GATZATUA

CARMEN ZIGORRAGA d a JOSE MARI URKIDLA

Mendebaldeko kulturako herrL
etan eta gehienbat garatuak deitutakoetan esnekien kontsumoa
gorakada garbian dago, bai esnea
berarena,baita bere pro6uktu de
ribatuena ere(esnea,yoghurta,qaz
tanbera).Gatzatua ez da kontsumo handia duen produktu bat baL
na lurralde mugatfi batzuetan,
Euskalerria haien artean,nahikoa
ezaquna da.

Esnea eta esnekiak konposaketa aberatseko elikaqaiak dira:
ura,qluzidoak,l~pi~.oak(fosfolipidoak,esteroleak,karotenoak. . . )
proteinak(kaseinak,qlobulinak,
albuminak),gatz miceralak,entzL
mak eta bitaminak.

Esnekiek jatorri desberdinak
izan dituzte,baina oehienak esne-oaineratikoa gordetzeko edo
beranduaqo erabili ahal izateko
sortu ziren,esnea bera, qutxi
dirauen produktua bait da.Horrg
la sortu ziren gurina,gazta,gatzatua,gaztanbera,etab. . .

Herri desberdinek here modu
propioa izan rlute hau eqiteko eta
honela gaur egun barietate handia
dugu.

Gatzatua,esne hartzituak deituriko sailkapenean sartzen da,
nahiz eta hartzidura laktikoa ez
gertatu gatzatu quztietan.

Hartzidura azidotzaile hau da
esnearen kontzerbaziorako biderik

gieniko handia duen elikagaia da
hesteetako floraren hezketaren-

zaharrena;bere bidez,pH-aren aldaketa qertatzen dela eta,qermenen ugalketa atzeratu egiten da

tzat lagunaarria izanik.Propiet5
te antiseptikoak ere baditu eta
bitamina eta mineral asko.

esnekiaren iraupena luzatuz.

gatzatuaren fabri k a z i o a
1.900.urtean Fetchinikov baktg
rioloaoak esne hartzituen propie
Gaur eaun'jera desberdin askotate osagileak adierazi zituen
tan fabrikatzen da natzatua,quzeta sarai hartakoa da produktu
tien oinarria berdina bada ere;
hauen i n d u s t r i a l i z a z i o a , p r o d ~ ~ . k z i o
aide batetik artisau kutsuko faartisanala beti ere,qarrantzi haq
brikazloa duqu eta industriala
dikoa izan bada ere.
bestetik.
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Gatzatuak herezko mikroflora
du;beste esne hartzituek dituzten
ezaugarri berak ditil eta bere kon
posagai nagusiak hauexek dira:

a) Laktobaziloak, 37-47OC-ren artean azido laktikoa sortarazten duten ger~enak;hauetaz gain
hain azidotzaileak ez diren
beste laktobazilo mesofiloak
ere agertzen dira.
b) Estreptokoko laktiko termofilo
ak edo mesofiloak.Azido gutxi
ematen dute.Hauek dira beste
batzuekin batera bere usain
ezausarria ematen diotenak.
c) Laktosaren legamiak. Gas karLo
nikoa eta alkohol piska bat
sortzen du te.
Gatzatua balio dietetiko eta h&

Pletodorik zaharrena eta orain
dlk orain erabiltzen dena hauxe
da: Harri bat sutan berotu,ondoren esnetara botatzea,pasteurizazioaren efektua lortzeko.Esne5
ren tenperatura piska bat jaisten
denean catzagia botatzen zaio
eta berehala equrrezko ontzitara
pasatzen da bertan mami dadin.

Metodo honen hidez eqiten diren oatzatuek "erre zapore" ezag
aarria dute,harria hain bero eqg
nlk esnea erre eqiten bait d s . 2 , ~
pore hau etxean esindako gatzatg
etan lortu nahi bada,esnea bota
aurretik,ho~retarakoerabilikc
den ontzia asko berotuz lortzen
da.

Gaur egun qehien erabiltzen

den metodoa hauxe da: egosketa su
bizian egin ondoren,tenperatura

Industrialki prestatutako a5
tzatuek oinarri berdina izanik

piska bat jaitsi denean,aatzagia

ere,merkatuaren beharrei hobeto

bota,eta ondoren buztinezko ontzitara pasatzen da.Gaurko eaunean,Baztan eta L'ltzama bailaratan ez ezik,zaila da egurrezko

erantzuteko diferentziak dituzte articanalki fabrikatutakoekin
Industrian erabiltzen den esnea
aehienetan bphi-eta ardi-esneen

ontzitan egini1:o aat~atual: aurki
tzea.

nahaste bat da.

Esnea fabrikara heltzen denean iranazi eaiten da eta oridoren 72-80°C tarteko tenperaturatan 15 segundo edo aehiagoz
pasteurizatu.Pasteurizatu oncig
ren bat bateko hdztea jasaten
du eta,berriro berotv egiten
da 5 0 - 8 0 ° C tenperaturaraino.

-metodo batzuetan qatzaaia aurre
tik botatzen zaio esneari) eta

Bi eratako ontziak erabiltzen
dira:esmaltatutako buztii.,ezkoak
eta pol iestirenozkoak.

Ontziak bete ondoren,tenperg
tura 40°C-raino jaitsi denean
botatzen da gatzagia(fabrikazio-

1 5 - 2 Q seaundu geroaao qatzatua
eqina dano.

Ondoren ontziak itxi eain behar dira.Fabrikatzailearen arabera modu desberdinez egiten da
prozesu hau,zelofan-papera,aluminiozkoa etab. erabiliz-

Salmenta arte 3°C-tan gordetzen dira hotzkailuetan.Industrian normalki aditibo kontserbatzaileak qehitzen zaizkie gal
kortasuna-data atzeratzeko.
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Fabrikazioan erabiltzen den
tresneriak baldintza minimo bg
tzuk bete behar ditu,hala nola,
garbitzeko erraza izatea,horma
permeableak edukitzea etab.Esneak hiqienizazio-prozesu bat
jasan behar du-b'ormalean paste
urizazioa egiten da(gizakiaren
tzat patogenoak diren germen
guztiak desagertzeko eta balio
gabeko floraren yutxitzea lortzekc tenperatura igo),baina b a
tzutan esterillzazioa ere egiten da galkortasun-data qehiago atzeratzeko.

berrira arte irauten du,orduan
erditzen bait dute ardiek.Sasoi
horretan izaten den esne-oainerg
tiko hori komertzialtzeko bide
eaokia d a natzatua.

ezaugarri
higieniko- sanitarioak
Gatzatuareh fabrikazioan(ber0tzean,gatzagia botatzean),bakteria-poluzioaren gehikuntza gerta
daiteke eta honen ondorioz gizakiarengan gaixotasunak sortu,hala
nola gastroenteritisa,Maltako cukarrak eta beste batzuk.Gatzatuaren fabrikazioan zehar poluzio-itg

Arrazoi beraaatik,ahal den
gutxien eskuztatzea gomendatzen da.Fabrikazio-prozesua
bukatu ondoren gatzatua hozkaL
luetara eramaten da,produktuaren kontserbazioan qerta daitezkeen problemak ekiditzeko.

Gatzatua artifizlala edo naturala izan daiteke.Naturala
gutxi erabiltzen da gzur egun.
Arkumearen gatzagilekutik ate
ratzen da eta duen bakt.eria-floragatik betetzen du bere
funtzio azidotzaíl ea.

Berez aatzatua,ardi-esnez
egiten da eta beraz, ardi-esnearen garaia denean asko igotzen da bere kontsumoa;garai
honek Urtarrilan hasi eta Uda- 2 4-

rri desberdinak aurki daitezke eta
horien artean hauek dituau qarrantzitsuenak:

- Esnearen jaistea: Hementxe hasten da aermen-kopurua handitzen,
errapcck ikuiluko lurra ikutzen
dutelako,]aisten duenaren eskuak
zlklnak rlaudelako,etab. . . .
Jaistea automatikoki egiten bada
ere,arreta handia eduki behar da
tresneriaren qarbitasunarekin.

- Ecnea garraiatzeko erabiltzen
diren marmita eta bid9iak:Garbitu
eta desinfektatzea komeninarria
da aurreko esnearen hondakinik
geldi ez dadin,hondakin horiek
oso inauru aproposa bait dira
qermenen uqalketarako.

- Produktuaren e1aborazioa:Hemen gauza asko hartu behar d i
ra k0ntutan;erabiltzen den
tresneria,tratamendua etab...
Bai tresneriak,bai produktua
rekin kontaktuan dauden pertsonek ere,higiene-baldintzak
bete behar dituzte.

Gatzatuaren fabrikaziorako
garrantzi handikoa da esneari
berotan eqin behar zaion trata
mendua.Honela baria,brucelosis
gaixotasuna duen animalia baten
esneari 60-65'C-ko baino tenperatura handiagoa aplikatzen ez
badiogu,bizirik diraute brucella horiek,eta ondorioz,Maltako sukarrak paira ditzakete e 2
ne horren edaleek.Euska1erriko
behi eta ardiek brucelosis-por
tzentaia altul duteeta beraz ,ba
serrian,Maltako sukarrak maiz
azaltzen dira,tratamendu termi
ko ezegokia jasan duten esne,
gazta fresko edo 'gatzatuen kon
tsumoagatik sortuak.Hau dela
eta,beharrezkoa da esneok pasteurizatzea,honela gizakiarentzat patoae~oakdiren germenik
ez dugularen ziurtasuna izateko .

Produktuaren ontziraketan,
buztinezko ontzi esmaltatuak
erabili ohi dira.Askotan aipa
tu izan da ontziraketa-mota

honen desegokitasuna,esanez,buztinezko poroetan,onqi garbituta izo
nik ere,vikrobioguneak aurki daitezkeela,produktuaren kalitatean
ukaezinezko eragina izango duen
poluzio bakteriarra eratuz.Halere
eta frogatu dugunez,ontzi hauen
garbiketa,desinfekzioa,lehorketa
eta betetzea beharrezko baldintza
pean eqiten badugu,bakteri karga
ez zaigu handituko.Garbiketa-prozesuan,desinfektatzaile gisa,amonio kuaternariozko konposatuak
erabiltzen badituqu qram neoatibg
ko germenen portzentaia Laoerazten dugu;hipokloritoek ostera,
gram positibo bakterien hazkuntza
bultzatzen dute.

Gorago aipatu denez,esne-produktuetako qermenak ederki asko
hazten dira inquruoiro-tenperaturan,baina erreirigerazio-tenperat ~ r a n ( l - 4 ~ Chazkuntza
)
hori ia
guztiz geratu esiten da.Honen ondorioz,gatzatuak hozkailuetan gor
de behar dira.

Gatadtuaren konposizio eta kon
tserbazioan eranina duten bakteria
polutzaileetarik honako hauek dira
aipaaarrienak:estreptokoko,koliforme,psikrofilo,termoduriko(pasteu-

rizazioa erresistitzen dutenak),
mikrokoko,bazilo,eta lagamiak.

"

txikiaaoa izatea.

lortutako emaitzak
Fabrikazio industrialeko ga60 gatzatu-lagin aztertu ditugu guk.Haietatik hakarren h a
tzu fabrikazio industrialekoak
eta gehientsuenak etxekoak ziren,guztiak buztinezko ontzi
esmaltatu eta indibidualetan
aurkeztuak.Laqinok,salmenta p~
blikorako postuetan jasoak izan
ziren,hala nola,harategi,okindeqi,janaridenda eta postu mugikorretan(baserritarrenak).

Analisi bakteriologikoek,gg
tzutuon eqoera sanitarioaz informazioa eskuratzen disute.Ho
rretarak0,zenbait serv.enen determinazioak eginez,bakteri kqa eta dituen polutzaileak ezq
qut daitezke.Ondorengo azterketa hauek egin dira:qermen a e
robioen zenbaketa totala gramo
ko,koliformeena,Escherichia C g
lirena eta D Lancefield estrep
tokokoena(E.feca1is ere deitutalcoa)
Gatzatuarentzat ez dago arau
teqi zehatzik,baina komeni da.
gorotz-pol azioaren indikatzaileak deitutako qermenak ez azal
tzea(E.Coli, D Lancefield estrep
tokokoak) eta koliformeen eta
germen anaerobio auztien kopurua 100.000 kolonia/gr. baino

tzatuen germenen zenbaketa tota
la germen aerobiotan 1Q0.000
kol/gr. baino txikiagoa izaten
da eta hutsa kolifQirmetan.Honen
arrazoia,neurri handi batean,fabrikazio-prozesuaren higiene han
diago batean aurki daiteke .eta
orobat kontserbatzaile sisa qeh4
tutako aditibo batzutaníaz.sorbi
koa),estalkia izatean eta hozkai
luetan gordeak izatean.

Etxeko qatzatuek 150.000 kol/
/gr. baino handiapoko zenbaketa
ernaten dute germen aerobioetarako .

Guk aztertutako etxeko ;atzatuen artean 90%-ek koliformeak
zituztcn, 76%-k E.Coli qrrmenak
eta 55%-ek D-Lancefield estreptokokoak.

Analisi honek zera adierazten
digu,azken finean,etxeko qatzatuek ez dituztela baldintza higie
niko onarkorrak betetzen.Honetarako arrazoien artean hauek dira
nagusienak:fabrikazio-lekuen bal
dintza hi~ienikoak,produktuaeskuztatzen euten pertsonen kontrol
eza,eta esnea 65-70°C-taraino berotu den ala ez edo,hala gertatuz
gero,tratamendu hori pasteuriza-
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zio on batekin bat datorrenez
jakitea

.

Zentzu berean,produktua saltokian mantentzen deneko tenperatura eta bilaturiko zenbaketa
bakteriologikoaren arteko erlazioaz aritu qara-Ingurugiro-ten
peratura,graduetan gora doalarik

germen kopurua ere igo egiten da,
eta oso nabarmenki hozkailuetan
sordetzen ez den aatzatuen kasuan.Ri.e honetatik,eragin handikoa da produktuaren galeran,estal
ki babeslerik ez izatea,edo galkortasun-datarik ez aipatzea,zeren hainbestetetan ontzat erosiko bait dugu dagoeneko galdurik
dagoen gatzatua.

