoikoaren esterrak (parabenoak).
Asko erabiltzen da nahiko eraginkorra eta aldi berean merkea delako.
Desabantailen artean aipatu behar da zapore idorgarri desatsegina ematen
duela eta bere toxikotasuna txikia bada ere, beste kontserbatzaileena baino
pixka bat handiagoa dela. Edari freskagarrietan, fruta-zukuetan, esnekietan,
gozogintzako produktuetan, landare-kontserbetan, marmeladetan eta
saltsetan gehitzen da.
• Azido sorbikoa (E-200): azido 2,4-hexadienoiko ere deitzen da. Begetaletan aurkitzen da baina gehigarri moduan erabiltzeko sintesi kimikoaren
bidez lortzen da. Oso toxikotasun gutxi dauka, baina aurrekoa baino
garestiagoa da. Produktu koipetsuetan, esne eta esnekietan, hestebeteetan,
ogian, arrainetan, edarietan (nagusiki ardoetan), fruitu lehorretan eta
olibetan erabiltzen da.
• Azido propionikoa (E-280): azido propanoikoa ere deitzen da. Gehinetan
azido honen kaltzio- eta sodio-gatzak erabiltzen dira, okintzako produktuetan, opiletan, gatzetan, txokolatean eta frutetan.
Sufredun konposatuak
Talde honetako gehigarri garrantzitsuenak anhidrido sulfurosoa (SO2, E-220)
eta sodio, potasio, kaltzio sulfitoa eta metabisulfitoa dira (E-221-228). Erromako
zibilizazioan jadanik anhidrido sulfurosoa erabiltzen zuten ardoa kontserbatzeko,
baina dosi altuetan toxikotasun-arazoak sor ditzakeenez, gaur egun bere erabilera
oso kontrolatuta dago. Sufredun konposatu hauek fruta-zukuak, ozpina, sagardoa,
ardoa, garagardoa, landare-kontserbak eta abar kontserbatzeko erabiltzen dira.
Haatik, nahiz eta kontrolatuta izan, asmatikoen % 8an erreakzio alergikoak sor
ditzakete.
Konposatu hauek antioxidatzaileak ere badira.
Nitritoak eta nitratoak
Nitritoak eta nitratoak eta haien sodio- eta potasio-gatzak (E-249-252)
haragikiak eta hestebeteak kontserbatzeko erabili dira Erromako zibilizaziotik, edo
agian, lehenagotik. Haien erabilerari dagokionez nahiko eztabaida dago, kon-
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tzentrazio altuetan badaude intoxikazio larriak eta nitrosamina kartzinogenikoak
sor daitezkeelako. Hala ere, botulismo gaixotasunaren aurka oso eraginkorrak
direnez, legediaren arabera elikagai batzuen segurtasuna bermatzeko beharrezkoak
dira.
B. ANTIOXIDATZAILEAK
Hauen helburua produktuen lipidoen oxidazio-prozesuak oztopatzea da, batez
ere elikagai koipetsu edo oliotsuetan. Naturalak (E bitamina edo tokoferola E-306309, C bitamina edo azido askorbikoa E-300-304…) zein sintetikoak (butilhidroxianisola BHA, E-320, butilhidroxitoluenoa BHT, E-321…) izan daitezke.
Haragikietan, olioetan, okintzako produktuetan, kontserbetan eta abarretan erabiltzen dira.

4. Elikagaien aurreprestakuntza: giro-tenperaturan
egiten diren sukaldaritza-eragiketak

Lehenengo gaian aipatu bezala, Sukaldaritza-teknologiaren helburua plater
kozinatuen elaborazioa da, non gerta daitezkeen prozesu fisikoen eta kimikoen
azterketa zientifikoa egiten den eta lan egiteko eta janaria manipulatzeko egoera
aproposenak ezartzen diren. Horretarako, era egokian nahastutako elikagaiek berotratamendua jasaten dute, hainbat motatakoa izan daitekeena, adibidez, labean
erretzea, frijitzea, hutsean egostea, eta abar. Bai etxeko sukaldaritzan, bai enpresasukaldaritzan, askotan jakia aurreprestatu egin behar da bero-tratamendua jaso
baino lehen.
Oro har, elikagaien aurreprestakuntza hau giro-tenperaturan egiten diren
sukaldaritza-eragiketetan datza, zenbait helbururekin: zati ez-atseginak edo jan
ezin direnak kentzea, atalen tamaina murriztea, ezaugarri teknologiko konkretuak
lortzea, osagaiak nahastea… Etxeko sukaldaritzan eragiketa hauek giro-tenperaturan
egiten dira; hala ere, enpresa-sukaldaritzan jakien hondatzea saihesteko batzuetan
hozte-tenperaturan egiten dira, adibidez, sukalde profesional handietan askotan
badago aurreprestakuntza egiteko hozte-gela bat, non tenperatura beti +18 ºC
baino baxuagoa den (ikusi 2. gaia).
Sukaldaritza-eragiteka hauek edozein elikagaitan modu berean aplika
daitezkeela ematen badu ere, elikagai mota bakoitzean modu espezifikoan egin
behar dira. Esaterako, sukaldariak labanarekin mozteko trebetasuna eduki behar
duen arren, ez ditu modu berean moztuko barazki bat, haragia edo arrain zati bat.
Ikuspegi orokor batetik, jakiak aurreprestatzeko giro- edo hozte-tenperaturan
egindako sukaldaritza-eragiketak bi taldetan sailkatzen dira, non helburuak oso
desberdinak diren:
• Hautatzeko, garbitzeko eta tamaina murrizteko eragiketak: garbiketa,
zuritzea eta moztea.
• Osagaiak batzeko eragiketak, hainbat xede dituztenak: osagaien nahasketa
homogeneoa, ehundura bereziak lortzea (emultsioa, aparra edo mousse,
oraketa), likidoak loditzea (loditze-pozesua) eta ehunak biguntzea edo
aroma berezia lortzea (marinatuak).
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4.1. HAUTATZEKO, GARBITZEKO ETA TAMAINA
MURRIZTEKO ERAGIKETAK
Elikagai mota bakoitzarekin hainbat sukaldaritza-eragiketa erabiltzen dira, hau da,
ez da modu berean egiten barazkien, haragien eta arrainen aurreprestakuntza.
A. HARAGIA
Behikiei, txerrikiei, ardikiei eta ahunzkiei askotan beharrezkoa da osasuntsuak eta estetikoki aproposak ez diren atalak kentzea: hezurrak, gantza, zainak,
tendoiak…
Oro har, ez da komenigarria haragia uretan garbitzea, horrela bitaminak eta
mineralak ere gal daitezkeelako; gainera, garbiketa horren ondorioz haragia lehor
daiteke. Beharrezkoa izatekotan, zapi batekin garbitzea nahikoa da eta justu egosi
baino lehen.
B. ARRAINA
Arrainen kasuan, hautatzeko, garbitzeko eta tamaina murrizteko eragiketak
nahiko bereziak dira:
• Hegatsak eta burua moztea: hegatsena buztanetik burura egiten da;
lehenik, arrainaren bizkarraldea gorantz izanda, bizkar-hegatsa kentzen da;
bigarrenik, buelta emanda, uzki-hegatsa, sabel-hegatsa eta bular-hegatsa
kentzen dira; eta batzuetan isats-hegatsa ere (ikusi 4.1. irudia).

4.1. irudia. Arrainen hegats motak eta operkulua.

• Ezkatak kentzea: buztanetik burura garbitzen dira, hau da, ezkatek duten
zentzuaren kontra. Arreta handiz egin behar da arrainaren azala ez kaltetzeko.
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• Erraiak eta zakatzak kentzea: arrain motaren arabera egiteko era desberdina da. Arrain biribiletan ezkerreko operkuluan (zakatzak estaltzen
dituen buruko hezurra) zehar egiten da, buruaren eta zakatzen artean,
sabela urratu ez dadin (bestela, egosi ondorengo itxura desegokia izango
litzateke). Arrain txikietan sabelean egindako ebaketa batean zehar egiten
da (uzkitik zakatzetaraino). Arrain lauetan gauza bera egiten da, baina
operkulua jaso ondoren.
• Zuritzea: arrain batzuen kasuan, esaterako, mihi-arraina, itsas zapoa eta
aingira, beharrezkoa da azala kentzea. Tamaina handiko molusku
zefalopodoei erraiak, begiak eta azala kentzen zaizkie. Aitzitik, txikiak
direnean (adibidez, txipiroiak), azala ez da kentzen.
• Xerratzea: arrainen aurreprestakuntzaren etaparik zailentzat hartzen da eta
bakarrik egosketa-metodo batzuetarako egiten da.
C. BARAZKIAK
Barazkien aurreprestakuntzan hiru eragiketa nagusi egiten dira: zuriketa,
garbiketa eta tamainaren murrizketa.
Zuriketa edo jan ezin diren atalak kentzea
Horrela barazkien itxura eta elikagarritasuna asko hobetzen dira eta prozesatu
nahi ez diren zatiak alde batera uzten dira (letxugen eta azaloreen kanpoko
hostoak, pataten azala…), zeinek denbora eta gastua murrizten duen. Barazki
batzuetan baztertzen den portzentajea nahiko altua da, esaterako, % 47 zainzurietan, % 20 azetan eta % 18 tomateetan. Aipatu behar da zuritzeko erabilitako
teknikaren arabera, kendutako portzentajea alda daitekeela, adibidez, patatak zuritu
baino lehen egosten badira, ondorengo zuriketa askoz errazagoa da eta gainera
hondakinak % 6 murrizten dira.
Barazkien eta fruten jan ezin diren atalak kentzerakoan bi faktore garrantzitsu
hartu behar dira kontuan:
• Nutrienteen distribuzioa heterogeneoa dela: gehienak hosto bigun eta
leunenetan daude.
• Atal batzuk ezin direla bigundu: hostoen eta zurtoinen lignifikatutako
atalak, berotzen badira ere.
Garbiketa
Barazkien garbiketaren helburua gai kutsatzaileak kentzea da, hainbat motatakoak izan daitezkeenak (ikusi 4.I. taula). Funtsezkoa da eragiketa hau ondo egitea,
geroko elikagai-intoxikazioak saihesteko.
Garbiketarik onena azkarra eta ur-zorrotada hotz baten azpian egiten dena
da. Barazkiak uretan murgilduta uzten badira denbora luzez, nutriente hidrosolu-
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garriak galtzen dira (C, B taldeko bitaminak, mineral-gatz batzuk, eta abar).
Esaterako, bastoi moduan moztutako patatak uretan murgilduta 48 orduz uzten
badira, C bitaminaren edukia % 50 murrizten da, hau da, zeukatenaren erdia
galtzen da. Gainera, ur beroak nutriente hidrosolugarrien galera hori handitzen du.
Dena den, sukalde profesionaletan eta industrian, dirua eta ura aurrezteko,
barazkiak askotan ur hotzetan murgilduta garbitzen dira, baina oso azkar, ahalik
eta galera gutxien izateko.
Bukatzeko, lehen aipatutako abantailez gain, esan behar da elikagaigintzan
ondo egindako garbiketak makinaria matxuretatik babesten duela.

Metalak
Mineralak
Landareak
Animaliak
Produktu kimikoak
Mikroorganismoak

Gai kutsatzaileak
Torlojuak, txirbila…
Harea, lurra, koipea, harriak…
Hostoak, haziak, adarrak, oskolak…
Hezurrak, gorotzak, ileak, odola, intsektuak…
Hondakin fitosanitarioak, ongarriak…
Lizunak, legamiak, bakterioak…

4.I. taula. Barazkien garbiketan kentzen diren gai kutsatzaile mota batzuk.

Tamainaren murrizketa
Sukaldaritza-teknologian eragiketa hau funtsezkoa da ondorengoak hobetzen
edo erratzen dituelako, esaterako, osagaien nahasketa edo bero-tratamenduaren
eraginkortasuna. Elikagaiak zatitzeko edo mozteko sukaldeko tresna aproposak
erabili behar dira, hiru indar motarekin: konpresioa (adibidez, intxaur-hauskailu
batek erabiltzen duena), kolpekatzea edo talka egitea (esaterako, mailuak erabiltzen duena) edota zizaila (adibidez, artaziek erabiltzen dutena). Elikagai motaren
arabera, indar mota bat, bi edo hirurak beharko dira tamaina murrizteko; adibidez,
jaki bigunak mozteko zizaila nahikoa da, eta barazkiak mozteko (zuntz asko
dutenez) zizaila eta kolpekatzea.
Janarien tamaina murrizteak hainbat abantaila ditu:
• Elikagaiaren azalera/bolumen erlazioa handitu egiten da eta ondorioz, geroko bero-tratamendua azkartzen da, espezieen usainak kanporatzen dira…
• Geroko nahasketa homogeneoagoak lortzen dira, partikula guztiek tamaina
berdina izaten dutelako
Hala ere, abantailak ez ezik, tamaina murrizteak desabantailak ere baditu.
Hain zuzen ere, azalera/bolumen erlazioa handitu egiten denez, barazkiak mikrobiologikoki kutsatzeko eta oxidatzeko arrisku handiagoa izango du (bitaminen
galera gerta daiteke eta kolore arrea sor daiteke).
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4.2. OSAGAIAK BATZEKO ERAGIKETAK
Hautatzeko, garbitzeko eta tamaina murrizteko eragiketez gain, giro-tenperaturan
egiten diren beste sukaldaritza-eragiketak osagaiak batzekoak dira. Horien bidez
osagaiak batzen edo biltzen dira, hainbat xederekin: zaporedun konposatuak
homogeneoki banatzea, ehundura bereziak lortzea, ehunak biguntzea…
Oro har, osagaiak batzeko sei eragiketa aplika daitezke: nahasketa homogeneoa, emultsionaketa, aparra, oraketa, loditze-prozesua eta marinatzea.
A. NAHASKETA HOMOGENEOA
Nahasketa homogeneoaren helburua osagai guztien banaketa uniformea
lortzea da eta erabiltzen da, batez ere, saltsak egiteko.
Uniformetasun-maila nahasten diren osagaien araberakoa izango da. Solidoen
kasuan, konbinatu behar diren zatiek tamaina eta dentsitate berdintsua badute,
emaitza hobeak lortuko dira. Horrela ez bada, partikulak nahastu ondoren,
osagaiak apurka bereiz daitezke. Likidoak, ordea, errazago nahasten dira.
Zalantzarik gabe, antzeko tamaina, itxura eta dentsitatea dituzten osagaiek
nahasketa uniformeagoak sortzen dituzte.
Nahasketa arreta handiz egin behar da, batzuetan nahastean konposatu
kimikoek erreakzionatzen dutelako eta ez desiraturako eraldaketa fisikoak eta
kimikoak eragiten dituztelako.
B. EMULTSIONAKETA
Nahastezinak diren bi likido oso ondo nahasten dituen prozesua da, normalean ura eta olioa. Likidoetako bat (fase etena, barreiatua edo barne-fasea deitzen
dena) tanta edo globulu txikitan, zientifikoki mizeletan, barreiatzen da beste
likidoan (fase jarraitua, barreiatzailea edo kanpo-fasea deitzen dena),
aplikatutako kanpoko indar bati esker.
Emultsioa sistema koloidal bat da eta bi eratakoa izan daiteke (ikusi 4.2.
irudia):
• Olioa uretan (O/U): fase etena olioa da, eta fase jarraitua ura. Horrelako
emultsioak esnea, esne-gaina, izozkiak eta maionesa dira.
• Ura oliotan (U/O): fase etena ura da, eta fase jarraitua olioa. Horrelako
emultsioak gurina eta margarina dira.
Fase jarraituarekin alderatuta, fase etenaren bolumena asko alda daiteke: % 2-3
esnean eta % 65-80 maionesa-saltsan.

104

Sukaldaritza-teknologia: sukaldaritza-prozesuen oinarri zientifikoak

4.2. irudia. Emultsio motak.

Bi likidoak nahastezinak izatearen arrazoia, haien ezaugarrietan datza: bata
hidrofilikoa da, hau da, uretan disolbagarria, eta bestea, ordea, hidrofobikoa
(lipofiloa), uretan ez-disolbagarria. Ondorioz, ez dira bata bestearekin nahasten eta
emultsioa nahiko ezegonkorra da (lehen aipatu bezala gehienetan ura eta olioa dira).
Gauzak horrela, emultsioa hiru mekanismoren bidez desegin daiteke:
• Jalkitzea edo sedimentazioa: faseak grabitateagatik bereizten direnean
(dentsitate desberdina baitute).
• Malutapena edo agregazioa: mizelak elkartzen direnean gertatzen da.
Globulu bakoitzak bere fasearteko mintza mantentzen badu ere, multzo
batean elkarrekin mugitzen dira.
• Koaleszentzia: mizelen fasearteko mintza apurtzen denean. Mekanismo hau
gertatu baino lehen, askotan aurreko biak gertatzen dira (sedimentazioa eta
agregazioa).
Horrelakorik saihesteko, funtsezkoa da emultsioaren egonkortasuna baldintzatzen duten faktoreak ezagutzea:
• Mizelen tamaina: emultsioa egonkortzeko fase etenaren mizelak ahalik eta
txikienak izan behar dira.
• Mizelen fasearteko indarrak (gainazaleko tentsio-indarrak): zenbat eta
handiagoak, hainbat eta zailagoa izango da emultsioa mantentzea.
• Fase jarraituaren biskositatea: zenbat eta biskosoagoa, orduan eta emultsio
egonkorragoa.
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• Bi faseen arteko dentsitate-ezberdintasuna: oso desberdinak badira, grabitatearen eragina nabarmenagoa izango da.
• Emultsionatzaileen presentzia: mota eta kantitatea.
Egonkortasuna bermatzeko azken faktore hori funtsezkoa denez, emultsionatzaileak osagaietan ez badaude, eransten dira. Gehigarri mota honek mizelak
inguratzen eta gainazaleko tentsio-indarrak gutxitzen ditu, zeinek koaleszentzia
fenomenoa gertatzea ekiditen duen. Emultsionatzaile hauek anfifilikoak (anfipatikoak) izatea dute bereizgarri, hau da, aldi berean zati hidrofiliko bat eta hidrofobiko beste bat. Modu horretan, olioaren eta uraren arteko faseartean kokatzen dira,
eta elkarren artean nahasgarriak ez diren bi faseak nahasketa uniforme gisa mantentzen dituzte (ikusi 4.3. irudia). Gainera, batzuetan emultsionatzaileek ez daukate
karga elektrikorik («ez ionikoak» izenekoak), baina beste batzuetan haien zati hidrofilikoak badauka: positiboa bada, «kationikoak» deitzen dira, eta negatiboa bada,
«anionikoak». Mizelek karga elektrikoa badute, haien artean aldarapen elektrostakikoak sortzen dira eta horrek emultsioaren egonkortasunari mesede egiten dio.
Emultsionatzaileei «surfaktatzaile» edo «eragile tentsioaktibo» ere esaten zaie.

4.3. irudia. Emultsionatzaileen betebeharra emultsio mota desberdinetan:
mizelen gainazaleko tentsio-indarrak murrizten dituzte.

Sukaldaritza-teknologian gehien erabiltzen den emultsionatzailea arrautzaren
gorringoan dagoen lezitina da (fosfatidilkolina ere deitzen da, ikusi 4.4 irudia,
grekoko ‘lekigos’ hitzetik dator, zeinek «arrautzaren gorringoa» esan nahi duen).
Adibidez, maionesa-saltsa prestatzeko erabiltzen da, azken finean arrautzaren
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gorringoak egonkortutako olioa uretan (O/U) emultsioa dena (ura gorringoan dago,
edo gehitutako ozpinean edo limoi-zukuan). Errezetari dagokionez, oro har maionesa-saltsa prestatzeko arrautzaren gorringoari (zeinen % 50 ura den) olio pixka
bat botatzen zaio eta irabiatzen da. Gorringoaren ura eta olioa nahastezinak badira
ere, pixkanaka olioa globulu txikitan uretan barreiatzen da, gorringoaren lezitinak
eta beste proteina anfifiliko batzuek egonkortuta. Hasierako maionesa likidoa
izanda, biskositatea handitzeko olio gehiago botatzen da, baina apurka (olio tanta
batzuk gehitzen dira eta irabiatzen da, beste olio tanta batzuk eta irabiatzen da…
eta horrela saltsa sendoagoa lortu arte). Mikroskopioan begiratzen bada, ikusiko da
nola globuluak (mizelak) gero eta gehiago eta txikiagoak diren, irabiatzen den
heinean apurtzen direlako (ikusi 4.5. irudia). Azkenean mizelak hain estu daudenez, sortutako maionesa-saltsa oso tinkoa eta lodia izango da. Emultsionatzaileei
esker maionesan fase eteneko olioa % 65 izan daiteke.
Haatik, olio gutxi pixkanaka gehitu beharrean, dena batera botatzen bada,
saltsa desegiten edo «mozten» da, alderantzizko emultsioa sortzen delako, hau da,
ura oliotan (U/O), ez dagoelako aukerarik olioa tanta oso txikitan uretan barreiatzeko.
Elikagai-industrian, batez ere, soja-hazietatik ateratako lezitina komertziala
erabiltzen da (kasu honetan lezitina beste fosfolipido batzuekin nahastuta dago,
esaterako, fosfatidil-etanolamina, fosfatidil-inositol eta fosfatidil-serina).

4.4. irudia. Lezitinaren estruktura kimikoa (fosfatidilkolina).

Beste sukaldaritza-aplikazio bat, ozpin-olio saltsa da, non ozpinaren urak eta
olioak emultsio bat sortzen duten. Bi faseak ez banantzeko, askotan ziape gehitzen
da, dauzkan eragile tentsioaktiboek emultsioa egonkortzeko.
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4.5. irudia. Oso tinkoa den maionesa-saltsa mikroskopioarekin ikusita
(gorringoaren eta ozpinaren uretan olio mizelak hain estu daudenez,
deformatzen dira, eta saltsa oso lodi geratzen da).

Gorringoaren lezitinaz edo ziapeaz gain, emultsionatzaileak mintz zelularretako fosfolipidoak izan daitezke, hainbat proteina tentsioaktibo, edo Allium
genereko barazkietan ere aurki daitezke, esaterako, baratxuria, porrua edo tipula.
C. APARRA
Gozogintzako produktu asko prestatzeko, esaterako, esne-gain harrotua edo elurpunturaino irabiatutako zuringoak, osagaiak batzeko beste sistema koloidal bat
erabiltzen da: aparra. Frantsesaren eragina dela-eta, askotan mousse ere deitzen da. Kasu honetan airezko burbuilak likido batean edo erdi-solido batean barreiatzen dira.
Emultsioetan bezala, aparra sortzeko kanpoko indar bat aplikatu behar da
(gehienetan airea sartzeko era irabiatzea da), eta koaleszentzia ekiditeko eta
airezko burbuiletan azaleko tentsio-indarrak murrizteko, gehigarri bat erantsi behar
zaio nahasketari: apar-eragilea (ahalmen tentsioaktiboa duena). Konposatu hauek
normalean proteinak dira, zein irabiatzean desnaturalizatzen diren eta airezko
burbuilen azalean kokatzen diren, sare elastiko baten moduan (zati hidrofobikoa
airezko burbuilari lotuta eta zati hidrofilikoa inguruneari). Gozogintzan gehien
erabiltzen direnak arrautzaren zuringokoak dira, zein elur-punturaino irabiatu
ondoren merengeak eta souffleak egiteko erabiltzen diren. Era berean, behi-albumina
serikoa, gelatina, kaseinak, gari-proteinak eta soja-proteinak erabil daitezke.
Aparretan zenbat eta fase jarraitu biskosoagoa eta airezko burbuilak txikiagoak, orduan eta egonkorragoak izango dira. Horregatik askotan arrautza-zuringoak elur-punturaino irabiatzean azukrea gehitzen da, biskositatea handitzeko
(ikusi 4.6. irudia).
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4.6. irudia. Arrautza-zuringoak elur-punturaino irabiatuta
azukrearekin (mikroskopioarekin ateratako irudia, apar likido bat da).

Beste sukaldaritza-aplikazio bat, esne-gain harrotuarena da, non emultsio bat
irabiatzean aparra sortzen den. Esne-gaina olioa uretan (O/U) emultsio bat da, esnea
bezala, baina kasu honetan fase etenaren portzentajea askoz handiagoa da (gantzaren
portzentajea esne-gainean % 38koa eta esnean % 5ekoa izan daiteke, gutxi gorabehera). Esne-gainean proteina tentsioaktiboak ere badaude, esaterako, kaseinak, zeinek emultsioa egonkortzen duten. Esne-gaina irabiatzean emultsioan airea sartzen
da eta olio-mizelek eta proteina tentsioaktiboek airezko burbuilak egonkortzen dituzte
(ikusi 4.7. irudia). Esne-gaina eta erabilitako sukaldeko tresnak hotzak badira, aparra azkarrago sortuko da, esneko gantz-mizelen fusio-puntua 32 ºC baita (zenbat
eta globulu hauek solidoagoak eta zurrunagoak izan, orduan eta hobeto jasango dute
aparraren estruktura). Era berean, azukrea gehitzen bada, esne-gain harrotua «esnegain Chantilly» bihurtzen da.

4.7. irudia. Esne-gaina irabiatzean ateratako aparra
(esne-gain harrotua).
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Sukalde profesionaletan esne-gain harrotua prestatzeko badago tresna espezifiko bat: ISI sifoia. Litro erdiko edo litro bateko edukiera du eta esne-gainean airea
gas konprimitutako (N2O) kapsulen bidez sartzen da. Gaur egun sukaldariek esnegaina harrotzeko ez ezik, edozein jakiren aparra egiteko ere erabiltzen dute: tomateaparra, azalore-aparra, hirugihar-aparra…
D. ORAKETA
Osagaiak batzeko eragiketa hau batik bat okintzan eta gozogintzan erabiltzen
da eta normalean osagaiak irina, ura, legamia eta gatza dira. Nagusia irina da,
gehienetan garizkoa, bere konposizioak orearen ezaugarri bereziak eragiten dituelako.
Oraketan irinaren almidoiak ura xurgatzen du eta proteinek elkarren artean
erreakzionatzen dutenez, orea malguagoa egiten da. Fenomeno hau aipagarria da
batez ere gari-irinaren kasuan, bere gliadina eta glutenina proteinek (prolaminak,
uretan disolbaezinak) oraketan urarekin erreakzionatzen dutelako, gluten izeneko
sare biskoelastikoa sortuz. Gainera, sare hori oso erresistentea da eta ogia egitean
hartziduran legamiak askatutako gasak (CO2) harrapatzeko gaitasuna du, zeinek
orearen bolumena handituko duen. Sare horren ezaugarriek okintzako oreen
kalitatea baldintzatuko dute.
E. LODITZE-PROZESUA
Osagaiak batzeko eragiketa hau likidoen ehundura aldatzeko erabiltzen da,
hain zuzen ere loditzeko edo sendotzeko (ligazón gaztelaniaz), adibidez, saltsak,
fumetak edo hondoak prestatzeko.
Horretarako, osagaien nahasketari bi motatako osagarri loditzaile gehitu
dakizkioke (tamaina handiko molekulak direnak):
• Polisakaridoak: almidoia eta fekula (patatan, irinan, ogian daudenak).
Hauek kremak eta hondoak egiteko erabiltzen dira. Loditze-prozesua eraginkorra izateko beroaren eragina behar da (60-96 ºC), horrela almidoiak
ura hobeto xurgatuko duelako; ondorioz, biskositatea handituko da. Gainera, irinean proteinak eta karbohidratoak daudenez, beroaren eraginez
Maillard erreakzioa gerta daiteke, zeinek saltsan kolore arrea eta aroma
bereziak eragingo dituen.
• Proteinak: arrautzakoak (osoa edo zuringoa bakarrik) eta odolekoak.
Gozogintzan erabiltzen dira flanak, saltsak eta abar prestatzeko.
F. MARINATUAK
Marinatzea jaki gordina likido usaintsu batean murgilduta edukitzea da,
normalean ehizakiak edota arrainak, eta gutxitan begetalekin. Ondoren elikagaiak
egosketa-metodo bat jasaten du. Askotan ontzutzea edo adobatzea ere deitzen da.
Hasiera batean, marinatzearen helburua haragia biguntzea eta bizi-iraupen erabil-
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garria luzatzea zen (kontserbazioa, ikusi 3. gaia). Hala ere, gaur egungo sukaldaritzan jadanik bigunak diren jakietan zapore eta usain bereziak lortzea da, zein
gero labean erreko edo gisatuko diren, esate baterako.
Jakia sartu baino lehen marinatzeko likidoa oso hotza izan behar da, eta
gutxienez, hiru osagai behar ditu:
• Olioa: elikagaia babesteko.
• Azidoa (ozpina, jogurta, ardoa, limoi-zukua): proteinak desnaturalizatzen
dituenez, elikagaia biguntzeko.
• Substantzia aromatikoak (espeziak edota usain-belarrak): usain eta zapore
bereziak lortzeko.
Marinatzeko likidoaren osagai nagusiaren arabera, izen espezifikoak daude,
adibidez, ozpina bada, «eskabetxea»; olio eta piperrautsa badira, «ontzua» edo
«adoboa» (normalean bakarrik haragiekin erabiltzen dena); limoi-zukua bada,
«ceviche»a (Latinoamerikan arrainekin oso tipikoa dena), eta abar.

5. Elikagaia berotzen duten sukaldaritza-prozesuak:
egosketa-prozesuak

5.1. EGOSKETA KONTZEPTUA
Hizkera arruntean horrela bada ere, Sukaldaritza-teknologian «egosketa» kontzeptua
ez da bakarrik «jakia ur irakinetan kozinatzea», baizik eta kontzeptu askoz zabalagoa. «Egosketa» kontzeptu generikoa bero-tratamendu baten bidez janaria
kozinatzea da, normalean kontsumitzaileentzat erakargarriagoa, digeritzen
errazagoa eta osasun aldetik seguruagoa egiteko.
Egosketaren ondorioz, elikagaiaren tenperatura igotzen da eta eraldaketa
fisiko, kimiko edota biologikoak eragiten dira. Hauek ezaugarri organoleptikoak
eta nutritiboak alda ditzakete, esaterako itxura, ehundura, zaporea, usaina eta
konposizio nutritiboa. Gauzak horrela, egosketa motaren arabera, janarian eragindako aldaketak mesedegarriak edo kaltegarriak izan daitezkeenez, beharrezkoa
da egosketa-prozesua baldintzatzen duten faktore guztiak ondo ezagutzea.
Oro har, egosketa-metodo guztietan bi faktore hauek kontrolpean egon
behar dira: egosketa-denbora eta egosketa-tenperatura, zein erabilitako teknikaren
edo ekipoen araberakoak izango diren.
Egosketa-prozesuaren funtsezko oinarriak eskema honetan laburki azaltzen
dira:

5.1. irudia. Egosketa-prozesuaren eskema.

Oro har, egosketan bi prozesu gertatzen dira:
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1. Prozesu primarioa (mota fisikoa): tenperatura igotzeko janaria berotzen
denean, bi garraiatze-mekanismo jartzen dira martxan:
• Energia-transferentzia (beroa bero-sortzailetik elikagaiaren azalera
heltzen da eta barnean barreiatzen da).
• Masa-transferentzia (elikagaiaren barruan higidura molekularrak
sortzen dira eta konposatu kimikoak kanpoko egosketa-ingurunearekin
trukatu daitezke).
2. Prozesu sekundarioa (mota fisikoa eta kimikoa): beroaren eraginez
jakiaren sistema fisiko-kimikoak alda daitezke eta konposatu kimikoen
arteko erreakzioak sor daitezke.
Bi prozesu hauek elikagai kozinatuen kalitatea baldintzatuko dute. Gai honetan eta hurrengoan prozesu primarioko garraiatze-mekanismoak aztertuko dira,
eta 7. gaian prozesu sekundarioko eraldaketak elikagaian.
5.2. SUKALDARITZA-TEKNIKAK BI GARRAIATZE-MEKANISMOEN
ARABERA
Aipatu bezala, jakia berotzen denean mota fisikoko prozesu primarioa hasten da,
non elikagaiaren barruan bi garraiatze-mekanismo martxan jartzen diren: energiaeta masa-transferentzia.
A. ENERGIA-TRANSFERENTZIA
Beroa tenperatura desberdineko sistemen artean transmititzen den energia da,
eta gorputz berotik gorputz hotzera pasatzen da. Beroa elikagaiaren barnera nola
heltzen den, sukaldaritza-teknikak (hau da, egosketa-metodoak) hiru mekanismotan oinarri daitezke: erradiazioa, kondukzioa eta konbekzioa.
ERRADIAZIOA
Uhin elektromagnetikoen bidezko bero-transferentzia da eta ingurune
materialetan zein ez-materialetan (hutsean) gertatzen da, adibidez, airean edo
planetarteko espazioan. Bero dauden gorputz guztiek, haien partikulak tenperaturagatik mugitzen direnez, horrelako erradiazioa transmititzen dute (transmititutako energia-kantitatearen arabera, hainbat uhin elektromagnetiko mota daude; hau
6. gaian azaltzen da).
Erradiazioak posible egiten du Eguzkiak askatzen duen beroa Lurrera heltzea
edo piztutako tximinia baten parean daudenak berotzea (ikusi 5.2. irudia).
Sukaldaritzan gehien erabiltzen diren uhin elektromagnetikoak erradiazio
infragorria eta mikrouhinak dira, esaterako, ohiko labean, txigorgailuan eta mikrouhin-labean erabiltzen direnak. X eta gamma izpiak elikagai batzuk kontserbatzeko erabiltzen dira, ez kozinatzeko (erradiazio ionizatzaileak, ikusi 3. gaia).
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5.2. irudia. Piztutako tximiniaren parean dagoen katuari
beroa erradiazioari esker heltzen zaio.

KONDUKZIOA
Solidoetan jazotako bero-transferentzia mota hau energia molekularraren zuzeneko transmisioz gertatzen da, partikula beroek (mugitzen direnak) eta hotzek
elkar ukituz (gorputz baten barnean bere zatietako bik tenperatura desberdina
dutenean). Adibidez, burdinazko haga baten muturrari eskuz helduta, beste
muturra sutan sartzen bada, handik lasterrera berotasun hori eskuak nabarituko du
(ikusi 5.3. irudia). Transferentzia ona izateko materiala eroalea izan behar da.
Sukaldaritzan mekanismo hau gertatzen da batez ere ontzi metalikoetan (oso
eroale onak direnak) eta janari solidoen barruan (behin azala edozein mekanismoren bidez berotuta, barrualdea kondukzioari esker berotzen da).

5.3. irudia. Konduzkzioari esker burdinazko haga baten muturrari
eskuz helduta, beste muturra sutan sartzen bada, handik
lasterrera berotasun hori eskuak nabarituko du.
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KONBEKZIOA
Bero-transferentzia mota hau fluidoen mugimenduari esker gertatzen da, bai
likidoak (ura edo olioa) bai gasak (aire edo ur-lurruna). Fluido bat berotzen
denean dilatatzen denez, masa berak bolumen handiagoa dauka eta bere dentsitatea
murrizten da. Hori dela-eta, molekula-multzo horiek noranzko bertikalean mugitzen dira, korronte konbektibo deiturikoetan (eta goiko fluido hotza behera joaten
da dentsitate handiagoa duelako).
Bi konbekzio mota ezberdintzen dira:
• Konbekzio naturala: aipatu legez, tenperatura-gradienteak fluidoan
dentsitate-desberdintasunak sortzen ditu, eta horrek korronte konbektiboak.
Sukaldaritzan, esaterako, lapiko batean jakia uretan egosten denean
gertatzen da (ikusi 5.4. irudia). Normalean uraren azalean mugimenduak
begi-bistan ikus daitezke.
• Eragindako konbekzioa: fluidoaren mugimendua mekanikoki eragiten da,
bai bonba baten bidez bai haizagailu baten bidez. Sukaldaritzan, adibidez,
konbekziozko labean sortzen da.

5.4. irudia. Teontzian ura berotzean sortutako konbekzio naturala.

6. gaian egosketa-prozesuan gertatutako energia-transferentzian sakontzen da.
B. MASA-TRANSFERENTZIA
Elikagaiaren eta erabilitako egosketa-ingurunearen arteko osagai eta substantzien elkartrukearen arabera, sukaldaritza-teknikak hiru ataletan sailkatzen dira:
kontzentrazioaren bidezkoak, zabaltzearen bidezkoak eta egosketa-metodo mistoak.
• Kontzentrazioaren bidezko egosketa-metodoak
Helburua da elikagaien nutrienteak barrualdean mantentzea eta kontzentratzea.
Horretarako beroaren eraginez kanpoaldeko proteinak koagulatu egin behar
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dira, azalean geruza bat sortzeko, askotan Maillard erreakzioak lagunduta.
Dena den, hurrengo gaietan azalduko den bezala, nahiz eta geruza hori
sortu, bero-tratamenduek beti nutrienteen galera eragiten dute, handiagoa
edo txikiagoa egosketa-metodoaren arabera.
Mekanismo hau hainbat egosketa-metodotan bilatzen da, esaterako, labean,
plantxan edo parrillan erretzean, frijitzean, salteatzean, ur berotik abiatutako egosketan eta lurrunetan egostean.
• Zabaltzearen bidezko egosketa-metodoak
Helburua da elikagaiaren eta erabilitako ingurunearen arteko substantzien
elkartrukatzea gertatzea. Elikagaia ur hotzetik hasita egosten da eta denbora
pasatu ahala beroaren eraginez, osmosi-prozesuak direla-eta, jakiko osagai
batzuk egosketa-ingurunera pasatzen dira (bitaminak, mineral-gatzak eta
beste substantzia hidrosoluble batzuk) eta, aldi berean, jakiak egosketainguruneko konposatuak xurga ditzake. Sukaldaritzan ur hotzetatik
abiatutako egosketan gertatzen da.
• Egosketa-metodo mistoak
Egosketa-metodo hauetan aipatutako bi metodoak nahasten dira: hasiera
batean, kanpoaldeko proteinak koagulatzen dira (kontzentrazioa) eta ondoren, elikagaiaren eta erabilitako ingurunearen arteko substantziak trukatzen
dira (zabaltzea). Metodo misto ohikoenak erregostea (eta bere aldaera
txingarreztatzea, braseado gaztelaniaz) eta gisatzea dira.
Hurrengo 5.I. taulan ikus daiteke nola sailkatzen diren egosketa-metodo
gehienak masa-transferentziaren eta egosketa-ingurunearen arabera:
Masatransferentzia
mekanismoa

Kontzentrazioa

Zabaltzea
Mistoa

Egosketa-ingurunea
Egosketa-metodoa
Erretzea (labean,
parrillan, plantxan)
Frijitzea
Salteatzea
Ur berotik abiatutako
egosketa
Galdarraztatzea
Eskalfatzea
Lurrunetan egostea
Ur hotzetik abiatutako
egosketa
Erregostea (eta
txingarreztatzea)
Gisatzea

Hezea

Ez-likidoa

Koipetsua

Mistoa

X
X
X
X
X
X
X
X

5.I. taula. Egosketa-metodoen sailkapena masa-transferentziaren eta
egosketa-ingurune motaren arabera.

X
X
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5.3. EGOSKETA-PROZESUA ZEHAZTEN DUTEN FAKTOREAK
Hasieran aipatu legez, egosketa-denbora eta egosketa-tenperatura kontrolatuta
izatea funtsezkoa da egosketa-prozesua ondo burutzeko eta emaitza onak ateratzeko. Halaber, bi faktore horiek beste faktore batzuen araberakoak dira, zeinek
azken finean egosketa-prozesua zehaztuko duten:
1. Elikagaiaren konposizioa eta aurreprestakuntza
• Elikagaien konposizioa: berotze-abiadura eta jakiaren biguntzea bere
konposizioaren eta ehunen estrukturaren araberakoak dira.
• Elikagaien aurreprestakuntza: moztean azalera/bolumen erlazioa handitzen
denez, berotze-abiadura ere handitzen da eta egosketa askoz azkarragoa da.
2. Egosketa-ingurunea
Ingurunea nolakoa den, halakoak izango dira bero-transferentzia eta substantzien trukaketa. Lau ingurune mota daude (ikusi 5.II. taula): ingurune hezea,
ingurunea ez-likidoa (airea), ingurune koipetsua eta ingurune mistoa.
• Ingurune hezea (ura edo ur-lurruna): hainbat hezetasun eta tenperatura
ezarriko dira elikagaiaren ezaugarri organoleptikoak aldatzeko eta jakiak
gozoagoak eta bigunagoak egiteko. Ingurune hau erabiltzen da, adibidez, ur
berotik edo ur hotzetik abiatutako egosketan, lurrunetan egostean, eskalfatzean eta galdarraztatzean (ikusi 11. gaia).
• Ingurunea ez-likidoa (airea): beroa transmititzeko egosketa-ingurunea airea
da, nahiz eta batzuetan elikagaia koipe apur batekin kozinatzen den (ontziari
ez itsasteko, baina hori ezin da egosketa-ingurunetzat hartu). Erabiltzen da,
adibidez, labean, plantxan edo parrillan erretzean. Askotan «egosketaingurunerik gabeko egosketa-metodoak» ere deitzen dira (ikusi 9. gaia).
• Ingurune koipetsua: elementu koipetsua hainbat motatakoa izan daiteke,
bai landare-jatorrizkoa (oliba-olioa, hazi-olioa) bai animalia-jatorrizkoa
(gurina). Oliba-olioa da tenperatura altuak hobekien jasaten dituena, baina
zenbait plater kozinatzeko bestelako koipeak ere erabiltzen dira. Ingurune
koipetsu hau frijitzean eta salteatzean erabiltzen da (ikusi 10. gaia).
• Ingurune mistoa (hezea eta koipetsua): elikagaiari energia transmititzeko
ingurunea bai hezea bai koipetsua da, eta bere jatorriari dagokionez, jakiarena, goarnizioarena edo gehitua izan daiteke. Erabiltzen da, adibidez,
gisatzean eta erregostean, non ur askoko jakiak su motelean eta tapatuta
prestatzen diren (ikusi 12. gaia).
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Egosketa-metodoa
Erretzea (labean,
parrillan, plantxan)
Frijitzea
Salteatzea
Ur berotik abiatutako
egosketa
Galdarraztatzea
Eskalfatzea
Lurrunetan egostea
Ur hotzetik abiatutako
egosketa
Erregostea (eta
txingarreztatzea)
Gisatzea

Egosketa-ingurune
likidoa
Mistoa
Hezea Koipea
(ura + koipea)
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Egosketa-ingurune gaseosoa
Ur-lurrunezko
atmosfera

Airezko
atmosfera
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

5.II. taula. Egosketa-metodoen sailkapena egosketa-ingurunearen
egoera fisikoaren arabera (likidoa edo gasa).

3. Egosteko erabilitako ontzi mota
Oro har, beharrezkoa da ontzi bat erabiltzea elikagaia kozinatzeko. Hala ere,
sukaldaritza-teknika batzuetan ontzia bero-sortzailean bertan dago, esaterako,
frijigailuan frijitzean edo plantxan erretzean.
Egosketa-metodoaren arabera oso garrantzitsua da ontzi mota ondo
aukeratzea. Garbitzeko erraza eta beroaren eraginez deformaezina izateaz gain, bi
faktore nagusi hartu behar dira kontuan:
• Diseinua: tamaina, itxura, itxiera hermetikoa…
• Material mota: metalikoa, altzairu herdoilgaitza, zeramika, beira, plastikoa…
Era berean, funtsezkoa da ontziak elikagaiari beroa azkar transmititzea.
Energia-transferentziarekiko duen jokaeraren arabera, ontzien hainbat sailkapen
egin daitezke:
A. Erradiazioarekiko jokaera
• Ontzi igorleak: erradiazioa transmititzen denean igarotzen uzten dute
(xurgatzen dute eta gero transmititzen dute).
• Ontzi islatzaileak: erradiazioa islatzen dute; horregatik erabiltzen dira
labeen barruko hormak estaltzeko, energia islatua elikagaian kontzentra
dadin.
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Taula honetan erradiazioaren arabera dauden ontzi motak ikus daitezke:
Erradiazio mota

Ontzi mota

Erradiazio infragorria
Igorleak

Zeramika
Beira
Metal ez-distiratsuak

Islatzaileak

Metal distiratsuak

Mikrouhinak
Zeramika (metalik gabe)
Beira
Plastikoa
Metalak (oro har)

5.III. taula. Sukaldaritzan erabilitako ontzien materialen
erradiazioarekiko jokaera.

B. Kondukzioarekiko jokaera
• Ontzi eroaleak: bero daudenean, energia oso ondo transmititzen dute, esaterako, metalak eta zeramika (metalekin). Denbora luzez sukaldeko ontziak
egiteko bere eroankortasun onagatik kobrea erabili bazen ere, gaur egun
sukaldaritza kolektiboan gehien erabiltzen den metala altzairu herdoilgaitza da. Kobrea baino eroale pixka bat txarragoa den arren, gogorra,
erraz garbitzekoa eta deformaezina da. Askotan eroankortasuna handitzeko
ontzien hondoetan aluminiozko edo kobrezko plakak jartzen dira.
• Ontzi ez-eroaleak: bero daudenean, energia oso gaizki transmititzen dute,
adibidez, zeramika (metalik gabe), beira eta plastikoa.
C. Konbekzioarekiko jokaera
Energia-transferentzia mota honetan material guztietako ontziak ondo
berotzen dira eta era berean, energia ondo transmititzen diote elikagaiari.
4. Ekipoa: bero-sortzaile mota
Bero-sortzaileak ere egosketa-prozesuan garrantzi handia dauka, ez baita
gauza bera labea, plantxa, bitrozeramika, marmita edo gainerretzailea erabiltzea,
esaterako, lortutako tenperaturak oso desberdinak izango direlako.
Egosketa-metodo batzuetarako ekipo espezifikoak daude, esaterako, frijigailua frijitzeko, edo labea labean erretzeko. Beste metodo batzuetarako, berriz,
ekipo bat baino gehiago erabil daiteke, adibidez, marmita, sutondoa edo plaka
elektrikoa uretan egosteko. Gainera, arestian aipatu bezala, batzuetan egosketa
ekipoan bertan egiten da eta ez da ontzirik behar, adibidez, frijigailuan frijitzean.
6. gaian bero-sortzaile mota guztiak banan-banan aztertzen dira.

6. Energia-transferentzia egosketa-prozesuan

Aurreko gaian azaldu bezala, elikagaia berotzen denean mota fisikoko prozesu primarioa hasten da, non bi garraiatze-mekanismo martxan jartzen diren elikagaiaren
barruan: energia- eta masa-transferentzia. Lehenengoan, beroa bero-sortzailetik
elikagaiaren azalera heltzen da eta barnean barreiatzen da, eta bigarrenean,
elikagaiaren barruan higidura molekularrak sortzen dira eta konposatu kimikoak
kanpoko ingurunearekin trukatu daitezke. Gai honetan elikagaian gertatutako
energia-transferentzian sakontzen da.
6.1. ENERGIA-ITURRIAK
Egosketa-prozesuetan erabilitako ekipo guztietan bero-energia bat behar da
elikagaiaren tenperatura igotzeko. Horrela, janariaren bero-tratamendua ondo
burutzeko, hainbat iturritatik ateratako energia bero bihurtu behar da. Gaur egun,
bi dira gehien erabiltzen diren energia-iturriak: kimikoa eta elektrikoa.
Energia-iturri kimikoa
Hemen sailkatzen dira erregai fosilak, errekuntza kimikoa eta sortutako
ondorengo beroa lortzeko erabiltzen direnak. Milaka urtez egurraren errekuntza
izan zen gizakiak erabilitako energia-iturririk garrantzitsuena. Egur gutxi zegoen
eskualdeetan beste gai batzuk erabili izan ziren, hala nola gamelu-gorotza basamortuan edo foka-gantza Artikoan. Denbora luzea pasatu behar izan zen ikatza,
petrolioa eta beste produktu batzuen lorbidea eta ezaugarriak ezagutzeko, eta
ondorioz, ohiko erregai bezala erabiltzeko.
Gaur egun, sukaldaritzan gehien erabiltzen direnak gas naturala eta petroliotik ateratako gas propanoa, gas butanoa eta hiri-gasa dira. Haien abantailen
artean, aipatu behar da tenperatura oso azkar igotzen eta jaisten dela, eta batez ere,
elektrizitatea baino merkeago ateratzen direla. Desabantailak ere badaude, adibidez, leherketa-arriskua, aireztapen eraginkorra egon behar dela gasak kanporatzeko, greben eraginez gas-etenaren posibilitatea badagoela, eta abar.
Energia-iturri elektrikoa
Egun Mendebaldeko sukalde guztietan beharrezkoa da elektrizitate-iturri bat
edukitzea hainbat bero-sortzaile martxan jartzeko. Ekipo hauetan normalean
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elikagaia uhin elektromagnetikoen bidez berotzen da, adibidez, erradiazio
infragorria, kuartzo-lanparak, mikrouhinak, berotze dielektrikoa, indukzioa eta
berotze ohmikoa. Alde batetik, abantailei dagokienez aipatu behar da, batik bat,
seguruagoak direla gas-emanaziorik ez dagoelako; gainera, tenperatura oso ondo
kontrolatzen da, instalazioa merkea da, garbitzeko askotan errazagoak dira…
Bestetik, eragozpenei dagokienez, garrantzitsuena da hileroko elektrizitatearen
faktura oso garestia atera daitekeela; era berean, ekipo batzuetan tenperatura astiro
igotzen eta jaisten da (bero-sortzaileen ekoizleak azken modeloetan arazo hau
konpontzen saiatu dira).
Sukalde profesionaletan beharrezkoa da bi energia-iturri hauek edukitzea:
kimikoa, sutondoetan edo plantxan erabiltzeko denbora luzez piztuta daudelako eta
iturri hau merkeago ateratzen delako, eta elektrikoa, gainerako bero-sortzaileak eta
ekipoak martxan jartzeko.
6.2. ENERGIA-TRANSFERENTZIAREN MEKANISMOAK
Elikagai edo gorputz baten tenperatura, termino mikroskopikoetan, bere
molekulak astintzearen ondorioa da, talka egin eta beroa sortzen dutelako. Gorputz
bat hozten denean, bere molekulak astiroago astintzen dira, era horretan, antza
denez, sistemako energiaren zati bat desagertu egin delarik. Hala ere, egia esan,
energia hori beste gorputz batzuetara igaro egiten da forma edo sistema desberdinetan, nagusiki bero, lan, argi edo beste erradiazio mota bezala.
Gorputz batek kanpoko beroa hartzen duenean, ondoriorik esanguratsuena
bere tenperatura igotzen dela da. 5. gaian aipatu legez, gorputz batetik beste
baterako energia-transferentzia hiru forma posibletan gertatzen da: erradiazioa,
kondukzioa eta konbekzioa.
A. ERRADIAZIOAREN BIDEZKO ENERGIA-TRANSFERENTZIA
Erradiazioa uhin elektromagnetikoen bidezko bero-transferentzia da eta
ingurune materialetan zein ez-materialetan (hutsean) gerta daiteke, adibidez, airean
edo planetarteko espazioan. Aurreko gaian aipatu bezala, oro har, ontziak edo
ekipoak ekoizteko erabiltzen diren materialak erradiazioarekiko igorleak edo
islatzaileak izan daitezke, hau da, erradiazioa xurgatzen eta transmititzen dutenak
edo islatzen dutenak, hurrenez hurren.
Jadanik historiaurrean gizakiak uhin elektromagnetikoak erabiltzen zituen
elikagaiak kozinatzeko, esaterako, okela su gainean ipiniz erradiazio infragorriaren
eraginpean. Garai hartan ez zekien zertan zetzan, baina gaur egungo fenomeno
fisiko askotan garrantzi handikoak direnez, ondo ezagutzen da zer diren eta
nolakoa den osatzen duten espektro elektromagnetikoa (ikusi 6.1. irudia).
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Argia uhin elektromagnetiko bat da, baina uhin elektromagnetiko guztiak ez
dira argidunak, giza begiak antzeman ditzakeen esanahian. Denak dira izaera
berdinekoak: zeharkako uhinak dira, elkarren artean plano elkarzutetan bibratzen
duten eremu elektriko eta magnetiko oszilakorrek eratuta (ikusi 6.2. irudia); abiadura berdinarekin hedatzen dira (hutsean 300.000 km/s) eta soilik maiztasunean
eta uhin-luzeran desberdintzen dira, zein hertzetan (Hz) eta metrotan (m) edo
mikrometrotan (µm) adierazten diren, hurrenez hurren.

6.1. irudia. Espektro elektromagnetikoa.

6.2. irudia. Uhin elektromagnetikoen hedapena: eremu elektrikoak
eta magnetikoak elkarren artean plano elkarzutetan
bibratzen dute.
H
H

Aipatu bezala, uhin hauen guztien multzoari espektro elektromagnetiko
deritzo eta uhin-luzera eta maiztasun-tarte zabala hartzen du bere baitan. Zati
ezberdinetan dauden uhinek izen eta aplikazio desberdinak dituzte. Espektro
elektromagnetikoaren zati nagusien azalpen laburra hauxe da:
• Irrati-uhinak: gailu elektroniko oszilatzaileek eragindako uhin elektromagnetikoak dira. Uhin-luzera kilometro batzuetatik zentimetro batzuetarainokoa izan daiteke; eta maiztasuna 104 eta 1010 Hz artekoa. Irrati eta
telebistako komunikazio-sistemetan erabiltzen dira; sukaldaritzan ez.
• Mikrouhinak: hauek ere gailu elektronikoen bitartez eratzen dira. Uhinluzera 30 cm-tik 1 mm-era aldatzen da gutxi gorabehera. Uhin-luzera txiki
hau dela-eta, aire-nabigazioetan radar-sistemetan erabiltzen dira, baita
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materiaren ezaugarri atomiko eta molekularren azterketan ere. Mikrouhinek
ur-molekulen beroketa eragiten dute eta sukaldaritzan mikrouhin-labean
erabiltzen dira.
Erradiazio infragorria edo bero-erradiazioa: gorputz guztiek igortzen
dituzte uhin hauek, bero eran agertuz, baina batez ere nabaritzen dira
tenperatura altuetan dauden gorputzenak, adibidez, suak edo Eguzkiak
sortutakoak. Uhin-luzera 1 mm-etik 7·10–7 m-raino doa gutxi gorabehera,
non argi ikusgaia hasten den. Erradiazio honek (IR infrared ingelesez)
molekula guztiak berotzen ditu eta sukaldaritzako bero-sortzaile askotan
erabiltzen da, esaterako, ohiko labean, parrillan edo gainerretzailean.
Argi ikusgaia: uhin elektromagnetikoen mota ezagunena da (visible
ingelesez), espektroaren zati hau giza begiak ikusten duena delako. Maila
atomiko eta molekular ezberdinen artean gertatzen diren jauzi elektronikoen ondorioz sortzen da. Argi ikusgaiaren uhin-luzera ezberdinak koloreekin sailkatzen dira, 7,5·10–7 m - 4·10–7 m tartea hartzen dutenak (morea,
anila, urdina, berdea, horia, laranja eta gorria).
Erradiazio ultramorea: uhin-luzera 4·10–7 m - 6·10–8 m bitartekoa da gutxi gorabehera. Kitzikatutako molekula eta atomoen arteko jauzi elektronikoen ondorioz sortzen dira. Argi ultramorearen (UV ultraviolet ingelesez)
iturri nagusia Eguzkia da, eta azalaren beltzarantzea, zelulen ADNa kaltetzea eta minbizia eragiten ditu. Elikagai-industrian jakiak kontserbatzeko
erabiltzen da argi-pultsuen bidez, baina teknika hau oraindik ez dago oso
zabalduta (ikusi 3. gaia). Argi ikusgaiak eta erradiazio ultramoreak
elikagaien pigmentuen aldaketa eta lipidoen oxidazioa eragin ditzakete.
X izpiak: honen uhin-luzerak 10–8 m - 10–13 m tartea hartzen du. Oro har,
plaka metaliko bat energia handia duten elektroiekin bonbardatuz sortzen
dira. X izpiak medikuntzan erabiltzen dira diagnosi-tresna bezala eta
minbizi mota batzuen tratamenduan. Hala ere, erradiazio hau erabiltzean
kontu handia izan behar da, batzuetan itzulezinak diren kalteak eragiten
baitituzte ehun bizietan.
Gamma izpiak: hauen uhin-luzera 10–10 m - 10–14 m-ra arte zabaltzen da.
Desintegrazio erradiaktiboetan eta erreakzio nuklear batzuetan sortzen dira.
Barneratze-ahalmen handia dute eta ehun biziak sakonki mintzen dituzte;
hori dela-eta, erradiazio mota honen aurrean lan egiten duten pertsonak
material bereziekin babestu behar dira.

Era berean, espektro elektromagnetikoko uhinak bi multzotan banatzen dira,
materia ionizatzeko duten ahalmenaren arabera: maiztasun edo frekuentzia
txikikoak (irrati-uhinetik ultramoreraino) erradiazio ez-ionizatzaileak dira, eta
maiztasun handikoak, X eta gamma izpiak, ionizatzaileak dira, hau da, bidean
aurkitzen dituzten atomoetatik elektroiak xurgatzeko gai dira. Elikagai-industrian
erradiazio ionizatzaileak jaki batzuk kontserbatzeko erabiltzen dira (estatuan
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bakarrik espezieak). 3. gaian komentatu bezala, elikagaiak kontserbatzeko
erabiltzen diren dosiak legediak araututa daude, eta oso txikiak direnez, ez dago
arriskurik. Dena den, kontsumitzaileek ez dituzte elikagai irradiatuak gehiegi
onartzen, erradioaktibitatearekin erlazionatzen dituztelako (zentzurik gabe).
Atal honetan sukaldaritzan eta elikagaigintzan gehien erabiltzen diren uhin
elektromagnetikoak aztertzen dira, hau da, erradiazio infragorria, mikrouhinak eta
indukzio bidezko beroketa.
A.I. ERRADIAZIO INFRAGORRIA
Erradiazio infragorria (IR, infrared ingelesez) edo bero-erradiazioa
tenperatura altuetan dauden gorputzek igortzen dute (gorputz igorleak), eta aldi
berean material gehienek azkar xurgatzen dute (gorputz hartzaileak), bero eran
agertuz. Horrelako tenperatura-gehikuntza eragiteko, materia osatzen duten
atomoen agitazioa handiagotzen du, hain zuzen ere, erradiazio honek elikagaietan
lotura intra- eta intermolekularren bibrazioa eragiten du, zeinek jakiaren
tenperatura igotzen duen. Bero-erradiazio hau maiztasun-banda zabalean emititzen
da, mikrouhinen eta argi ikusgaiaren artean, eta uhin-luzeraren arabera hiru
multzotan sailkatzen da: IR laburra, IR ertaina eta IR luzea.
Elikagaietan erradiazio infragorria gutxi barneratzen da eta bakarrik azalean
geratzen da. Ondoren, janariaren barrualdea kondukzioaren bidez berotzen da
(likidoen kasuan konbekzioaren bidez). Hori dela-eta, berotze-prozesu hau motela
izan daiteke. Barneratze-ahalmen urri horrengatik, jakiaren eta erradiazio infragorriaren iturriaren artean dagoen distantziak garrantzi handia dauka: zenbat eta
hurbilago egon, hainbat eta bero-energia gehiago helduko zaio. Gainera, jakiaren
lodiera handiegia bada, esaterako, labean haragi zati handi bat erretzean,
barrualdea kondukzioaren bidez berotzen denez, kanpoko aldea erradiazioaren
bidez gehiegi berotzeko, eta agian erretzeko, arriskua dago. Honen harira,
kuartzo-lanparak aipatu behar dira, nahiko berria den erradiazio infragorriaren
iturri bat eta betiko sortzaileak baino hogei aldiz indartsuagoak direnak.
Erradiazio infragorriak jakien ezaugarri organoleptikoetan duen eraginari
dagokionez, azaleko proteinen koagulazioa, uraren lurruntzea, azukreen karamelizazioa, lipidoen oxidazioa edo Maillard erreakzioa gerta daitezke; eta horren
ondorioz, jakiaren ehundura, kolorea, usaina eta zaporea aldatzen dira. Aldaketa
hauek batik bat elikagaien azalean gertatzen dira, lehen aipatutako barneratzeahalmen urriagatik.
Sukaldaritza-teknologian, bai sukaldaritzan bai elikagai-industrian, erradiazio
honek zenbait aplikazio ditu: labean edota parrillan erretzeko erabiltzen diren
erresistentzia elektrikoak, janari kozinatu berriak bero mantentzeko infragorrifokuak, lehorgailuak (irina, kakao, gari-aleak…), txigorgailuak (kafea, ogia…) eta
abar.
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Erradiazio infragorriaren bidezko bero-transferentziak sortzen duen berofluxua (Q) ekuazio honen bidez adierazten da (Stefan-Boltzmann-en legea):

Q = bero-fluxua (J s–1)

ε = emisibitatea (edo absortibitatea), gorputz bakoitzaren bereizgarria (0-1)
A = gainazaleko azalera (m2)

σ = Stefan-Boltzmann-en konstantea (5,7 x 10–8 J s–1 m–2 K–4)
T1 = gorputz igorlearen tenperatura (K) (bero-iturria)
T2 = gorputz hartzailearen tenperatura (K) (elikagaia)
Ekuazio hau aztertzean ikusten da zein diren erradiazio infragorriaren bidezko energia-transferentzia baldintzatzen duten faktoreak: zenbat eta emisibitate,
azalera eta tenperatura-gradiente (ezberdintasuna) handiagoak, orduan eta berofluxu handiagoa sortzen da. 6.I. taulan hainbat materialen emisibitatea ematen da.
Azal zurien (papera, margotutako metala eta egurra) eta elikagaien emisibitatea
0,9ren inguruan mugitzen da; leundu gabeko metaletan 0,70-0,25 tartean eta leundutako metaletan 0,05 baino txikiagoa da; azken material hauek erradiazioarekiko
islatzaile onak dira. Aire lehorraren emisibitatea 0,00 denez, erradiazioarekiko gardena da eta ez da berotzen, eta berriz, ogia errearena 1,00 denez, dena xurgatzen
eta transmititzen du (material ilunak onenak dira erradiazioaren bidezko energiatransferentzian; horregatik normalean ohiko labeetan erabiltzen diren aluminiozko
ontzien kanpoaldea beltzez margotuta dago, ahalik eta gehien berotzeko).
Materiala/Elikagaia
Ogi errea
Okintzako orea
Ura
Izotza
Behi-giharra
Gantza (seboa)
Paper zuria
Aire lehorra
Margotutako metala eta egurra
Leundu gabeko metala
Leundutako metala

H (0-1)
1,00
0,85
0,95
0,97
0,74
0,78
0,90
0,00
0,90
0,70-0,25
< 0,05

6.I. taula. Zenbait materialen emisibitatea (ε).
Iturria: Fellows, 2000.
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A.II. MIKROUHINAK
Espektro elektromagnetikoan irrati-uhinen eta erradiazio infragorriaren artean
kokatzen dira eta haien maiztasuna 300 GHz - 300 MHz tartean dago. Mikrouhinen
sukaldaritza-aplikazioa Percy Le Baron Spencer estatubatuarrak 1945. urtean
asmatu zuen, radarrak egiten ziharduen Raytheon enpresan. Halako batean sakelan
zuen azukrea urtu egin zitzaion, eta hori radar-aparatuetako hodietatik barreiatutako energiak beroa sortzen zuelako zela konturatu zen. Enpresa aurkikuntzaren
balioaz jabetu eta berehala lehen mikrouhin-labea sortu zuen: Radarangea. Hasierakoak handiak, pisuak eta garestiak ziren. 1967.ean, ordea, etxerako moduko
mikrouhin-labeak merkaturatzeari ekin zioten.
Arestian aipatu legez, erradiazio infragorria (bero-erradiazioa) elikagaiaren
azalean xurgatu egiten da eta gero, tenperatura-gradientea dela-eta, beroa kondukzioaren bidez transmititzen da elikagaiaren barruan (likidoak badira konbekzioaren bidez). Mikrouhinen kasuan, ordea, gehiago barneratzen direnez, normalean 2-3 cm, kondukzioak garrantzi txikiagoa dauka eta elikagaia askoz azkarrago berotzen da (± 4 aldiz). Halaber, horregatik erradiazio infragorriko ohiko
labeekin konparatuta, mikrouhin-labeek berotze homogeneoagoa eragiten dute.
Mikrouhinak (MW microwaves ingelesez) ez dira bero-erradiazioa, baizik eta
materiak xurgatzen dituenean bero bihurtzen dira. Infragorriarekin alderatuta,
haien berotzeko mekanismoa nahiko desberdina da; hain zuzen ere, bi daude:
• Dipoloen errotazioa: karga elektrikoa duten molekulek, alegia, molekula
polarrek, esaterako urak, eta ioiek, mikrouhinak xurgatzen dituzte eta berotzen dira. Mikrouhinen igorpenaren eraginpean ur-molekulak, dipolo elektrikoak direnez, uhinen norabiderantz orientatzen dira. Mikrouhinen eremu
elektrikoaren polaritatea segundoko 5.000 milioi aldiz aldatzen denez, batbatean ur-molekulen astinketa bortitza sortzen da, haien orientazioa polaritatearekin batera aldatzen baita. Horrek beroa sortzen du eta gainerako
molekuletara doa, kontaktuz. Horregatik berotzen da elikagaien masa hain
azkar. Mekanismo hau dela-eta, mikrouhinek janarian sortzen duten beroa
elikagaiaren ur-kantitateak zehazten du. Dipoloen errotazio hau alkoholetan
eta azukreetan ere gerta daiteke. Ur gutxiko janarietan mikrouhinek lipidoei
eragiten diete, baina mekanismoa ez da ezagutzen.
• Kondukzio ionikoa: mikrouhinen eremu elektrikoak jakian dauden gatz
ionizatuak mugiarazten ditu; hauek inguruko molekulekin talka egiten
dute (energia zinetikoa) eta beroa sortzen da. Hortaz, nolabait ere materialaren eroankortasun elektrikoak mikrouhinen xurgapena baldintzatzen du.
Normalean mekanismo hau ez da kontuan hartzen, baina gatz askoko
elikagaietan oso garrantzitsua da.
Azaldu bezala, elikagaiak berotzen dituena mikrouhinen eremu elektrikoa da;
eremu magnetikoak garrantzi gutxi dauka, elikagaietan konposatu magnetikorik ia
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ez dagoelako (bakarrik mineral magnetiko batzuk: nikela, kobaltoa, burdina, eta
abar).
Hala eta guztiz ere, janari ez-homogeneoetan energia-xurgapen desberdineko zatiak dauzkatenez (esaterako, pizza, aurrez kozinatutako janariak, janari
prestatuak…), gehiegi berotzeko arriskua dago eta beraz, beroketa-maila desberdina jasan dezakete. Gauza bera gertatzen da itxura irregularra duten elikagaietan,
adibidez, lodiera desberdina, izkina eta ertzetan, batez ere.
Haien ezaugarri dielektrikoen eta mikrouhinekiko jokaeraren arabera, hiru
material mota bereizten dira:
• Islatzaileak: mikrouhinak islatzen dituzte; talde honetan metal eroaleak
daude, zein hainbat ekipotan mikrouhinak garraiatzeko erabiltzen diren
(hodiak). Hortaz, sukaldeko mikrouhin-labeetan ezin da metalezko ontzirik
edo tresnarik sartu.
• Gardenak: mikrouhinak igarotzen uzten dituzte (ez dituzte xurgatzen). Mikrouhin-labeetan sartzen diren elikagaien ontziak egiteko eta mikrouhinak
sortzen dituzten sistemak babesteko erabiltzen dira, esaterako, beira, plastikoa, zeramika eta papera. Mikrouhin-labean jaki bat material horietako
ontzi batean berotzean, ontzia bero ateratzen bada, arrazoia izango da behin
berotutako elikagaiak ontzia kondukzioari esker berotu egin duela, eta ez
mikrouhinek.
• Xurgatzaileak edo dielektrikoak: mikrouhinak xurgatzen dituzte, adibidez, elikagaiak.
Mikrouhinek elikagaien ezaugarri organoleptikoetan duten eraginari dagokionez, aipatu behar da ohiko labean (erradiazio infragorria) kozinatutako elikagaiarekin konparatuta, mikrouhin-labekoa ez dela hain erakargarria (100 ºC-ko
tenperaturak lortzen direnez Maillard erreakzioa ez da gertatzen, eta abar). Esan
daiteke mikrouhinen bidez kozinatutako elikagaia uretan egositakoaren antzekoa
dela (ikusi 13. gaia).
Etxeko sukaldaritzan eta sukalde profesionaletan mikrouhinak erabiltzen dira
elikagaiak kozinatzeko (mikrouhin-labean egostea egosketa-metodo bat da, ikusi
13. gaia) eta aurrez kozinatutako platerak azkar berotzeko. Elikagai-industrian, berriz, aplikazio gehiago dauzkate: deshidratatzeko, aurrekozinatzeko, pasteurizatzeko…
A.III. INDUKZIO BIDEZKO BEROKETA
Beroketa honetan eremu magnetiko alternoak material magnetiko batean
(eroalea) korronte elektrikoa sortzen du eta horrekin batera beroa (Faraday-ren legea). Elikagaiak ez dira magnetikoak (mineral magnetiko batzuk baino ez dauzkate), baina metalezko ontziak magnetikoak izan daitezke, esaterako, burdinadunak.
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Horregatik indukzio bidezko beroketan ezin da zeinahi materialezko ontziak
erabili, bakarrik magnetikoak. Oro har, imana atxikitzen ez duten materialezko
ontziak ez dira berotuko eremu magnetiko horien eraginez (aluminioa, beira,
zeramika…). Ontziek, gainera, ipurdi lau, leun eta lodia eduki behar dute (ikusi
6.3. irudia). Sistema hau ageri zenean hasierako indukziozko lapikoak eta zartaginak garestiak baziren ere, denbora aurrera joan ahala gero eta merkeagoak dira eta
denon eskura daude.

6.3. irudia. Ohiko bitrozeramikaren eta indukziozkoaren konparazioa.

Indukzio bidezko beroketa hau sukaldaritzan gero eta gehiago erabiltzen da.
Ohiko bitrozeramikarekin alderatuta, ekipoa pixka bat garestiagoa den arren eta
sukaldeko tresna bereziak behar diren arren, sukaldeko indukzio-plakek hainbat
abantaila dituzte:
• Oso azkar berotzen dute, ohiko bitrozeramika baino bi aldiz azkarrago.
• Eremu magnetikodun mekanismoak ontzia zuzenean berotzen du, tarteko
bitrozeramikako beira zeramikoa giro-tenperaturan dagoela. Hori dela eta,
segurtasun handiagoa lortzen da (erredura-arriskurik ez) eta gelaren ingurunea ez da berotzen
• Beira zeramikotik ontzia kentzen denean, bero-ekoizpena automatikoki
bukatzen da (sentsoreak baitaude). Horrela behar ez den elektrizitatea ez
da gastatzen
• Erraz garbitzen dira: beira zeramikoa giro-tenperaturan dagoenez, erortzen
diren elikagai-zatiak ez dira desegiten ezta itsasten
• Ohiko bitrozeramikekin alderatuta, argindar gutxiago gastatzen dute
(% 30 gutxiago).
B. KONDUKZIOAREN BIDEZKO ENERGIA-TRANSFERENTZIA
Kondukzioa (edo eroapena) solidoetan gertatzen da, energia molekularraren
zuzeneko transmisioz (molekulek elkar ukituz), gorputz baten barnean bere
zatietako bik tenperatura desberdina dutenean. Sukaldaritzan mekanismo hau
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gertatzen da batez ere ontzi metalikoetan (oso eroale onak direnak) eta janari
solidoen barruan (behin azala edozein mekanismoren bidez berotuta, barrualdea
kondukzioari esker berotzen da).
Kondukzioaren bidezko bero-transferentziak sortzen duen bero-fluxua (Q)
ekuazio honen bitartez adierazten da (Fourier-en Kondukzioaren Legea):

Q = bero-fluxua (J s–1)
k = bero-eroankortasunaren koefizientea (W m–1 K–1), substantzia bakoitzaren bereizgarria
A = gainazaleko azalera, sekzioa (m2) (energiaren trukea)
x = materialaren luzera (m)
T1 = berotze-ingurunearen tenperatura (K), esaterako, metalezko lapikoa edo
elikagaiaren azala
T2 = elikagaiaren tenperatura (K)
Ekuazio honetan argi ikusten da zein diren kondukzioa baldintzatzen duten
faktoreak: zenbat eta bero-eroankortasunaren koefiziente, sekzio edo tenperaturagradiente (ezberdintasuna) handiagoa, orduan eta bero-fluxu handiagoa sortzen da.
Aitzitik, zenbat eta luzera handiagoa, hainbat eta bero-fluxu txikiagoa.
Hurrengo taulan elikagai-industrian eta sukaldaritzan erabilitako hainbat material eta jakiren bero-eroankortasunaren koefizienteak (k) (W m–1 K–1) ematen dira.
Balio handienak aluminioak eta kobreak dauzkatenez, ontzien ipurdia estaltzeko
(lapikoak, zartaginak) eta ekipo batzuetan (frijigailuen kubetak) erabiltzen dira.
Materiala edo elikagaia
Aluminioa
Kobrea
Altzairu herdoilgaitza
Beste metal batzuk
Beira
Buztina
Azalorea
Esne osoa
Ogia

k
220
388
21
45-400
0,52
0,69
0,80
0,56
0,06

Materiala edo elikagaia
Txerri-giharra
Laranja
Lekak
Arrautza
Izotza -10 ºC
Ura
Oliba olioa
Airea (100 ºC)
Material isolatzailea

k
0,48
0,41
0,80
0,96
2,33
0,57
0,17
0,03
0,02-0,05

6.II. taula. Zenbait material eta elikagairen bero-eroankortasunaren
koefizienteak (k) (W m–1 K–1). Iturria: Mafart, 1994, Fellows, 2000.
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Elikagaiei dagokienez, kontuan hartu behar da:
• Ur-edukia handitzen bada, eroankortasuna handitzen dela, esaterako,
% 90eko hezetasuna duen sagar baten bero-eroankortasunaren koefizientea
0,42 W m–1 K–1 da eta % 80ko hezetasunekoarena 0,29 W m–1 K–1.
• Izozten badira, eroankortasuna handitzen dela, adibidez, txahal-xerra baten
bero-eroankortasunaren koefizientea giro-tenperaturan 0,42 W m–1 K–1
bada, behin –30 º C-an izoztua, 1,51 W m–1 K–1 bihurtzen da.
• Airea badago, txikiagoa dela; jaki porotsuak oso eroale txarrak dira, esaterako, ogiaren bero-eroankortasunaren koefizientea 0,064 W m–1 K–1 da.
C. KONBEKZIOAREN BIDEZKO ENERGIA-TRANSFERENTZIA
Bero-transferentzia mota hau fluidoen mugimenduari esker gertatzen da, bai
likidoak (ura edo olioa) bai gasak (airea edo ur-lurruna). Fluido bat berotzen
denean dilatatzen denez, masa berak bolumen handiagoa dauka eta bere dentsitatea
murrizten da. Hori dela-eta, molekula-multzo horiek noranzko bertikalean mugitzen dira, korronte konbektibo deiturikoetan (eta goiko fluido hotza behera joaten
da, dentsitate handiagoa duelako). Mekanismo hau nahiko azkarra da eta bi
konbekzio mota ezberdintzen dira: konbekzio naturala, sukaldaritzan, esaterako,
lapiko batean jakia uretan egosten denean gertatzen dena; eta eragindako
konbekzioa, fluidoaren mugimendua mekanikoki eragiten denean, sukaldaritzan,
adibidez, konbekziozko labean sortzen dena.
Fluidoen biskositateak eragin handia dauka: zenbat eta biskosoagoa izan,
orduan eta korronte konbektibo gutxiago sortzen dira eta energia-transferentzia
motelagoa da. Hori dela-eta, adibidez, salda bat eta pure bat berotzean, salda
lehenago berotuko da bere baitan korronte konbektibo azkarrak sortzen direlako.
Purean, berriz, hain biskosoagoa denez, kondukzioa da nagusitzen den mekanismoa eta korronte konbektiboak, sortzekotan, oso motelak dira.
Konbekzioaren bidezko bero-transferentziak sortzen duen bero-fluxua (Q)
ekuazio honen bidez adierazten da (Newton-en legea):
Q = h A (T1–T2)
Q = bero-fluxua (J s–1)
h = konbekzio-koefizientea (W m–2 K–1)
A = gainazaleko azalera, sekzioa (m2) (energiaren trukea)
T1 = solidoaren azalaren tenperatura (K) (esaterako, metalezko lapiko beroa)
T2 = fluidoaren tenperatura (K) (elikagaia)
Ekuazio honetan argi ikusten da zein diren konbekzioa baldintzatzen duten
faktoreak: zenbat eta tenperatura-gradiente (ezberdintasuna), konbekzio-koefiziente eta sekzio handiagoak, orduan eta bero-fluxu handiagoa sortzen da.
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Hurrengo 6.III. taulan hainbat fluidoren konbekzio-koefizienteak (h) ematen
dira. Aipatu behar da fluido guztien konbekzio-koefizientea eragindako konbekzioan handiagoa dela, konbekzio naturalean baino. Halaber, uraren konbekziokoefizienteak airearenak baino askoz handiagoak dira; horregatik askotan zenbait
elikagai berotzeko ur berotan sartzen dira. Ur-lurrunaren konbekzio-koefizientea
hain altua denez, labe mota batean beroketa ur-lurrunaren konbekzioaren bidez
egiten da.
Fluidoak
Airea
Konbekzio naturala
Eragindako konbekzioa
Ura
Konbekzio naturala
Eragindako konbekzioa
Irakiten ari den ura
Ur-lurruna kondentsatua

h
5-25
10-200
20-100
50-10.000
3.000-100.000
5.000-100.000

6.III. taula. Zenbait fluidoren konbekzio-koefizienteak (h) (W m–2 K–1).
Iturria: Mafart, 1994, Fellows, 2000.

6.3. HIRU MEKANISMOAK OSOTASUNEAN AZTERTZEA
Sukaldaritzan elikagaiak berotzean normalean mekanismo bat nagusitzen bada ere
(erradiazioa, kondukzioa edo konbekzioa), askotan beste biek ere neurri txikian
parte hartzen dute. Adibide gisa, atal honetan aztertzen da nolakoa den energiatransferentzia hiru egoera desberdinetan: labean erretzean, uretan egostean eta berogaleran (elikagaien hoztea, uraren edo airearen bidez).
A. EGOSKETA-INGURUNE GASEOSOAN: OHIKO LABEAN ERRETZEA
Oilasko bat zeramikazko ontzi batean (hondoan metala duena) ohiko labean
erretzean (ez konbekziozko labean, ikusi 6.4. irudia), energia transmititzeko mekanismo nagusia erradiazioa da. Labeko erresistentzia elektrikoek erradiazio
infragorria igortzen dute; goiko erresistentziarenak oilaskoaren azala berotzen du
eta beheko erresistentziarenak ontzia. Azken hau igorle eta eroale ona denez, ontzian erradiazioa eta kondukzioa gertatzen dira, baina erradiazioa nagusitzen da;
energia hau jakiaren beheko azalera heltzen da. Oilaskoaren barrualdea kondukzioari esker berotzen da. Aldi berean, airean dagoen ur-lurruna erradiazioari esker
berotzen da eta airearen korronte konbektiboak sortzen dira, zeinek oilaskoaren
azala eta ontzia berotzen dituzten. Beroa dela-eta, oilaskoaren azaleko ura ere
lurruntzen da.
Aire lehorra (ur-lurrunik gabekoa) izango balitz, erradiaziorik ez legoke
(ikusi 6.I. taula: aire lehorraren emisibitatea ε = 0,00); baina normalean aire
atmosferikoan beti dago ur-lurruna.
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Leundutako metalezko ontzia izango balitz, erradiazioa islatuko eta egosketa
askoz motelagoa izango litzateke; hau bilatzen da elikagaien beheko azala gehiegi
ez berotzea nahi denean. Gauzak horrela, helburuaren arabera funtsezkoa da
ontziaren materiala ondo aukeratzea.
Elikagaiaren goiko azala gehiegi ez berotzea edo ez erretzea nahi denean, aluminiozko papera jartzen da, erradiazioa isla dadin (esaterako, bizkotxoak labekatzean).
Ohiko labearen ordez konbekziozko labea izango balitz, erradiaziorik ez
legoke eta mekanismo nagusia airearen eragindako konbekzioa izango litzateke.

6.4. irudia. Oilasko bat labean erretzean gertatutako
energia-transferentzia mekanismoak.

B. EGOSKETA-INGURUNE LIKIDOAN: URETAN EGOSTEA
Arrautza bat uretan egostean, metalezko lapiko batean azaleko bero-iturri
baten gainean (non erradiazio infragorria sortzen den, esaterako, sutondoan edo
ohiko bitrozeramikan), energia transmititzeko mekanismo nagusia uraren
konbekzioa da (ikusi 6.5. irudia). Metalezko lapikoaren hondoa ez distiratsua
denez, erradiazioarekiko igorlea eta kondukzioarekiko oso eroale ona da. Ura ere
eroale ona da, baina kondukzioa ez da uretan gertatzen den mekanismo nagusia,
konbekzioa azkarragoa baita. Uraren beheko molekulak berotzen dira eta haien
dentsitatea murrizten denez, igotzen dira; aldi berean, goiko ur-molekula hotzen
dentsitatea handiagoa denez, behera joaten dira. Horrela korronte konbektiboak
sortzen dira, zeinek arrautza nahiko azkar berotzen duten. Behin azala berotuta,
arrautzaren barrualdea kondukzioari esker berotzen da.
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6.5. irudia. Arrautza bat uretan egostean gertatutako
energia-transferentzia mekanismoak.

C. BERO-GALERA (ELIKAGAIEN HOZTEA)
Behin jakia berotuta eta bero-iturritik urrunduta, faktore hauek baldintzatzen
dute haren hozte-abiadura:
• Hozte-ingurunea: airea edo ura.
• Ontzi mota: erradiazioarekiko igorlea edo islatzailea, kondukzioarekiko
eroalea edo ez-eroalea.
• Elikagaiaren ezaugarriak: solidoa edo likidoa.
Atal honetan hozte-ingurunearen eragina aztertzen da, normalean airea edo
ura dena:
C.I. Airearen bidezko hozketa
Aurreko labean erretako oilaskoa airean hozten bada, jakitik beroa erradiazioaren eta kondukzioaren bidez galduko da (ikusi 6.6. irudia). Hemen ontzia
erradiazioarekiko igorlea izateak, kondukzioarekiko eroalea izateak baino garrantzi
handiagoa dauka (airea eroale txarra baita). Erradiazioak aireko ur-lurruna
berotzen du eta bero hori airearen konbekzioaren bidez galtzen da. Konbekzio
naturalaren bidezko bero-galera hau prozesu motela da.
Sukalde profesionaletan eta elikagai-industrian airearen bidezko elikagaien
hozketa erabiltzen da, baina prozesua azkartzeko eragindako konbekzioa sortzen
da. Hau adibidez tenperatura-eraiskailua izeneko ekipoan erabiltzen da (abatidor
de temperatura gaztelaniaz, ikusi 3.7. irudia 3. gaian). Ekipo horrek jakien
tenperatura +70 ºC-tik –18 ºC-ra jaisten du oso denbora laburrean (gehienez 2-4
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ordutan); hozte-tenperaturak lortzeko ere erabil daiteke (+70 ºC-tik +3 ºC-ra).
Aurreko 6.III. taulan ikusten den bezala, airearen eragindako konbekzioan
konbekzio-koefizientea (h = 10-200 W m–2 K–1) konbekzio naturalean (h = 5-25 W
m–2 K–1) baino askoz handiagoa da; horregatik tenperatura-eraiskailua da hain
eraginkorra eta elikagai bat oso bero dagoenean, adibidez kafea, ahoz haizea
ematen zaio.

6.6. irudia. Airearen bidezko hozketa.

C.II. Uraren bidezko hozketa
Uraren bidezko hozketa airearena baino azkarragoa da. Beroa galtzeko uretan gertatzen den mekanismo nagusia kondukzioa da, ura oso eroale ona delako.
Ontzia eroalea izan behar da (igorlea ere izan daiteke, baina horrek garrantzi
txikiagoa dauka). Adibidez, metalezko (ez-distiratsua) ontzi batean kozinatutako
janaria ur hotzetan murgiltzen bada, janaritik beroa kondukzioari esker ateratzen
da (ikusi 6.7. irudia). Gainera, ontzia igorlea denez, erradiazioari esker galduko da,
bai airean bai uretan. Lapikoaren ondoan dauden ur-molekulak pixkanaka berotzen
dira eta korronte konbektiboak sortzen dira. 6.III. taulan ikusten den bezala,
konbekzio naturalean uraren konbekzio-koefizientea (h = 20-100 W m–2 K-1)
airearena (h = 5-25 W m–2 K–1) baino askoz handiagoa da; gainera ura oso eroale
ona da. Hori dela-eta, uraren bidezko hozketa airearena baino azkarragoa da.
Dena den, uraren bidezko hozketa eraginkorrena lortzeko, onena da elikagai
beroa ur-zorrotada hotz batean azpian jartzea. Bestela, uretan murgiltzen bada,
geldirik dagoenez, korronte konbektiboengatik pixkanaka berotzen da eta berogalera moteltzen da.
Elikagai-industrian jakien bero-galera azkarrena lortzeko, zirkulatzen duen ur
hotza erabiltzen da.
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6.7. irudia. Uraren bidezko hozketa.

6.4. BERO-SORTZAILE MOTAK
Beroa sortzen duten ekipo hauek sukalde profesionaletan erabiltzen dira elikagaiak
prestatzeko, kozinatzeko edo bero mantentzeko: sutondoa, plaka elektrikoa, plantxa, parrilla, labea, lurrunetan egosteko ekipoa, gratinagailua edo gainerretzailea,
hartzitze-armairua, frijigailua, zartagin baskulagarria, marmita, burruntzidun
horma-erregailua, pasta egosteko ekipoa, Maria bainua, mahai beroa, burruntzali
elektrikoa, platerak berotzeko ekipoa eta infragorri-fokuak. Atal honetan laburki
komentatzen dira eta hurrengo gaietan, egosketa-metodoak azaltzen direnean,
haien ezaugarrietan sakontzen da.
• Sutondoa: lapikoak, zartaginak eta abar berotzeko erabiltzen dira. Batzuetan «erregailu irekiak» ere deitzen dira (quemadores abiertos gaztelaniaz).
Ikatz, gas butano, propano, hiri-gas edo gas naturalezkoak izaten dira, eta
normalean sukalde profesionaletan denbora luzez piztuta daude, hainbat
egosketa-metodotan erabiltzen direlako. Goiko aldean kea erauzteko kanpaia
kokatzen da. Sutondo hauek oso erraz pizten eta itzaltzen dira, eta oso azkar erantzuten diete bero-aldaketei. Haien abantaila nagusia da sukaldariak
oso erraz ikusten duela zenbaterainoko potentzia duen sugarrak. Gasezko
bitrozeramikak ere multzo honetan sar daitezke. Sutondoaren aldaera bat
«Wok-entzako erregailua» da, ontzia gehiago berotzeko handiagoa dena
(quemador para wok gaztelaniaz). Wok-a Asian salteatzeko erabiltzen den
sakonera handiko zartagina da (ikusi 10. gaia).
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6.8. irudia. Sutondoa.

• Plaka elektrikoa: sutondoen erabilera bera dute eta batzuetan «erregailu
itxiak» ere deitzen dira (quemadores cerrados gaztelaniaz). Haiek baino
garbiagoak dira, baina ez dira haiek bezain erraz erregulatzen eta pixka bat
garestia-goak ateratzen dira. Talde honetan bitrozeramika elektrikoak eta
indukzioz-koak ere sartzen dira.

6.9. irudia. Plaka elektrikoa.

• Plantxa: zenbait motatakoak erabiltzen dira (burdinazkoak, kromo zurrunezkoak, gasezkoak sukalde profesionaletan eta elektrikoak etxeko sukaldaritzan). Elikagaiak ontzirik gabe plantxaren gainean erretzen dira. Koiperik behar ez denez, kaloria gutxiko platerak prestatzeko balio du eta gaur
egun plantxan erretzea egosketa-metodo azkarra eta osasungarritzat hartzen
da (ikusi 9. gaia). Jakiak berotzeko mekanismo nagusia kondukzioa da.

136

Sukaldaritza-teknologia: sukaldaritza-prozesuen oinarri zientifikoak

6.10. irudia. Plantxak, goikoa laua eta behekoa zirrikitutakoa.

• Parrilla: bero-iturri batek berotutako barra batzuez osatuta dago eta elektrikoak, gasezkoak zein ikatzezkoak izaten dira. Bero-iturria gasa edo elektrizitatea baldin bada, bero-intentsitatea erregulatzaile baten bidez aldatzen
da. Ikatzezkoetan, berriz, parrilla bero-iturrira hurbildu edo hortik urrundu
beharra dago bero-intentsitatea aldatzeko. Gaur egun, betiko parrilla horizontalak ez ezik, modelo berriak ere badaude, zein elikagaien segurtasunaren ikuspuntutik hobeak diren, bero-iturria jakiaren alboan baitago eta ez
azpian (horrek konposatu toxikoen eta keen sorrera eragozten du, ikusi 9.
gaia). Jakiak berotzeko mekanismo nagusia erradiazioa da.

6.11. irudia. Parrilla.
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• Labeak: berorik ez galtzeko itxita dagoen estruktura bat da. Hona hemen
labe mota batzuk (ikusi 9. gaia):
– Zuzeneko beroko labea edo ohiko labea: elektrikoak zein gasezkoak
izaten dira eta bero-iturriak erradiazio infragorria sortzen du bi erresistentzien bidez. Jakiak berotzeko mekanismo nagusia erradiazioa da.

6.12. irudia. Zuzeneko beroko labe baten aurrealdeko irudia.

– Konbekziozko labea: airea haizagailuz mugiarazten da alde guztietatik, erresistentzien bidez berotuta. Jakia ez lehortzeko eta bero-transferentzia azkarragoa izateko ur-lurrunaren sortzailez horniturik dago.
Hortaz, elikagaia berotzeko mekanismo nagusia airearen edo ur-lurrunaren eragindako konbekzioa da. Ohiko labearekin alderatuta, azkarrago
berotzen da, jakiak edozein mailatan jar daitezke, eta lekua, denbora eta
elektrizitatea aurrezten dira.

6.13. irudia. Konbekziozko labea.
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– Labe mistoa: ohiko labea eta konbekziozko labea. Aldi berean erradiazio infragorria sortzen duten erresistentzia elektrikoak eta airearen eta
ur-lurrunaren konbekzioa daude.
– Mikrouhin-labea: mikrouhinek ur-molekulak mugiarazi egiten dituzte
eta horri esker, jakiak berotzen dira (ikusi 13. gaia).

6.14. irudia. Mikrouhin-labea.

– Labe mistoa: mikrouhin-labea eta ohiko labea. Mikrouhinaz gain,
erradiazio infragorria sortzen duten erresistentziak badaude goiko
aldean, zeinek elikagaien azalean Maillard erreakzioa eta karamelizazioa
eragiten duten (gainerretzea edo txigortzea). «Mikrouhin-labe grillduna»
ere deitzen da.
• Lurrunetan egosteko ekipoa: hermetikoki itxitako ontzia da, barruan uraren lurruna presioz sartzeko sistema bat duena. Berezitasunik garrantzitsuena da jakiak lurrunetan prestatzen direla; beraz, mantenugai gutxi
galtzen dira. Presioa aukeratzea badago eta erloju baten bidez egosketadenbora ere kontrola daiteke (ikusi 11. gaia). Irudian agertzen den ekipoaz
gain, lurrunetan egosteko lurrunezko marmitak edo presio-eltzea ere
erabiltzea badago.

6.15. irudia. Lurrunetan egosteko ekipoa.
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• Gainerretzailea: aterik gabeko armairua da, goiko aldean erradiazio infragorria sortzen duten erresistentziak dituena. Gratinagailua ere deitzen da
(gaztelaniaz salamandra ere). Elikagaiak gainerretzeko erabiltzen da (ikusi
9. gaia).

6.16. irudia. Gainerretzailea.

• Hartzitze-armairua: labeen egitura bera izaten dute eta oreen hartzitzea
errazteko erabiltzen dira (40-45 °C). Termostatoa izateaz gain, hezetasuna
mantentzeko ur-kubeta bat dago.

6.17. irudia. Hartzitze-armairua.

• Frijigailua: olioz beteriko sakonera handiko ontziak dira, non elikagaiak
alanbrezko saski batzuetan sartzen diren, oliotan frijitzeko. Berotzeko erresistentzia batzuk ditu, gasezkoak zein elektrikoak. Tenperatura termostato
baten bidez kontrolatzen da. Oro har, bi frijigailu mota daude: etenak, non
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frijitze-prozesua ataletan egiten den, eta jarraituak, elikagai-industrian
erabiltzen direnak. Halaber, gaur egun badaude presiopean eta hutsean
funtzionatzen duten frijigailuak (ikusi 10. gaia).

a)

b)
6.18. irudia. Frijigailuak, a) etena, b) jarraitua.

• Zartagin baskulagarria: lurrean tinko egoten dira, baina goiko upelak
gora edo behera baskula dezake, zartagina hustu edo garbitzeko. Gasez edo
elektrizitatez funtzionatzen dute eta burdinazkoak edo altzairu herdoilgaitzezkoak izaten dira. Salteatzeko eta frijitzeko ez ezik, gisatzeko edo adibidez arrozak prestatzeko ere erabil daitezke (ikusi 10. gaia).

6.19. irudia. Zartagin baskulagarria.
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• Marmita: altzairu herdoilgaitzezko ontzi handiak dira eta normalean 100300 litro inguruko edukiera izaten dute. Tapa hermetikoa eta ura sartzeko eta
husteko bideak izaten dituzte, garbitzeko eta errazago erabiltzeko. Trinkoak,
baskulagarriak nahiz lurrunezkoak izan daitezke (presioarekin edo presiorik
gabe). 3. gaian aipatu bezala, azken urteotan beste aldaera bat diseinatu dute,
zeinek elikagaiak egosteko ez ezik, nahasteko eta hozteko edota izozteko
ere balio duen (marmita mezcladora abatidora gaztelaniaz). Ingurune hezean
egindako egosketa-metodoetan erabiltzen dira: uretan edo lurrunetan
egostean, eskalfatzean, galdarraztatzean… (ikusi 11. gaia).

6.20. irudia. Marmita trinkoa.

• Burruntzidun horma-erregailua: hormako labe trinko bat da, non beroiturria goitik beherakoa den eta janaria biraka ibiltzen den, burruntzi batzuek eusten diotela, alde guztietatik ongi egin dadin (asador con espetones
gaztelaniaz). Bere abantaila nagusia da jakiaren erretzea homogeneoa dela.
Mundu osoan antzinatik erabili da, lehen persona batek mugituta eta ez
automatikoa, eta gaur egun gehienbat oilaskoak erretzeko erabiltzen da
(ikusi 9. gaia). Burruntzidun horma-erregailu gehienek burruntzi horizontalak izan arren, badaude burruntzi bertikal bakarra dutenak, zein «kebab
edo gyros egiteko erregailua» deitzen den.
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6.21. irudia. Burruntzidun horma-erregailua hiru oilasko erretzen.

• Pasta egosteko ekipoa: lurrean trinko egoten den ontzi handi bat da. Otzara baskulagarri bat dauka barruan eta urez beterik egoten da. Erresistentzia
batzuek alanbrezko saskian dagoen pasta egosten dute. Ekipoa programatzea badago, eta bukatzen duenean, saskia automatikoki igotzen da, pasta
erre ez dadin.

6.22. irudia. Pasta egosteko ekipoa.

• Maria bainua: urez bete eta erresistentziekin berotzen den ontzi zabala da.
Barruan beste ontzi batean dauden elikagaiak jartzen dira, egos daitezen.
Zeharkako egosketa-metodo bat da, jakiak ez baitu ur beroa ukitzen; hortaz, beroketa uniforme, leuna eta jarraitua da. Gozogintzan asko erabiltzen
da, flan edo budin egiteko, txokolatea urtzeko... (ikusi 13. gaia)
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6.23. irudia. Maria bainua.

• Mahai beroa: metalezko armairu baten itxura duen mahai honetan, jaki
kozinatu berriak erresistentzia batzuen bidez bero mantentzen dira (gutxienez +65 ºC-an), zerbitzatu baino lehen. Sukalde profesionaletan banaketarako eremuan kokatzen dira (ikusi 2. gaia). Tenperatura kontrolatzeko
termostatoa funtsezkoa da.

6.24. irudia. Mahai beroa.

• Burruntzali elektrikoak: eztainu-kobrezko aleazio batez egiten dira eta
hondoan erresistentzia bat izaten dute, elektrizitateari zuzenean konektatuta
berehala berotzen dena. Gozogintzan erabiltzen dira, batez ere, kremak
egiteko.

6.25. irudia. Burruntzali elektrikoak.
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• Platerak berotzeko ekipoak: platerak zerbitzu osoan zehar bero mantentzen dituzte, mahai beroak bezala. Normalean gurpilak izaten dituzte plater
kozinatu beroak garraiatzeko.

6.26. irudia. Platerak bero mantentzeko armairua eta orga.

• Infragorri-fokuak: zerbitzatzeko prest dagoen jakiren bat denbora laburrez bero mantentzeko erabiltzen dira.

6.27. irudia. Mahaia infragorri-fokuekin (goiko aldean).

7. Beroaren eragina elikagaian

Oro har elikagaiak hiru helbururekin kozinatzen dira: segurtasuna bermatzeko
(arrisku mikrobiologikoa gutxitzen baita), murtxikatzeko eta digeritzeko errazagoak egiteko (digestio-entzimek desnaturalizatutako proteinak hobeto digeritzen
dituzte) eta erakargarriagoak eta zaporetsuak egiteko.
Aurreko 5. gaian aipatu bezala, egosketa-prozesuaren funtsezko oinarriak
eskema honetan laburki azaltzen dira:

7.1. irudia. Egosketa-prozesuaren eskema.

Egosketan bi prozesu daude: lehenengoa, prozesu primarioa (mota fisikoa),
non energia eta masa-transferentzia gertatzen diren, eta bigarrena, prozesu sekundarioa (mota fisikoa eta kimikoa), non beroaren eraginez sistema fisiko-kimikoak
aldatzen diren eta janariaren konposatu kimikoen arteko erreakzioak sortzen diren.
Aurreko 6. gaian prozesu primarioko garraiatze-mekanismoak aztertzen dira
eta gai honetan prozesu sekundarioko eraldaketa fisiko-kimikoak, jakien ezaugarri
organoleptikoetan nahiz nutritiboetan. Funtsezkoa da elikagaietan beroak izaten
duen eragina ikertzea eta ezagutzea, ezaugarri organoleptikoetan gertatzen diren
aldaketak begi-bistan daudelako (ehundura, zaporea, usaina, kolorea…), baina
ezaugarri nutritiboetakoak ez (proteinen koagulazioa, bitaminen eta gantz-azido
esentzialen galera…). Normalean lehenengoak gertatzea bilatzen da janaria erakargarriago egiteko, usain eta ehundura bereziekin, adibidez oilaskoa labean
erretzean. Hala ere, bigarrenak, nutrienteen aldaketak, gehienetan ez dira kontuan
hartzen, agian ezjakintasunagatik, eta izugarrizko garrantzia daukate, esaterako
dietak egiterakoan.

146

Sukaldaritza-teknologia: sukaldaritza-prozesuen oinarri zientifikoak

Gauzak horrela, ezinbestekoa da egosketaren prozesu sekundarioan gertatzen
diren eraldaketak aztertzea, janarian egosketa-metodo bakoitzaren ondorioak
aurreikusteko, eta ahal den neurrian nutrienteen galerak saihesteko, adibidez,
metodoak hobetuz (egosketa-tenperatura, egosketa-denbora eta abar).
7.1. BEROAREN ERAGINA EZAUGARRI ORGANOLEPTIKOETAN
Ezaugarri hauek haien artean oso estu erlazionatuta badaude ere, atal honetan
banan-banan aztertzen dira: itxura, usaina eta zaporea, eta ehundura.
A. ITXURA
Egosketa-prozesuan elikagaiaren itxura ia beti aldatzen da, normalean
bolumen edo kolore-aldaketengatik. Bolumenari dagokionez, gutxitzea badago
azaleko uraren deshidratazioa edota gantzen urtzea edo oxidazioa direla eta. Era
berean, bolumena handitzea ere badago, janaria hidratatzen bada, esaterako arroza
edo lekaleak kozinatzean.
Koloreari dagokionez, beroaren eraginez erreakzio kimiko asko sortzen dira
eta horren ondorioz, kolore berriak eta kolore-galerak. Kolore-aldaketen artean
nabarmenenak jakien pigmentuenak dira; konposatu horiek beroa ez ezik, argia,
oxigenoa edo pHa ere direla medio suntsitu daitezke (ikusi 7.I. taula).

Pigmentua
Antozianinak
Betalainak
Bixina eta
norbixina

Ohiko
iturria

Hidrosolugarria (H)
/Liposolugarria (L)

Frutak
Erremolatxa
Bixa
orellana-ko
hazia

H
H
L eta H, hurrenez
hurren

Altua

-

Baxua

Altua

H
H
H

Altua
Baxua
-

Altua
Baxua
Altua

Baxua
Baxua

H

Altua

Altua

Altua

Altua

H

Altua

Erdikoa

-

Erdikoa

H

Erdikoa

Altua

Altua

Baxua

L

Klorofilak
Kurkumina
Mioglobina

Hostoak
Kurkuma
Haragia
Tearen
hostoa
Sustraiak,
azala
Frutak

Kinonak

Baxua
Baxua

Hostoak

Xantofilak

Erdikoa/
Baxua
Erdikoa/
Baxua
Altua
Baxua
Baxua

Karotenoak

Polifenolak

Zeren aurkako egonkortasuna
pH
Beroa
Argia Oxigenoa
aldaketa
Altua
Altua
Altua
Baxua
Erdikoa
Altua
Altua
Altua

7.I. taula. Elikagaietan dauden pigmentu naturalak.
Iturria: Fellows, 2000.
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Egosketa-prozesuan gehien aldatzen diren pigmentuak hauek dira:
• Haragiaren mioglobina: haragi gordinaren muskuluetan pigmentu honek
kolore gorri bizia dauka, baina egostean beroaren eraginez (60-70 ºC) eraldatzen hasten da: bere zati globinikoa koagulatzen da eta hematinak kolorea aldatzen du. Ondorioz, idikiaren eta bildoskiaren kasuan, kolore arrea
hartzen du, eta txahalkiaren eta txerrikiaren kasuan, grisa (ikusi 7.IV. taula).
Aldaketa hau normalean haragiaren egosketa-denbora zehazteko erabiltzen
da, hau da, gordinik, egina edo eginegia dagoen jakiteko. Dena den, aipatu
beharra dago haragiaren kontserbazioan horrelako aldaketak ere gerta
daitezkeela, esaterako, izozte-tenperaturetan edo denbora luzez argiaren
eraginpean egoteagatik.
• Barazkien klorofila: pigmentu honek barazki gordinean kolore berde bizia
dauka, baina egosketan beroaren eraginez (> 60 ºC) ingurune azidoan
klorofilasa entzimak magnesio-atomoa kentzen dio eta hidrogenoa sartzen
dio. Ondorioz, klorofila a feofitina a (berde-grisa) bihurtzen da eta klorofila b feofitina b (horixka). Beste kolore-aldaketa bat, ez hain ohikoa, barazkiak uretan egostean gertatzen da klorofilasa entzimak klorofila desegiten
duenean (zati liposolugarria kentzen dio eta uretan disolbatzen da).
Beroaren eraginez elikagaietan kolore berriak ere sortzen dira hainbat erreakzioren bidez. Garrantzitsuenak iluntze ez-entzimatikokoak dira: azukreen karamelizazioa (> 165 ºC) eta proteinen eta karbohidratoen arteko Maillard erreakzioa (>120 ºC). Adibidez, lehenengoa gozogintzako teknika askotan erabiltzen da,
eta bigarrena, frijitzean edo labean erretzean gertatzen da. Jakiak kolore arrea
hartzen du eta zapore eta usain bereziak sortzen dira. Gai honetako hurrengo
ataletan bi erreakzio horietan sakontzen da.
B. USAINA ETA ZAPOREA
Egosketa-prozesuan gertatutako erreakzio kimikoek normalean usain eta
zapore bereziak sortzen dituzte, adibidez, uretan egositako azalorearena konposatu
sulfuratuak askatzen baitira edo Maillard erreakzioagatik parrillan erretako haragian, patata frijituetan edo sagar errean. Gainera, egosketa-metodoaren arabera,
elikagaiaren eta erabilitako ingurunearen artean osagai eta substantzia asko trukatu
daitezke. Gertaera hauek eragin handia izaten dute kozinatutako elikagaien usainean eta zaporean.
Beroaren eraginez elikagaien lipidoak oxidatzen dira, hainbat konposatu
berri emanez. Horietako batzuk lurrunkorrak dira (azidoak, zetonak, aldehidoak,
furanoak…) eta kontzentrazio handietan badaude, jakian usain eta zapore mindua
sor dezakete. Gantz-azido mota bakoitzetik konposatu desberdinak sortzen dira
(ikusi 7.II. taula).
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Konposatu lurrunkorra

Kontzentrazioa
Usaina eta zaporea
(µg/ g)
Azido oleikotik (omega-9)
Heptanal
50
Koipetsua, gantza
Oktanal
320
Koipetsua, gantza, xaboia
Nonanal
370
Fruta, xaboia
Dekanal
80
Laranjaren azala
Trans-2-dezenal
70
Bilgorra, laranja
Trans-2-undezenal
85
Azido linoleikotik (omega-6)
Pentanal
55
Sarkorra, almendra mikatzak
Hexanal
5100
Bilgorra, hosto berdeak
Heptanal
50
Koipetsua, gantza
Trans-2-heptenal
450
Gantza, almendra mikatzak
Oktanal
45
Koipetsua, gantza, xaboia
1-okten-3-ona
2
Txanpinoiak, arraina
Zis-2-oktenal
990
Intxaurrak
Trans-2-oktenal
420
Gantza, fruitu lehorrak
Trans-3-nonenal
30
Pepinoa
Trans-2-nonenal
30
Bilgorra, pepinoa
Trans-2-dezenal
20
Bilgorra, laranja
Trans,trans-2,4-nonadienal
30
Koipetsua, gantza
Trans,zis-2,4-dekadienal
250
Frijitzea
Trans,trans-2,4-dekadienal
150
Frijitzea
Azido linolenikotik (omega-3)
1-penten-3-ona
30
Pikante, arraina
Trans-2-pentenal
35
Sarkorra, sagarra
Zis-2-pentenal
45
Trans-2-hexenal
10
Sagarra
Zis-3-hexenal
90
Hosto berdeak
Trans-2-heptenal
5
Gantza, almendra mikatzak
Trans,zis-2,4-heptadienal
320
Frijitzea, bilgorra,
Trans,trans-2,4-heptadienal
70
Frijitzea, koipetsua
3,5-oktadien-2-ona
30
Gantza, fruta
Trans,zis-2,6-nonadienal
10
Pepinoa
2,4,7-dekatrienal
85
Indabak

7.II. taula. Gantz-azido asegabeen autoxidazioan sortutako konposatu karboniliko
lurrunkor batzuk (µg/g) (1 g gantz-azido 20 ºC-an) eta konposatu bakoitzaren
ezaugarri sentsorialak. Iturria: Belitz eta Grosch, 1998.

Elikagaien iluntze ez-entzimatikoan (azukreen karamelizazioan eta Maillard
erreakzioan, kolore-aldaketaz gain, usain- eta zapore-aldaketak ere gertatzen dira,
konposatu berri asko sortzen direlako (ikusi 7.III. taula).
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Azukreen karamelizazioa (> 165 ºC)
Gozoa (sakarosa eta beste azukre batzuk)
Garratza (azido azetikoa)
Mingotsa (molekula konplexuak)
Frutak (esterak)
Jerez (azetaldehidoa)
Gurin-gozokia (diazetiloa)
Karamelua (maltola)
Intxaurra, gozoa, errea (furanoak)
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Maillard erreakzioa (> 120 ºC)
Umami (azido glutamikoa eta beste
peptido batzuk)
Loreak (oxazolak)
Tipula, haragia (konposatu sulfuratuak)
Barazkiak, errea (piridinak, pirazinak)
Txokolatea, txigortua (pirazinak)
Patata, lurra (pirazinak)
+Gehi karamelizazioko usain eta zaporeak

7. III. taula. Elikagaien iluntze ez-entzimatikoan sortutako
usain eta zapore batzuk. Iturria: McGee, 2007.

C. EHUNDURA
Jakien ehundura zenbait osagairen araberakoa da: hezetasuna, lipidoen edukiera, karbohidrato motak eta kantitatea (zelulosa, almidoia, konposatu pektikoak)
eta proteinak. Beroaren eraginez, ehundura hainbat arrazoik alda dezakete, esaterako, hezetasun-galerak, lipidoen urtzeak edo emultsioak desegiteak. Batez ere,
beroak proteinetan eta polisakaridoetan eragin handia dauka: proteinak desnaturalizatzen eta koagulatzen dira, zeinek ehunak gogortzen dituen, adibidez haragia
erretzean (ikusi 7.IV. eta 7.V. taulak); zelulosa biguntzen da, esaterako, lekaleak
egostean; barazkien almidoia gelifikatzen da (ura xurgatzen du, almidoi-pikorrak
handitzen dira eta likatsuagoa egiten da, adibidez saltsak eta kremak loditzean);
kolagenoa gelatina bihurtzen da; ogia egitean gari-irinezko proteinek gluten
izeneko sare elastikoa sortzen dute (orearen eraketa) eta abar.
7.2. BEROAREN ERAGINA EZAUGARRI NUTRITIBOETAN
Arestian aipatu bezala, elikagaiak kozinatzean ezaugarri organoleptikoak ez ezik,
nutritiboak ere aldatzen dira. Batzuek hobera egiten dute, adibidez: almidoiaren
gelifikazioak eta proteinen koagulazioak elikagaien digerigarritasuna handitzen
dute, eta anti-nutriente batzuk suntsitzen dira (esaterako lekaleetan dauden tripsina
entzimen inhibitzaileak). Hala ere, beste batzuek okerrera egiten dute: bitamina
termolabilak txikitzen dira, proteinen balio biologikoa murrizten da (aminoazidoen
suntsipenagatik edo Maillard erreakzioagatik), lipidoen oxidazioa bultzatzen da,
eta abar.
Gehienetan aldaketa hauek ez dira gehiegi kontuan hartzen, baina izugarrizko
garrantzia daukate, esaterako dietak egiterakoan. Funtsezkoa da aldaketa hauek
aztertzea eta ezagutzea, balio nutritiboaren galera baldintzatzen duten faktoreak
ondo kontrolatzeko: egosketa-tenperatura, egosketa-denbora, egosketa-metodoa,
elikagai mota… Horrela, galerak hauek eta konposatu toxikoen sorrera ahalik eta
txikienak izango dira.
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A. PROTEINAK
Beroaren eraginez elikagaien proteinek aldaketa estruktural garrantzitsu bat
jasaten dute: desnaturalizazioa eta ondorengo koagulazioa 65 ºC-95 ºC-an.
Prozesu honetan proteinak zabaltzen dira, disolbagarritasuna galtzen dute, eta
«irekitako» molekula hauek elkarren artean erreakzionatzen dute eta koagulatzen
dira (ikusi 7.2. irudia). Ondorioz, elikagaian sare proteiniko jarraitu bat sortzen da,
zeinek ura gordeko duen eta jakiari lodiera eta biskositatea emango dion. Aldaketa
hau batik bat proteina asko dituzten elikagaiak kozinatzean (arraina, haragia, arrautza, esnea) nabaritzen da. Alabaina, animalia-jatorrizko proteinetan bi salbuespen
aipatu behar dira: alde batetik, esnearen kaseina bakarrik ingurune azidoan desnaturalizatzen da, baina esnekiekin erabiltzen diren egosketa-metodoetan tenperatura
baxuak erabiltzen direnez, ez da koagulatzen; eta bestetik, haragiaren kolagenoa,
zein ez den desnaturalizatzen, baizik eta gelatina bihurtzen den.

7.2. irudia. Beroaren eragina proteinen estrukturan
(desnaturalizazioa eta ondorengo koagulazioa).

Egosketan zehar, tenperatura igotzen den ahala, haragien eta arrainen
proteinek jasaten dituzten aldaketa nagusiak 7.IV. eta 7.V. tauletan ikus daitezke.
Koagulazioa normalean kolore-aldaketekin lotuta dago eta arrainen eta haragien
egosketa-maila jakiteko erabiltzen da (ikusi 7.1.A. atala, non haragiaren mioglobina pigmentuaren aldaketak azaltzen diren). Era berean, aldaketa hauek jaki
kozinatuen ehundura baldintzatuko dute.

Beroaren eragina elikagaian
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Egosketamaila

Haragiaren
ezaugarriak

Muskuluzuntzak
ahultzen
dituzten
entzimak

Muskuluzuntzen
proteinak

Ehun
konjuntiboko
kolagenoa

Proteinekin
lotutako ura

Mioglobina
pigmentua

40 ºC

Gordinik

Leuna
ukitzean, laua
eta
irristakorra,
zeharrargia,
gorri bizia

Aktiboak

Zabaltzen hasi

Aldatu gabe

Proteinetatik
aldendu da
eta zeluletan
metatu

Aldatu gabe (gorri
bizia)

50 ºC

Oso gutxi
eginda

Irmoagoa,
opakuagoa

Oso aktiboak

Miosina
desnaturalizatzen
eta koagulatzen
hasi

Desnaturalizatu,
inaktibatu eta
koagulatu

Koagulatutako
miosina

Kolagenozorroak
ahultzen hasi

Muskuluzuntzen beste
proteina batzuk
desnaturalizatzen
eta koagulatzen
hasi

Kolagenozorroak
uzkurtzen dira
eta zelulak
estutzen
dituzte

Kolagenoaren
presioa delaeta,
zeluletatik
ateratzen da

Desnaturalizatzen
hasi (arrosa)

Disolbatzen
hasi (gelatina
bihurtu)

Fluxua
gelditu

Desnaturalizatu
eta koagulatu
(grisa-arrea)

Haragiaren
tenperatura

55 ºC

Gutxi
eginda

60 ºC

Erdi
eginda

65 ºC

Eginda

70 ºC

Samar
eginda

75 ºC

Oso
eginda

Elastikoa
ukitzean, ez
hain
irristakorra,
moztean
zukua atera,
opakua, gorri
argia
Uzkurtzen
hasi,
elastikotasuna
galdu, zukua
exudatu,
gorria arrosa
bihurtu
Uzkurtzen
jarraitu,
elastikotasun
gutxi, zuku
aske gutxiago,
arrosa grisarre bihurtu
Uzkurtzen
jarraitu,
gogorra, zuku
aske gutxi,
grisa-arrea
Gogorra,
lehorra, grisaarrea

Aktina
desnaturalizatu
eta koagulatu,
zelulak
konpaktuagoak

80 ºC

90 ºC

Galera eta
metaketa
azkartu

Muskuluzuntzak erraz
banatzen dira
elkarrengandik

Azkar
disolbatu

7.IV. taula. Beroaren eragina haragiaren proteinetan, kolorean
eta ehunduran. Iturria: McGee, 2007.
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Muskuluzuntzak
ahultzen
dituzten
entzimak

Muskulu-zuntzen
proteinak

Ehun
konjuntiboko
kolagenoa

Proteinekin
lotutako ura

Aktiboak

Zabaltzen hasi

Kolagenozorroak ahultzen
hasi

Ihes egiten hasi

Aktiboak

Miosina
desnaturalizatzen
eta koagulatzen
hasi

Kolagenozorroak uzkurtu
eta apurtu

Ihes egitea
azkarragoa eta
zeluletatik atera

Oso aktiboak

Koagulatutako
miosina

Lamina lodiak
uzkurtzen eta
apurtzen hasi

Gehienezko urateratzea

55 ºC

Muskulu-geruzak
banantzen hasi,
laminosoa

Ia guztiak
desaktibatu eta
desnaturalizatu

Muskulu-zuntzen
beste proteina
batzuk
desnaturalizaten
eta koagulatzen
hasi

60 ºC

Uzkurtzen jarraitu,
irmoa, zuntzezkoa,
hauskorra, zuku
aske gutxi

Batzuk asko
aktibatzen dira
eta muskuluzuntzak desegin
ditzakete

Disolbatzen hasi
(gelatina
bihurtu)

Ur-ateratzea
bukatu

65 ºC

Gero eta irmoagoa,
lehorragoa eta
hauskorra

70 ºC

Gogorra, lehorra

Arrainaren
tenperatura

20 ºC

40 ºC

45 ºC

50 ºC

Arrainaren
ezaugarriak
Leuna ukitzean,
laua eta irristakorra,
zeharrargia
Leuna ukitzean,
laua eta irristakorra,
zeharrargia, azal
hezea
Uzkurtzen hasi,
irmoagoa,
opakuagoa, zukua
exudatu
Uzkurtzen jarraitu,
elastikoa, ez hain
irristakorra,
zuntzezkoa, opakua,
murtxikatzean eta
moztean zukua
exudatu

90 ºC

Lamina lodiak
disolbatzen hasi
(gelatina
bihurtu)

Guztiak
desnaturalizatu
eta inaktiboak

75 ºC
80 ºC

Entzima
termorresistenteak
desnaturalizatu eta
koagulatu
Aktina
desnaturalizatu eta
koagulatu

Gehienezko
gogortasuna
Muskulu-zuntzak
desegiten hasten
dira

7.V. taula. Beroaren eragina arrainaren proteinetan eta ehunduran.
Iturria: McGee, 2007.

Proteinen koagulazio-tenperatura faktore batzuen araberakoa da: jakia
diluitzen bada (ura botaz), azukrea gehitzen bada edo beroketa azkarra bada,
koagulazio-tenperatura igotzen da. Hala ere, gantz-mineralak gehitzen badira edo
beroketa motela bada, koagulazio-tenperatura jaisten da.
Lehen aipatu bezala, haragien eta arrainen kolageno proteina salbuespen bat
da eta ez da desnaturalizatzen ezta koagulatzen. Ehun konjuntiboan dago eta animalien hezurrei eta muskuluei erresistentzia mekanikoa ematen die. Estrukturari
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dagokionez, hiru kolageno-katek oso estu lotuta dagoen helize hirukoitz bat osatzen dute, zein soka baten antzeko fibra bat den. Beroaren eraginez (60 ºC) helize
hirukoitz hori desegiten da eta uzkurtzen da, eta muskulu-zuntzak estutzen dituenez, zukuak kanporarazten ditu. Banandutako kolageno-kateak uretan disolbatzen dira eta gelatina izeneko gela edo sarea sortzen dute (ikusi 7.3. irudia). Portaera hau saltsak loditzeko erabiltzen da. Haragian zenbat eta tenperatura altuagoa
izan, orduan eta gelatina gehiago sotzen da. Haatik, animalia zenbat eta zaharragoa
edo gihartsuagoa izan, hainbat eta gutxiago, helize hirukoitzen loturak oso gogorrak direlako.

7.3. irudia. Beroaren eraginez haragien eta arrainen
kolagenoa gelatina bihurtzen da.

Jakien proteinen artean, badago talde berezi bat, erreakzio kimikoak katalizatzen (hau da, azkartzen) dituena: entzimak. Horietako batzuek molekulak sortzen
dituzte, eta beste batzuek, aldiz, desegiten edo suntsitzen dituzte; esaterako,
digestio-entzimek almidoia glukosa-molekuletan desegiten dute. Entzima bakar
batek segundoko milioi bat erreakzio kataliza ditzake. Kozinatzean, entzimek
barazkien klorofilaren kolorea alda dezakete, C bitamina oxida dezakete, eta abar.
Era berean, hondatze mikrobiologikoan mikrobioen entzimek elikagaia desegiten
dute eta horregatik galtzen da. Salbuespen batzuk izan ezik (esaterako, hartzidurak), oro har elikagaietan jarduera entzimatikoa ekidin behar da.
Beste proteinekin gertatzen den bezala, egosketa-prozesuan beroaren eraginez
entzimak desnaturalizatzen, koagulatzen eta inaktibatzen dira. Hala ere, arazo bat
dago: suntsipen hau gertatu baino lehen, beroketa hasten denean eta desnaturalizazio-tenperatura (55 ºC-75 ºC, ikusi 7.IV. eta 7.V taulak) heltzen den arte,
entzimen jarduera asko igotzen da (oro har, jakiaren tenperatura 10 ºC igotzen
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denean, entzimen erreaktibotasuna bikoizten da). Horregatik gomendatzen da
elikagaiak kozinatzean uraren irakite-puntua ahalik eta azkarren lortzea, entzimak
tenperatura optimoan denbora laburrez egoteko.
Liburu honetan zehar askotan aipatzen den bezala (ikusi 3. gaia), beroaren
eraginez proteinek jasan dezaketen beste aldaketa bat Maillard erreakzioa da.
Erreakzio-multzo konplexu bat da, non karbohidrato erreduktoreen karbonilo taldeek (>C = O) eta proteinen amino taldeek (–NH2) elkarren artean erreakzionatzen
duten eta hainbat konposatu sortzen diren: konposatu lurrunkorrak (usain eta
zapore bereziak ematen dituztenak, ikusi aurreko 7.III. taula), polimeroak eta
kolore marroiko konposatuak (melanoidinak), besteak beste (ikusi 7.4. irudia).
Ondorioz, jakiak kolore arrea hartzen du eta horregatik prozesu horri «Iluntze ezentzimatikoa» ere deitzen zaio, entzimek ez baitute parte hartzen. Erreakzio hau
giro-tenperaturan gerta daiteke, esaterako jakiak biltegiratzean edo gure gorputzeko
zeluletan bertan, baina tenperatura altuetan askoz azkarrago gertatzen da eta
konposatu gehiago sortzen dira.

7.4. irudia. Maillard erreakzioaren eskema laburra.

Erreakzio-multzo konplexu honetan 400 konposatu berriak baino gehiago
sortzen direnez, oraindik ez da ondo ezagutzen. Haien artean, alde batetik, badaude
konposatu onuragarriak, esaterako, antioxidatzaileak kafea txigortzean; baina

Beroaren eragina elikagaian

155

bestetik, konposatu toxikoak ere sor daitezke, esaterako, amina heteroziklikoak,
zein haragia eta arraina frijitzean, ketzean eta parrillan erretzean sortzen diren, eta
akrilamida, zein batez ere patatak frijitzean sortzen den. Azken urteotan konposatu kantzerigeno hauek zientzialarien interesa asko erakarri dute (Somoza, 2005).
Sukaldaritzan eta elikagaigintzan batzuetan Maillard erreakzio hau gertatzea
bilatzen da, esaterako, haragia parrillan erretzean (kanpoaldeko proteinak koagulatzen dira, azalean geruza bat sortzen da, zarakar iluna, arrea, usain eta zapore
askorekin) edo kafea, txokolatea edo garagardoa egitean, ezaugarri organoleptiko
hobeak lortzen direlako. Hala ere, besteetan, adibidez, esnean, Maillard erreakzio
honek ez-desiratutako aldaketak eragiten ditu: usain ezatsegina, kolore marroiegia… Elikagaien ezaugarri organoleptikoak ez ezik, nutritiboak ere alda
ditzake, konposatu toxikoen sorreraz gain, aminoazido-galeraren ondorioz proteinen kalitatea murriztu egin daitekeelako.
Hurrengo 7.VI. taulan egosketa-tenperaturak elikagaien proteinetan izaten
duen eragina laburtzen da.
100 ºC baino gutxiago (uretan edo mikrouhin-labean egostea…)
Desnaturalizazioa, eta honek eragiten du:
Entzimen inaktibazioa (lipasak, proteasak, eta abar)
Liserigarritasuna hobetzea
Substantzia toxiko batzuk murriztea
100 ºC-140 ºC tartean (labean, presiopean egindako egosketa…)
Maillard erreakzioa
Liserigarritasuna murrizten da, lotura kobalenteak, intramolekularrak
eta intermolekularrak sortzen direlako
140 ºC baino gehiago (frijitzean, parrillan erretzean…)
Maillard erreakzioa
Aminoazidoen suntsipena (zisteina, triptofanoa…), D isomeria sortzea
eta balio nutritiboaren murrizketa
Liserigarritasuna murrizten da lotura kobalenteak sortzen direlako
7.VI. taula. Egosketa-tenperaturaren eragina proteinetan. Iturria: Bello, 1998.

B. LIPIDOAK
Beroaren eraginez elikagaien lipidoetan hainbat aldaketa gerta daitezke:
urtzea, olioen kasuan ke-puntura heltzea eta akroleina sortzea, emultsioak desegitea, oxidazioa eta konposatu toxikoak sortzea, eta abar.
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Gantzen urtzea
Jakien triglizeridoetan normalean gantz-azido desberdinak nahastuta daude.
Gantz-azido mota bakoitza tenperatura zehatz batera heltzen denean, solido izatetik likido izatera pasatzen da, hau da, urtzen da (ikusi 7.VII. taula). Tenperatura
hori fusio-puntua deitzen da, eta gantz-azido bakoitzarena desberdina denez,
elikagai baten lipidoen fusio-puntua zehaztea zaila da. Taulan ikusten den bezala,
giro-tenperaturan gantz-azido aseak solidoak dira eta asegabeak likidoak.
Gantz-azido aseak
Fusio-puntua (ºC)
Azido laurikoa
C12:0
45
Azido miristikoa
C14:0
54
Azido palmitikoa
C16:0
63
Azido estearikoa
C18:0
70
Gantz-azido asegabeak
Fusio-puntua (ºC)
Azido palmitoleikoa
C16:1
0
Azido oleikoa
C18:1
16
Azido linoleikoa
C18:2
-5
Azido linolenikoa
C18:3
-11
Ca:b (a=karbono-atomoen kopurua, b=lotura bikoitzen kopurua)
7.VII. taula. Gantz-azido batzuen fusio-puntua (º C).
Iturria: Belitz eta Grosch, 1998.

Gehiegizko beroketa
Tenperatura altuegia bada, triglizerolak hidrolizatzen dira eta glizerola eta
gantz-azidoak askatzen dira. Glizerola ere hidrolizatzen bada, akroleina izeneko
konposatu toxikoa eratzen da. Horrek mukosak narritatzen ditu eta ingurunea
kutsatzen du (ke urdinxka). Frijitzeko olioetan akroleina askatzen hasten den
tenperaturari ke-puntua esaten zaio; esaterako, oliba-olioarena 220 ºC da eta
ekilore-olioarena 200 ºC.
Triglizeridoa → Glizerola + 3 Gantz-azido
Glizerola → Akroleina + 2 H2O
Lipidoen oxidazioa
Oxidazio-egoeraren arabera erreakzio-multzo konplexu honetan desberdintasun garrantzitsuak badaude ere, oro har onartutako eskema teorikoan hasiera
batean lipidoak degradatzen dira hidroperoxidoak (ROOH) emanez (oxidazioko
konposatu primarioak). Prozesua aurrera joan ahala, hidroperoxido horiek desegiten
eta oxidazioko konposatu sekundario bilakatzen dira: polimeroak, eraldatutako
triglizeridoak (apurtuta, lotuta, oxigenatuak…) eta hainbat konposatu lurrunkor eta
ez-lurrunkor (azidoak, zetonak, aldehidoak, furanoak…), zeinen artean konposatu
toxikoak dauden (ikusi 7.5. irudia).
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7.5. irudia. Lipidoen oxidazioaren eskema orokorra
(oxidazio-egoeraren arabera alda daiteke).

Lipidoen oxidazioa oso prozesu konplexua da eta faktore batzuen araberakoa:
substratuaren izaera (gantz-azido aseak/asegabeak), pro- eta antioxidatzaileen
presentzia, lipooxigenasa entzimaren presentzia, oxigenoaren presioa, biltegiratzeegoera, argia, tenperatura eta ur-jarduera (aw).
Lehen aipatu bezala, prozesu honen ondorioz elikagaiaren ezaugarri organoleptikoak aldatzen dira: usain eta zapore bereziak, agian desatseginak; kolorealdaketak pigmentuak oxidatzen direlako; ehundura desberdina… Aldi berean,
elikagaiaren balio nutritiboa murrizten da, bitamina liposolubleak (A, E, K, D) eta
gantz-azido esentzialak suntsitu eta konposatu toxikoak sor daitezkeelako,
esaterako, erradikal askeak, hidroperoxidoak, aldehidoak, kolesterol-oxidoak
animalia-jatorrizko elikagaietan, eta abar. Konposatu toxikoen sorrera (batzuk edo
besteak, gehiago edo gutxiago) oxidazio-egoeraren araberakoa da eta kasu bakoitza xehetasunez aztertu behar da. Gainera, erreakzio hauetan sortutako konposatu
batzuek (karbonilo C = O taldea dutenek) proteinekin Maillard erreakzioan erreakzionatu dezakete.
Adibide moduan, 7.VIII. taulan esperimentu batzuetan hainbat egosketametodoren bidez kozinatutako elikagaietan aurkitutako kolesterol-oxidoen
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kontzentrazioak azaltzen dira. Otarrainxkei dagokienez, plantxan erretzean sortzen
dira, baina aurretik izozten badira kopurua murrizten da. Txahalaren eta oilaskoaren kasuetan, mikrouhin-labean egostean eta frijitzean sortzen dira, baina
lehenengoan gehiago. Antza denez, kolesterol-oxidoek ateroesklerosiaren sorreran
parte hartzen dute.
Kolesterol-oxidoak
(µg/g olio)
Otarrainxkak
Freskoak, gordinik
33,15
Freskoak, plantxan erreta
55,43
Izoztuak, gordinik
2,38
Izoztuak, plantxan erreta
13,06
Txahala
Gordinik
2,31
Mikrouhin-labean egosia
12,26
Oliba-oliotan frijitua
3,41
Oilaskoa
Gordinik
4,01
Mikrouhin-labean egosia
24,63
Oliba-oliotan frijitua
10,75
Elikagaiak

7.VIII. taula. Hainbat egosketa-metodoren bidez kozinatutako
elikagaietan aurkitutako kolesterol-oxidoen kontzentrazioak
(µg/g olio). Iturria: Echarte et al., 2003, 2005.

KARBOHIDRATOAK
Beroaren eragina desberdina da azukreen eta polisakaridoen kasuan.
Azukreetan, hau dau, mono-, di- eta oligosakaridoetan, solidoak badira 158 ºC-an
urtzen hasten dira eta 165 ºC-an karamelizazioa gertatzen da, non kolore arrea,
usain eta zapore bereziak sortzen diren (ikusi 7.III. taula). Tenperatura 170 ºC baino altuagoa bada, karbonizazioa edo ikaztea gertatzen da. Azukreak uretan disolbatuta badaude, xarabe bat sortzen da eta berotzean ura lurruntzen da, konzentratzen da eta tenperatura altuegiak lortzen badira, karamelizazioa ere gerta daiteke
(hau batez ere gozogintzan erabiltzen da).
Polisakaridoen kasuan, beroaren eraginez portaera nabarmenena almidoiarena da. Landare-jatorrizko elikagaietan, esaterako, arroz, patata edo lekaletan,
zeluletako almidoi-pikorrak 50 ºC-an loditzen hasten dira ura xurgatzen dutelako
(normalean zelula barrukoa, baina uretan egostean jakia apurtzen bada egosketaingurunekoa ere xurga dezake). Ondorioz, gelifikazio izeneko fenomeno honetan,
almidoi-pikorren hasierako bolumena 30 aldiz handitzen da eta elikagaia bigundu
eta biskositatea handitzen da, gel baten antzeko almidoi-sarea sortzen delako (ikusi
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7.6. irudia). Landare-jatorrizko jaki bakoitzean gelifikazio-tenperatura hau desberdina da: patatan 63 ºC, garian 65 ºC, artoan 70 ºC, eta abar. Portaera berezi hau
dela-eta, almidoia loditze-prozesuetan erabiltzen da (ikusi 4. gaia). Gaizki badago
ere, askotan almidoiaren gelifikazioa «gelatinizazioa» ere deitzen da, baina
almidoiak gelatina proteikoarekin ez dauka zer ikusirik.

7.6. irudia. Saltsa bat almidoiarekin loditzea. Ezkerrean: landare-jatorrizko
elikagai gordinen zeluletan dauden almidoi-pikorrak; erdian: beroaren
eraginez gelifikazioa hasten da —almidoiak ura xurgatzen du eta pikorrak
handitzen dira—; eskuinean: egosketak jarraitzen badu eta uraren
irakite-puntura heltzen bada, gehiago handitzen dira eta almidoi-molekulak
pikorretatik atera daitezke; momentu honetan gehienezko loditze-maila lortzen da.

Gelifikazioan zehar ingurunea azidifikatzen bada, esaterako ardoa, limoizukua edo tomate saltsa botaz, almidoia partzialki hidrolizatzen da eta gela
likidotzen da. Halaber, bero lehorra aplikatzen bada, destrinizazioa gerta daiteke
(destrinek almidoiak baino gel fluidoagoak ematen dituzte) eta geroko karamelizazioa (kolore- eta zapore-aldaketak). Azken prozedura hau gozogintzan eta
okintzan asko erabiltzen da, almidoiaren zaporea hobetzeko.
Gelifikazioaren ondoren, jakia edo saltsa hozten denean, almidoi-molekulak
berrantolatzen dira eta pikorrak gogortzen dira; prozesu hau almidoiaren retrogradazioa deitzen da.
Landare-jatorrizko jakietan dagoen zelulosa polisakaridoari dagokionez,
aipatu behar da beroaren eraginez ez dela aldatzen. Gizakiaren digestio-entzimek
digeritu ezin dutenez, heste lodian elikagaien garraiatzeari laguntzen dio
(zuntzaren zati disolbaezina da).
Bukatzeko, gogoratu behar da karbohidratoek, proteinekin batera, lehen
azaldutako Maillard erreakzioan parte hartzen dutela.
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URA
Ura elikagaien osagai nagusia da. Beroaren eraginez itsas mailan 100 ºC-ra
heltzean azaleko uraren lurrunketa gertatzen da, eta horren ondorioz, pisu-galera
eta azaleko lehorketa.
Uretan egindako egosketa-metodoetan beroaren eraginez, egosketa-ingurunearen (salda, ura, eta abar) eta elikagaiaren artean ura trukatzen da, bien kontzentrazioak berdindu arte (gertaera hori osmosi-prozesua deitzen da): barazkien
kasuan, ur asko dutenez, ura eta substantzia hidrosolugarriak galtzen dituzte eta
egosketa-ingurunera pasatzen dira; ondorioz, barazkien bolumena gutxitzen da.
Lekaleen eta zerealen kasuan, berriz, lehorrak direnez, ura xurgatzen dute eta haien
bolumena handitzen da.
BITAMINAK ETA MINERALAK
B1 bitamina izan ezik, esan daiteke bitaminak egosketa-tenperaturekiko ez
direla sentikorregiak (ikusi 7.IX. taula). Hala ere, batzuetan beroak bitamina
batzuen oxidazioa azkar dezake, batez ere, A, E (liposolugarriak) eta B taldekoak
eta C (hidrosolugarriak).

Hidrosolugarrriak

Liposolugarriak

Bitaminak

Egonkortasuna

A

Erradiazio ultramoreak eta aireak suntsitzen
dute

D

Erradiazio ultramorearen eraginez
kontzentrazioa handitzen da

E

Lipidoen oxidazioak suntsitzen du

K

Oso egonkorra

C

Erradiazio ultramoreak, entzimek, burdinak,
kobreak eta aireak suntsitzen dute.
Beroarekiko ez-egonkorra.

B taldea

Beroarekiko egonkorragoa

Beroarekiko
egonkorrak, normalean
bero-tratamenduak ez
ditu aldatzen

Ingurune-azidoan
egonkorrak, alkaliek
suntsitzen dituzte

7.IX. taula. Elikagaien bitaminen egonkortasuna. Iturria: Fellows, 2000.

Adibide moduan, 7.X. taulan barazki batzuen C bitaminaren kontzentrazioa
ur irakinetan egostean nola aldatzen den ikus daiteke; kasu guztietan murrizten da.
Halaber, 7.7. irudian aza baten C bitaminaren kontzentrazioa 13 minutuz uretan
egostean nola murrizten den ikus daiteke (egosketa-ingurunera pasatzen da).
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Elikagaia

Gordinik

Espinakak
Ilar freskoak
Indabak
Patatak
Bruselako aza

25,4
33,7
24,9
15,5
130,5

Ur irakinetan
egosita
15,2
16,6
16,4
12,5
56,4

7.X. taula. C bitaminaren kontzentrazioa (mg/100 g) zenbait
barazkitan ur irakinetan egosi baino lehen eta egosi eta gero.

7.7. irudia. C bitaminaren galera aza uretan egostean.
Iturria: Plank, 1966.

Bitaminak ez ezik, elikagaien mineralak ere kozinatzean gal daitezke:
kaltzioa, magnesioa, potasioa, sodioa, fosforoa, oligoelementuak (burdina, kobrea,
zinka, kromoa, manganesoa, molibdenoa)… Adibide moduan, 7.XI. taulan ikus
daiteke mineral batzuen galera espinakak galdarraztatzean.
g /100 g
Galera (%)
Gordinik Galdarraztatuta
Potasioa
6,9
3,0
56
Sodioa
0,5
0,3
43
Kaltzioa
2,2
2,3
0
Magnesioa
0,3
0,2
36
Fosforoa
0,6
0,4
36
Nitratoa
2,5
0,8
70
Minerala

7. XI. taula. Mineralen galera espinakak galdarraztatzean.

Batez ere barazkien kasuan, uretan egosten badira, osmosi-prozesua gertatzen
da eta bitamina eta mineralak elikagaitik egosketa-ingurunera kanporatzen dira.
Horregatik, askotan esaten da barazkiak kozinatzean sortutako salda ezin dela
baztertu eta jan behar dela.
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Bukatzeko, aipatu behar dira elikagaietan dauden ingurumen-kutsatzaileak,
hau da pestizidak, herbizidak, animalien botikak eta industriak sortutako
kutsatzaileak (arsenikoa, kadmioa, merkurioa, dioxinak, poliklorobifeniloak, eta
abar). Egosketa-prozesuan haien kontzentrazioa pixka bat murriztu badaiteke ere
(egosketa-metodoaren arabera), modurik eraginkorrena jakien gantza kentzea da,
konposatu toxiko horiek gantzean metatzen baitira (liposolugarriak dira).

8. Egosketa-metodoen sailkapena

Sukaldaritza-teknologian erabiltzen diren egosketa-metodoak hainbat faktoreren
arabera sailka daitezke: bero-iturri mota (kimikoa edo elektrikoa), bero-sortzaile
mota (labea, gainazaleko bero-iturria, parrilla, plantxa…), elikagai mota (haragia,
arraina, barazkiak), masa-transferentziaren mekanismoa (elikagaiaren eta ingurunearen arteko osagaien trukearen arabera, kontzentrazioaren bidezko, zabaltzearen
bidezko eta egosketa-metodo mistoak daude), eta abar. Hala ere, agian sailkapen
didaktikoena energia-transferentzia lortzeko erabilitako egosketa-ingurunearen
araberakoa da (airea, ura, koipea, eta abar). Irizpide hau hartuta, egosketametodoak bost ataletan sailkatzen dira:
•
•
•
•
•

Egosketa-metodoak ingurune ez-likidoan.
Egosketa-metodoak ingurune koipetsuan.
Egosketa-metodoak ingurune hezean.
Egosketa-metodo mistoak.
Egosketa-metodo bereziak.

Askotan lehenengo bi taldeak «bero lehorraren bidezko egosketa-metodoak»
ere deitzen dira, bero-tratamendu horietan urak ez duelako parte hartzen, behintzat
teorikoki. Era berean, praktikan elikagaietan lortzen diren ezaugarriak oso
desberdinak dira (batez ere, organoleptikoak). Aipatu beharra dago egosketametodoetan uraren parte-hartzeak garrantzi handia daukala; ura oso eroale ona
denez, energia-transferentzia ingurune hezean (adib. lurrunetan egostean) beste
ingurunetan (adib. labean erretzean) baino eraginkorragoa da. Gainera, ingurune
hezean egindako egosketa-metodoetan uraren irakite-puntua (100 ºC itsas maila)
izaten da lortzen den gehienezko tenperatura, eta egoera horretan, adibidez, ez da
Maillard erreakziorik ezta azukreen karamelizaziorik gertatzen.
Hurrengo ataletan egosketa-metodoen sailkapen honetan sakontzen da.
8.1. EGOSKETA-METODOAK INGURUNE EZ-LIKIDOAN
Ingurune ez-likidoan egiten den egosketa-metodo nagusia erretzea da, bai su
zuzenean parrillan edo plantxan, bai zeharkako suan labean. Metodo hauek Sukaldaritza-teknologiako lehenengoetarikoak dira, historiaurrean tresna primitiboekin
jadanik erabiltzen zirelako. Energia transmititzeko erabilitako egosketa-ingurunea
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airea da eta, oro har, jakia kanpoaldetik gorritua (Maillard erreakzioari esker) eta
barrualdetik zukutsua geratzen da (ikusi 9. gaia).
Bero edo su zuzena:
• Parrillan erretzea: tenperatura altuetan (1.100 ºC-rainokoetan) egindako
egosketa-metodo honetan elikagaia parrilla baten gainean jartzen da eta
beroa batez ere erradiazioaren bidez heltzen zaio. Askotan bero-iturria txingarrak dira eta parrilla distantzia egokian kokatu behar da bero-intentsitatea
ondo kontrolatzeko. Sukalde profesionaletan parrilla elektrikoak, gasezkoak zein ikatzezkoak erabiltzen dira.
• Plantxan erretzea: tenperatura altuetan (1.100 ºC-rainokoetan) egindako
egosketa-metodo honetan elikagaia plaka edo plantxa bero baten gainean
jartzen da eta beroa batik bat kondukzioaren bidez heltzen zaio. Normalean
bero-iturria elektrizitatea edo gasa izaten da.
Zeharkako beroa edo sua:
• Labean erretzea: egosketa-metodo honetan, berorik ez galtzeko, elikagaia
«labe» izeneko estruktura itxi batean sartzen da eta energia-transferentzia
batez ere, erradiazioaren edota konbekzioaren bidez gertatzen da (labe
motaren arabera). Lortutako tenperaturak 100 ºC- 260 ºC tartekoak dira.
Aldaera:
• Gainerretzea: egosketa-metodo honetan jakiaren azalak erradiazioaren
bidez kolore arrea hartzeko edo gorritzeko, gainerretzailean (gratinagailuan) sartzen da denbora laburrez. Normalean jadanik kozinatutako jakiekin egiten da, itxura erakargarriagoa lortzeko. Ekipo espezifiko honetan ez
ezik, labean edo grill duen mikrouhin-labean ere egin daiteke.
8.2. EGOSKETA-METODOAK INGURUNE KOIPETSUAN
Egosketa-metodo hauetan energia transmititzeko ingurunea koipetsua da,
erabilitako tenperaturetan (150 ºC-190 ºC) likidoa dena. Nahiko azkarrak dira eta,
oro har, jakia kanpoaldetik gorritua (Maillard erreakzioari esker) eta barrualdetik
zukutsua geratzen da. Bi mota daude: salteatzea eta frijitzea (ikusi 10. gaia).
• Frijitzea: jakia koipe berotan murgilduz guztiz kozinatzea da, azaleko
zarakar karraskatsua eta arrea sor dadin. Elikagaia olio berotan murgiltzen
denean, horren azalak tenperatura-igoera berehalakoa izaten du, barruko ura
lurrun gisa ezabatzen da, eta azala deshidratatzen hasten da, azal kurruskaria osatu arte. Bero-transferentziari dagokionez, mekanismo nagusia konbekzioa da. Sukalde profesionaletan gehien erabiltzen diren bero-sortzaileak
frijigailuak dira.
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• Salteatzea: jakia bero dagoen koipe kantitate gutxitan sartuz, guztiz edo apur
bat kozinatzea da, erakargarriago eta kanpoaldean gorritua gera dadin, eta
barrualdean biguna eta urtsua. Bero-transferentziari dagokionez, mekanismo nagusia kondukzioa da. Bero-sortzaileei dagokienez, sukalde profesionaletan gehien erabiltzen dena zartagin baskulagarria da. Salteatze terminoa frantsezezko sautée hitzetik dator, zeinek «salto egin» esan nahi duen,
salteatze-prozesuan zehar elikagaiari ondo eragin behar zaiolako.
8.3. EGOSKETA-METODOAK INGURUNE HEZEAN
Egosketa-metodo hauetan energia transmititzeko ingurunea hezea da, hasieran bai
bero bai hotza, eta likidoa zein lurruna (ura, salda, ur-lurruna, eta abar). Arestian
aipatu bezala, metodo hauetan egosketa-tenperatura gehienez itsas mailan 100 ºC-koa
da, uraren irakite-puntua dena. Lau egosketa-metodo bereizten dira (ikusi 11.gaia)
eta lauretan energia transmititzeko mekanismo nagusia uraren (likidoa edo lurruna)
konbekzioa da.
• Galdarraztatzea: ur irakinetan denbora laburrez (minutu gutxi) jakia
murgiltzea da, egosketa partziala lortzeko. Ez da, berez, egosketa-metodoa,
aurretratamendua baizik; eta batez ere barazkiekin eta frutekin erabiltzen da.
• Uretan egostea: hotz, bero edo irakiten ari den uretan edo saldan jakia
egostea da. Erabilitzen den hasierako uraren tenperaturaren arabera, emaitzak desberdinak dira.
• Eskalfatzea: irakite-puntua baino tenperatura pixka bat baxuagoan dagoen
likidoan jakia egostea da (75 ºC-90 ºC). Egosketa-metodo hau motela da
eta prozesuan zehar elikagaia beti likido berotan murgilduta egon behar da
(su motelean, eragin gabe). Hemen ezohikoa bada ere, elikagai askorekin
erabil daiteke; agian ezagunena arrautza eskalfatua da, batez ere Europako
iparraldeko herrialdeetan.
• Lurrunetan egostea: jakia ur-lurrunaren eraginez kozinatzea da, presio atmosferikoan (itsas mailan 100 ºC-an) edo presio handietan (110 ºC-120 ºC-an).
Digerigarritasuna eta ehundura hobetu eta beste egosketa-metodoekin alderatuta nutrienteen galera murrizten denez, teknika hau gero eta gehiago erabiltzen da.
Sukalde profesionaletan erabilitako bero-sortzaileei dagokienez, metodo
hauetan batez ere marmitak erabiltzen dira (lurrunezkoak edo ez, presiozkoak edo
presiorik gabekoak).
8.4. EGOSKETA-METODO MISTOAK
Egosketa-metodo hauetan elikagaiari energia transmititzeko ingurunea bai hezea
bai koipetsua izaten da, hau da, nahasketa bat. Ingurunearen jatorriari dagokionez,
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likidoa jakiarena, goarnizioarena edo gehitua izan daiteke. Atal honetan hiru
metodo bereizten dira: erregostea, gisatzea eta sueztitzea (ikusi 12. gaia).
• Erregostea: jaki bat hotzetik hasita, ongailuekin batera, tapatuta, su motelean eta denbora luzez kozinatzeari esaten zaio, horrela jakien zukua ongailuekin nahastuta aprobetxatzearren. Bi fase bereizten dira: lehengoa, non
nutrienteen kontzentrazioa gertatzen den errefluxuan gertatutako ur-exudazioagatik, eta bigarrena, non nutrienteen zabaltzea gertatzen den. Erregostea terminoa frantsesezko étouffer hitzetik dator, zeinek ‘ito egin’ edo
‘arnasa estutu’ esan nahi duen (hori da erregostean zehar osagaiei gertatzen zaiena). Teknika honek badauka aldaera ezagun bat, txingarreztatzea
(braseado gaztelaniaz), non jakia denbora luzez su motelean eta barazkigeruza baten gainean kozinatzen den.
• Gisatzea: egosketa-metodo hau salteatzearen eta erregostearen nahasketa
da. Aurrez salteatutako jakia, goarnizioarekin batera, tapatuta, su motelean
eta denbora luzez kozinatzea da. Hemen ere bi fase bereizten dira: nutrienteen kontzentrazioa (salteatzean) eta ondorengo zabaltzea.
• Sueztitzea: olio gutxi eta jakiak kanporatutako ur pixka bat dituen zartaginean, estalita, elikagaia su motelean kozinatzea da, gorritu gabe. Jakia
biguntzen da eta egosketa osoa edo partziala lortzen da.
8.5. EGOSKETA-METODO BEREZIAK
Atal honetan aurrekoetan sailkatu ezin diren egosketa-metodoak daude (ikusi 13.
gaia): hutsean egostea, mikrouhin-labean egostea eta Maria bainuan egostea.
• Hutsean egostea: nahiko berria den egosketa-metodo honetan elikagaia,
batzuetan aurretiazko egosketa partziala jasan ondoren, ongailu aromatikoekin batera plastikozko poltsa berezietan sartzen da. Behin hutsa eginda
eta hermetikoki itxita, poltsak bero-tratamendua jasaten du jakia kozinatzeko. Abantaila asko dituenez, gero eta gehiago erabiltzen da sukalde profesionaletan.
• Mikrouhin-labean egostea: mikrouhinek elikagaian 2-3 cm-ko sakoneraino barneratzen dira eta haren ur-molekulen astinketa bortitza sortzen
dute bat-batean; horrek jakiaren beroketa azkarra eragiten du. Oraindik
elikagaiak kozinatzeko ez da gehiegi erabiltzen, batik bat, lortutako
ezaugarri organoleptikoengatik.
• Maria bainuan egostea: egosketa-metodo honetan elikagaia ontzi batean
sartzen da eta hau, ur beroz beterik dagoen beste ontzi handiago batean,
hau da, guztira bi ontzi erabiltzen dira. Ura irakinetan edo oso bero egon
daiteke, jakiaren arabera. Horrela, elikagaia ur beroaren eraginez egosten
da (ukitu gabe), eta ez labeko edo gainazaleko bero-iturrien su zuzenaren
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eraginez. Gauzak horrela, zeharkako egosketa-metodo honetan beroketa
uniforme, leuna eta jarraitua lortzen da. Sukalde profesionaletan ekipo
espezifiko bat dago: Maria bainua. Teknika hau batez ere, flan, budin edo
aingeru-torrada prestatzeko, edo txokolatea urtzeko erabiltzen da.

9. Egosketa-metodoak ingurune ez-likidoan
9.1. OINARRIZKO EZAGUPENAK, MOTAK ETA DESKRIBAPENA
Ingurune ez-likidoan, hain zuzen ere aire lehorrean, egiten den egosketa-metodo
nagusia erretzea da, bai parrillan, bai plantxan, bai labean. Metodo hauek Sukaldaritza-teknologiako lehenengoetarikoak dira, historiaurrean tresna primitiboekin
jadanik erabiltzen zirelako. Teknika honen bidez, oro har, jakia kanpoaldetik gorritua
eta barrualdetik zukutsua geratzen da. Bilatzen diren helburuen artean aipa daitezke: ezaugarri sentsorial espezifikoak lortzea (usaina, zaporea…) eta elikagaia erakargarriago, bigunago eta digeritzeko errazago bihurtzea. Erretzeak badauka aldaera
bat, gainerretzea, zein jadanik kozinatutako jakien azala txigortzeko erabiltzen den.
Erretzean askotan jakiari koipe pixka bat gehitzen zaio, alde batetik azaleko
zarakarraren sorrerari mesede egiteko Maillard erreakzioren bidez, eta bestetik, elikagaia ontziari ez itsasteko. Haatik, koipe hau ezin da egosketa-ingurunetzat hartu.
Ingurune ez-likidoan egindako egosketa-metodoak hiru ataletan sailkatzen
dira: bero edo su zuzena jasotzen dutenak, hau da parrillan eta plantxan erretzea;
zeharkako beroa edo sua jasotzen dutenak, hots, labean erretzea; eta bukatzeko
aldaera, gainerretzea. Haien arteko desberdintasun nagusiak lortutako egosketatenperatura eta berotze-abiadura dira.
A. BERO EDO SU ZUZENA: PARRILLAN ETA PLANTXAN ERRETZEA
PARRILLAN ERRETZEA
Egosketa-metodo hau sukaldaritza-teknika zaharrenaren bertsio modernoa da:
sugarretan edo txingarretan erretzea. Parrillan bero-iturria elikagaiaren azpian dago
eta inguruko airearen konbekzioak bero pixka bat transmititzen badu ere, mekanismo nagusia erradiazioa da. Txingarrak edo elementu elektrikoetako nikelkromo aleazioak 1.100 ºC-ko tenperaturetara heltzen dira eta gasezko garrek 1.600
ºC-ra. Labean, berriz, normalean gehienez 250 ºC-ra heltzen da. Objektu bero
batek irradiatzen duen energia bere tenperaturaren laugarren berreturaren
proportzionala denez (ikusi 6. gaia), 1.100 ºC-an dagoen ikatz zati batek edo haga
metaliko batek 250 ºC-an dagoen labe baten hormak (azalera berekoa) baino 40
aldiz energia gehiago transmititzen dute.
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Izugarrizko bero kantitate hau parrillan erretzearen abantaila nagusia da, eta
aldi berean, zailtasun garrantzitsuena. Alde batetik, jakiaren azalean erabateko
erretze osoa lortzen da eta usain eta zapore biziak. Eta bestetik, bero-transferentziari dagokionez, alde handia dago jakiaren azalera heltzen den erradiazioaren eta
barruko kondukzioaren artean. Horregatik, askotan, parrillan erretako xerrak
azalean erreta edo ikaztuta daude, eta barruan ia gordinik.
Parrillan erretzeko gakoa jakia bero-iturritik distantzia egokian kokatzean
datza, kanpoko erretzearen eta barruko kondukzioaren abiadurak orekatzeko.
Halaber, oreka hori lortzeko, distantzia ez ezik, hainbat faktore ere hartu behar dira
kontuan: elikagai mota, lodiera, bero-iturriaren intentsitatea, egosketa-denbora,
buelta ematea edo ez… Zailtasun hau konpontzeko eta jakien barrualdea erraz
egosteko, broxetak erabiltzen dira, non haragi edota barazki zati txikiak burruntzi
metaliko batean sartzen diren. Metala oso eroale ona eta zatiak txikiak izanda,
behin parrillan kokatuta oso azkar (eta ondo) kozinatzen dira. Aipatutako oreka
lortzeko beste aukera bat da azala azkar txigortzea, eta gero, egosketa amaitzeko
jakia bero-iturri bizitik kentzea (adibidez, parrillaren zati hotzenean jarriz).
Gaur egun etxeko sukaldaritzan egosketa-metodo hau gutxi erabiltzen da, ia
bakarrik aisialdian edo oporretan, eta beti kanpoan. Hala ere, sukalde profesionaletan oso teknika arrunta da.
Aipatu beharra dago gure inguruan parrillan eta barbakoan erretzea sinonimoak badira ere, Ameriketan esanahi desberdina dutela. Han barbakoan erretzea
ondutako haragia tenperatura baxuetan erretzea da, ganbera itxi batean, egurikatzezko txingar txikien bidez. Kanpoan egindako labeko erretze motelaren aldaera
da, eta haragia ketuta eta oso-oso biguna ateratzen da (ahoan desegiten da). Gaur
egungo barbakoa berrietan sukaldariak sortutako beroa eta kea kontrola ditzake eta
konektatutako bi ganbera daude: batean egur-ikatza erretzen da, eta bestean,
haragia kozinatzen da ke beroaren bidez (90 ºC-an dagoena); horrela ez dago erradiaziorik ezta gehiegi erretzeko arriskurik. Era berean, prozesuan zehar haragiaren
gainean hainbat saltsa eta espezia botatzen dira, zaporea biziagotzeko eta jakiaren
azala hezetzean egosketa atzeratzeko. Beroketa hau oso motela da eta haragi zati
handiak kozinatzean (adibidez, saiheskiak) ordu batzuk behar dira barruko
tenperatura 70 ºC-75 ºC-koa izateko, eta txerri oso bat erretzeko 18 ordu edo
gehiago behar dira. Egoera hau aproposena da haragi zati gogorrak eta merkeak
bigun bihurtzeko.
PLANTXAN ERRETZEA
Egosketa-metodo honetan elikagaia bero den plaka metaliko baten gainean
jartzen da, eta beroa batez ere kondukzioaren bidez heltzen zaio (metala oso
eroale ona da). Erabilitako plantxak elektrikoak, gasezkoak zein ikatzezkoak izaten
dira, baina aipatu behar da azkarrenak eta tenperatura kontrolatzeko errazenak
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gasezkoak direla. Egosketa-tenperaturak parrillan erretzean lortutakoen antzekoak
dira: 1.100 ºC erresistentzia elektrikoak badira eta 1.600 ºC gasezko garren kasuan.
Gaur egun, sukaldaritza-teknika hau gero eta gehiago erabiltzen da tamaina
txikiko jakiak kozinatzeko, esaterako haragi-xerrak, barazkiak, edo arrain txikiak.
Koiperik erabiltzen ez denez (agian bakarrik tanta batzuk jakia plantxan ez
itsasteko), plantxan erretzea egosketa-metodo osasungarritzat hartzen da, batik bat,
kaloria gutxiko jakiak jan nahi dituztenen artean. Gainera, azken urteotan etxeko
sukaldaritzan erabiltzeko plantxa elektrikoen prezioa jaitsi da eta asko zabaldu dira.
B. ZEHARKAKO SUA EDO BEROA: LABEAN ERRETZEA
Berorik ez galtzeko, egosketa-metodo honetan elikagaia itxita dagoen ganbera batean, labean, sartzen da eta energia-transferentzia erradiazio eta airearen
konbekzio bidez gertatzen da. Labean erretzean tenperatura ohikoenak 150 ºC-250 ºC
dira, baina baxuagoak ere erabil daitezke. Uraren irakite-tenperatura baino
altuagoak badira ere, uretan egostean edo frijitzean baino beroketa motelagoa
lortzen da; adibidez, uretan egositako patata labean erretako patata baino azkarrago
kozinatzen da, tenperatura baxuagoa izan arren. Labean 250 ºC-an dagoen aire
beroaren energia-transferentzia hain motela izateko hiru arrazoi daude: lehenik,
airea ez da ura eta olioa bezain dentsoa eta horregatik airezko molekulek elikagaiarekin ez dute hainbeste talka egiten eta hura berotzeko denbora luzeago behar dute
(horregatik badago bero den labe batean eskua sartzea berehalako erredura gertatu
gabe). Bigarrenik, labe beroan sartutako jaki eta ontzi hotzetan «muga-geruza» bat
sortzen da, non airezko molekulak eta ur-lurruna gelditzen diren; ondorioz talken
kopurua murrizten da (konbekziozko labearen kasuan haizagailuak airea gehiago
mugitzen duenez, muga-geruza gutxitzen edo desegiten da eta egosketa azkarragoa
da). Eta hirugarrenik, labeko atmosfera lehorrean elikagaiaren azaleko ura lurruntzen da eta lurrunketa horrek jakiari heltzen zaion energia gehiena xurgatzen du;
hori dela-eta, elikagaiaren erdialdeari energia zati txiki bat baino ez zaio heltzen.
Gauzak horrela, bero-transferentziari dagokionez, labean erretzea ez da uretan
egostea edo frijitzea bezain eraginkorra.
Askotan labean erre baino lehen, elikagaian hiru aurretiazko eragiketa egin
daitezke:
• Urdaiztatu (mechado gaztelaniaz): haragi-pieza gordin batean urdaipuntzeta batekin urdai-zerrendak sartu, jakiari koipea ekartzeko eta erretzean lehortu gabe eusteko.
• Bridatu edo lotu (bridar gaztelaniaz): edozein elikagai —hegaztiak,
arrainak, haragi-puskak, eta abar— lokarri fin batekin lotu, haren haragia
estutzeko eta ematen zaion forma labean erre ostean ere mantentzeko.
Batez ere jakia beterik dagoenean erabiltzen da.
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• Urdai-xerretan bildu (albardar edo lardear gaztelaniaz): hitzek berek dioten bezala, elikagaia —normalean haragia edo hegaztiak— urdai-xerratan
biltzeko ekintza da, horrela jakiari koipea ekartzeko edota kanpotik erre
gabe kozinatzeko. Askotan, erretze-prozesua bukatu baino lehen urdaixerrak kentzen dira eta labeko tenperatura igotzen da kanpoaldea gorri
dadin. Gure inguruan, kaleko hizkuntzan gaztelaniazko albardar arrautzaztatzea da, baina adiera hori gaizki erabilita dago.
Era berean, labean erretzeari dagokionez, badaude aldaera edo metodo
berezi batzuk:
• Burruntzian erretzea (asado con espetón gaztelaniaz): teknika hau batik
bat hegazti eta animalia osoak kozinatzeko erabiltzen da, esaterako, oilaskoa edo txerria. Behin garbituta, bridatuta, onduta eta koipez igurtzita,
hegaztia metalezko edo egurrezko burruntzian sartzen da. Hau labean biraka ibiltzen da, elikagaia alde guztietatik ongi egin dadin. Gauzak horrela,
tenperatura oso altua denez (180 ºC-200 ºC), azaleko iluntzea, proteinen
koagulazioa eta ur-lurrunketa gertatzen dira, baina era uniformean eta aldizkakoan. Elikagaiaren zati bakoitzak jasotzen duen erradiazio infragorriak
segundo batzuk baino ez ditu irauten eta, ondorioz, beroketa nahiko suabea
da eta barrukoa ondo egosita eta zukutsua geratzen da. Gainera, biraketa
jarraituaren eraginez zukuak haragiaren alde guztietatik irristatzen dira, eta
horrela Maillard erreakzioan sortutako konposatuek pieza osoa estaltzen
dute.
Burruntzian erretzeko modurik onena labeko atea irekita dagoela lortzen
da, itxita baldin badago, tenperatura altuagoak lortzen direlako eta beroketa
ez delako hain gozoa. Metodo hau motela bada ere, labean erretzeko aldaera honetan ezaugarri organoleptiko onenetarikoak lortzen dira (zarakar
tinko eta usaintsua).
• Papillote erara erretzea (asado en papillote gaztelaniaz): sukaldaritza
frantsesak asmatutako teknika honetan, elikagaia labean sartu baino lehen
paperaz biltzen da, normalean aluminiozko paperarekin edo gardenak diren
erretzeko poltsekin. Batzuetan landare-jatorrizko hostoak ere erabiltzen
dira, bai zapore neutrokoak (letxuga), bai zaporedunak (aza, pikondoa,
bananondoa, lotoa). Teknika honen abantailen artean bi aipatu behar dira:
alde batetik, ohiko erretzea baino azkarragoa dela beroa poltsa barruan
kontzentratzen delako; eta bestetik, horrela elikagaia bere zukuan bertan
egosten denez, zapore eta aroma guztiak mantentzen dituela, eta horren
ondorioz, koipe, saltsa eta ongailu gutxi erabili behar direla. Azken arrazoi
honengatik, gaur egun metodo hau oso osasungarritzat hartzen da. Zerbitzatzerakoan normalean poltsa itxita ateratzen da, jankideak ireki dezan eta
usain guztiak hauteman ditzan (bestela usain hauek sukaldean geratzen
dira).
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• Gatzetan erretzea: metodo hau haragiekin eta, batik bat, arrainekin erabiltzen da (asado a la sal gaztelaniaz). Hala ere, ezin da edozein arrain erabili,
baizik eta ezkatazko geruza lodi bat eduki behar du zukutsua mantentzeko,
esaterako, urraburua edo lupia. Labeko erretiluan 2-3 cm-ko gatz kapa zabaldu ondoren, ireki gabeko arraina gainean jartzen da, gatzez estaltzen da
eta 200 ºC-an erretzen da. Funtsezkoa da arrainaren kanpoaldeko azala hezea izatea, horrela kontaktuan dagoen gatza pixka bat disolbatzeko. Gatzaren betebeharra arrainaren inguruan babesa iragazgaitza sortzea da, arraina
bere zukuetan bertan erre dadin. Gatzezko zarakarrak arrailak baditu,
beroaren eraginez jakiaren ura lurruntzen da eta lehorra atera daiteke.
Zarakar on baten sorrera bermatzeko, askotan gatza arrautza-zuringoarekin
nahasten da; horrela, egosketa ondoren zuringoko proteinen koagulazioak
eragindako geruza gogorra apurtzeko laban edo mailu txiki bat behar da.
C. ALDAERA: GAINERRETZEA
Egosketa-metodo honetan behin elikagaia kozinatuta, labean edo gainerretzailean sartzen da denbora laburrez azalean kolore arrea lortzeko (Maillard
erreakzioaren edo karamelizazioaren bidez). Berez ez da egosketa-metodo bat,
baizik eta aldaera bat, elikagaia gainerre baino lehen jadanik kozinatuta dagoelako.
9.2. EKIPOAK ETA LAN-KONDIZIOAK
Ingurune ez-likidoan egindako egosketa-metodo bakoitzean erabiltzen diren
ekipoak eta lan-kondizioak desberdinak dira. Gauzak horrela, atal hau hiru zatitan
banatzen da: bero-sortzaile zuzenak, zeharkako bero-sortzaileak eta beste berosortzaile batzuk.
A. BERO-SORTZAILE ZUZENAK: PLANTXAK ETA PARRILLAK
Egosketa-prozesua ondo burutzeko bi faktore nagusi hauek hartu behar dira
kontuan: lehenengoa, nolakoa den elikagaiaren eta bero-iturriaren arteko azala,
non energia transmitituko den; eta bigarrena, zein den ekipoaren bero-iturria.
1. Elikagaiaren eta bero-iturriaren arteko azala
Plantxen eta parrillen azala egiteko materialik onena burdina, nikel eta
kromoaren aleazioa da, abantaila asko dituelako:
• Tenperatura oso altuak (1.000 ºC-1.600 ºC) jasateko gai da deformatu gabe.
• Berotu ondoren oso azkar berreskuratzen du hasierako egoera eta horregatik erretze-prozesuen kadentzia edo erritmoa handia izan daiteke.
• Erraz garbitzen da.
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Elikagaia kozinatzean energia transmititzeko nagusitzen den mekanismoaren arabera, bero-sortzaile zuzenak bi ataletan sailkatzen dira:
• Suak elikagaiaren eta bero-iturriaren arteko azala zuzenean berotzen duenean, kondukzioa nagusitzen da. Bero-sortzaile zuzen hauek plantxak
dira, sukaldaritza kolektiboan asko erabiltzen direnak, bai elementu bereizita moduan, bai sutondoko zati moduan. Sukalde profesionaletan erabiltzen
diren plantxak elektrikoak, gasezkoak zein ikatzezkoak izaten dira. Bi
aldaera daude:
– Plantxa lauak: batez ere arrautzak eta hanburguesak prestatzeko erabiltzen direnak. Kasu honetan jakiak mugitzeko eta buelta emateko espatula
bat erabiltzen da. Era berean, tresna horrek plantxa harraskatzeko edo
garbitzeko eta gainean geratzen diren karamelizatutako zukuak jasotzeko
balio du.

9.1. irudia. Plantxa laua.

– Zirrikitutako plantxak: azala laua izan ordez, zirrikituta dago.

9.2. irudia. Zirrikitutako plantxa.

• Irradiatze-energiak elikagaiaren eta bero-iturriaren arteko azala berotzen
duenean, bero-iturri hori eta azala urrun daudenez, nagusitzen den mekanismoa erradiazioa da. Bero-sortzaile zuzen hauek parrillak dira, paraleloki ezarritako burdin hariz osatutako tresna kirtendunak. Gainean, erre nahi
den janaria kokatzen da eta azpian bero-iturria, zein elektrikoa, gasezkoa
edo ikatzezkoa izan daitekeen. Erabilitako erregaiarengatik (ikatza, egurra,
eta abar) edota parrillaren tamainarengatik tenperatura erregulatzea konplikatu samarra gertatzen denean, honelako parrillek elikagaia bero-iturritik
gertuago edo urrutiago ipintzeko sistema bat izaten dute.
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9.3. irudia. Parrilla.

Parrillan erretako jakiak oso zaporetsuak badira ere, elikagaien segurtasunaren ikuspuntutik kontuan hartu behar da betiko ekipoak erabiltzean
konposatu kantzerigenoak sor daitezkeela, hain zuzen ere, Hidrokarburo
Aromatiko Poliziklikoak (HAP). Ezagunena bentzo(a)pirenoa da, zeinen
kontzentrazioa elikagaietan Europar Batasunak mugatzen duen. Hidrokarburo hauek parrillan energia-iturri moduan erabilitako egurraren, ikatzaren
edo gasaren errekuntzan sortzen dira. Halaber, erregai hauek parrillaren
azpian badaude eta jakiaren lipidoen tantak isurtzen badira, sugarrak sortzen
dira, lipidoen pirolisia gertatzen da eta jakia ikazten da. Ondorioz, hidrokarburo toxiko hauek sortzen dira.
Hau ekiditeko azken urteotan sukalde profesionaletarako bi parrilla elektrikoren modelo berriak merkaturatu dira, zeinetan sugarrak ez diren sortzen,
jakiak ez diren ikazten eta keen sorrera % 80 murrizten den. Bata horizontala da eta kanpotik ohiko parrilla dirudien arren, barruko funtzionamendua
erabat desberdina da: bero-iturria (irradiatze-plaka elektrikoa) ez dago
azpian, baizik eta alboan, inklinatuta, eta justu parrillaren azpian badago
urez beteriko kaxoi bat, jakitik isurtzen diren gantz-tantak jasotzeko eta
«neutralizatzeko». Beste modeloa antzekoa da, baina parrilla bat baino
gehiago daude, denak bertikalak. Bero-iturriak alboetan daude eta beheko
aldean urez beteriko kaxoi bat, aurreko modeloan bezala. Modelo berri
hauek, sugarrik gabeko parrillak direnez, erretako elikagaien ikaztea eta
Hidrokarburo Aromatiko Poliziklikoen sorrera eragozten dira.
2. Ekipoaren bero-iturria
Lehen aipatu legez, bero-iturriari dagokionez plantxak eta parrillak gasezkoak, elektrikoak zein ikatzezkoak izan daitezke. Hala ere, irradiatze-energiari
dagokionez, gehien erabiltzen den erregaia, eta onentzat hartzen dena, egur-ikatza
da, sugarrik gabeko txingar trinkoak sortzen dituelako (20 minututan prest daude
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eta 200 ºC-ko tenperatura ordubete baino gehiago mantentzen dute). Era berean,
askotan beste erregai batzuk ere erabiltzen dira:
• Mahats-ahienak: sortzen duten usaina oso preziatua da, baina oso azkar
erretzen dira (txingar laburrak).
• Arte, urki, lizar, ipuru, intxaurrondo eta haltzaren egurra: erregai ona da,
baina bi ordu baino gehiago behar dira txingar egokiak lortzeko.
• Zumar, makal, akazia eta sahatsaren egurra: ez da hain gomendagarria
• Gaztainondo, ezki eta pinuaren egurra: sahiestu behar da.
Lortutako errekiaren kalitate organoleptikoak erabilitako txingarren kalitatearekin lotura handia dauka. Hori dela-eta, gomendagarria da: txingarrak beti gori
egotea, errauts zurixkak osatutako geruza batez estalita; keak sortzea ekiditea,
elikagaian ezohiko zapore eta usainak eragiten dituztelako; eta bero-iturriaren
intentsitatea erregulatzeko aukera izatea.
Arestian esan bezala, parrillen kasuan, elikagaiaren eta bero-iturriaren arteko
distantzia kontrolatzea funtsezkoa da erretze-tenperatura hobezinak lortzeko
(175 ºC-200 ºC): azalera heltzen den beroa elikagaian barneratzen denarekin
orekatu behar da. Horrela jaki osoa aldi berean egosten da, kanpoaldea ikaztu
gabe. Distantziaren arabera, elikagaiak jasaten duen tenperatura igotzen edo jaisten
da, adibidez: hurbilegi badago, 175 ºC-200 ºC baino tenperatura altuagoak lortzen
direnez, kanpoaldea ikazten da; aitzitik, urrunegi badago, 175 ºC-200 ºC baino
tenperatura baxuagoak lortzen dira eta elikagaien zukuak gehiegi kanporatzen
direnez, jakia lehorra eta gogorra geratzen da. Esan bezala, aipatutako oreka
bermatzeko, tenperatura hobezina 175 ºC-200 ºC-koa da, non kanpoaldean zarakar
usaintsua sortzen den eta barrualdean zukutsua geratzen den.
Bero edo su zuzena jasotzen duten egosketa-metodo hauetan, kontuan
hartzekoa da:
• Su zuzena denez, lortzen diren tenperaturak oso altuak direla (1.600 ºCrainokoak), eta hori dela-eta, labean erretzearekin konparatuta metodo
hauek askoz azkarragoak direla (ia 40 aldiz).
• Elikagaia parrillan edo plantxan jarri baino lehen, hauek aldez aurretik
berotu behar direla. Horrela egosketa-denbora, eta ondorioz barruko
zukuen ateratzea ere, murrizten dira.
• Bi egosketa-metodo hauek oso aproposak direla janari zati meheak eta
txikiak kozinatzeko, horrelakoetan azalera heltzen den beroa barneratzen
denarekin nahiko ondo orekatzen delako.
• Jakia alde guztietatik berdin erre dadin, espatulaz edo pintzez buelta eman
behar zaiola. Halaber, janaria erretzen ari den bitartean, ziztatzea ez da gomendagarria (horrela barruko zukuak gehiegi kanporatzen dira eta lehorra
ateratzen da).
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B. ZEHARKAKO BERO-SORTZAILEAK: LABEAK
Labea berorik ez galtzeko itxita dagoen biltegi bat da, non normalean beroiturria elektrikoa, gasezkoa zein ikatzezkoa den. Hona hemen gaur egungo labe
mota batzuk:
• Zuzeneko beroko labea edo ohiko labea: elektrikoak zein gasezkoak
izaten dira eta bero-iturriak erradiazio infragorria sortzen du bi erresistentzien bidez. Jakiak berotzeko mekanismo nagusia erradiazioa da.

9.4. irudia. Zuzeneko beroko labe baten aurrealdeko irudia.

Ohiko labean erretzean erresistentziek sortutako erradiazio infragorria
paretetan islatzen da eta jakira heltzen da. Hala ere, ez da leku guztietara
intentsitate berdinarekin heltzen: normalean beheko aldea ontziak babestuta
dagoenez, motelago berotzen da. Horrelakoetan beroketa homogeneoa
lortzeko eta goiko aldea gehiegi ez erretzeko, hiru aukera daude: lehenik,
elikagaiari sarritan buelta ematea; bigarrenik, elikagaiaren goiko aldean
aluminiozko paper zati bat jartzea erradiazioa islatzeko (hau gozogintzan
asko erabiltzen da); eta hirugarrenik, jakiaren goiko aldea likido urtsu
batekin igurtzea, ura lurruntzean azala hozten delako.
• Konbekziozko labea: airea haizagailuz mugiarazten da alde guztietatik,
erresistentzien bidez berotuta. Jakia ez lehortzeko ur-lurrun sortzailez horniturik dago. Hortaz, elikagaia berotzeko mekanismo nagusia airearen edo
ur-lurrunaren eragindako konbekzioa da. Ohiko labearekin alderatuta,
azkarrago berotzen da, jakiak edozein mailatan jar daitezke, eta lekua,
denbora eta elektrizitatea aurrezten dira.
• Labe mistoa: ohiko labea eta konbekziozko labea. Aldi berean erradiazio infragorria sortzen duten erresistentzia elektrikoak eta airearen eta
ur-lurrunaren konbekzioa daude.
• Labe mistoa: mikrouhin-labea eta ohiko labea. Mikrouhinez gain, goiko
aldean erradiazio infragorria sortzen duten erresistentziak daude, zeinek
elikagaien azalean Maillard erreakzioa eta karamelizazioa eragiten dituzten
(gainerretzea edo txigortzea). «Mikrouhin-labe grillduna» ere deitzen da.
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9.5. irudia. Konbekziozko labea.

• Burruntzidun horma-erregailua: labe hau burruntzian erretzeko erabiltzen da, batez ere hegaztiak eta animalia osoak. Hormako labe trinko bat
da, non bero-iturria goitik beherakoa den eta janaria biraka ibiltzen den,
burruntzi batzuek eusten diotela, alde guztietatik ongi egin dadin. Bere
abantaila nagusia da jakiaren erretzea homogeneoa dela. Elikagaiaren zati
bakoitzak jasotzen duen erradiazio infragorriak segundo batzuk baino ez
ditu irauten eta, ondorioz, beroketa nahiko suabea da eta barrukoa ondo
egosita eta zukutsua geratzen da. Burruntzidun horma-erregailu gehienek
burruntzi horizontalak izan arren, badaude burruntzi bertikal bakarra
dutenak, zein «kebab edo gyros egiteko erregailua» deitzen den.

9.6. irudia. Burruntzidun horma-erregailua
hiru oilasko erretzen.
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Elikagaien segurtasuna bermatzeko arautegia dela-eta, sukalde profesionaletan
erabiltzen diren labeek zunda termometrikoak izaten dituzte, elikagaien barruko
tenperatura neurtzeko. Oro har, egosketa-prozesua bukatutzat ematen da jakiaren
barnealdeak 70 ºC-ko tenperatura lortzen duenean. Prozesua luzeegia bada, barruko
proteinak gehiegi koagulatu daitezke eta ur asko gal daiteke; haatik, laburregia bada,
barnealdea gordinik gera daiteke, zeinek arrisku mikrobiologikoa handitzen duen.
Askotan labean erretzean ontzian edo erretiluan itsatsita geratu diren jakiaren
zuku karamelizatuak jateko berreskuratzen dira. Sukaldaritza-teknika hau desglasatzea deitzen da eta sua piztuta dagoen bitartean zukuak disolbatzeko likido bat
botatzean datza (salda, ardoa, koñaka, eta abar). Horrela ateratako saltsa oso
zaporetsua da. Teknika hau plantxan erretzean ere erabil daiteke.
Oro har, labean erretzean kontuan hartzekoa da:
• Jakia sartu baino lehen, labea jadanik berotuta egon behar dela. Horrela
egosketa-denbora, eta ondorioz jakien barruko zukuen ateratzea ere, murrizten dira.
• Zeharkako sua denez, plantxan edo parrillan erretzearekin alderatuta, lortzen diren tenperaturak baxuagoak dira (260 ºC-rainokoak). Horregatik
labean erretzea berrogei aldiz motelagoa da. Aldi berean, kondukzioari
esker azaleko beroa elikagaian pixkanaka barneratzen denez, labea oso
aproposa da haragi zati handiak erretzeko.
• Haragiaren azala karraskatsua eta gorritua, eta barrualdea zukutsua eta
biguna ateratzeko, erretze-prozesuan zehar ez dago labearen atea irekitzerik. Bestela, jadanik sortutako ur-lurruna kanporatzen da eta azaleko ur
gehiago lurruntzen da, zeinek jakia gehiegi lehor dezakeen. Aitzitik, ez
dago labearen giroa gehiegi hezetzerik, bestela jakiaren azaleko ura ezin
delako lurrundu eta, ondorioz, ez da karraskatsua geratzen.
• Haragi zati handi hauek behin kozinatuta eta labetik aterata, jan baino lehen
denbora laburrez geldirik egon behar dira, hiru helburu garrantzitsu hauek
betetzeko: zukuen rehidratazio difusiboa lortzeko (erditik muturretara,
horrela zati osoa zukutsua eta biguna geratzen da), zuntz muskularrak
erlaxatzeko eta kolorazio uniformeagoa lortzeko.
C. BESTE TEKNIKA BATZUK
Gainerretzea erretzearen aldaera dela aipatu da, non elikagai kozinatuen azala
txigortzea edo gorritzea bilatzen den. Horretarako ohiko labea eta mikrouhin-labe
grillduna erabil daitezke, edo ekipo espezifiko bat, zein gratinagailua edo
gainerretzailea deitzen den (gaztelaniaz salamandra ere). Aterik gabeko armairua
da, goiko aldean bero-iturri elektrikoa duena (erresistentziak edo kuartzo-lanpara
bat), eta beheko aldean platerak altura erregulagarriko parrilla batean kokatzen dira.
Energia-transferentziari dagokionez, mekanismo nagusia erradiazioa da. Era berean,
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gaur egun sukalde profesional batzuetan jakiak modu azkarrean gainerretzeko
tamaina txikiko soplete bat erabiltzen da.

9.7. irudia. Gainerretzailea.

9.3. ERAGINA ELIKAGAIAN
Ingurune ez-likidoan egindako egosketa-metodo hauen bidez batik bat haragia
kozinatzen bada ere, arraina eta barazkiak ere prestatzea badago. Atal honetan
aztertzen da zelako eragina duen erretze-prozesuak elikagaien osagaietan, bai
ezaugarri nutritiboetan bai organoleptikoetan, batez ere haragiaren kasuan.
ILUNTZE EZ-ENTZIMATIKOA
Egosketa-metodo hauetan tenperatura altuak lortzen direnez, jakien azalean
iluntze ez-entzimatikoa gertatzen da eta kolore arrea eta zapore eta usain bereziak
sortzen dira, erretako jakien tipikoak direnak. Bi erreakzio mota gertatzen dira:
• Maillard erreakzioa: aurreko gaietan azaldu bezala, erreakzio-multzo konplexu bat da, non karbohidrato erreduktoreen karbonilo taldeek (>C = O)
eta proteinen amino taldeek (–NH2) elkarren artean erreakzionatzen duten
eta hainbat konposatu sortzen diren: konposatu lurrunkorrak (usain eta
zapore bereziak ematen dituztenak), polimeroak eta kolore marroiko
konposatuak (melanoidinak), besteak beste.
• Azukreen karamelizazioa: azukreak 168 ºC-an karamelizatzen dira eta,
ondorioz, kolore eta zapore bereziak sortzen dira.
Labean, plantxan edo parrillan erretzean, askotan elikagaiak gurinarekin,
olioarekin, irabiatutako arrautzarekin edo saltsa bereziekin igurtzen dira, erreakzio
hauei mesede egiteko.
7. gaian aipatu bezala, Maillard errreakzioan sortutako konposatuen artean
badaude, alde batetik, konposatu onuragarriak, esaterako, antioxidatzaileak. Baina
bestetik, konposatu toxikoak ere sor daitezke, esaterako, amina heteroziklikoak,
zein haragia eta arraina frijitzean, ketzean eta parrillan erretzean sortzen diren, eta
akrilamida. Konposatu hauen harira, gogoratu behar da parrillan erretzean errekuntzan jakian hidrokarburo aromatiko poliziklikoak sortzen direla, osasunerako
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kaltegarriak direnak. Hala eta guztiz ere, metodo hauen bidez kozinatutako jakien
ezaugarri organoleptikoak preziatuenetarikoak dira.
PROTEINAK
Beroaren eraginez haragien proteinek aldaketa nabarmenak jasaten dituzte
hainbat mailatan:
• Kolorea: 65 ºC-70 ºC-an giharraren mioglobina, haragi gordinean pigmentu gorri bizia dena, eraldatzen da: zati globinikoa koagulatzen da eta
hematinak kolorea aldatzen du. Ondorioz, idikiaren eta bildoskiaren kasuan,
haragiak kolore arrea hartzen du, eta txahalkiaren eta txerrikiaren kasuan,
kolore grisa. Praktikan, sukaldariak kolore-aldaketa honetaz baliatzen dira
haragiaren egosketa-denbora zehazteko, hau da, jakiteko ea gordinik, egina
edo eginegia dagoen.
• Ehundura: bi proteina motek zehazten dute haragi errearen urtsutasuna eta
biguntasuna. Lehenengoa, proteina muskularrak, zeinek 65 ºC-95 ºC-an desnaturalizazioa eta ondorengo koagulazioa jasaten dutenez, haragiaren gogortzeari laguntzen dioten. Koagulazio hau batez ere azalean gertatzen da,
non kolore arreko zarakar zaporetsu eta usaintsua sortzen den. Eta bigarren
proteina mota, kolagenoa, muskuluaren ehun konjuntiboaren proteina
nagusia dena, 70 ºC-an gelatina bihurtzen denez, haragia biguntzen da.
Emaitza onak lortzeko egosketa-kondizio hobezinak bilatu behar dira bi
prozesu hauek batzeko, eta horretarako egosketa-denbora eta tenperatura
oso ondo kontrolatu behar dira. Alde batetik, proteina muskularren desnaturalizazioa eta koagulazio aproposa lortzeko egosketa-tenperatura altua eta
denbora laburra behar dira; bestela, prozesua gehiegi luzatzen bada, barruan gogorregi geratzen da, proteinekin lotutako ura galtzen da eta azaleko
ur gehiegi lurruntzen da (hau da, haragia gogorra eta lehorra ateratzen da).
Baina bestetik, kolagenoaren gelatinizazio ona burutzeko justu kontrakoa
behar da, hots, egosketa-tenperatura baxua eta denbora luzea. Hori dela-eta,
egosketa-kondizio hobezinak lortzeko bi fenomeno horiek bateratu eta
orekatu egin behar dira. Beraz, egosketa-denbora hobezina da jakiaren
barruan 70 ºC lortzeko gutxieneko denbora.
Denbora luzez sukaldariek pentsatu dute erretze-prozesuan haragiaren azalean sortutako zarakar arreak eta karraskatsuak (Maillard erreakzioari, ur-lurrunketari eta proteinen koagulazioari esker) haragiaren barruko zukuen kanporatzea
eragozten zuela. Hala ere, azken urteotan egindako laborategiko esperimentuetan
frogatu da hori gezurra dela eta zukuak beti egosketa-prozesuan zehar ateratzen
direla, neurri handiagoan edo txikiagoan (McGee, 2007). Hori dela-eta, jakia
zukutsua ateratzeko prozesua ahalik eta laburrena izan behar da (horretarako jakia
sartu baino lehen labea jadanik berotuta egon behar da) eta haragia ezin da ziztatu.
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LIPIDOAK ETA KARBOHIDRATOAK
Erretze-prozesuan muskuluetako gantza haragiaren barruan urtzen da eta urtsuagoa geratzen da. Azukreak azalean baldin badaude, karamelizazioa gerta daiteke, esaterako, barazkien kasuan edo kanpotik azukredun saltsak botatzen badira.
URA
Egosketa-metodo hauetan beroaren eraginez jakiaren azaleko ura lurruntzen
da eta azala karraskatsua geratzen da. Su zuzenean erretzen bada, labean erretzearekin konparatuta, lurrunketa hau handiagoa da eta sortzen den zarakarra askoz
zaporetsuagoa eta erakargarriagoa geratzen da.
9.4. SUKALDARITZA-APLIKAZIOAK
Atal honetan, ingurune ez-likidoan egindako egosketa-metodoen sukaldaritzaaplikazioak aztertzen dira, bai haragiari, bai arrainari bai barazkiei dagokienez.
HARAGIA
Erretzeko behi-, txerri- eta ardi-azienden animalia-erdiko zati batzuk eta hegazti osoak (oilaskoa, indioilarra, ahatea, usakumea…) erabiltzen dira. Animaliaerdia (la canal gaztelaniaz) toraxeko, pelbiseko eta abdomeneko erraiak —giltzurrunak salbu— kendu zaizkion animaliaren gorputza da, larru, buru eta hankaduna
edo gabea.
Behi-aziendatik, erretzeko gehien erabiltzen diren zatiak azpizuna, solomoa,
koxkorra, mokorra, tapa, eta maskala dira.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sukaldaritza-kalitatearen araberako behi-zatiak
1.
2.
3.
Azpizuna
8. Lepoaldea
18. Kontrako txuleta
Goiko solomoa
9. Mokor-muturra
19. Besokia
Beheko solomoa
10. Koxkorra
20. Muinak
Mokorra
11. Kontra
21. Paparra eta saiheskiak
Gaina
12. Sorbalda
22. Magala eta saiheskiak
Tapa
13. Arraina
23. Lepoa
Maskala
14. Laua
15. Hegala
16. Txankarra
17. Lepagaina
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9.8. irudia. Behi-haragia.

Txerri-aziendatik, erretzeko gehien erabiltzen diren zatiak azpizuna, atzeko
izterra (urdaiazpikoa), solomoa, sorbalda eta saiheskiak dira.

9.9. irudia. Txerri-haragia.

Ardi-aziendatik, erretzeko gehien erabiltzen diren zatiak izterra, solomoa eta
sorbalda dira.

9.10. irudia. Ardi-haragia.
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Animalia motaz gain, kolorearen arabera bi haragi mota daude:
• HARAGI GORRIA: idi, zezen, behi, zaldi eta ehizatutako animalien haragia da; multzo honetan ere erraiak kokatzen dira. Haragi zuriak baino mioglobina gehiago (eta ondorioz burdina gehiago eta kolore gorria) eta gantz
gehiago dituzte; hori dela medio, zaporetsuagoak dira. Su zuzenean erretzean (bai parrillan bai plantxan) kalitateko oneko haragi zati meheak oso
urtsuak geratzen dira. Lehen aipatu bezala, funtsezkoa da su bizian erretzea, azaleko zarakarraren eraketari mesede egiteko. Aldi berean, bermatu
behar da beroa elikagaian ondo barneratzen dela (erdialderaino helduz) eta
haragi zatiaren tamaina ere kontuan izan behar da.
Kolorearen, trinkotasunaren eta tenperaturaren arabera, erretako haragi
gorrietan lau erretze-egoera bereizten dira:
– Ia gordinik (bleu): egosketa oso azkarra izan denean, murtxikatzean
trinkotasun biguna nabaritzen da eta barrualdean kolore gorria ikusten
da. Elikagaiaren erdialdea 35 ºC-40 ºC-an dago.
– Gutxi eginda, odoltsu: egosketa azkarra izan denean eta atzamarrarekin
presio egitean azaleko zarakarrak erresistentzia arina erakusten duenean.
Trinkotasun sendo samarra dauka eta barrualdean kolore gorria-arrosa
ikusten da. Elikagaiaren erdialdea 50 ºC-55 ºC-an dago.
– Erdi-eginda, puntu-puntuan: egosketa motel samarra izan denean. Azaleko zarakarra gogorra da eta barruko trinkotasuna biguna. Barrualdean
kolore arrosa eta azalean odol-tanta batzuk ikusten dira. Elikagaiaren
erdialdea 60 ºC-65 ºC-an dago.
– Ondo eginda: egosketa oso motela izan denean. Murtxikatzean trinkotasun gogorra nabaritzen da eta barrualdean kolore grisa ikusten da.
Elikagaiaren erdialdea 70 ºC-80 ºC-an dago.
• HARAGI ZURIA: untxi, oilasko eta indioilarraren haragia da. Ez dira
hain urtsuak, mioglobina gutxiago eta gantz gutxiago dauzkate.
Ardi- eta txerri-haragiak salbuespenak dira: zuritzat edo gorritzat hartzen
dira animaliaren adinaren arabera (heldua gorria, gaztea zuria) eta heldua denean,
zatiaren arabera (esaterako, txerriaren azpizuna gorria da eta solomoa zuria).
Plantxan eta parrillan erretzean, tenperaturak oso altuak direnez eta jakiaren
azala erraz ikazten denez barrualdea egin gabe, haragi zati meheak eta samurrak
erabiltzen dira, esaterako, xerrak eta txuletak.
Labean erretzean, tenperatura baxuak (< 125 ºC) denbora luzez erabiltzen
badira bai haragai zati bigunak bai gogorrak kozina daitezke (azken hauetan
kolagenoa gelatinizatzen da eta biguntzen dira). Halaber, tenperatura altuak
(> 200 ºC) denbora laburrez erabiltzen badira haragi zati txikiak eta bigunak
kozina daitezke. Gehienetan bitarteko tenperaturak erabiltzen dira (175 ºC) prozesu
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guztiak ahalik eta gehien orekatzeko: proteinen koagulazioa, kolagenoaren gelatinizazioa, azalaren ur-lurrunketa eta Maillard erreakzioa. Lehen aipatu bezala,
egosketa-denbora hobezina da jakiaren barruan 70 ºC lortzeko gutxieneko denbora.
Askotan haragi zati handiak labean erretzen direnean, esaterako 10 kiloko indioilar bat, zukutsua eta biguna gera dadin haragian xiringa batekin likido urtsua
injektatzen da (ardoa, saltsak, salda, koñaka…) labean sartu baino lehen. Era berean, zapore gutxiko haragiak direnean edo ehizakiak, zein nahiko gogorrak diren,
labean erre baino lehen askotan marinatzen dira (ikusi 4. gaia).
ARRAINA
Haragiekin alderatuta, arrainen ehun kojuntiboa hauskorragoa denez eta zuntz
muskularrak askoz laburragoak direnez, erretzean askotan estruktura galtzen dute.
Ahalik eta gutxien kozinatu behar dira, bakarrik proteinak koagulatzen diren
momentura arte.
Arrain gutxi dira aproposak parrillan, plantxan edo labean erretzeko;
egokienak: bisigua, mihi-arraina, lupia, legatza eta mero zuria.
Arrain zatien tamainak ere garrantzi handia dauka: handiak badira, erre baino
lehen zeharkako ebakiak egin behar dira beroaren barneratzeari mesede egiteko;
eta txikiak badira, azala eta erdiko hezurra mantentzen dira.
Arestian aipatu bezala, arraina labean erretzean askotan papillote erara edo
gatzetan egiten da, gehiegizko beroketa ekiditeko eta bere zukuetan bertan egosteko. Beste aukera bat da arraina barazki-xerrekin estaltzea, esaterako, limoia,
berenjena, tomatea edo kipula, erradiazio infragorri zuzenetik babesteko.
BARAZKIAK
Kipulek, tomateek, patatek, piperrek, berenjenek, perretxikoek, zainzuriek,
eta abarrek ur asko dutenez, erretzean oso zaporetsu geratzen dira. Askotan
kanpoaldetik olio pixka bat botatzen zaie, Maillard erreakzioari mesede egiteko eta
azaleko ur gutxiago lurruntzeko.

10. Egosketa-metodoak ingurune koipetsuan
10.1. OINARRIZKO EZAGUPENAK, MOTAK ETA DESKRIBAPENA
Egosketa-metodo hauetan, hau da salteatzean eta frijitzean, energia transmititzeko
ingurunea koipetsua da, erabilitako tenperaturetan likidoa dena. Olioaren bero
espezifikoa (bere tenperatura 1 ºC igotzeko behar den energia) urarena baino askoz
txikiagoa da, ia erdia, eta horregatik ur-kantitate zehatz bat berotzeko olio-kantitate
berdina berotzeko baino denbora luzeagoa behar da, ia bikoitza. Ondorioz,
ingurune hezean egindako egosketa-metodoekin alderatuta, ingurune koipetsukoak
askoz azkarragoak dira (olioaren bero espezifikoa baxuagoa izateaz gain, lortzen
diren tenperaturak ere askoz altuagoak dira).
Lortutako tenperatura horiek, 150-190 ºC, uraren irakite-puntua baino altuagoak direnez, elikagaien azalean ur-lurrunketa azkarra gertatzen da eta batez ere
Maillard erreakzioari eta proteinen koagulazioari esker, zaporetsu eta kolore arreko
zarakar karraskaria sortzen da, oso gozoa dena. Hala ere, jakiaren barrualdean ur
gehiago dagoenez, 80-100 ºC-an mantentzen da (ura dagoen bitartean tenperaturamuga bere irakite-puntua da). Kanpoaldearen eta barrualdearen arteko alde hau
gutxitzeko beti jaki zati txikiak frijitzen edo salteatzen dira, edo frijitu aurretik
geruza batekin babesten dira (arrautza, irina, ogi birrindua, eta abar), barrualdea
bero zuzenetik isola dadin eta biguna eta zukutsua gera dadin.
Egosketa-metodo hauetan olioak edo gantzak hainbat betebehar ditu: energia
elikagaiari transmititzea, jakia zartaginari edo frijigailuari ez itsastea, eta zapore
pixka bat ematea. Gaur egungo gizartean metodo hauek, eta batez ere frijitzea,
gero eta gehiago erabiltzen dira, errazak eta azkarrak direlako eta lortutako ezaugarri organoleptikoak oso erakargarriak direlako. Alta, ezaugarri nutritiboei dagokienez, elikagaiak olioa xurgatzen duenez, ekarpen kalorikoa asko handitzen da eta
beroaren eraginez olioaren degradazioan sortutako konposatu kaltegarriak jateko
arriskua dago.
Erabilitako egosketa-tenperatura altuak direla medio eta frijitzeko olioaren,
jakiaren uraren eta beste konposatu batzuen interakzioagatik, frijitzeko olioetan
zenbait aldaketa fisiko eta kimiko gertatzen dira: hidrolisia, oxidazioa, polimerizazioa… Gauzak horrela, funtsezkoa da, batik bat sukalde profesionaletan, frijitzeko
olioen kalitate-maila kontrolatzea, horrela frijitutako produktuen kalitatea bermatzen delako.
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Hurrengo paragrafoetan ingurune koipetsuan egiten diren bi egosketametodoak laburki azaltzen dira eta posible diren aurretiazko eragiketak.
A. SALTEATZEA
Jakia bero den koipe-kantitate gutxitan sartuz (1-10 mm-ko koipe-geruza)
guztiz edo apur bat kozinatzea da. Egosketa-metodo hau azkarra da eta koipe gutxi
erabiltzen denez, askotan frijitze txikia ere deitzen zaio. Gaur egun puri-purian
dagoen txinatarren «wok» teknikaren antzekoa da (stir-fry ingelesez). Salteatzen
den elikagaia gordina edo aurrez kozinatuta izan daiteke.
Bero-transferentziari dagokionez, mekanismo nagusia kondukzioa da, erabilitako koipe-kantitatea hain gutxi denez, ez dagoelako korronte konbektiboak
sortzerik.
B. FRIJITZEA
Elikagaia bero den koipe-kantitate handitan murgilduz guztiz kozinatzea da.
Frijitzeko metodoaren eta beroa transmititzeko erabilitako ingurune koipetsuaren
arabera, hainbat frijitze mota daude.
Erabilitako ingurune koipetsuaren arabera, bi frijitze mota bereizten dira,
zein herrialdeen sukaldaritza-kulturarekin zeharo lotuta dauden:
• Nazioarteko frijitzea: bai landare-jatorriko bai animalia-jatorriko koipeak
eta gantzak erabiltzen dira (hazi-olioak, gurina, txerri-gantza, giltzurrungantza…)
• Mediterraneoko frijitzea: batez ere oliba-olioa erabiltzen da, eta
batzuetan hazi-olioak (ekilore, artoa, soja…)
Bigarren sailkapenari dagokionez, frijitzeko metodoaren arabera bi frijitze
mota daude:
• Kontaktu bidez frijitzea edo azaleko frijitzea (pan-frying ingelesez):
olio-geruza mehea duten zartagin edo sakonera gutxiko ontzietan egiten da.
Horrela, elikagaiaren zati bat koipe berotan murgiltzen da (hau da benetan
frijitzen den zatia), eta bestea, azaleratuta geratzen dena, jakiaren barruko
ur-lurrunaren eraginez egosten da. Metodo hau oso egokia da azalera/bolumen erlazio ona duten elikagaietarako (hirugihar xerrak, arrautzak, hanburgesak, barazki txikiak, eta abar). Horrelakoetan, elikagaia kondukzioaren
bidez berotzen da batez ere. Salteatzean gertatzen den bezala, koipekantitatea hain urria denez, ez dago korronte konbektiboak sortzerik.
Frijitzeko metodo honen bitartez, batzuetan jakiari buelta egokiak ematen
ez bazaizkio, erretze irregularra lortzen da, janariaren azaleko irregulartasunaren ondorioz.
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• Murgiltze bidez frijitzea edo frijitze sakona (deep-frying ingelesez):
aldaera hau frijigailuetan egiten da eta koipe asko erabiltzen denez, jakia
erabat murgilduta geratzen da eta frijitze-prozesua azala osoan uniformea
da. Bero-transferentziari dagokionez, mekanismo nagusia olio beroaren
konbekzioa da, baina beste metodoetan gertatzen den bezala, elikagaiaren
barruan kondukzioa gertatzen da. Horrela frijitzean elikagaiak bere azal
osoan jasotzen du bero-tratamendu bera, eta horrek kolore eta itxura uniformea ematen dio (ikusi 10.1 irudia). Frijitzeko modu hau edozein forma
duten elikagaiei aplika dakieke, baina kontuan hartu behar da irregularrak
direnek olio gehiago xurgatzen dutela.

10.1. irudia. Bero- eta masa-transferentzia murgiltze bidez frijitzean.

Gaur egungo Sukaldaritza-teknologian, tenperaturaren arabera frijitzean hiru
bero-maila bereizten dira:
• Bero gutxi (135-140 ºC): aurreprestakuntza bezala erabiltzen da ur asko duten barazkietan eta arrain zati handietan (haien lodiera dela-eta, barneratze
bidezko beroketa behar dute; hau da, barruko kondukzioa gertatzeko
denbora behar da, azala erre gabe).
• Bero (155-160 ºC): egokia da jadanik pixka bat kozinatu diren jakientzat,
prozesua erabat burutzeko edo kanpoaldeko zarakarra sortzeko.
• Oso bero (180 ºC): oso egokia kanpoko zarakarra oso azkar sortu beharreko
elikagai guztietan, adibidez, bolumen txikikoetan.
Tenperatura altuagoak normalean ez dira erabiltzen: 190 ºC elikagai izoztuak
frijitzeko eta 200 ºC industrian, olio bereziekin.
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C. AURRETIAZKO ERAGIKETAK
Askotan, jaki gordinak dauden bezala salteatzen edo frijitzen dira, esaterako,
patatak, baina beste batzuetan, aurretiazko eragiketa batzuk egiten zaizkie. Horrelakoetan jakiari kanpoaldean proteinazko edota karbohidratozko geruza bat jartzen
zaio (irina, arrautza, esnea, eta abar), hainbat helbururekin: beroaren barneratzeabiadura moteltzea, Maillard erreakzioari eta proteinen koagulazioari esker zarakar
erakargarriaren sorrera azkartzea, gehiegizko hezetasun-galera saihestea, elikagaiak koipe gehiegi ez xurgatzea… Askotan xede nagusia elikagaiaren itxura eta
zaporea hobetzea da.
Hiru aurretiazko eragiketa daude:
• Irineztatu: eragiketa honetan jakiaren azala irinez estaltzen da. Batik bat
barazkiekin eta arrainekin egiten da. Lehen aipatutako xedeez gain, irinak
elikagaiaren azaleko gehiegizko hezetasuna xurgatzen du eta jaki hauskorren, esaterako arrainen, estruktura konpaktua mantentzen du frijitzean
zehar. Eragiketa hau justu frijitu baino lehen egin behar da eta soberan
dagoen azaleko irina kendu behar da, adibidez, irineztatuko jakiak iragazki
batean jarriz. Gaur egun sukalde profesionaletan irinaz gain hauts itxurako
nahasketak ere erabiltzen dira, adibidez, arrautza-albumina eta almidoia.
• Arrautzaztatu: eragiketa honetan jakiaren azala irinaz eta irabiatutako
arrautzaz estaltzen da. Geruza hau jakiari oso ondo itsatsi behar zaio, frijitzean ez erotzeko. Askotan geruza hau isolatzaile ona eta harroa izan dadin,
ondorengo berotzean gasa askatzen duten osagaiak gehitzen dira: garagardoa, legamia… Gaur egun sukalde profesionaletan, arrautza freskoen
erabilerari buruzko arautegia dela-eta, geruza hori beste osagai batzuez
prestatzen da, adibidez, arrautza-albumina, esnea eta soja-proteina. Era
berean, badago salgai Japoniako sukaldaritzako arrautzaztatzeko irin berezi
bat, «tenpura» izenekoa, zeinen osagaiak gari-irina, arto-almidoia, legamia
eta arrautza-hautsa diren; irin berezi hau behin ur hotzarekin nahastuta
prest dago arrautzaztatzeko. Oro har, ia tamaina txikiko edozein elikagai
mota arrautzaztatu daiteke.
• Birrineztatu: eragiketa honetan jakiaren azala ogi birrinduz estaltzen da,
geruza mehe bat sortuz (askotan lehen irinetan edota arrautzetan pasatu
egin behar da, ogi birrindua ondo itsas dadin). Batik bat, haragiekin eta barazki batzuekin egiten da. Denbora luzez teknika hau haragi-xerren kalitate
edo itxura txarra ezkutatzeko erabili izan da.
Bi azken operazio hauek, arrautzaztatzea eta birrineztatzea, aurrez kozinatutako elikagaien elaborazioaren oinarria dira. Azken urteotan produktu hauek
kontsumitzaileen artean izugarrizko arrakasta eduki dute, egungo bizitza-erritmo
azkarrerako oso erosoak direlako.
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10.2. EKIPOAK ETA LAN-KONDIZIOAK
A. SALTEATZEA
Normalean zartaginean edo sautean egiten da, sakonera gutxiko ontziak
direnak. Asian antzeko ontzi bat erabiltzen da, sakonera gehiago duena: wok-a
(ikusi 10.2. irudia). Azken tresna hori salteatzeko ez ezik, beste egosketa-metodoetarako ere oso aproposa da, esaterako, frijitzeko, gisatzeko edo lurrunetan egosteko
(sare edo zulotutako erretilu batekin). Esan daiteke wok-a aldi berean zartagina eta
lapikoa dela. Gaur egun Europan wok-a gero eta gehiago erabiltzen da, salteatzeko
olio gutxi behar denez, metodo nahiko osasungarria delako.
Sukalde profesionaletan ontzi hauek ez ezik, handiagoak ere erabiltzen dira,
jaki-kantitate handiak salteatzeko: zartagin baskulagarriak (upelaren ertzak
baxuak direnez —±25 cm— oso aproposak dira salteatzeko, ikusi 10.2. irudia).
Salteatzeaz gain, ekipo hauek teknika askotarako erabiltzen dira. Lurrean tinko
egoten dira, baina goiko upelak gora edo behera baskula dezake, zartagina hustu
edo garbitzeko. Gasez edo elektrizitatez funtzionatzen dute, burdinazkoak edo
altzairu herdoilgaitzezkoak izaten dira eta tapa eta termostatoa ere izaten dituzte.
Ontzi hauek guztiek baldintza batzuk bete behar dituzte: metalezkoak izatea
kondukzioarekiko oso eroale onak izateko, eta ondorioz beroketa uniformea azala
osoan lortzeko; lauak izatea eta ertz baxuak edukitzea, lurruna eta kea errazago
kanporatzeko; eta tamaina elikagai-kantitatearen araberakoa izatea.

10.2. irudia. Salteatzeko erabiltzen diren tresnak eta ekipoa.
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Salteatze-prozesua ondo burutzeko ohar batzuk hartu behar dira kontuan:
• Koipe-kantitate gutxi erabili behar da eta elikagaia bota baino lehen, tenperatura altua izan behar da (150-180 ºC).
• Salteatze-prozesuan zehar jakiari ondo eragin behar zaio. Teknika honen
izena frantsesezko sautée hitzetik dator, zeinek euskaraz ‘salto egin’ esan
nahi duen.
• Janaria ezin da estali.
• Elikagai txikietarako erabiltzen da.
B. FRIJITZEA
Frijitzeko metodoaren arabera, ekipo eta tresna desberdinak erabiltzen dira:
kontaktu bidez frijitzeko etxeko sukaldaritzan zartaginak edo wok-a erabiltzen
dira, eta sukalde profesionaletan zartagin baskulagarriak; murgiltze bidez frijitzeko etxeko sukaldaritzan nahiz sukalde profesionaletan hainbat tamainatako
frijigailuak. Era berean, posible da sakonera handiko zartagina erabiltzea, kirtendun alanbrezko saski batekin frijitutako elikagaiak xukatzeko.
Frijigailuen artean bi mota bereizten dira: etenak eta jarraituak, zein orain
laburki aztertzen diren.
Frijigailu etenak
Bero-sortzaile hauetan frijitze-prozesua ataletan egiten da (handik dator haien
izena) eta elikagaiak eskaeraren arabera frijitzen dira, momentuan bertan kontsumitzeko (ikusi 10.3. irudia). Beraz, frijitze-prozesu jarraituarekin alderatura hemen
olioaren degradazioa askoz handiagoa da, hozte-berotze zikloengatik eta olioa jakirik gabe zenbait denboraz berotzen delako. Frijitze-prozesu hau ez-automatikoa
denez, olio-kalitatearen kontrola zailagoa da.

10.3. irudia. Frijigailu etena metalezko saskiarekin.

Modelo desberdinak daude, baina, oro har, olioz beteriko sakonera handiko
altzairu herdoilgaitzezko kubetak dira. Oliotan murgilduta dauden erresistentzia
tubular elektriko batzuek edo kubetaren azpiko gasezko erregailu batek beroa
sortzen dute, eta olioaren tenperatura termostato baten bidez kontrolatzen da. Ja-
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kiak oliotan murgiltzen den sare metaliko batean sartzen dira eta energia-transferentziari dagokionez, beroa batez ere olioaren konbekzioari esker heltzen zaie.
Erabileraren arabera hainbat tamaina daude: etxekoak 2-5 litrokoak, eta sukalde profesionalekoak 5-30 litrokoak. Gaur egun programa daitezkeen frijigailuak
ere badaude, denbora jakin batez tenperatura jakin batean frijitzen dutenak eta
olio-soberakina galtzeko hainbat denbora sikatzen egoten direnak.
Hala ere, gaur egun sukalde profesionaletan gehien erabiltzen direnak eremu
hotzeko frijigailuak dira (freidoras con zona fria gaztelaniaz), non koipea dagoen
altzairu herdoilgaitzezko kubetak hiru eremu dituen (ikusi 10.4. irudia):
• Koipe beroa dagoen eremua: hemen jakiak frijitzen dira; bero-iturria hondotik 10 cm-ra dago eta tenperatura termostato baten bidez kontrolatzen da.
• Eremu hotza: inbutu-itxura dauka eta bere tenperatura askoz baxuagoa da
(beti 60 ºC baino gutxiagokoa). Hemen olioaren bolumen osoaren 1/3 dago.
Bere helburua elikagaietatik eroritako partikulak biltzea eta olioaren iluntzea ekiditea da.
• Olioa ateratzeko eremua: txorrota baten bidez kontrolatutako zuloa da.

10.4. irudia. Eremu hotzeko frijigailuen eskema orokorra.

Oro har industrian, ostalaritzan zein etxean, frijigailu eten bat erosi baino
lehen ekipoaren ezaugarri batzuk hartu behar dira kontuan:
• Ekoizpen-gaitasuna: produktu frijituen kopurua orduko.
• Olioaren gutxieneko bolumena: zenbat eta txikiagoa, orduan eta hobeto,
beroaren eraginez olioan konposatu toxikoak sortzen baitira.
• Olio-aldaketa: erraza izan behar da.
• Frijigailuaren materiala: onena altzairu herdoilgaitza. Metal pro-oxidatzaileak (kobrea, burdina, aleazioak…) saihestu egin behar dira, olioaren
degradazioari mesede egiten diotelako.
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• Gutxieneko argiztapena aire/olio azalean, oxidazioa ekiditeko.
• Bero-sortzaile homogeneoa eta erregularra: termostatoa eduki behar du
tenperatura-gorabeherarik ez gertatzeko.
• Erabilitako olioa azkar hozteko sistema: horrela olioaren bizitza erabilgarria luzatzen da.
• Erraz garbitzekoa eta gainera iragazkiak eduki behar ditu elikagaietatik
erortzen diren partikulak bereizteko
Era berean, frijigailu etenak erabiltzean gomendio hauei jarraitu behar zaie:
• Beharrezko olio-kantitatea erabili, eta elikagaia bota baino lehen, olioa
aurreberotuta egon behar da. Prozesuan zehar tenperatura ondo kontrolatu
behar da, gehiegi ez igotzeko (150-180 ºC).
• Elikagai:olio ratioa gutxi gorabehera 1:10 izan behar da.
• Egoera idealean sukalde profesionaletan elikagai mota bakoitza frijitzeko
frijigailu bat izatea gomendatzen da, zaporeen eta usainen trukea ekiditeko:
hau da, bat arrainentzat, beste bat patatentzat, beste bat haragientzat eta
azkena barazkientzat (baina hau ez da beti posible).
• Frijitu baino lehen jaki hezeak lehortu egin behar dira eta izoztutakoak
desizoztu eta lehortu. Horrela olio zipriztintzea eta hidrolisia murrizten dira.
• Birrineztatutako, arrautzaztatutako eta irineztatutako jakiak frijigailura bota
baino lehen astindu egin behar dira, soberako azaleko apurrak eror daitezen. Zati txiki hauek oso erraz ikazten dira eta olioaren degradazioa
azkartzen dute.
• Gatza beti frijitu ondoren bota behar da, bestela jakiaren deshidratazioa
eragiten duelako.
• Espeziak ere frijitu ondoren bota behar dira, batzuek olioaren termodegradazioari mesede egiten diotelako.
• Frijitutako produktuak jan baino lehen xukatu egin behar dira gehiegizko
olioa kentzeko, esaterako, sukaldeko paper gainean jarriz.
• Frijitze-ziklo batetik bestera denbora gutxi pasatzen bada, olioaren tenperatura altua mantendu egin behar da (jakirik gabe). Alta, denbora luze
pasatzen bada, tenperatura jaitsi eta kubeta estali behar da.
• Behin frijitze-prozesua bukatuta, beharrezkoa bada, olio berria gehitu behar
da (jakiak xurgatzen duenez, olio-kantitatea murrizten da). Halaber, erabilitako olioaren kalitate-maila arreta handiz aztertu behar da: gaizki baldin
badago, baztertzen da; ondo baldin badago, berriz, iragazten da, eroritako
jaki zatiak kentzen dira eta berriro erabil daiteke (nahiz eta oso gomendagarria ez izan).
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Frijigailu jarraituak
Erabat automatizatutako ekipo hauek elikagaien industrian erabiltzen dira
murgiltze bidez frijitzeko, batik bat aurrez kozinatutako elikagaiak (patatak, arrautzaztatutako jakiak, aperitiborako produktuak (snack), eta abar). Izenak adierazten
duen bezala, lan egiteko modu honetan prozesuaren kondizioak konstanteak dira,
olio berria eta frijitu behar diren jakiak frijigailura modu jarraituan sartzen direlako.
Instalazio hauetan altzairuzko sareez egindako zinta amaigabea izan ohi da,
tenperatura jakin batean olio termoegonkorrean murgilduta (200-500 litro olio).
Elikagaia oliotan murgiltzen da eta paleta batzuek poliki-poliki bultzatzen dute,
oliotan hondoratuz eta zinta amaigabean zehar mugituz (ikusi 10.5. irudia).
Frijitzeko denbora zintaren abiaduraren bidez eta olioaren tenperaturaren bidez
neurtzen da, eta denbora laburrean ekoizten den produktu frijituen kantitatea oso
handia da, 100-2.000 kg/h elikagai frijitu.
Frijitze-prozesu etenarekin konparatuta, prozesu jarraituan elikagai frijituen
kalitate-maila hobeto kontrolatzen da, degradatutako olioaren aldaketa automatikoa delako eta, berotze-hozte ziklorik ez dagoenez, gutxiago degradatzen delako
eta horren ondorioz konposatu toxiko gutxiago sortzen direlako.

10.5. irudia. Elikagaien industrian erabiltzen den frijigailu jarraitua.

Halaber, aipatu behar da gaur egun sukalde profesionaletan eta elikagaigintzan badaudela hutsean frijitzeko ekipoak, bai etenak bai jarraituak, zeinetan frijitze-tenperaturak 90-120 ºC-ra jaisten diren. Ondorioz, frijitutako jakien ehundura,
kolorea eta nutrienteak hobeto mantentzen dira eta olioaren degradazioan sortzen
diren konposatu toxikoak murrizten dira, esaterako, akrilamida patata frijituetan.
Era berean, presio-frijigailu etenak badaude, zeinetan presio handiagatik
frijitze-denbora murrizten den eta elikagaia oso karraskatsu eta barrualdean zukutsu ateratzen den. Ekipo hauek Estatu Batuetan nahiko erabiliak dira «broaster»
erara oilasko zatiak frijitzeko.
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10.3. FRIJITZEKO OLIOEN EZAUGARRIAK ETA BEROAREN ERAGINA
Aipatu legez, egosketa-metodo hauetan energia transmititzeko ingurunea koipetsua
da, erabilitako tenperaturetan likidoa dena. Egosketa-prozesuan zehar elikagaiak
koipe hori xurgatzen du, zeinek haren ezaugarri nutritiboak eta organoleptikoak
aldatuko dituen. Ondorioz, esan daiteke koipearen egonkortasunak eta kalitateak
jakiaren bizitza erabilgarria eta balio nutritiboa baldintzatzen dituztela. Hori dela-eta,
funtsezkoa da frijitzeko olioen ezaugarriak ondo ezagutzea, hautaketa ona egiteko.
Haien estruktura kimikoari dagokionez, bai olioak bai gantzak lipidoak dira,
eta nagusiki triglizeridoz osatuta daude, zein glizerol-molekula baten eta hiru
gantz-azidoren arteko esterifikazioz osatzen diren (ikusi 10.6. irudia). Glizerolmolekulari gantz-azido bakarra lotzen bazaio, monoglizerido bat eratzen da; eta bi
badira, diglizerido bat; baina arruntenak triglizeridoak dira.

10.6. irudia. Triglizeridoen jatorri kimikoa.
Gantz-azido aseak

Estruktura

Azido laurikoa

C12:0

CH3-(CH2)10-COOH

Azido miristikoa

C14:0

CH3-(CH2)12-COOH

Azido palmitikoa

C16:0

CH3-(CH2)14-COOH

Azido estearikoa

C18:0

CH3-(CH2)16-COOH

Gantz-azido monoasegabeak
Azido oleikoa

C18:1 (9)

Gantz-azido poliasegabeak
Azido linoleikoa

C18:2 (6,9)

Azido linolenikoa

C18:3 (3,6,9)

Azido arakidonikoa

C20:4 (6,9,12,15)

Estruktura
CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH
Estruktura
CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH(CH2)7-COOH
CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2CH=CH-(CH2)7-COOH
CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)3-COOH

Ca:b(c) (a= karbono-atomoen kopurua; b=lotura bikoitzen kopurua; c= lotura bikoitzen posizioa
azken karbono-atomotik hasita, hau da, omega karbonotik).

10.I. taula. Gantz-azido ohikoen estruktura.

Triglizeridoetan glizerolarekin esterifikatuta dauden hiru gantz-azidoak normalean desberdinak dira. Gantz-azidoak zenbait multzotan sailkatu daitezke,
karbonoen arteko loturen izaeraren arabera (bakuna, bikoitza, hirukoitza), karbono
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kopuruaren arabera (gehienak 12-22 karbono-atomo) eta lotura bikoitzen posizioaren
arabera (azken karbono-atomotik hasita, zein omega karbonoa deitzen den: ω–3,
–6 edo –9). Lotura bakunak soilik dituzten gantz-aziodei ase deritze eta lotura
bakunen artean tartekaturik lotura bikoitzak dituztenei, asegabe. Era berean, gantzazido asegabe bi mota daude: lotura bikoitz bakarra dutenak (monoase-gabeak) eta
bi edo gehiago dituztenak (poliasegabeak). 10.I. taulan gantz-azido ohikoen
estruktura ikus daiteke. Gantz-azidoen asegabetasun-mailak lipidoei propietate
fisiko garrantzitsuak ematen dizkie. Gantz-azido ase asko dituzten lipidoak girotenperaturan solidoak dira eta gantz deritze (batez ere animalia-jatorrikoak dira).
Gantz-azido gehienak asegabeak direnean, berriz, lipidoak giro-tenperaturan likidoak dira eta olio edo koipe deritze (batez ere landare-jatorrikoak dira). Hortaz, ez
dira gauza bera gantza eta koipea edo olioa.
Gaur egun, etxeko sukaldaritzan, sukalde profesionaletan nahiz elikagaien
industrian, ingurune koipetsu hauek erabili ohi dira:
• Landare-koipeak: landareen hazietatik edo fruituetatik erauzitako olioak
dira. Mediterraneoko sukaldaritzan oliba-olioa da gehien erabiltzen dena,
baina hazien olioak ere badaude (ekilorea, kakahuetea, artoa, soja, koltza,
kartamoa, kotoia, palma, eta abar).
• Animalia-koipeak: animalia-jatorriko koipe hauek, esaterako, gurina,
txerri-gantza, behiaren giltzurrun-gantza eta bilgorra, sukaldaritza anglosaxoian erabiltzen dira. Oro har, landare-jatorrizkokoek baino antioxidatzaile
gutxiago dauzkate, eta ondorioz, asegabetasun-maila berdina izanda ere,
landare-jatorrikoek degradazioarekiko egonkortasun handiagoa daukate.
• Partzialki hidrogenatutako koipeak edo trans gantzak: era naturalean
animalia-jatorrikoak dira eta hausnarkarien esnean eta gantzean daude.
Hala ere, azken urteotan industrian artifizialki landare-koipeetatik ekoitzitakoek izugarrizko eztabaida sortu dute. Hasiera batean, 80ko hamarkadan,
azken horiek gurina ordezkatzeko sortu ziren «margarina» izena hartuta.
Animalia-jatorriko gurinarekin alderatuta, hauek landare-jatorrikoak izanda
kolesterolik ez zeukatenez, osasungarriagoak omen ziren. Hidrogenazio
izeneko prozesu fisiko-kimikoaren bidez, landare-olioen gantz-azido asegabeei hidrogenoa eranstearen ondorioz osatzen dira. Asegabetasun-maila
murrizten denez, olio likido hauek erdi-solido bihurtzen dira. Ondorioz,
zapore, ehundura eta egonkortasunaren alorretan propietate hobeak dituzte, oxidazioaren eta zaharmintzearen aurrean erresistentzia handiagoa dute
eta beste olio asko baino merkeagoak dira. Elikagaigintzak hainbat produktu prestatzeko erabiltzen ditu: margarina, galleta eta opil industrialak,
mikrouhinetan puztu beharreko krispetak, pastel industrialak, karamelu eta
gozoki asko, snack gazi eta gozoak, izozkiak, frijitzeko olio merkeak, eta
abar. Alta, asegabetasun-maila murrizteaz gain, hidrogenazioaren bidez
gainerako cis isomeriako gantz-azido asegabeek haien estruktura aldatzen
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dute, eta trans bihurtzen dira. Handik dator trans gantzen izena. Denboraren
poderioz egiaztatu da bihotzerako eta sistema kardiobaskularrarentzat trans
gantz hauek, oro har, oso kaltegarriak direla, eta horregatik gobernu europarrak arautegi bereziak prestatzen ari dira koipe hauen erabilera mugatzeko
(Estatu Batukoak jadanik egin du). Produktu baten trans gantzen kopurua
hidrogenazio-mailaren arabera aldatzen da, baina datu hori fabrikatzaileak
baino ez daki. Estatu espainiarrean, etiketa nutrizionalean datu hori agertzea derrigortuko duen arautegia indarrean sartu arte itxaron beharko da
(dena den, enpresa batzuek datu hori dagoeneko ematen dute).
Beroaren eraginez frijitzeko olioetan aldaketa kimiko eta fisiko asko sortzen dira. Oro har, oxigeno, ur eta beroagatik, oxidazio-, hidrolisi- eta polimerizazio-erreakzioak gertatzen dira eta konposatu lurrunkor asko askatzen dira,
«frijitze-usain» tipikoa ematen dutenak (ikusi 10.7. irudia). Ondorioz, olioaren
kalitate-maila murrizten da eta hainbat aldaketa gertatzen dira: gantz-azido asegabeak lehen degradatzen direnak izanda, olioaren asegabetasun-maila murrizten da;
hidrolisiagatik gantz-azidoak askatzen dira; konposatu polimerikoak sortzen direnez biskositatea igotzen da; olioaren kolorea iluntzen da eta aparra eta konposatu
toxikoak sortzen dira (ikusi 10.8. irudia). Haietako batzuk oso kaltegarriak omen
direnez, funtsezkoa da konposatu toxiko hauek identifikatzea eta zein egoeratan
gehien sortzen diren jakitea, hori ekiditeko. Mota eta estruktura kimiko oso
desberdinekoak dira: olioak Maillard erreakzioan parte hartzean edo eragitean sor
daitezke, esaterako akrilamida ospetsua patatak frijitzean; edota gantz-azido asegabeen degradazioan sor daitezke, adibidez, azido linolenikotik (omega-3) eratorritako aldehidoak (heptadienalak, 4-hidroxi-2-hexenala...), etilfuranoa eta epoxidoak, edo azido linoleikotik (omega-6) eratorritako aldehidoak (dekadienalak, 4hidroxi-2-nonenala), pentilfuranoa eta epoxidoak. Hauek adibide batzuk baino ez
dira, gehiago daude eta. Honen harira, aipatzekoa da olioaren konposizioaren
arabera konposatu toxiko batzuk edo besteak sortzen direla. Azken urteotan zientzialariak egosketa-metodoetan sortutako konposatu toxikoen garrantziaz jabetu
dira eta horren gainean gero eta gehiago ikertzen da. Adibide moduan, aipatzekoa
da «Heatox» Ikerketa Proiektu Europarra («Heat-generated food toxicants:
identification, characterisation and risk minimisation» edo Beroaren eraginez
jakian sortutako konposatu toxikoak: identifikazioa, karakterizazioa eta arriskua
gutxitzea), zeinetan 2003-2007. urteetan 14 herrialdetako ikerlariek parte hartu
duten egosketa-prozesuetan sortzen diren konposatu toxikoak identifikatzeko;
haien artean akrilamida konposatua bereziki ikertu da.
Halaber, esan beharra dago gantz-azido edo azilo talde asegabeen degradazioa
frijitzean ez ezik, edozein tenperatura-igoera txikiren, argiaren edota oxigenoaren
eraginez ere gerta daitekeela (berorik gabe). Horregatik da hain garrantzitsua olioak
eta koipeak ondo ekoiztea eta biltegiratzea, eta gantz askoko elikagaiak kontu handiz
prozesatzea. Bereziki, gaur egun arreta handiz ibili behar da omega-3 eta omega-6
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gantz-azidoekin aberastutako elikagaiekin, prozedura teknologikoa ondo eginda ez
badago, biltegian giro-tenperaturan konposatu toxiko hauek sor daitezkeelako.

10.7. irudia. Olioaren eta jakiaren aldaketa teorikoak frijitzean.

10.8. irudia. Olioaren aldaketa fisiko eta kimikoak frijitzeprozesuan zehar. Iturria: Choe eta Min, 2007.

Oxidazioa eragozteko konposatu antioxidatzaileak daude, zein naturalak edo
gehitutakoak izan daitezkeen. Antioxidatzaile naturalak jatorriz, batez ere landarejatorriko olioetan daude, esaterako, C bitamina, E bitamina, fenolak eta tokoferolak. Gehitutakoak, berriz, kimikoki sintetizatzen dira, batzuetan antioxidatzaile
naturalen estruktura berarekin, eta gero frijitzeko koipeetara gehitzen dira, esaterako,
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D bitamina, E bitamina, butilhidroxitoluenoa (BHT), butilhidroxianisola (BHA),
propilgalatoa, dodecilgalatoa eta abar. Horren harira, komentatu behar da olibaolioan antioxidatzaile natural talde preziatu bat dagoela, polifenolak, sistema
kardiobaskularra babesten omen dutenak. Azken urteotan izugarrizko garrantzia
eman zaie, oliba-olioaren kontsumoaren mesederako.
Era berean, esan beharra dago lehen aipatutako oxidazioko konposatu toxikoen sorrera olioaren konposizioaren araberakoa dela, horregatik da hain funtsezkoa olio-hautaketa egokia egitea. Oro har, aukeraketa egiterakoan hauek dira
frijitzeko koipeek eta olioek bete beharreko baldintzak:
• Zapore neutroa edukitzea: erauzi berriko olioen zapore «arraroak» kentzeko, landare-jatorrizko olioak askotan fintzen dira (ekilorea, artoa, oliba…).
Horrela produktu frijituek haien zapore bereizgarriak mantentzen dituzte.
• Anhidroak izatea, hau da, urarik ez edukitzea: jakien ura frijitzean lurruntzen
eta kanporatzen da, zeinek oliotan hidrolisi-erreakzioei mesede egiten dien.
• Tenperatura altuak (180-200 ºC) degradatu gabe jasateko gai izatea eta
oxidazioari ondo eustea.
• Tenperaturaren gorabeherak ondo jasatea degradatu gabe (berotze-hozte
ziklo hauek frijigailu etenetan gertatzen dira).
• Frijitze-tenperaturan likidoak izatea (jariakorrak): olioaren edo koipearen
konposizioa ezagutu behar da, gantz-azido bakoitzak bere asegabetasunmailaren arabera, fusio-puntu zehatz bat duelako (ikusi 10.II. taula). Oro har,
giro-tenperaturan gantz-azido aseak solidoak dira eta asegabeak likidoak.
10.III. taulan zenbait olioren eta koiperen fusio-puntua ikusten da: azken
biak, txerri-gantza eta behi-bilgorra, oso aseak direnez, fusio-tenperatura
altua daukate eta giro-tenperaturan solidoak dira. Lehen aipatu bezala, hau
gertatzen da animalia-jatorrizko koipe gehienekin; landare-jatorrizkoak,
berriz, asegabetasun-maila altuagoa daukatenez, fusio-tenperatura baxuagoa
da eta, ondorioz, giro-tenperaturan likidoak. Dena den, mota guztiak
frijitze-tenperaturetan (150-180 ºC) likidoak dira.
• Ke-puntua altua izatea, hau da, akroleina askatzen hasten den tenperatura:
tenperatura altuegia bada triglizeridoak hidrolizatzen dira eta glizerola eta
gantz-azidoak askatzen dira. Glizerola ere hidrolizatzen bada, akroleina
izeneko konposatu toxikoa eratzen da. Horrek mukosak narritatzen ditu eta
ingurunea kutsatzen du (ke urdinxka). 10.II. taulan ikusten den bezala,
oliba-olioarena 220 ºC da eta ekilore-olioarena 200 ºC; hau da oliba-olioa
erabiltzeko beste arrazoi bat. Ke-puntua bi faktore hauen araberakoa da:
koipean dagoen glizerol askea (%) eta triglizeridoen hidrolizatzeko erraztasuna. Koipe bat frijitzeko erabiltzen den bitartean, oxidazio eta askatutako glizerolagatik, ke-puntua pixka bat jaisten da; adibidez, olio berrian
200 ºC baldin bada, erabilitakoan 193 ºC.
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Gantz-azido aseak
Fusio-puntua (ºC)
Azido laurikoa
C12:0
45
Azido miristikoa
C14:0
54
Azido palmitikoa
C16:0
63
Azido estearikoa
C18:0
70
Gantz-azido asegabeak
Fusio-puntua (ºC)
Azido palmitoleikoa
C16:1
0
Azido oleikoa
C18:1
16
Azido linoleikoa
C18:2
-5
Azido linolenikoa
C18:3
-11
Ca:b (a=karbono-atomoen kopurua, b=lotura bikoitzen kopurua)
10.II. taula. Gantz-azido batzuen fusio-puntua (º C).
Iturria: Belitz eta Grosch, 1998.
Ingurune koipetsua
Kakahuete-olioa
Ekilore-olioa
Arto-olioa
Oliba-olio birjina
Txerri-gantza
Behi-bilgorra

Fusio-tenperatura (ºC)
18
5
5
5-12
36-40
40-43

Ke-puntua (ºC)
220
200
220
220
230
230

10.III. taula. Zenbait koiperen eta olioren fusio-tenperatura
eta ke-puntua. Iturria: Bello, 1998.

• Gantz-azido asegabe gutxi edukitzea, frijitzean lehen oxidatzen diren
gantz-azidoak direlako. 10.IV. taulan kozinatzeko gehien erabiltzen diren
olioen eta koipeen gantz-azido aseen eta asegabeen proportzioak ikus daitezke. Mediterraneoko sukaldaritzako oliba-olioak gantz-azido poliasegabe
gutxi dauzka eta monoasegabe asko. Horregatik aproposenetarikoa da frijitzeko, oso egonkorra delako eta konposatu toxiko gutxi sortzen dituelako.
Hala ere, gantz-azido poliasegabe asko dutenak, esaterako ekilore- eta artoolioak, oso azkar oxidatzen dira eta hori dela-eta, frijitzeko ez dira komenigarriak. Sukalde profesionaletan bitarteko konponbidea hartu dute, olio
egonkorra eta merkea erabiltzeko: oleikoan aberastutako ekilore-olioa,
hau da, oliba-olio eta ekilore-olioekin eginiko nahasketa. Aipatu bezala,
oxidazioari dagokionez, gantz-azidoak zenbat eta aseagoak, orduan eta
egonkorragoak. Orduan, gantz azido aseak, palma edo koko olioan kopuru
handietan daudenak, aproposenak izango lirateke frijitzeko. Baina frogatu
denez sistema kardiobaskularrentzat kaltegarriak direla, gomendagarrientzat gantz-azido oleikoa hartu da, asegabetasun bat baino ez duena.

Kokoolioa

Artoolioa

Palmaolioa

Koltzaolioa

Kartamoolioa

Sesamoolioa

ED-0,1
ED-0,2
8,0-13,5
ED-0,2
ED-0,1
ED-0,1
2,0-5,4
17-30
48,0-59,0
4,5-11,0
0,1-0,6
ED-0,5
ED-0,1
ED-0,7
ED-0,3
ED-0,5
-

Sojaolioa

10.IV. taula. Gantz-azidoen portzentajeak hainbat oliotan.
Iturria: Codex alimentarius, Codex Stans 33-1981 eta 210-1999.

C12:0 45,1-53,2 ED-0,3
ED-0,5
Laurikoa
C14:0 16,8-21,0 ED-0,3
0,5-2,0
ED-0,2
ED-0,2
ED-0,1
Miristikoa
C16:0 7,5-10,2 8,6-16,5
5,3-8,0
7,9-12,0
Palmitikoa
39,3-47,5 1,5-6,0
C16:1 ED-0,5
ED-0,6
ED-3,0
ED-0,2
0,1- 0,2
Palmitoleikoa
ED-0,1
ED-0,2
ED-0,1
ED-0,1
ED-0,2
Heptadekanoikoa C17:0 ED-0,1
ED-0,1
ED-0,1
ED-0,1
Heptadezenoikoa C17:1 C18:0 2,0-4,0
ED-3,3
3,5- 6,0
0,5-3,1
1,9-2,9
4,8-6,1
Estearikoa
C18:1 5,0-10,0 20,0-42,2 36,0-44,0 8,0-60,0 8,4-21,3
Oleikoa
35,9-42,3
C18:2 1,0-2,5
34,0-65,6 9,0-12,0 11,0-23,0 67,8-83,2 41,5-47,9
Linoleikoa
C18:3 ED-0,2
ED-2,0
ED-0,5
5,0-13,0 ED-0,1
0,3-0,4
Linolenikoa
C20:0 ED-0,2
0,3-1,0
ED-1,0
ED-3,0
0,2- 0,4
0,3-0,6
Arakidikoa
C20:1 ED-0,2
0,2-0,6
ED-0,4
3,0-15,0 0,1- 0,3
ED-0,3
Gadoleikoa
C20:2 ED-0,1
ED-1,0
Ikosadienoikoa
C22:0 ED-0,5
ED-0,2
ED-2,0
ED-1,0
ED-0,3
Behenikoa
C22:1 ED-0,3
2,0-60,0 ED-1,8
Eruzikoa
ED-2,0
Dokosadienoikoa C22:2 C24:0 ED-0,5
ED-2,0
ED-0,2
ED-0,3
Lignozerikoa
C24:1 ED-3,0
ED-0,2
Nerbonikoa
ED = ezin detektatu (<ҏ0,05%); Ca:b (a=karbono-atomoen kopurua, b=lotura bikoitzen kopurua)

Gantz-azidoak (%)

ED-0,1
ED-0,2
5,0-7,6
ED-0,3
ED-0,2
ED-0,1
2,7-6,5
14,0-39,4
48,3-74,0
ED-0,3
0,1-0,5
ED-0,3
0,3-1,5
ED-0,3
ED-0,3
ED-0,5
-

Ekiloreolioa

ED-0,1
2,6-5,0
ED-0,1
ED-0,1
ED-0,1
2,9-6,2
75-90,7
2,1-17
ED-0,3
0,2-0,5
0,1-0,5
0,5-1,6
ED-0,3
ED-0,5
-

ED-0,1
7,5-20,0
0,3-3,5
ED-0,5
ED-0,6
0,5-5,0
55,0-83,0
3,5-21,0
ED-1,5
ED-0,8
ED-0,3
ED-1,0
-

Oleikoan
aberastuOlibatako
olioa
ekiloreolioa
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10.4. FRIJITZEKO ERABILITAKO OLIOAREN ALDAKETA
Esan bezala, frijitzeko oliorik egokiena oliba-olioa da eta egoera idealean ez da
komenigarria behin baino gehiagotan erabiltzea, elikagaiak xurgatzen duenez
kalitate-maila kaskarra bada bere ezaugarri nutritiboak asko okertu daitezkeelako.
Hala ere, sukalde profesionaletan arrazoi ekonomikoak direla medio, normalean
oliba-olioaren ordez, oleikoan aberastutako ekilore-olioa erabiltzen da, zein oso
termoegonkorra den eta askotan gehitutako antioxidatzaile artifizialak eta aparraren aurkako konposatuak ere badauzkan.
Oro har, frijigailuko olio-aldaketa, hau da, gehienez zenbat aldiz erabil daitekeen, faktore batzuen araberakoa da: frijitzeko koipearen konposizio kimikoa (gantzazidoen proportzioak eta antioxidatzaileen presentzia), frijitze-tenperatura, frijitzedenbora, beroketa-kondizioak (zuzena edo zeharkakoa), termostatoa dagoenetz tenperatura kontrolatzeko eta elikagai mota (izoztua, hondarrak sortzeko posibilitatea…).
Arestian aipatu legez, beroa, oxigenoa eta ura direla-eta, frijitze-prozesuan
olioan ez-desiratutako aldaketa asko gertatzen dira. Sukalde profesionaletan dirua
aurrezteko frijigailuko olioa behin baino gehiagotan erabiltzen denez, bere kalitatemaila oso ondo kontrolatuta egon behar da. Errazena da ezaugarri organoleptikoak aztertzea: usain eta zapore arraroak, zein jakitara pasatzen diren; gehiegizko
aparra eta kea sortzea; biskositatea gehiegi handitzea… Dena den, jakiteko sukalde
profesionaletan erabilitako frijitzeko koipeak noiz baztertu eta ordeztu behar diren
badago estatuko arautegia (Orden de 26 de enero de 1989, Norma de Calidad
para los Aceites y Grasas Calentados), zeinek ezartzen duen koipearen degradazio-maila aztertzeko konposatu polarren ehunekoa neurtu behar dela (konposatu
hauek oxidazioan sortzen dira eta oraindik haien estruktura kimikoa zehaztu gabe
dago, hau da, ez da ezagutzen zehatz-mehatz zein diren analisi honen bidez
neurtzen diren konposatuak). Arautegiak dioenez, konposatu polarren ehunekoa
% 25 baino txikiagoa baldin bada, koipea erabiltzen jarrai daiteke, eta altuagoa
baldin bada, baztertu eta olio berria bota behar da (hau da bere aldizkako bisitan
osasun-ikuskatzaileak begiratuko duen gauzetako bat). Neurketa hau errazteko
gaur egun «kit» azkar eta erraz batzuk saltzen dira, laborategiko teknikaren balio
berdina omen dutenak.
Frijigailu txikietan (5 litrokoak) normalean olio guztia batera aldatzen da;
frijigailu handietan (25 litrokoak), berriz, konposatu polarren portzentajea % 20-25
denean, olio berria gehitzen da kubetara, dagoena kendu gabe (adibidez, 2 litro
olio, mota berekoa). Jakina da frijitzean olio-bolumena elikagaiek xurgatzen
dutelako murrizten dela (olioa ezin da lurrundu). Gainera, frogatuta dago kubetara
olio berria eranstean olio-bolumen osoaren oxidazio-abiadura murritzen dela. Ikuspuntu komertzialetik elikagagintzako frijitze-prozesuen errentagarritasuna funtsezkoa da; horregatik olioaren berritze-maila kalkulatzen da (grado de renovacion
gaztelaniaz eta turn over ingelesez). Balio hori % 10 baino altuagoa baldin bada,
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prozesuaren errendimendua egokitzat hartzen da. Igotzeko hiru aukera daude:
produktu frijituen ekoizpena handituz, frijigailuaren edukiera murriztuz eta olio
asko eta olio gutxi xurgatzen duten jakiak txandakatuz.
Berritze-maila =

× 100

Alta, arautegi hau indarrean badago ere, erabat zaharkitua geratu da. Gaur
egun, laborategiko beste teknika batzuei esker, ezaguna da koipe baten konposatu
polarren ehunekoa % 25 baino gutxiagokoa denean, badaudela konposatu toxiko
asko (Guillen eta Uriarte, 2009, besteak beste). Horrek adierazten du arautegia
aldatu egin behar dela.
Bukatzeko, aipatu behar da herrialde bakoitzak bere arautegia duela: Espainian, Italian eta Frantzian, konposatu polarren % 25eko muga ezartzen da;
besteetan, esaterako Alemanian eta Austrian, horretaz gain gantz-azido askeen
gehienezko % 2-2,5 eta gantz-azido oxidatuen % 0,7-1 eskatzen da, eta Belgikan
polimeroen % 10 gehienez onartzen da. Olioen degradazio-maila aztertzeko
badaude beste laborategiko teknika asko, esaterako, azidotasun-maila, peroxidoen
indizea, iodo-indizea, kolorimetria, eta abar.
10.5. ERAGINA ELIKAGAIAN
Aipatu legez, kalitate oneko salteatzea edo frijitzea lortzeko, garrantzitsuena
da oso bero den olioaren eta elikagaiaren arteko bat-bateko kontaktua lortzea, eta
horretarako frijitu baino lehen olioa oso bero egon behar da. Kontaktu horren
ondorioz, elikagaietan hiru fenomeno gertatzen dira:
• Azaleko zarakarraren sorrera (ikusi 10.9. irudia): beroaren eraginez
(160-180 ºC) kanpoaldeko proteinak koagulatzen dira, azala asko deshidratatzen da, eta horrek almidoiaren karamelizazioari eta Maillard erreakzioari
mesede egiten die. Ondorioz, zarakar iluna, arrea, usain eta zapore askorekin sortzen da, zein oso gozoa eta karraskaria den.
• Jakiaren barruko ura 80-100 ºC-an mantentzen da eta ur-lurrunaren eraginez barrualdea biguna eta urtsua geratzen da.
• Frijitze-prozesuan zehar elikagaiak olioa xurgatzen du. Hori dela-eta, bere
ezaugarri organoleptikoak oso erakargarriak izaten dira, baina ezaugarri
nutritiboei dagokienez, ekarpen kalorikoa asko handitzen da eta olioaren
kalitate-maila kaskarra baldin bada, sortutako konposatu toxikoak elikagaiarekin batera jaten diradira; esaterako, Maillard erreakzioan sortutako
akrilamida edo amina heteroziklikoak, edo lipidoen oxidazioan sortutako
aldehido kantzerigenoak. Adibide moduan, 10.V. taulan ikusten da nola
aldatzen den sardina gordinen gantz-azidoen konposizioa hainbat oliotan
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frijitu ondoren: hiru kasuetan sardinaren omega-3 gantz-azidoak murrizten
dira (poliaseagabeak direnez, beroaren eraginez erraz degradatzen dira), eta
olio bakoitzaren gantz-azido nagusiaren kantitatea sardinetan asko handitzen
da, xurgatzen dituelako.

10.9. irudia. Ur-olio trukearen eskema patatak frijitzean.
Kanpoaldeko zarakarraren eraketa.

Gantz-azidoak (g/100 g gantz)

Gordinik

Aseak
Azido oleikoa
Azido linoleikoa (Ȧ-6)
Azido arakidonikoa+zetoleikoa (Ȧ-6)
Azido dekosahexaenoikoa (Ȧ-3)
Asegabeak/aseak kozientea

42,2
20,3
3,8
4,2
16,0
1,4

Oliba-olio
birjinetan
frijitua
30,6
55,3
6,1
0,2
2,4
2,3

Ekiloreoliotan
frijitua
26,4
27,4
29,2
1,7
2,9
2,8

Txerrigantzetan
frijitua
38,0
29,6
5,9
0,9
4,3
1,4

10.V. taula. Sardina gordinen gantz-azidoen konposizioa eta zenbait oliotan eta
koipetan frijitu ondoren. Iturria: Medina, 1986.

Laburbilduz, egosketa-metodo hauek oso azkarrak eta errazak direnez eta
frijitutako produktuak oso gozoak eta nahigarriak, gero eta gehiago erabiltzen dira.
Hala ere, funtsezkoa da aldaketa nutritiboak kontuan hartzea, batez ere ekarpen
kalorikoaren gehikuntza eta konposatu toxikoen sorrera, zeinek giza gorputzean
hainbat gaixotasun eragin ditzaketen.
10.6. SUKALDARITZA-APLIKAZIOAK
Sukaldaritza-aplikazioei dagokienez, salteatzearen eta frijitzearen bidez edozein
elikagai mota kozina daiteke: barazkiak, patatak, arrautza, arraina, (adibidez
txipiroiak edo Ingalaterrako fish and chips ospetsua), haragia, batez ere oilaskoa
(nuggets, hegaltxoak)… Hori bai, bakarrik jaki txikietarako erabiltzen dira, zein
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egosketa-metodo honen azkarrean bigun ateratzen diren. Frijitzea oso egokia da
almidoi asko duten barazkientzat, adibidez, patatak, almidoiak kanpoaldeko
zarakarraren sorrerari mesede egiten diolako. Hala ere, tenperatura altuegia bada,
almidoia gehiegi karamelatzen da eta zapore ez-atseginak sor daitezke.
Egosketa-prozesu hauetan lortutako emaitza aldagai askoren araberakoa da:
elikagaiaren menpeko aldagaiak, ingurune koipetsuaren menpekoak eta prozesuko
teknologiaren menpekoak (azalpen honek neurri batean aurreko ataletan
komentatutakoa laburtzen du).
A. Elikagaiaren menpeko aldagaiak
• Elikagaiaren azala lehorra izan behar da, hezetasunak olioaren hidrolisia eta
aparren sorrera eragiten duelako (aparrak oxidazioari mesede egiten dio).
• Hautaketa egokia: hobeto pieza txikiak, beroketa uniformeagoa lortzeko
B. Ingurune koipetsuaren menpeko aldagaiak
• Koipe edo olio egokia aukeratzea funtsezkoa da (gogoratu «Frijitzeko
koipeek bete beharreko baldintzak»). Lehen aipatu bezala, ezbairik gabe,
frijitzeko koiperik onena oliba-olioa da (dituen gantz-azidoengatik oso termoegonkorra delako eta konposatu toxiko gutxi sortzen direlako, antioxidatzaile asko dituelako…). Sukalde profesionaletan, dirua aurrezteko olibaolio eta ekilore-olioekin eginiko nahasketa erabiltzen da (oleikoan aberastutako ekilore-olioa) eta goi-mailako sukalde batzuetan, bere ezaugarri
organoleptikoengatik, behiaren giltzurrun-gantza erabiltzen da (baina ez da
oso termoegonkorra, erraz oxidatzen da). Txerriaren giltzurrun-gantza ere
batzuetan erabiltzen da. Arkumearen giltzurrun-gantza, aitzitik, saihestu
egin behar da aparra asko eta zapore ez-atseginak sortzen dituelako.
C. Prozesuko teknologiaren menpeko aldagaiak
Frijigailu motaz eta olio-aldaketaz gain, beste bi aldagai aipatu behar dira:
• Frijitze-tenperatura: jakiaren tamainaren araberakoa da. Oro har, altua
bada, frijitze-denbora murrizten da; baina horrelakoetan koipea gehiago
oxidatzen da eta elikagaia gehiegi erretzeko arriskua dago. Haatik, frijitzetenperatura baxua bada, frijitze-denbora luzatzen da eta jakiak koipe asko
xurgatzen du eta gaizki digeritzen da. Bitarteko konponbidea bilatu behar
da.
• Frijitze-bolumena: jakien kopurua zartaginaren tamainaren araberakoa izan
behar da eta frijigailuetan elikagai:olio proportzioa 1:10 mantendu behar
da. Kopurua handiegia bada, frijigailuko olio-bainuaren tenperatura asko
jaisten da eta ondorioz gerta daitekeena da: aparrak sortzea, olio beroa
kanpora ateratzea (erretzeko arriskua), lurrunak eta usain desatseginak
sortzea…

11. Egosketa-metodoak ingurune hezean
11.1. OINARRIZKO EZAGUPENAK, MOTAK ETA DESKRIBAPENA
Egosketa-metodo hauetan energia transmititzeko ingurunea hezea da, hasieran bai
bero bai hotza, likido nahiz lurrun (ura, salda, xarabea, ur-lurruna…). Dena dela,
gehienez lortu daitekeen tenperatura uraren irakite-puntua da, zein Maillard
erreakzioa eta azukreen karamelizazioa gertatzeko tenperatura baino askoz baxuagoa
den. Ondorioz, beste egosketa-metodoekin alderatuta, hain zuzen ere ingurune
koipetsukoekin (salteatzea, frijitzea) edo ez-likidokoekin (labean, plantxan,
parrillan erretzea), ingurune hezean kozinatutako jakien ezaugarri organoleptikoak
oso desberdinak dira eta agian ez hain erakargarriak: ez dute kolore arrerik, ezta
txigortze-usain eta zapore berezirik, eta ez da zarakar karraskaririk sortzen.
Atal honetan lau egosketa-metodo bereizten dira: galdarraztatzea, uretan
egostea, eskalfatzea eta lurrunetan egostea. Egosketa-tenperatura baxua bada ere,
ur likidoa eta ur-lurruna oso eroale onak direnez, metodo hauek oso eraginkorrak
dira. Gainera, elikagaiaren azal osoa ingurune hezearekin kontaktuan dagoenez,
beroketa oso uniformea da.
Ura ingurune moduan erabiltzearen abantaila nagusienetarikoa bere irakitepuntua konstantea izatea da, 100 ºC itsas mailan (presio normalean 1 atm), eta era
berean irakiten ari delako seinalea nahastezina dela, burbuilak hasten direlako.
Momentu horretara helduta, ur-masa osoaren tenperatura berdin-berdina da, bero
guztia ur-masa oso hori lurruntzeko erabiltzen baita. Modu horretan esan daiteke
irakiten duen urak «termostato natural» bezala jokatzen duela eta tenperatura
100 ºC-an mantentzen duela, gehiegizko beroketa saihestuz.
Haatik, presioa aldatzen bada, uraren irakite-puntua ere aldatzen da: zenbat
eta presio atmosferiko altuagoa, orduan eta irakite-puntua altuagoa (ikusi 3. gaian
uraren fase-diagrama 3.8. irudian). Horrela, alde batetik, altitude handiko lekuetan
presio atmosferikoa gutxitzen denez, uraren irakite-puntua jaisten da eta egosketametodo hauen bidez kozinatzeko denbora luzeagoa behar da (hain zuzen ere, itsas
mailatik 305 m igotzen den bakoitzean irakite-puntua 100 ºC-tik 1 ºC jaisten da).
Bestetik, kontrako egoeran, presioa handitzen bada, uraren irakite-puntua ere igotzen da, eta egosketa askoz azkarragoa da. Hau da Denis Papin-ek kontuan hartu
zuen printzipioa XVII. mendean lehenengo presio-eltzea asmatu zuenean (ikusi
1. gaia). Hermetikoki itxitako aparatu honetan beroaren eraginez sortutako ur-lurruna
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atera ezin denez, ur likidoaren gaineko presioa igotzen da eta horrekin batera bere
irakite-puntua ere 120 ºC-ra; horren ondorioz egosketa-denbora asko murrizten da.
Konparazio baterako, ura putzu batean itsas mailaren azpitik 5.800 metrora estali
gabeko lapiko arrunt batean irakiten egongo balitz bezala. Dena den, presio-eltzean
ere ez da lortzen Maillard erreakzioa gertatzeko nahiko tenperatura.
Esan beharra dago uraren irakite-puntua igotzeko eta aldi berean izozte-puntua
jaisteko beste aukera bat: solutuak gehitzea, gehienetan gatza edo azukrea. Baina
sukaldaritzan normalean erabiltzen diren kontzentrazioak txikiegiak dira irakitepuntuan aldaketa nabarmenik igartzeko (1 ºC igotzeko 25 g solutu/l ur behar dira,
ia itsasoaren gazitasuna).
Uraren ezaugarriei dagokienez, aipatu behar da bere baporizazio-bero sorra
oso altua dela, hau da, likido izatetik lurrun izatera pasatzen denean energia asko
xurgatzen duela, bere tenperatura igo gabe: urak energia hori ingurutik hartzen du,
hain zuzen ere 20 ºC-an 1 g ur likido lurrun bihurtzeko 540 cal behar dira. Horrek
azaltzen ditu eguneroko gertaera kontraesankor batzuk, esaterako zergatik freskatzen den erditik zatitutako sandia eguzkitan jartzean. Kasu horretan, sandiako urak
lurruntzeko energia kantitate handia hartzen du ingurutik, hots sandiatik, zein
freskatzen den. Halaber, uraren gaitasun honek azaltzen du zergatik ura irakiten
hasteko estali gabeko lapikoan estalitako lapikoan baino denbora gehiago behar
den (estalitako lapikoan lurrunketa asko murrizten da eta, ondorioz, horrek eragiten
duen hoztea; beraz, berotze-abiadura handiagoa da). Era berean, uraren gaitasun
honek esplikatzen du zergatik txongil batean ura hotz mantentzen den; gakoa
txongilaren materiala da: buztina. Porotsua denez barruko urak pixkanaka-pixkanaka zeharkatzen du eta kanpoaldera heltzean giro lehorra eta beroa badago, lurrundu egiten da; horretarako energia barruko uretik hartzen du, zeinen tenperatura
jaisten den (10 ºC egoera onenetan).
Uraren bero espezifikoa (bere tenperatura 1 ºC igotzeko behar den energia)
oso altua da, olioarena halako bi, eta horregatik aurreko gaian komentatu legez, urkantitate zehatz bat berotzeko olio-kantitate berdina baino denbora luzeago behar
da, ia bikoitza. Ondorioz, ingurune hezean egindako egosketa-metodoak ingurune
koipetsukoak baino luzeagoak dira (gainera, lortzen diren tenperaturak baxuagoak
dira).
Uraren disolbatzaile-ahalmena dela medio, beti gas karbonikoa edota kaltzioko eta magnesioko gatz mineralak disolbatuta dauzka. Ura nolako lurretan egon
den, halakoak disolbatutako konposatu motak (iturri naturaletik andelara). Kloruroek, kaltzio eta magnesio sulfatoek uraren gogortasuna eragiten dute, zeinek
barazkien kolorea eta lekaleen ehundura oker ditzakeen, eta ontzietan inkrustazioak sor ditzakeen.
Uraren ezaugarriekin bukatzeko, azidotasuna (pH < 7) eta alkalinotasuna
(pH > 7) kontzeptuak aipatu behar dira. Ingurune hezea azidoa edo basikoa (alka-
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linoa) izateak eragin handia dauka, esaterako, barazkien kolorean eta ehunduran.
Teorian ur purua neutroa da (pH = 7), baina disolbatzen den atmosferako karbono
dioxidoagatik, pixka bat azidoa da (pH = 5,5). Ur gogorrak, berriz, pixka bat alkalinoak dira (pH = 8,3), disolbatutako karbonatoengatik. Kontsumitzen ditugun jaki
gehienak pixka bat azidoak dira, haragia barne. Adibidez, barazki berdeak ur irakinetan egosteko ur neutroa edo pixka bat alkalinoa (pH = 7-8) eta ez oso gogorra
erabiltzea gomendatzen da, azidotasunak klorofilaren kolorea itzaltzen duelako eta
azidotasun horrek kaltzioaren laguntzarekin biguntzea oztopatzen duelako, zeinek
egosketa-denbora luzatzen duen. Era berean, horrelakoetan gomendatzen da
lehenengo minutuetan lapikoa estali gabe edukitzea barazkien azidoak eta egosketa-ingurunearen karbonikoa kanporatzeko; estalita badago errefluxua sortzen da
eta ingurunea azidifikatzen da.
Egosketa-ingurune moduan erabilitako ura alkalinizatzeko, bikarbonato
sodikoa gehitzea badago, baina nahiko arriskutsua da zapore metalikoak eta
arraroak sor ditzakeelako. Azidifikatzeko azidoak gehitzen dira, esaterako, limoizukua edo ozpina, zein zapore berriak emateaz gain, kontserbatzaileak diren (ikusi
eskabetxeak 3. gaian).
Lehen aipatu bezala, atal honetan lau egosketa-metodo bereizten dira:
galdarraztatzea, uretan egostea, eskalfatzea eta lurrunetan egostea.
A. GALDARRAZTATZEA
Egosketa-metodo hau ur irakinetan denbora laburrez jakia murgiltzean datza, egosketa partziala lortzeko (escaldar edo blanquear gaztelaniaz). Ez da berez
egosketa-metodo bat, aurretratamendua baizik. Batik bat barazkiekin eta frutekin
erabiltzen da, eta batzuetan haragia, arraina eta hegaztiekin ere. Aipatu bezala,
galdarraztatze-denborak oso laburrak dira, esaterako, zainzurien kasuan 2-4 min,
erremolatxarenean 3-5 min eta espinakenean 1 min.
Galdarraztatzeak hainbat helburu izan ditzake:
• Elikagaiaren egosketa partziala lortzea, ondorengo beste egosketa-metodo
bat jasan baino lehen. Adibidez, Indian arroza uretan egosi aurretik,
galdarraztatzen ohi da, gogorrago bihurtzeko eta geroago aleak haien artean
ez itsasteko. Galdarraztatzea elikagaiak kontserbatzeko ere erabiltzen da
(ikusi 3.gaia), batez ere frutak eta barazkiak, eta ondoren, beste kontserbazio-metodo bat aplikatzen zaie: esterilizazioa, izozketa, deshidratazioa…
• Jakiaren azaleko mikroorganismoak gutxitzea.
• Elikagaiak biguntzea: horrela geroko eragiketak asko errazten dira,
adibidez, zuriketa, garbiketa, ontziratzea eta abar.
• Inaktibazio entzimatikoa lortzea: barazkien eta fruten beroarekiko entzima
erresistenteenak katalasa eta peroxidasa dira. Entzima horiek ez dute kaltetzen elikagaia, baina haiek inaktibatu badira, horrek esan nahi du beste

210

Sukaldaritza-teknologia: sukaldaritza-prozesuen oinarri zientifikoak

entzima guztiak ere inaktibatu direla. Horregatik peroxidasaren aktibitatea
neurtzen da, galdarraztatze-prozesuaren eraginkortasunaren adierazlea baita.
B. URETAN EGOSTEA
Uretan edo saldan murgilduta jakia erabat egostea da (hervido gaztelaniaz).
Egosketa-denbora elikagaiaren kalitate eta bolumenaren araberakoa da eta
egosketa-tenperatura gehienez uraren irakite-puntua. Egosketa-metodo honetan
hiru mota bereizten dira hasierako uraren tenperaturaren arabera:
• Ur hotzetatik abiatutako egosketa: jakia botatzean ura hotz dagoenez, beroaren ondorioz elikagaiaren eta erabilitako ingurunearen arteko substantzien truke nabaria gertatzen da: ura solik erabiltzen bada jakiaren zaporea eta usaina ematen duten elementuak egosketa-ingurunera pasatzen dira
(bitaminak, gatz mineralak eta beste substantzia hidrosoluble batzuk).
Masa-transferentziari dagokionez, metodo hau zabaltzearen bidezkoa da.
• Ur berotik abiatutako egosketa: jakia botatzean ura bero dago, baina
irakite-puntura heldu gabe. Kasu honetan beroaren eraginez kanpoaldeko
proteinak berehala koagulatu egiten dira eta substantzien trukea txikiagoa
omen da. Masa-transferentziari dagokionez, metodo hau kontzentrazioaren bidezkoa da.
• Ur irakinetik abiatutako egosketa: aurrekoaren oso antzekoa da, baina
aldaera honetan elikagaia ura irakite-puntura heldu denean botatzen da
lapikora, ez lehenago. Kasu honetan ere beroaren eraginez kanpoaldeko
proteinak berehala koagulatu egiten dira eta substantzien trukea txikiagoa
omen da. Lurrunketa ahalik eta gutxienekoa izan behar da eta beti ontzian
nahiko likido egon behar da. Masa-transferentziari dagokionez, metodo hau
kontzentrazioaren bidezkoa da.
C. ESKALFATZEA
Irakite-puntua baino tenperatura pixka bat baxuagoan (60-80 ºC) dagoen
likidoan jakia egostea da (escalfar gaztelaniaz eta pocher frantsesez). Egosketametodo hau motela da, prozesuan zehar tenperatura ondo kontrolatu behar da eta
elikagaia beti likido berotan murgilduta egon behar da, su motelean eta eragin gabe
ez desegiteko.
Ingurune likidoa ura, salda, esnea edo xarabea izan daiteke eta batez ere
arrainekin, hegaztiekin eta arrautzekin egiten da.
D. LURRUNETAN EGOSTEA
Egosketa-metodo honetan jakia ur-lurrunaren bidez kozinatzen da, ez
uretan murgilduta. Ur-lurruna ur likidoa irakite-puntura heltzen denean sortzen da,
likido izatetik lurrun izatera pasatzen denean, eta oso azkar transmititzen du beroa
korronte konbektiboen bidez. Ur-lurruna elikagaiaren azalera heltzen denean,

Egosketa-metodoak ingurune hezean

211

beroa askatzen du eta kondentsatzen da (1 litro ur-lurrun kondentsatzean, hau da,
likido bihurtzean, ±500 kcal askatzen dira). Egosketa-metodo honen aldaera
batzuk daude:
• Presio atmosferikoan egindako lurrunetan egosketa, non egosketa-tenperatura 100 ºC-koa den.
• Presio handietan egindako lurrunetan egosketa, non egosketa-tenperatura
110-120 ºC-koa den. Hau presio-eltzean lortzen da eta tenperatura dela
medio, metodo hau azkarragoa da.
• Presio baxuetan egindako lurrunetan egosketa, non egosketa-tenperatura
100 ºC baino baxuagoa den. Txinan, non teknika hau antzinatik erabiltzen
den, beroketa suabeagoa lortzeko askotan estali gabeko ohiko lapikoan
egiten dute egosketa: ur-lurruna eta giroko airea nahasten direnez benetako
egosketa-tenperatura 70-80 ºC-koa da. Gaur egun badaude tenperatura baxuetan ur-lurrun kondentsatua sortzen duten eltze komertzialak (gorputzeko tenperaturatik irakite-puntura).
Lurrunetan egostean eta uretan egostean gehienezko tenperatura uraren
irakite-puntua da, baina badago garrantzizko desberdintasun bat: lurrunetan
egositako jakia ez da uretan murgiltzen, eta hortaz, ez du trukatzen substantziarik
ur likidoarekin, eta zapore, usain eta konposatu hidrosoluble guztiak jakian bertan
mantentzen dira. Abantaila hori dela-eta, metodo hau gero eta gehiago erabiltzen
da, bai etxeko sukaldaritzan bai sukalde profesionaletan.
11.2. EKIPOAK ETA LAN-KONDIZIOAK
Ingurune hezean egindako egosketa-metodoetan hainbat faktorek baldintzatzen
dituzte egosketa-kondizioak:
• Egosketa-tenperatura. Hasierako ingurunearen araberakoa da: hotza, bero
edo irakiten. Gainera presio normalean edo handietan izan daiteke, zeinek
egosketa-tenperatura aldatzen duen.
• Ur-kantitatea. Elikagai motaren araberakoa da: adibidez, arroza egosteko ur
asko erabiltzen da, baina arrainen kasuan, nutrienteen galera ekiditeko, ur
gutxi erabiltzen da. Gainera, batzuetan egosteko erabilitako ura baztertzen
da (ur irakinetan egostean barazki batzuen konposatu hidrosoluble toxiko
batzuk galtzen direlako: zianuroaren deribatuak, nitratoak, pestizidak,
gehigarriak, eta abar) eta besteetan janari kozinatuarekin jaten da (bitamina
eta mineral hidrosolubleak uretara pasatu direlako; askotan likido hau
saltsak egiteko erabiltzen da).
• Egosketa-denbora. Elikagai motaren eta tamainaren araberakoa da: esaterako, barazkiak biguntzeko arrautza koagulatzeko baino denbora luzeagoa
behar da.

212

Sukaldaritza-teknologia: sukaldaritza-prozesuen oinarri zientifikoak

Ekipoei dagokienez, sukalde txikietan eta profesionaletan galdarraztatzeko,
uretan egosteko, eskalfatzeko edota lurrunetan egosteko zenbait aukera daude.
Elikagai txikiak edo gutxi badira, posible da lapikoak erabiltzea, non presio
normalean egiten den, estalita edo estali gabe. Prozesua azkartzeko presio-eltzea
erabil daiteke, non, aipatu bezala, presio handia sortzen denez, uraren irakitepuntua igotzen den.
Lurrunetan egosteko badaude beste ekipo espezifiko txiki batzuk. Adibidez,
armairu itxi baten antzekoa den ekipo bat, non elikagaiak zuloak dituzten zenbait
apaletan kokatzen diren (cocedor a vapor gaztelaniaz, ikusi 11.1. irudia). Ur-lurrun
sortzailea behealdean dago eta lurrun hori gora igotzen da, apalen zulotxoen zehar,
eta elikagaiak egosi.
Dena den, sukalde txikietan lurrunetan egosteko badaude beste aukera merkeago batzuk, esaterako, presio-eltzea (jakiarekin ur gutxi botatzen bada dena lurrundu egiten da) edo lapikoen goiko aldean jar daitezkeen zulotutako erretiluak
(lapikoan ura botatzen da, eta goiko aldean erretilu hau, non jakia uzten den, ura
ukitu gabe baina lurrunaren eraginpean). Azken erretilu horien antzekoak, Txinan
erabiltzen diren banbuzko lurrunezko egosgailuak dira, zein urez beteriko woken edo lapikoen gainean kokatzen diren (vaporeras de bambú gaztelaniaz, ikusi
11.1. irudia).

a)

b)

c)
11.1. irudia. Lurrunetan egosteko etxeko ekipoak: a) ekipo espezifikoa;
b) lapikoa zulotutako erretiluarekin; c) banbuzko lurrunezko
egosgailuak, apal desberdinak eta wok-aren gainean.
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Sukalde profesionaletan elikagaien kopurua askoz handiagoa denez, ingurune-hezean egindako egosketa-metodo hauetarako ekipo egokienak marmitak
dira, bai klasikoak bai lurrunezkoak.
1. Marmita klasikoak
Ekipo hauetan ur likidoa da energia transmititzeko ingurunea; hortaz, galdarraztatzeko, uretan egosteko eta eskalfatzeko erabil daiteke. Esan daiteke ekipo
hauek lapiko itzel baten antzekoak direla. Mota desberdinak daude, hainbat ezaugarriren arabera: gasezkoak, lurrunezkoak zein elektrikoak, beroketa zuzena zein
zeharkakoa dutenak, presio normalean zein presio handietan (marmita express
ere deitzen dena) funtzionatzen dutenak, eta abar. Askotan beso nahasgailu bat ere
badaukate. Denek bi osagai nagusi dituzte:
• Ontzi sakona edo kubeta: altzairu herdoilgaitzezkoak eta tapadunak izaten
dira. Normalean 100-300 litro inguruko edukiera izaten dute eta hermetikoki ixten dira. Ura sartzeko eta husteko bideak izaten dituzte, garbitzeko
eta errazago erabiltzeko. Kubeta hau trinkoa zein baskulagarria izan daiteke
(ikusi 11.2. irudia).
• Berotze-ganbara: kubetaren kanpoaldean dago, estaliz eta berotuz. Tenperatura kontrolatzeko termostato bat dauka. Batzuetan beroketa zuzena da eta
bero-fokuak edo erresistentziak kubetaren azpian daude (elektrikoak edo
gasezkoak); modelo hauek likidoak egosteko baino ez dute balio. Besteetan
zeharkako beroketa lortzen da atorra bero-emaile baten bidez, zeinetan
gehienetan ur-lurruna sortzen den.

a)

b)

11.2. irudia. Marmita klasikoak; a) trinkoa, b) baskulagarria.

2. Lurrunezko marmitak
Ekipo hauetan energia transmititzeko ingurunea ur- lurruna da eta, beraz,
lurrunetan egosteko dira Modelo hauetan ur-lurruna ez da atorra bero-emailearen
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bero-iturria, baizik eta elikagaiari energia transmititzeko ingurunea. Ur-lurruna bai
marmita barruan bai kanpoko sorgailu batean sor daiteke. Era berean, askotan
ekipo hauek beso nahasgailu bat daukate.
Erabilitako ur-lurrunaren presioaren arabera, bi mota daude:
• Presiorik gabeko lurrunezko marmitak: sortutako ur-lurruna «hezea» edo
asea da. Presioa atmosferikoa denez, marmitaren barruko tenperatura 100
ºC-koa da (itsas mailan). Erabiltzen da batez ere elikagai hauskorrekin,
esaterako, arrain-xerrekin.
• Presiozko lurrunezko marmitak: sortutako ur-lurruna «lehorra» edo gehiegi
berotua da. Ur-lurrunaren presioa altuagoa denez, barruko tenperatura
110-120 ºC-koa da eta aurreko marmitekin alderatuta, egosketa-denbora
laburtzen da. Itxiera hermetikoa eta presioa kontrolatzeko manometro bat
izateaz gain, segurtasun-balbulak ere eduki behar dituzte ur-lurrunaren
irteera kontrolatzeko.
Marmita klasikoen eta lurrunezkoen sailkapenetik kanpo, aipatu behar da azken
urteotan marmita modelo berri bat merkaturatu dela, zeinek integratuta baitauka
jaki kozinatu berrien tenperatura jaisteko mekanismoa (marmita mezcladora
abatidora gaztelaniaz). Marmita konbinatu hauek azkarragoak eta seguruagoak
dira, ekipo berean jakiak egosten, nahasten eta hozten edota izozten baitira. Oso
erabilgarriak dira plater kozinatuak ekoizten dituzten enpresetan.
11.3. ERAGINA ELIKAGAIAN
Egosketa-metodo hauetan erabilitako ingurune heze motak elikagaian eragina
handia dauka: jakina denez, lurrunetan egostean ur-lurruna da, eta galdarraztatzean,
eskalfatzean eta uretan egostean ur likidoa. Egosketa-ingurune hauek ura ez ezik,
salda, hondoa (salda kontzentratu ondoren ateratzen den likido zaporetsua; arrainezkoa bada fumet izenekoa) edo xarabea ere izan daitezke. Azken hauetan osagai
nagusia ura bada ere, beste osagai batzuekin nahastuta dago zapore gehiago izateko, esaterako, arrain edo haragi zatiak, barazkiak, usain-belarrak, gatza, espeziak…
Atal honetan aztertzen da zelako eragina duten elikagaian ur-lurrunak eta ur
hotzetik eta ur berotik abiatutako egosketek.
Likido berotik (Tª > 70 ºC) abiatutako egosketan hasieratik azaleko proteinak koagulatzen dira, zeinek neurri batean elikagaiaren eta ingurunearen arteko
osmosi-prozesua eragozten omen duen. Hori dela-eta, ezaugarri nutritiboak hobeto
mantentzen dira, bitamina eta mineral hidrosolubleen galera murrizten delako.
Masa-transferentziari dagokionez, kontzentrazioaren bidezko egosketa-metodoak dira. Egosketa-ingurune bero hau galdarraztatzean, eskalfatzean, ur berotik
eta ur irakinetik abiatutako egosketetan erabiltzen da, jaki askorekin, adibidez,
arroza, pasta, hostodun barazkiak, haragia, arraina…
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Likido hotzetik abiatutako egosketan, hasieran osmosi-prozesuak garrantzi
handia dauka, azaleko koagulazioa gertatzen den arte, hau da 70 ºC-ko tenperatura
lortzen den arte. Ondorioz, nutriente-galera handia dago, ura, bitamina eta mineral
hidrosolubleak elikagaiaren eta ingurunearen artean trukatzen direlako, kontzentrazio-oreka lortu arte (ura disoluzio diluituenetik kontzentratuenera pasatzen da).
Masa-transferentziari dagokionez, zabaltzearen bidezko egosketa-metodoa da.
Adibidez, egosketa-ingurune hotz hau lekaleekin eltzekaria prestatzeko erabiltzen
da, erabat egosi baino lehen hidratazioa behar dutelako.
Batzuetan osagai hidrosolubleen truke hori ekiditea bilatzen da, nutrienteen
galera gutxitzeko. Horretarako egosketa-ingurune likidoan beste konposatu asko
disolbatzen dira, adibidez, uraren ordez salda, hondoa eta xarabea ingurune gisan
erabiliz. Horrela sortutako presio osmotikoak elikagaiaren nutrienteen irteera
egosketa-ingurunera eragozten du. Beraz, jakiak egosketa-ingurunean dauden konposatu aromatikoak xurgatzen ditu, eta zapore eta usain gehiago dauzka (hau batik
bat arrainekin eta haragiekin egiten da).
Barazkiak uretan egostean haien ehundura eta pigmentuen kolorea erabat alda
daiteke, okerrerako egosketa gaizki egiten bada. Lehen esan bezala, oro har, barazki
berdeak ur irakinetan egosteko ur neutroa edo pixka bat alkalinoa (pH = 7-8) eta ez
oso gogorra erabiltzea gomendatzen da, azidotasunak klorofilaren kolorea itzaltzen
duelako eta azidotasunak kaltzioaren laguntzarekin biguntzea oztopatzen duelako,
zeinek egosketa-denbora luzatzen duen.
Lurrunetan egostean, energia transmititzeko ingurunea ur-lurruna denez,
osmosi-prozesuak ia erabat eragozten dira. Hori dela-eta, konposatu hidrosolubleak
jakian mantentzen dira eta hasierako ezaugarri nutritiboak beste metodoetan baino
gutxiago aldatzen omen dira. Egosketa-metodo hau osasungarrienetarikoa da eta
Asiako herrialdeetan antzinakoa den arren, gure gizartean gaur egun gero eta
gehiago erabiltzen da.
Lehen aipatu legez, uretan edo lurrunetan egostean prozesua azkartzeko
presio-eltzea edo presiozko marmitak erabiltzen dira. Ekipo horien barruan
sortutako ur-lurruna atera ezin denez, presioa handitzen da eta horren ondorioz,
uraren irakite-tenperatura igotzen da (110-120 ºC). Igoera horrek abantaila batzuk
ditu: erreakzioak azkarragoak dira eta egosketa-denbora asko murrizten da (3-4
aldiz gutxiago); hortaz energia ere aurrezten da eta nutriente gutxiago galtzen
omen dira, ez daukatelako denborarik trukatzeko. Arrazoi beragatik, askotan presio
handietan prestatutako platerak, esaterako eltzekariak edo zopak, ez dira hain
zaporetsuak (ez baitago nahiko denbora osmosi-prozesuak gertatzeko). Dena den,
egosketa-tenperatura altua dela-eta, nutriente termolabilak neurri handiagoan edo
txikiagoan galduko dira.
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Oro har, ingurune hezean egindako egosketa-metodo guztietan elikagaien
estrukturak biguntzen dira (haragia, arraina, barazkiak): ehun konektiboko kolagenoa gelatina bihurtzen da, muskulu-zuntzak zatitzen dira, almidoia eta pektinak
gelifikatzen dira eta abar.
Bukatzeko, bakarrik gogoratzea egosketa-metodo hauetan gehienezko tenperatura uraren irakite-puntua denez, ez dela Maillard erreakziorik ezta azukreen
karamelizaziorik gertatzen. Ondorioz, ez da kanpoaldeko zarakar arrea eta zaporetsua sortzen.
11.4. SUKALDARITZA-APLIKAZIOAK
Ingurune hezean egindako egosketa-metodoak oso aproposak dira elikagai
asko kozinatzeko: arraina, haragia, barazkiak, lekaleak…
Landare-jatorriko jakiei dagokienez, lau ataletan sailkatzen dira, kontuan
hartuta zein den metodo onena kasu bakoitzerako:
• Hezetasun handiko eta zapore gozoko jakiak: espinakak, apio, kalabaza…
Metodorik aproposena Ingeles erara egostea da, uretan egostearen aldaera
bat, non jakia ur askotan eta borborka, gatz askorekin eta taparik gabe
egosten den. Asko erabiltzen da abantaila ugari dituelako: azkarra da, usain
ezatseginak dituzten konposatu lurrunkorrak kanporatzen dira, gogortzea
ekiditen da…
• Hezetasun handiko eta zapore sendoko jakiak: kipula, aza, arbia… Uretan
egostea primeran datorkie, zapore sendoak galtzen direlako.
• Hezetasun handiko eta almidoi askoko jakiak: patatak… Metodorik egokiena lurrunetan egostea da. Askotan patatak uretan egostean barrualdea
kondukzioaren bidez berotzen den bitartean kanpoaldea desegiten da.
Uretan egostean azaleko trinkotasuna mantentzeko gomendagarria da: ur
gogorra eta pixka bat azidoa erabiltzea; egosketa ur hotzetik hastea zelulen
paretak gogor daitezen; gatza ez botatzea, irakite-puntura ez heltzea eta
tenperatura 80-85 ºC-an mantentzea…
• Almidoi askoko jaki lehorrak: lekaleak, arroza… Metodorik egokiena
uretan denbora luzez (1-3 h) egostea da. Aipatzekoa da lekaleak kozinatzeko edo eltzekaria prestatzean bereizten diren bi etapa:
– Lehenengoan, beratzen jartzen dira 2-8 orduz (ur hotzetan sartu), almidoiak ura xurgatzeko eta lekaleak rehidratatzeko. Ondorioz, geroko
egosketa-denbora murrizten da. Etapa honetan lekaleen azal lehorrak
konposatu hidrosolubleen galera eragozten du. Hala ere, beratze-prozesuan zehar beroketa ere baldin badago (60 ºC), almidoia gehiago handitzen da, baina aldi berean nutrienteen galera ere bai, azala biguntzen
delako. Etapa honetan erabilitako ura baztertzen da (ez da erabiltzen
geroko egosketarako).
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– Bigarren etapan, ur hotzetatik abiatutako egosketa-prozesua berez
egiten da (90 min), su motelean eta progresiboan. Almidoia handitzen
denez eta bikor batzuk apurtzen direnez, konposatu asko egosketa-ingurunera pasatzen dira. Behin bukatuta dena jaten denez, elikagaia eta
egosketa-ingurunea, kasu honetan haien arteko osagaien trukea ez da arazo
bat. Askotan egosketa-denbora murrizteko presio-eltzea erabiltzen da.
Lurrunetan egosteari dagokionez, metodo honen bidez ia-ia edozein jaki
kozina daiteke: arraina, haragia, barazkiak eta arrautza, beti geruza bakar batean
jarrita edo apal desberdinetan, ez pilatzeko. Hori bai, zati meheak eta bigunak izan
behar dira, ur-lurrunaren alde guztietatik ongi egin daitezen. Haragia askotan
biltzen da (letxuga edo aza hosto batekin, aluminiozko paperarekin, eta abar) azala
berotik babesteko eta beroketa uniformeagoa lortzeko. Arraina gehiegi ez egosteko
askotan lapikoaren edo ekipoaren tapa kentzen da ur-lurruna eta giroko airea
nahasteko; horrela benetako egosketa-tenperatura 70-80 ºC-koa da.
Gure sukaldaritza-ohituretan eskalfatzea ezohikoa bada ere, beste herrialdeetan asko erabiltzen da, askotan elikagaiaren eta ingurunearen artean konposatuen trukea eragiteko (zapore askoko saldak eta hondoak erabiltzen dira egosketaingurune moduan). Arrain zati handiak eta hegaztiak kozinatzeko erabiltzen da,
zein oso ondo geratzen omen diren (hegaztiak labean erretzean baino hobeto).
Halaber, herrialde anglosaxoietan arrautzak eskalfatzea oso ohikoa da.

12. Egosketa-metodoak ingurune mistoan

Ingurune mistoan egindako egosketa-metodoetan elikagaiari energia transmititzeko ingurunea aldi berean hezea eta koipetsua da. Ingurune horren jatorriari
dagokionez, likidoa jakiarena, goarnizioarena edo gehitua izan daiteke. Egosketametodo hauetarako jaki aproposenak ur askokoak dira, adibidez, barazkiak, su
motelean kozinatzean ur-exudazio handia sortzen dutelako eta haien uretan edo
zukuetan bertan egosten direlako. Metodo hauetan egosketa-ingurunea beti
elikagaiarekin batera jaten da, oso zaporetsua baita.
Atal honetan hiru metodo bereizten dira: erregostea, gisatzea eta sueztitzea.
Hizkera arruntean lehenengo bien artean askotan izugarrizko terminologianahasketa dago. Desberdintasunak badauzkate ere, bietan, oro har, bi fase hauek
daude: lehenengoa kontzentrazioa, erregostean errefluxuagatik eta gisatzean
salteatzeagatik, eta bigarrena diluzioa edo zabaltzea, osmosi-prozesuengatik.
Gai honetan egosketa-metodoak banan-banan laburki azaltzen dira.
12.1. ERREGOSTEA
Jaki bat hotzetik hasita, ongailuekin batera, estalita, su motelean (gehienez uraren
irakite-puntuan) eta denbora luzez (2-3 h) kozinatzeari esaten zaio, horrela jakien
zukua ongailuekin nahastuta aprobetxatzearren (estofar gaztelaniaz). Jaki nagusiak
haragia (batik bat txahala), arraina, lekaleak (batez ere dilistak) edo barazkiak izan
daitezke.
Egosketa-ingurunearen hasierako bolumena nahiko txikia izan behar da,
errufluxuaren garrantzia ahalik eta handiena izateko. Azken finean metodo honen
helburua elikagaiak egosketa-inguruneko konposatu aromatikoak eta zaporetsuak
xurgatzea da; hori da uretan egostearekin daukan desberdintasun garrantzitsuena,
erregostean egosketa-ingurunea oso kontzentratuta baitago (esaterako, haragisalda, barazkiak, urdaia, belar aromatikoak, ardoa, espeziak, eta abar). Erregostea
frantsesezko étouffer hitzetik dator, zeinek «ito egin» edo «arnasa estutu» esan
nahi duen (hori da erregostean zehar osagaiei gertatzen zaiena).
Aipatu bezala, egosketa-metodo misto honetan bi fase daude, kasu honetan
ia-ia aldi berean gertatzen direnak:
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1. Kontzentrazioa: estalita eta egosketa-ingurune likido gutxi dagoenez,
ontzian errefluxua sortzen da, alegia, lapikoaren «eremu hotzetan» (batik
bat tapan) kondentsatutako lurrunak berriro egosketa-ingurune likidora
bueltatzen dira; horrela konposatu aromatikoak ez dira galtzen (ikusi 12.1a.
irudia). Errefluxu egokia lortzeko ur-lurrunak tapan sortzen duen presioa
murriztu behar da eta horretarako bi aukera daude:
– Irakite-prozesua moteltzea beroaren intentsitatea jaitsiz, lurrunketa
ahalik eta txikiena izan dadin
– Kondentsazioaren eraginez hutsa sortzea: kondentsazio-abiadura handitzen bada, lapikoaren barruan sortutako hutsak lurrun-presioari aurre
egiten dio eta konpentsatzen dira. Praktikan hau lortzeko metodorik
egokiena tapari buelta ematea da eta horren gainean ur hotza botatzea,
kondentsazio-abiadura igo dadin (ikusi 12.1b. irudia)

12.1. irudia. Egosketa errefluxuarekin; a) ohiko egoera; b) tapari buelta
emanda, gainean ur hotza botatzea, kondentsazio-abiadura handitzeko
(tapa behar den heinean berriz betetzen da).

2. Diluzioa edo zabaltzea: erregostearen bigarren etapa honetan osmosiprozesuak direla-eta, elikagaiaren eta egosketa-ingurunearen artean konposatu asko trukatzen dira. Horrela jakia bere zukuetan bertan egosten da
eta aldi berean egosketa-inguruneko konposatu aromatikoak eta zaporetsuak xurgatzen ditu.
Ekipoei eta sukaldeko tresnei dagokienez, erregosteko normalean lapiko
altuak eta estuak erabiltzen dira (beti estalita), errefluxua errazteko. Egosketametodo honetarako badago lapiko berezi bat, txingarreztatzekoa deitzen dena
(brasera gaztelaniaz, ikusi 12.2. irudia). Erregosteko ezin da presio-eltzea erabili,
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presio handietan jakien ur-exudazioa eta errefluxua ezin direlako sortu. Aipatzekoa
da batzuetan lapikoa su motelean jarri beharrean labean sartzen dela. Sukalde
profesionaletan jaki kantitate handiak kozinatu behar badira, marmita edo zartagin
baskulagarria erabiltzen dira.

12.2. irudia. Txingarreztatzeko lapikoa.

Sukaldaritza-aplikazioen arabera, erregostearen hiru aldaera edo mota daude:
• Osagai gordinetatik abiatutako erregostea: barazkiak
Behin gatza botata eta gurinarekin igurtzita, barazkiak lapikoan sartzen
dira. Funtsezkoa da egosketa-tenperatura egokia aukeratzea: oso baxua
bada, zatitu behar dira egosketa homogeneoa lortzeko; haatik, oso altua bada, karamelizazioa gertatzeko arriskua dago. Hasiera batean lapikoa estali
gabe eta su motelean jartzen da, barazkien azaleko ur-exudazioari mesede
egiteko. Denbora laburra pasatu ondoren estaltzen da eta neurrizko sutan
uzten da. Teknika honetan egosketa-ingurune likidoa ezin da inoiz guztiz
lurrundu, bestela barazkiak lehortzen baitira.
Batzuetan barazkiak erregostean sulfurizatutako paperaz (labeko papera)
biltzen dira, lurrunketa motelarazteko eta askatutako lurruna bilgarriaren
barruan kondentsarazteko. Ondorioz, barazkiaren giroa beti hezea da, konposatu hidrosolubleen galera murritzen da eta zapore gehienak mantentzen
dira.
• Jakiaren zukuan bertan erregostea: haragia
Aldaera honetan haragi zati handiak aromarik galdu gabe erabat biguntzen
dira (oso egokia da zati gogorretarako). Hasieran haragi zatia koipez
igurtzen da eta goarnizio aromatikoaren gainean lapikoan kokatzen da
(azenarioa, tipula, apio, ezkaia, urdaia, ardoa eta abar). Gero, lapikoa itxita
labean sartzen da (180-200 ºC) edo su motelean jartzen da denbora luzez.
Errefluxua eta osmosi-prozesuak direla medio, haragia biguna eta zaporetsua ateratzen da, bere zukuetan bertan erregosi baita eta aldi berean inguruko konposatuak xurgatu baititu. Funtsezkoa da gehiegizko lurrunketa
ekiditea, haragia lehor ez dadin.
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• Txingarreztatzea: haragia, barazkiak, arraina
Hitz honek, txingarreztatzeak, jakia txingarretan erretzea adierazteaz gain,
beste adiera bat dauka: elikagaia tapatuta denbora luzez su motelean eta
barazki-geruza baten gainean erregostea edo kozinatzea (brasear gaztelaniaz); azken adiera hau da atal honetan azaltzen dena.
Berez, lehen aipatutako itxiera hermetikoa duen ontzi lodian egiten da,
txingarreztatzekoan (ikusi 12.2. irudia). Lehen, lapiko hau su motelean jarri
ordez, txingarren artean erretzen zen (txingarrak beheko aldean eta taparen
gainean kokatuta). Horregatik da hain lodia lapiko hau eta hemendik dator
teknika honen izena. Oso garrantzitsua da ontzia elikagaiaren tamainaren
araberakoa izatea, horrela gutxieneko egosketa-ingurunea erabiltzen baita
eta ingurune hori zaporetsuagoa baita eta konposatuen kontzentrazio handiagoa izaten baitu.
Txingarreztatzea egosketa-metodo zaila eta luzea denez, gaur egun gure
herrialdean ia-ia ez da erabiltzen. Frantzian, berriz, haragia prestatzeko
gehien erabiltzen den teknika da; hemendik dator brasserie jantoki frantsesen izena.
Lehen aipatu bezala, egosketa-inguruneak beti jakia estaltzen duenez eta
gatza eta konposatu aromatiko asko dituenez (barazki-geruza, urdaia, gatza,
ardoa…), presio osmotiko handia sortzen da eta elikagaiaren zukuak eta
nutriente hidrosolubleak ez dira gehiegi kanporatzen; aldi berean, jakiak
konposatu aromatikoak xurgatzen ditu. Bukatzeko egosketa-ingurune
honekin saltsa bat prestatzen da.
Elikagai motaren arabera, lau teknika bereizten dira:
– Txingarreztatze iluna edo arrea: haragi gorria, hegaztiak, errai batzuk eta
ehizakiak prestatzeko; askotan lehenago marinatzen dira.
– Txingarreztatze zuria: haragi eta errai zuriak prestatzeko.
– Arraina txingarreztatzea: pieza handiak, normalean beteak.
– Barazkiak txingarreztatzea.
12.2. GISATZEA
Egosketa-metodo hau salteatzearen eta erregostearen arteko nahasketa da.
Aurrez salteatutako jakia, goarnizioarekin batera, tapatuta, su motelean (gehienez
uraren irakite-puntuan) eta denbora luzez kozinatzea da (frantsesez ragoût deitzen
da eta horren eraginez gaur egun euskaraz ere batzuetan «ragouta» esaten da).
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Gisatzean ere bi fase daude:
1. Kontzentrazioa: salteatzea. Haragi, arrain edo patata zati txikiak salteatzen
dira zarakar arrea eta zaporetsua sortu arte (azaleko proteinen koagulazioaren eta ur-lurrunketaren, azukreen karamelizazioaren eta Maillard
erreakzioaren eraginez).
2. Diluzioa edo zabaltzea: erregostean egiten dena bezalakoa. Saldarekin edo
goarnizioarekin batera (urdaia, tipula, ardoa, barazkiak, eta abar), tapatuta,
su motelean eta denbora luzez mantentzen da elikagaia, konposatu aromatikoen trukea sortzeko.
Ekipoei eta sukaldeko tresnei dagokienez, gisatzea ia edozein lapiko motatan
egin daiteke (batzuetan salteatzea zartaginean egiten da eta gero jakia lapikora
pasatzen da). Erregostean ez bezala, gisatzean presio-eltzea erabiltzea dago; dena
den, jakina da ekipo horretan presio handia eta denbora laburrak direla medio
konposatuen trukea zailtzen dela.
12.3. SUEZTITZEA
Olio gutxi eta jakiak kanporatutako ur pixka bat duen zartaginean, estalita, elikagaia su motelean kozinatzea da, gorritu gabe (rehogar gaztelaniaz). Egosketa osoa
edo partziala izan daiteke eta bilatzen dena jakia biguntzea da.

13. Egosketa-metodo bereziak

Gai honetan aurrekoetan sailkatu ezin diren egosketa-metodoak azaltzen dira:
Maria bainuan egostea, hutsean egostea eta mikrouhin-labean egostea.
13.1. MARIA BAINUAN EGOSTEA
Egosketa-metodo honetan elikagaia ontzi batean sartzen da, eta hau ur beroz
beterik dagoen beste ontzi handiago batean, hau da, guztira bi ontzi behar dira. Ura
irakinetan edo oso bero egoten da, jaki motaren arabera. Horrela, elikagaia ur
beroaren eraginez egosten da, baina elkar ukitu gabe. Gauzak horrela, egosketametodo honetan zeharkako beroketa uniforme, suabe eta jarraitua lortzen da.
Aipatzekoa da teknika hau antzinatik erabili dela laborategi kimikoetan solidoak
edo likidoak uniformeki berotzeko.
Maria bainuan egosteko ekipoei eta sukaldeko tresnei dagokienez, sukalde
txikietan edozein bi ontzi erabil daitezke, beti bata bestea baino handiagoa izanda.
Sukalde profesionaletan, berriz, jaki kantitate handiagoak kozinatzen direnez,
ekipo espezifiko bat erabiltzen da: Maria bainua. Ekipo honetan gasezko edo
elektrizitatezko bero-iturriak ontzi handi batean dagoen ura berotzen du, eta horren
barruan elikagaiak ontzi txikietan sartuta murgiltzen dira (ikusi 13.1. irudia).

a)

b)

13.1. irudia. Maria bainuan egosteko ekipoak: a) sukalde profesionaleko Maria
Bainua; b) sukalde txikietan edozein bi ontzi erabil daitezke.
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Egoskea-kondizioei dagokienez, gomendagarria da aholku batzuk betetzea:
• Hasieran ontzi handian ur gehiegi ez botatzea, bestela gero irakiten hasten
denean zipriztinak bota baitaitezke; izan ere, hobe da egosketan zehar ura
gehitzea, bukatzen den heinean.
• Denbora aurrezteko elikagaia dagoen ontzia sartzerakoan ontzi handiaren
ura jadanik berotuta egotea.
• Egosketan zehar urak irakiten baldin badu: burbuilek ontzi txikia mugi ez
dezaten, gomendagarria da Maria bainuaren hondoan trapu bat jartzea, ura
bota baino lehen; horrela ontzi txikia geldirik dago.
Sukaldaritza-aplikazioei dagokienez, egosketa-metodo hau batez ere gozogintzan erabiltzen da, esaterako flan, budin edo aingeru-torrada prestatzeko, edo
txokolatea urtzeko.
13.2. HUTSEAN EGOSTEA
Hasteko, batzuetan terminologia-nahasketa handia dagoenez, aipatu behar da ez
dela gauza bera hutsean kontserbatzea eta hutsean egostea. Lehena elikagaiak
oxigenorik gabeko atmosferan kontserbatzeko metodo fisikoa da, eta bigarrena
egosketa-metodo bat da, non jakiak bero-tratamendu bat jasaten duen (sous vide
frantsesez).
Laburbilduz, egosketa-metodo honetan elikagaia —batzuetan aurretiazko
egosketa partzialaren ondoren— ongailu aromatikoekin batera plastikozko poltsa
berezietan sartzen da. Behin hutsa eginda eta hermetikoki itxita, poltsak ur likidoaren edo ur-lurrunaren bidezko bero-tratamendua jasaten du, esaterako marmitan
edo lurrunezko labean, zeinek jakia egosten duen (denbora luzez eta tenperatura
baxuetan 65-100 ºC; gehienezko tenperatura uraren irakite-puntua da). Adierazgarria da hutsean egostean jakiaren hezetasuna eta konposatu lurrunkor guztiak
poltsan mantentzen direla.
Egosketa-metodo honen sorrera nahiko berria da. Sukaldaritzan ikerketak
1974. urtean hasi ziren, George Pralus chef frantsesaren jantokian foie-grasa prestatzean pisuaren % 40 eta zaporea galtzen zutelako. Arazoa konpontzeko papillote
erara erretze-teknika oinarritzat hartuta (ikusi 9. gaia), galera hori murrizten saiatu
ziren. Hainbat froga egin eta gero, azkenean ikusi zuten hutsean egositako foiegrasak bakarrik pisuaren % 5 galtzen zuela eta zapore hobezina mantentzen zuela.
Gaur egun sukalde profesionaletan teknika hau gero eta gehiago erabiltzen da.
A. HUTSEAN EGOSTEAREN ETAPAK
1. Elikagaien aurreprestakuntza
Hasteko elikagai mota bakoitzaren aurreprestakuntza egiten da (garbiketa,
hautaketa, mozketa, marinatzea, gazitzea…), betiko sukaldaritzan egiten den
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bezala, eta gero jakia ongailuekin nahasten da. Funtsezkoa da kalitate oneko jaki
freskoak erabiltzea, egosketa-metodo honen bidez jatorrizko kalitatea primeran
mantentzen baita, baina ez dago hala moduzko kalitatea hobetzerik.
2. Aurrez egostea
Elikagai motaren arabera, batzuetan hutsean ontziratu baino lehen aurretiazko
egosketa partziala egiten da, egosketa-metodo tradizionalen bidez. Adibidez,
haragia parrillan pixka bat erretzen da Maillard erreakzioari esker zarakar arrea eta
zaporetsua sor dadin, edo barazkiak galdarraztatzen dira poltsan usain desatseginak
ez sortzeko.
3. Hutsean ontziratzea
Behin osagaien nahasketa ondo prestatuta, plastikozko poltsa berezietan
sartzen da eta hutsean ontziratzeko makinari esker poltsan huts hobezina egiten
da (% 99koa, ikusi 13.2. irudia). Ondorioz, poltsako airea kanporatzen da eta
barruko presioa presio atmosferikoa baino txikiagoa egiten da. Oso garrantzitsua
da plastikozko poltsa egokiak erabiltzea: termorresistenteak, material aproposezkoak (ez toxikoak), itxiera hermetikoarekin, eta abar.
Poltsa barruan oxigenorik ez dagoenez, elikagaien eraldaketa eragiten duten
bakteria aerobikoak ezin dira hazi, eta gantzen oxidazioa saihesten da.
Lehenago beste produktu batzuk prestatzeko erabilitako poltsak ezin dira
inoiz berrerabili.

a)

b)

13.2. irudia. a) Hutsean ontziratzeko makina;
b) ongailuekin hutsean ontziratutako arraina.
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4. Hutsean egostea (bero-tratamendua)
Teorikoki, bero-tratamendu hau pasteurizazioaren antzekoa da. Presio atmosferikoan poltsak ur likidoan murgilduta edo ur-lurrunaren bidez egiten da, beti
termostatoa duten ekipoetan: Maria bainua, marmitak, lurrunezko labea… (ikusi
13.3. irudia). Horrela jaki osoan bero-transferentzia uniformea da.
Hau egosketa-prozesuaren etaparik kritikoena denez, «tenperatura-denbora
binomioa» oso ondo kontrolatu egin behar da, lortutako ezaugarriak haien araberakoak baitira (ikusi 13.I. taula):
• Egosketa-tenperatura: baxua, beti 65-100 ºC-an (gehienezko tenperatura
uraren irakite-puntua da). Elikagaien erdialdea behintzat 65-70 ºC-ra heldu
behar da, ondo egos dadin eta arrisku mikrobiologikorik sor ez dadin.
Askotan lurrunezko labean berotzean poltsen kanpoko tenperatura zunda
termometrikoaren bidez kontrolatzen da prozesuan zehar.
• Egosketa-denbora: luzea, gehienetan beste metodo tradizionalak baino
gehiago.
Behin hutsean egosita elikagaia jateko prest dago. Momentu horretan bertan
jaten ez bada, derrigorrezkoa da hozketa azkarra egitea.

a)

b)
13.3. irudia. Hutsean ontziratutako jakiak bero-tratamendua jasotzen:
a) lurrunezko labean, norbait tenperatura zunda termometrikoarekin
neurtzen; b) Maria bainuan.

Egosketa-metodo bereziak

229

Denbora egosketa-metodo
tradizionalekin alderatuta
Txahala, azpizuna, arkumea, ehizakiak
75 ºC
Bikoitza ( % 200)
Haragi zuriak, txerria, hegaztiak, untxia
80 ºC
Erdia gehiago (% 150)
Arraina eta itsaskiak
85 ºC
Laurdena gehiago (% 125)
Frutak eta barazkiak
100 ºC
Berdina (% 100)
13.I. taula. Hainbat elikagai hutsean egostean erabilitako gutxi
gorabeherako tenperaturak eta denborak, azken hauek
egosketa-metodo tradizionalekin alderatuta. Datu zehatzak
jakien tamainaren eta lodieraren araberakoak izango dira.
Elikagaia

Tenperatura

5. Hozketa azkarra
Lehen aipatu legez, behin bero-tratamendua jasota, jakia jateko prest dago,
eta momentu horretan bertan jaten ez bada, nahitaezkoa da poltsak azkar hoztea.
Ahalik eta azkarren (< 2 h) +4 ºC baino gutxiagoko tenperatura lortu behar da.
Horrela arrisku mikrobiologikoa murrizten da eta poltsen barruko gehiegizko
beroketa ekiditen da (poltsa beroa giro-tenperaturan geratzen bada). Ohikoena
poltsak hoztea da, baina izoztea ere badago.
Poltsak azkar hozteko bi dira gehien erabiltzen diren metodoak:
• Poltsak ur hotzetan izotzarekin murgiltzea.
• Tenperatura-eraiskailua erabiltzea (abatidor de temperatura gaztelaniaz,
ikusi 3.gaia): ekipo honek jakien tenperatura +70 ºC-tik +3 ºC-ra jaisten du
oso denbora laburrean (gehienez 2 ordutan) eta izozte-tenperaturak lortzeko
ere erabil daiteke (+70 ºC-tik –18 ºC-ra gehienez 4 ordutan).
6. Poltsak etiketatzea
Etapa hau sukalde profesionaletan oso garrantzitsua da ondorengo ustekabeak
ekiditeko. Ez dago rotuladorez idazterik, etiketa bat izan behar da. Behintzat ageri
behar diren datuak hauek dira: elikagai mota, ontziratze-data (hau da, egoste-data)
eta iraungitze-data.
7. Hozkailuan biltegiratzea
Jan arte elikagaia poltsa itxitan +0/+3 ºC-an biltegiratu behar da. Hozkailuan
poltsa ireki gabe, jakia 6-21 egunez kontserba daiteke.
8. Zerbitzatzeko tenperatura berreskuratzea
Produktu kozinatua jango den momentuan, hozkailutik atera eta zerbitzatzeko
tenperatura berreskuratu egin behar da. Horretarako elikagaiaren barrualdean
gutxienez 65 ºC-ko tenperatura lortu behar da eta etapa hau oso azkarra izan behar
da (ordubete baino gutxiagokoa).
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Zerbitzatzeko tenperatura berreskuratzeko zenbait metodo erabil daitezke:
• Poltsa itxita baldin badago: Maria bainua, lurrunezko edota konbekziozko
labea, marmitak, mikrouhin-labea (poltsan zulotxoak egin behar dira, ez
lehertzeko)…
• Poltsa irekitzen bada eta elikagaia ateratzen bada: mikrouhin-labea, platerak berotzeko ekipoa, edo edozein metodo tradizionala: lapikoa, frijigailua,
zartagina…
Hori bai, behin elikagaia berriz berotua, jaten ez bada, ez dago hozketa
berririk egiterik; zaborrera bota behar da.
B. HUTSEAN EGOSTEAREN ABANTAILAK
Asko dira egosketa-metodo honen abantailak:
• Ezaugarri organoleptikoak mantentzea
Egosketa airerik gabeko poltsa batean egiten denez, konposatu aromatiko
lurrunkorrak ezin dira atera eta poltsan geratzen dira. Ondorioz, jakiak usain
eta zapore guztiak mantentzen ditu (ezin da ahaztu egosketa-metodo hau
papillote erretze-teknikaren bertsio berria dela). Hori bai, gogoratu behar
da kalitate oneko lehengaiak izan behar direla. Gainera arestian aipatu bezala, poltsan oxigenorik ez dagoenez, elikagaien eraldaketa eragiten duten
bakteria aerobikoak ezin dira hazi, eta gantzen oxidazioa saihesten da.
• Balio nutritibo eta dietetiko handia
Egosketa-tenperatura nahiko baxua denez eta poltsan oxigenorik ez dagoenez, bitaminen eta gantzen oxidazioa ekiditen da, eta oro har ezaugarri nutritiboak nahiko ondo mantentzen omen dira. Gainera poltsan airerik ez
dagoenez, hartzitze-prozesuak eragozten dira eta jakien digerigarritasuna
handitzen da. Horrela kozinatutako platerak urtsuak eta zapore onekoak
direnez, ez da beharrezkoa saltsak eta kaloria askoko ongailuak gehitzea.
Hau guztia dela-eta, egosketa-metodo hau sukalde profesionalentzat ez
ezik, ospitaleentzat ere oso interesgarria da.
• Pisu-galera murriztea
Poltsan hutsean ontziratua dagoenez, jakiaren lehorketa eta konposatuen
eta uraren lurrunketa saihesten dira, eta hortaz, pisu-galera ere. Adibidez,
behiki zati batek labean erretzean edo txingarreztatzean pisuaren % 30
galtzen du, gutxi gorabehera. Alta, zartaginean pixka bat gorritzen bada
(antzeko ezaugarri organoleptikoak lortzeko) eta gero hutsean egosten
bada, berriz, bakarrik pisuaren % 10 galtzen du.
• Osagaien kopurua murriztea
Poltsa itxian denez eta jakiaren ezaugarri organoleptikoak mantentzen
direnez, ez da beharrezkoa hainbeste osagai erabiltzea: olioa, gurina,
ongailuak, saltsak… Hau dela-eta, merkeago ateratzen da.
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• Janari kozinatua denbora luzeagoz kontserbatzea
Hutsean egositako jakia poltsan hozkailuan 21 egunez egon daiteke eta
izozkailuan sartzen bada, 3-6 hilabetez.
• Freskotasuna eta higiene hobezinak
Itxiera hermetikoa denez, likidoen isurketak eta ondorengo kontaminazioak
saihesten dira (manipulazioan, garraiatzean...) eta hozkailuan biltegiratzean
ez dago jakiarenak ez diren usainekin kutsatzerik. Lehen aipatu bezala
funtsezkoa da kalitate oneko jakiak erabiltzea, gero haien freskotasunaroma guztiak mantentzen baitira.
• Lana hobeto antolatzea
– Platerak jan baino askoz lehenago presta daitezke (egunak edo asteak),
lan gutxiko momentuak aprobetxatuz.
– Platerak beti kalitate berdinekoak dira.
– Zerbitzua azkarragoa da (janaria bakarrik hozkailutik atera eta berotu
egin behar da).
– Menuan plateren eskaintza zabaltzea dago.
– Greba, opor eta bajen ondorioak gutxitzen dira.
• Abantaila ekonomikoak
– Elikagaiak lehenago erostea dago, bakoitza bere garaian. Horrela
merkeagoak eta kalitate hobekoak dira.
– Pisu-galera, lurrunketa eta lehorketa murrizten direnez, etekina handitzen da.
– Dena poltsetan ontziratua dagoenez, hozkailuan biltegiratze-ahalmena
handitzen da (produktu desberdinak elkarrekin egon daitezke; poltsarik
gabe, usainak direla-eta, hau ezinezkoa izango litzateke).
C. HUTSEAN EGOSTEAREN DESABANTAILAK
• Mikroorganismo anaerobikoak hazteko arriskua
Askotan hutsean egostearen segurtasun mikrobiologikoari buruzko kezka
dago. Poltsetan oxigenorik ez dagoenez, ingurune hobezina da bakteria
anaerobikoak hazteko, batez ere, Clostridium botulinum-en esporak; arrisku handiena E motakoarena da, arrainetan dagoena, zein +3 ºC baino
tenperatura baxuagoetan haz daitekeen. Halaber, posible da Listeria
monocytogenes bakterio termorresistentea haztea.
Hau saihesteko ezinbestekoa da: pasteurizazioa (bero-tratamendua) ondo
egitea, hozketa oso azkarra izatea, hozkailuan +3 ºC baino gutxiagoko tenperaturak izatea eta kontrol higieniko eta mikrobiologikoak oso zorrotzak
izatea.
• Egosketa-denbora luzea, egosketa-metodo tradizionalekin konparatuta.
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• Ez dago jaki guztiak kozinatzerik
Jaki batzuk ezin dira teknika honen bidez prestatu: okingintzakoak,
souffleak… Gainera askotan plater osoa ezin da aldi berean prestatu;
adibidez haragia barazkiekin kozinatzeko, egosketa-denbora desberdinak
behar dituztenez, poltsa ezberdinetan prestatzen da.
• Kanpoko zarakar arrea eta zaporetsua ez sortzea
Egosketa-tenperatura gehienez uraren irakite-puntua denez, ez da Maillard
erreakzioa ezta azukreen karamelizazioa gertatzen, eta beste egosketametodoekin alderatuta, jakia ez da hain erakargarria ateratzen. Eragozpen
hau konpontzeko, askotan jakia hutsean egosi baino lehen, salteatzen,
frijitzen edo parrillan erretzen da.
13.3. MIKROUHIN-LABEAN EGOSTEA
Mikrouhinak uhin elektromagnetiko mota bat dira, espektro elektromagnetikoan
irrati-uhinen eta uhin infragorrien artean kokatzen direnak (ikusi 6. gaia). Haien
sukaldaritza-aplikazio hau Percy Le Baron Spencer estatubatuarrak 1945. urtean
asmatu zuen. Raytheon enpresan radarrak egiten ziharduenean, halako batean
sakelan zuen azukrea urtu egin zitzaion. Konturatu zen hori zela radaraparatuetako hodietatik barreiatutako energiak beroa sortzen zuelako. Enpresa
aurkikuntzaren balioaz jabetu eta berehala lehen mikrouhin-labea sortu zuen:
Radarangea. Hasierakoak handiak, pisuak eta garestiak ziren, baina 1967.ean
etxerako moduko labeak merkaturatzeari ekin zioten (ikusi 13.4. irudia).
Gaur egun ia etxe guztietan badago bat. Gehienbat janaria berotzeko
erabiltzen da, baina gai honetan azaltzen den bezala, egosteko ere erabil daiteke.
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13.4. irudia. Mikrouhin-labearen eboluzioa; eskuinean lehenengoa, Radarange
izenekoa, eta ezkerrean gaur egungoak, askoz txikiagoak direnak.

A. MIKROUHIN-LABEAREN FUNTZIONAMENDUA ETA
ERABILERA-SEGURTASUNA
Mikrouhin-labeak gainerako labe konbentzionalak ez bezalakoa da, horregatik egosketa-metodoei dagokienez bereizirik sailkatzen da. Ohiko labean erradiazio infragorriak, mikrouhinek baino askoz energia gehiago duena, ia molekula
guztien bibrazioa eragiten du: elikagaiarenak ez ezik, ontziarenak eta labeko
airearenak ere berotzen ditu (horregatik jakia sartu aurretik labea beti aurreberotu
egin behar da, denbora aurrezteko, ikusi 9. gaia). Mikrouhinek, berriz, bakarrik
karga elektrikoa duten molekulak mugiarazten dituzte, alegia, molekula polarrak
eta ioiak, zein bakarrik elikagaian dauden (ez airean ezta ontzietan); molekula polar nagusia ura da. Hortaz, mikrouhin-labean egostean ez dago energia transmititzeko egosketa-ingurunerik, mikrouhinek jakia zuzenean berotzen baitute.
Haien ezaugarri dielektrikoen eta mikrouhinekiko jokaeraren arabera, hiru
material mota bereizten dira:

234

Sukaldaritza-teknologia: sukaldaritza-prozesuen oinarri zientifikoak

• Gardenak: mikrouhinak igarotzen uzten dute (ez dituzte xurgatzen). Hau
molekula apolarrak dituzten materialetan gertatzen da, esaterako, labeko
airean edo mikrouhin-labeetan sar daitezkeen ontzien materialetan: beira,
plastikoa eta zeramika. Hala ere, ezin da edozein plastikozko ontzi erabili,
mikrouhin-labean sartzeko balio duelako ikurra eduki behar du. Mikrouhinen eraginez berotutako jakiak gero kondukzio bidez dagoen ontzia
berotzen du, eta plastiko mota batzuek ezin dute bero hori jasan eta deformatzen edo desegiten dira, toxikoa izan daitekeena.
• Islatzaileak: mikrouhinak islatzen dituzte, esaterako, metalak, hortaz
mikrouhin-labean ezin da metalezko tresnarik sartu (meheegia bada urtu
daiteke eta punta zorrotzetan energia kontzentra daiteke eta txinpartak
bota). Bakarrik posible da sartzea bereziki diseinatutako metalezko parrillak edo aluminiozko papera (jakien zati irregularrak biltzeko, ertz zorrotzak utzi gabe). Gaitasun hau dela medio, metalak mikrouhin-labeen
hormak egiteko erabiltzen dira, uhinak elikagaian kontzentra daitezen. Era
berean, mikrouhin-labeen beirazko atean metalezko sare bat dago, zeinen
zuloetatik mikrouhinak ezin diren atera, baina uhin-luzera txikiagoa duen
argi ikusgaia bai (beraz, labearen barruan gertatzen dena kanpotik ikustea
dago). Honen harira aipatu behar da ez dela batere arriskutsua mikrouhinlabearen ondoan egotea funtzionatzen duen bitartean, erabat isolatuta baitago.
• Xurgatzaileak: karga elektrikoa duten molekulek, alegia, molekula polarrek
eta ioiek, mikrouhinak xurgatzen dituzte eta berotzen dira; elikagaian baino
ez daude. Lehen esan bezala, molekula polar nagusia ura da. Mikrouhinen
igorpenaren eraginpean ur-molekulak, dipolo elektrikoak direnez, uhinen
norabiderantz orientatzen dira. Mikrouhinen eremu elektrikoaren polaritatea segundoko 5.000 milioi aldiz aldatzen denez, bat-batean ur-molekulen
astinketa bortitza sortzen da, haien orientazioa polaritatearekin batera
aldatzen baita. Horrek beroa sortzen du eta gainerako molekuletara doa,
kontaktuz. Horregatik berotzen da elikagaien masa hain azkar. Mekanismo
hau dela-eta, mikrouhinek janarian sortzen duten beroa elikagaiaren urkantitateak zehazten du. Gauzak horrela, egosketa-metodo honen gehienezko tenperatura uraren irakite-puntua da (100 ºC itsas-mailan) eta lortutako ezaugarri organoleptikoak uretan edo lurrunetan egostean lortutakoen
antzekoak dira (ikusi 11.gaia). Ur-molekulak ez ezik, mikrouhinen bidez
neurri batean gantzak eta azukreak ere berotzen dira. Horregatik gaur egun
ikertzen ari dira mikrouhinen bidez frijitzeko ekipoak, zeinetan betiko
frijigailuekin konparatuta elikagai frijituen hezetasuna gehiago galtzen den,
baina frjitze-denbora laburragoa den (mikrouhinek olioa berotzeaz gain,
jakien azaletik 2-3 zentimetroko barrualdea ere zuzenean berotzen baitute,
eta ez bakarrik kondukzioari esker barrualde osoa ohiko frijitzean gertatzen
den bezala).
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Mikrouhinen berotzeko mekanismoari dagokionez, aipatzekoa da bere abantailarik nagusia: egosketa-prozesu hau askoz azkarragoa dela (± 4 aldiz). Ohiko
labeen erradiazio infragorriak labeko airea eta ontzia berotzen ditu, eta gero ia
guztia jakiaren azalak xurgatzen du; ondorioz, jakiaren barrualde osoa kondukzio
moteleko mekanismoari esker egosten da. Mikrouhinek, berriz, elikagaian bi edo
hiru zentimetroko sakoneraino sartzeko ahalmena dutenez, barrualdeko kondukzioak ohiko labean baino garrantzi txikiagoa dauka; horregatik da hain azkarra.
Gainera, janariak molekula mota gehiago izan arren, mikrouhin-labeek, berez, urmolekulak soilik (edo batez ere) berotzen dituzte. Ohiko labean edo beste egosketametodoetan, ordea, molekula guztiak berotu behar dira eta horregatik denbora
luzeago behar da.
Behin ikusita mikrouhinak nola transmititzen diren eta nola berotzen duten
elikagaia, hona hemen mikrouhin-labearen oinarrizko funtzionamendua. Martxan
jartzen den bakoitzean barruan beti mikrouhinak xurgatzeko gai den zerbait egon
behar da (jaki bat); bestela hutsik pizten bada hondatu daiteke. Funtzionamenduan
hiru etapa daude (ikusi 13.4. irudia):
1. Magnetroiak mikrouhinak sortzea
Mikrouhinak magnetroi izeneko balbula elektroniko baten bidez sortzen
dira eta hodi batean zehar haizagailura bidaltzen dira. Potentzia desberdinak lortzeko eta beroa jaki osoan hedatzeko, magnetroia ziklikoki piztu eta
itzali egiten da denbora-tarte desberdinetan. Labeko potentzia aukeratzean,
berez aukeratzen dena ez dira magnetroiaren wattak, baizik eta zikloen
iraupena. Modelo berrietan eragiketa batzuen zizkloen iraupena jadanik
optimizatuta dago, eta potentzia hautatu beharrean, aginte-panelean eragiketa aukeratzea dago: «desizoztu», «berriro berotu», «patatak egosi», eta
abar.
2. Haizagailuak mikrouhinak labe barruan barreiatzea
Haizagailuak (hegaltxo batzuk dituen metalezko disko birakariak) uhinak
labe osora barreiatzen ditu islapen bidez. Alegia, uhinak haizagailuaren besoetan islatu eta labeko bazter guztietara heltzen dira. Haizagailuak nahiko
mantso biratzen du uhinak homogeneoki barreia daitezen. Labearen altzairuzko hormek ere laguntzen dute uhinak barreiatze-lanetan, metalezkoak
izanda hauek ere islatzen dituztelako.
3. Janaria berotzea
Arestian aipatu bezala, mikrouhinak jakian 2-3 zentimetroko sakoneraino
sartzen dira eta polaritate aldakorrak eragindako ur-molekulen bibrazio
bortitzak beroa sortzen du eta kontaktuz ondoko molekulak berotzen ditu.
Mikrouhinen intentsitatea jakiaren zati guztietan berdina izan dadin, normalean labean plater birakari automatiko bat dago; horrela beroketa uniformea lortzen da. Badaezpada, mikrouhin-labean egosteko errezeta guztietan
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noizbehinka jakia biratzea eta nahastea gomendatzen da. Egosketaprozesuan zehar ontzia estalita eta pixka bat irekita egon behar da, sortutako ur-lurrun bero guztia ez galtzeko. Gainera jaki zati txikiak izan behar
dira, kapa batean jarrita eta ez pilatuta. Gero, behin bukatuta, ontzia estaltzea eta denbora laburrez itxarotea gomendatzen da, jakiaren barrualdea
kondukzioari esker berotzeko nahiko denbora izan dadin.

13.5. irudia. Mikrouhin-labearen funtzionamendua: 1) magnetroiak
mikrouhinak sortzea; 2) haizagailuak mikrouhinak labe barruan
barreiatzea; 3) janaria berotzea.

Era beran, mikrouhin-labean egostean jakia gehiegi berotzeko arriskua
aipatu behar da. Lehen esan legez, ohiko labeekin konparatuta, hauek berotze
homogeneoagoa eragiten dute, baina hala eta guztiz ere, janari ez-homogeneoetan
(pizza, aurrez kozinatutako elikagaiak, janari kozinatuak, eta abar) arrisku hori
sortzen da energia-xurgapen desberdineko zatiak dauzkatelako (propietate dielektrikoen arabera), eta beraz, beroketa-maila desberdina jasaten dute.
Gauza bera gertatzen da itxura irregularra duten elikagaietan (lodiera desberdinak, adibidez), izkina eta ertzetan, batez ere. Esaterako, ontzi angeluzuzenetan ertzak erdia baino gehiago berotzen dira; ontzi zilindrikoetan, berriz, beroketa
homogeneoagoa da. Mikrouhinen bidez berotua izateko jaki itxurarik aproposena
esferikoa eta txikia da, adibidez, patatena edo kipulena, baina zoritxarrez normalean jakiak ontziaren itxura hartzen du. Arreta handiz ibili behar da egosi berriko
jakia eta ontzia ukitzean ez erretzeko.
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Halaber, mintzak dituzten elikagaiek, adibidez, arrautza edo saltxitxak,
mikrouhin-labean sartu baino lehen zulatzen ez badira, ur-lurruna ezin da kanporatu eta leher egin dezakete.
Egosketa-metodo honen bidez, oro har, ezaugarri nutritiboei dagokienez,
aurreko 7. eta 11. gaietan uraren irakite-tenperaturak eragindako aldaketak gertatzen
dira: lipidoen urtzea eta oxidazio suabea, proteinen koagulazioa, kolagenoaren
gelatinizazioa, almidoiaren gelifikazioa, eta nutriente batzuen galera. Dena den,
lurrunetan egostean bezala, osmosi-prozesuak ia-ia gertatzen ez direnez, galerak
txikiagoak omen dira.
Ezaugarri organoleptikoei dagokienez, mikrouhinen bidez kozinatutako
elikagaia ur-lurrunketagatik lehortzen da apur bat eta, oro har, uretan egositakoaren
antzekoa da. Tenperatura dela-eta, Maillard erreakzioa eta azukreen karamelizazioa ezin dira gertatu eta zarakar arrea eta zaporetsua ezin da eratu. Muga hau
saihesteko, mikrouhin-labe batzuek osagarri gisan grill-a daukate (kuartzozko bi
lanpara jakia gainerretzeko, ikusi 6. gaia). Beste aukera bat da jakia mikrouhinlabean egosi baino lehen, pixka bat frijitzea edo erretzea (plantxan edo parrillan).
B. SUKALDARITZA-APLIKAZIOAK
Mikrouhin-labearen sukaldaritza-aplikazioak hiru dira:
• Jakiak kozinatzea, gai honetan azaltzen dena. Gaur egun badaude liburu
asko mikrouhin-labean egosteko errezetekin, ia edozein jaki mota prestatzeko. Hori bai, hobe tamaina txikikoak badira, beroketa uniformea lortzeko.
• Elikagaien desizozketa, bai gordinak bai kozinatuak.
• Plater kozinatuak berriz berotzea (zerbitzatzeko tenperatura berreskuratzea).
Zalantzarik gabe, bere erabiltzeko erosotasun eta erraztasunagatik, sukaldaritza-teknologian mikrouhin-labeak izugarrizko aurrerapena izan dira, etxeko
sukaldeetan, sukalde profesionaletan nahiz elikagaigintzan.
Eskala txikian betiko mikrouhin-labeak erabiltzen dira, hainbat potentziatakoak. Industrian, berriz, mikrouhin-tunelak erabiltzen dira, modu jarraituan.
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