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Ionad Oideachas Eolaíochta

Do rogha bia
An gceapann tú go roghnófá feithidí riamh mar bhia?  

Cad é do rogha bia? Rinne Mollaí agus Maidhc suirbhé de rogha  
bia a gcairde.  Tá na torthaí le feiceáil thíos. Féach ar an gcairt.  
Cuir tic i mbosca amháin maidir  le gach ráiteas thíos. 
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  Fíor           Bréagach       Ní fios

1. Tá níos mó tóra (more popular)  
 ar bhurgair ná ar shicín.                                      

2. Sicín - is é sin rogha  
 bia na gcailíní.                                                            

3. Itheann páistí sceallóga níos  
 minice ná aon bhia eile.                                                     

4. Tá níos mó tóra ar  
 sheacláid ná ar úlla. 

Fíricí fónta
•	Ar	5	Lúnasa	2013,	bhí	burgar	speisialta	ar	an	mbiachlár	ag	ócáid	bhia	

(food event) i Londain.  Rinne eolaithe an burgar as feoil a d’fhás siad 
i saotharlann, seachas as feoil ainmhí. Chosain an burgar níos mó 
ná ?250,000 – is dócha gurb é an burgar is daoire riamh é! Dúirt na 
daoine a bhlais de go raibh sé cosúil le feoil ach nach raibh sé súmhar 
(juicy) go leor.

•	Tá	níos	mó	ná	1,900	speiceas	d’fheithidí	inite	(edible	insects)	ar	
domhan. Is gnáthbhia i dtíortha áirithe iad na céadta speiceas díobh 
sin. Itheann thart ar dhá billiún duine réimse (range) leathan feithidí 
go rialta (regularly), idir amh agus bruite (both raw and cooked). Tá 
próitéin, snáithín cothaitheach (dietary fibre), saill (fat) mhaith agus 
mianraí riachtanacha i bhfeithidí – tá siad chomh maith céanna, nó 
níos fearr b’fhéidir, ná a lán cineálacha eile bia!

•	Sa	bhliain	1845,	d’ith	fir	in	Éirinn	thart	ar	70	práta	in	aghaidh	an	lae,	
agus d’ith mná thart ar 55 práta in aghaidh an lae. Thug páistí ar scoil 
iad mar lón.

Roinn é!
Torthaí: oráistí Glasraí: brocailí, leitís Gráin: arán, pasta, rís

Próitéiní: uaineoil, cnónna Bia déiríochta: bainne,  
iógart, cáis

Incredible Edibles
Seans gur chuala tú trácht ar Ghaiscígh an Bhia agus go dtuigeann tú 

an tábhacht a bhaineann le bia folláin a ithe. Ar smaoinigh tú ariamh ar 
bhia folláin a fhás tú féin?

Tosaigh ar an gclár IncredibleEdbles agus ní fada go mbeidh tú ag fás 
cairéad, leitísí, prátaí, sútha talún agus tornapaí. Tá breis eolais le fáil ar 
incredibleedibles.ie. Seolfaidh siad pacaí chuig an scoil, pacaí ina mbeidh 
gach rud a theastaíonn uait chun béile breá de bhia folláin a fhás. Ar an 
suíomh, feicfidh tú féilire fáis, físeanna cabhracha agus a lán eolais eile 
ar bhia, cá as a dtagann sé agus ar thábhacht torthaí, glasraí agus prátaí.



Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 

Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig –  Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN) Imleabhar 11, Eagrán 15, 28 Eanáir 2015

Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Tá	an	t-ádh	linn	in	Éirinn	inniu	go	
bhfuil dóthain bia ar fáil dúinn. Ní i 
gcónaí a bhí an scéal mar sin. Sa 
bhliain 1845, bhí thart ar 8 milliún 
duine	ina	gcónaí	in	Éirinn.	Ba	é	an	
práta an t-aon bharra (crop) amháin 
bia a bhí ag thart ar 3 mhilliún de na 
daoine sin. Sa bhliain sin, 1845, bhuail 
galar uafásach na prátaí. Thosaigh na 
prátaí ag lobhadh (rottting). dúchan 
na bprátaí (potato blight) an t-ainm 
atá ar an ngalar sin. Scrios an galar 
trian den bharra. Ba thubaisteach 
(disastrous) an scrios é toisc go raibh 
an oiread sin daoine ag brath go 
hiomlán ar an bpráta mar bhia. Ní 
raibh a fhios ag daoine cad ba chúis 
leis an ngalar, agus mar sin, ní raibh a 
fhios acu conas lobhadh na bprátaí a 
stopadh.

Sa lá atá inniu ann, tá sé deacair 
orainn a thuiscint cén fáth a bhfuair 

an oiread sin daoine bás sa Ghorta 
Mór. B’fhéidir go gceapfá gur tharla 
sé toisc go raibh sé i bhfad ó shin. 
Ag an am sin, ní raibh dóthain eolais 
ag daoine ar chúrsaí eolaíochta le 
stop a chur le galair, ar nós dhúchan 
na bprátaí. Ach tá na milliúin daoine 
fós ag fulaingt, fi ú inniu, toisc go 
bhfuil gortaí fós ag tarlú in áiteanna 
ar fud an domhain. Tá ocras ar thart 
ar 805 milliún duine, de bharr gortaí 
ar domhan. Ciallaíonn sé sin nach 
bhfuil dóthain bia ag duine as gach 
naonúr, dóthain bia le bheith sláintiúil 
gníomhach (active).

Níos mó ná 20,000 páiste, faoi 
aois a cúig bliana, faigheann siad 
bás den ocras gach lá. Deir roinnt 
eolaithe go bhfaigheann páiste bás 
den ocras gach cúig soicind. Go minic, 
tarlaíonn sé seo toisc nach bhfuil 
dóthain bia ann, go háirithe sna tíortha 

atá i mbéal forbartha (developing). 
Uaireanta eile, tarlaíonn sé toisc nach 
gcothaíonn (nourish) an bia na daoine. 

Cé go bhfuil dóthain bia againn 
anseo	in	Éirinn,	ná	déan	dearmad	bia	
atá folláin a ithe – bia a chothóidh tú 
sa chaoi go mbeidh tú sláintiúil láidir.  
Tá thart ar 7 billiún duine ar domhan. 
Faoin mbliain 2075, seans go mbeidh 
thart ar 9.5 billiún duine ar domhan. 
Beidh beagnach 3 billiún duine sa 
bhreis le cothú faoi dheireadh an 

chéid seo, mar sin. Tá eolaithe ag 
iarraidh bealaí a fháil chun níos mó 
bia a tháirgeadh (produce). Ach chomh 
maith le bia breise agus bia níos fearr 
a tháirgeadh, tá bealaí eile ann inar 
féidir le gach duine cabhrú. Bealach 
tábhachtach amháin ná gan bia a 
chur amú. Féachfaidh an t-eagrán 
seo d’Eureka ar chineálacha éagsúla 
bia agus ar bhealaí inar féidir linn a 
chinntiú go bhfuil réim (diet) fholláin 
bia againn. Féachfaimid freisin ar 
bhealaí nua chun bia a tháirgeadh.

Bia agus Gorta 
An Chéad Chogadh Domhanda



 Faigh amach faoin méid fuinnimh atá i mbianna éagsúla sa chéad 
ghníomhaíocht eile. Ní i gcónaí a bhíonn sé éasca an t-eolas ar chothú, ar 
bhosca nó ar channa, a thuiscint. Feicfidh tú gur uimhir áirithe cileachalraí 
(kcal) atá ar an lipéad, ach úsáideann formhór na ndaoine an téarma calraí. 

Dóthain fuinnimh

Calraí a chomhaireamh

Ith go folláin

Uaireanta, cloisfidh tú daoine fásta ag labhairt faoin méid calraí atá i 
mbia áirithe, amhail is gur drochrud iad calraí. Ní drochrud iad calraí. 
Má deirimid go bhfuil 100 calra i mbia, is bealach é sin le cur síos a 
dhéanamh ar an méid fuinnimh a fhaigheann an corp ón mbia áirithe sin. 
Tá gá ag corp le calraí. Ach má itheann tú an iomarca calraí, nó mura 
n-ídíonn (use up) tú iad trí bheith gníomhach, cuirfidh tú suas meáchan.

Tá calraí i mbeagnach gach sórt bia agus gach sórt dí (of drink). 
 I mbianna áirithe, leitís mar shampla, níl ach fíorbheagán calraí iontu.  
I mbianna eile, piseanna talún mar shampla, tá a lán calraí iontu. Má tá 
an bia i bpacáiste nó i gcanna stáin, is féidir féachaint ar an lipéad faoi 
chothú (nutrition) le fáil amach cé mhéad calraí atá ann. Bíonn an lipéad 
seo ar thaobh nó ar chúl an bhosca nó an channa. 

An méid calraí is gá do dhuine a ithe, braitheann sé ar cé chomh mór 
agus atá an duine agus ar an ráta ag a n-ídíonn sé/sí na calraí. De 
ghnáth, bíonn idir 1600 agus 2200 calra sa lá ag teastáil ó pháiste scoile. 

Má mharaíonn tubaiste nádúrtha (triomach, tuilte nó galair) barra, 
uaireanta tarlaíonn gorta mar thoradh air sin. Ansin, bíonn daoine ocrach 
agus tinn de bharr easpa cothaithe (malnutrition). Má bhíonn easpa 
cothaithe ar dhaoine, ní bhíonn na cothaithigh (nutrients) riachtanacha 
acu, ní fhásfaidh an corp, ní bheidh siad folláin. Má tá an easpa 
cothaithe go han-dona, gheobhaidh na daoine bás. Ach uaireanta, bíonn 
easpa cothaithe ar dhaoine a bhfuil go leor le hithe acu freisin – nuair 
nach n-itheann siad bia a thugann na cothaithigh chearta dóibh, mar 
atá, vitimíní agus mianraí (minerals). Chun bheith folláin, caithfidh tú 
cineálacha éagsúla bia folláin a ithe gach lá.

Do rogha bia
1. Bréagach.  2. Ní fios mar nach ndearna siad suirbhéanna ar leith 
ar chailíní agus ar bhuachaillí. 3.Ní fios mar cé gurb iad rogha bia 
na bpáistí iad, ní féidir a rá go n-itheann páistí iad níos minice ná 
aon bhia eile. 4. Fíor.

An ndéanann tú dóthain aclaíochta chun ídiú a dhéanamh ar na calraí ar fad 
a itheann tú i rith an lae? Abair go bhfuil 35 kg meáchain ionat. Ídeoidh tú 
56 calra in aon uair amháin ag féachaint ar an teilifís, 376 calra in aon uair 
amháin ag scipeáil, agus 304 calra ag imirt sacair. Úsáidfidh tú 120 calra 
agus tú ag rothaíocht ar feadh uair an chloig ar 10 km/uair agus 458 calra 
agus tú ag bogshodar (jogging) ar an luas céanna. Léirigh an t-eolas seo ar 
bharrachairt. Tá an t-eolas ar cheann de na barraí cheana féin.
Dá ndéanfá scipeáil ar feadh 15 nóiméad agus sacar ar feadh 30 nóiméad, 
cé mhéad calra a bheadh ídithe agat?
Ar feadh seachtaine, taifead i ndialann an méid aclaíochta a dhéanann tú 
gach lá. An gá duit níos mó a dhéanamh?

Calóga 
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BUNÁBHAIR:
•	 Paicéid	bhia	–	iad	folamh	glan	(bailigh	iad	sa	bhaile)
•		 Lipéid	(labels)	ó	bhia	ar	channaí	stáin

TREORACHA:
1. I ngrúpaí, féach ar na paicéid agus ar na lipéid.
2.  Féach cá bhfuil an t-eolas faoi chothú (nutrition).
3.  An bhfeiceann tú uimhir le kJ (ciligiúil / kiloJoules) nó kcal (cileacalraí 

nó kilocalories) scríofa in aice léi? Insíonn sé seo duit cé mhéad calra 
atá sa phaicéad nó sa channa seo.

4. Ó na lipéid a bhailigh sibh, cé acu bianna is mó a thugann fuinneamh?

  AIRE. Ná tabhair pacáistíocht ó fheoil nó ó éisc isteach sa scoil – 
  éireoidh sí bréan.

PLÉIGH:



Conas ithe  
go folláin

Dothain fuinnimh: Pléigh
246 calra

Úsáideann eolaithe bealaí éagsúla chun léiriú a thabhairt ar an sórt bia is 
ceart dúinn a ithe. Uaireanta úsáideann siad pirimid bia chun é a léiriú, 
ach uaireanta eile, úsáideann siad pláta dinnéir. Bíonn ceithre roinn ar an 
bpláta (glasraí, torthaí, gráin agus próitéin) chomh maith le fomhias (side 
dish) gorm de bhia déiríochta – bainne, iógart agus cáis. Is gá uisce a 
ól freisin.  Tuigeann tú cad atá i gceist le torthaí agus le glasraí. Is gráin 
iad arán, gránach (cereal), rís agus pasta. Is próitéiní iad feoil (iasc ina 
measc), uibheacha, cnónna agus síolta. 
Tá torthaí agus glasraí ar leath an phláta (ar a laghad). Tá roinn na ngrán 
níos mó ná roinn na bpróitéiní. Deir eolaithe gur ceart bia ó gach roinn 
a ithe gach lá. Deir siad freisin gur ceart aclaíocht a dhéanamh ar feadh 
uair an chloig gach lá.

Déan machnamh sula 
n-itheann tú:

Dear póstaer chun cur i gcuimhne do dhaoine machnamh a dhéanamh sula 
n-itheann siad.  
Seo cúpla moladh duit:
1. Ná ceannaigh ach an méid atá uait.
2. Ith an bia a cheannaíonn tú. Ná roghnaigh ach an méid is féidir leat a ithe.
3. Coimeád bia úr.
4. Ná caith amach bia atá fós úr.
5. Athchúrsáil bia nach féidir leat a ithe.

No light
Deir daoine go gcuirimid amú nó nach n-úsáidimid thart ar thrian den 
bhia a fhásaimid ar domhan! Deir daoine eile go gcuirimid amú nó nach 
n-úsáidimid leath den bhia a fhásaimid! Cuireann daoine bia amú ar 
bhealaí éagsúla. Uaireanta, lobhann bia nuair a bhíonn sé á thabhairt 
ón bhfeirm go dtí an siopa nó nuair a bhíonn sé á stóráil. Ach i dtíortha 
forbartha	(developed),	Éire	mar	shampla,	caitheann	daoine	amach	
beagnach leath den bhia a cheannaíonn siad! Úsáidimid talamh, uisce 
agus fuinneamh chun an bia seo tháirgeadh agus nuair a chaithimid bia 
amach ciallaíonn sé go bhfuil na rudaí seo á gcur amú againn.
ARBH EOL dUIT?
 Chun burgar amháin a dhéanamh, úsáidimid 2393 lítear uisce!

Ná cuir  
amú bia

Seo liosta de bhianna éagsúla.  
Cuir iad sa roinn cheart ar an bpláta.  

Tá na freagraí ar leathanach eile.
Bainne Arán Uaineoil Cnónna Rís Iógart  

Pasta Leitís Cáis Brocailí Oráistí

Roinn é!

Arbh eol duit?
Nuair a theastaíonn grósaeirí ó dhaoine, téann siad go siopa nó go 
hollmhargadh agus ceannaíonn siad glasraí, torthaí, bainne, feoil agus 
mar sin de.  Ach faoin am a mbeidh tusa fásta, b’fhéidir nach mbeidh 
ort dul chuig siopa ar chor ar bith – seans go mbeidh tú in ann suí ag 
do phrintéir 3T agus do chuid bia a phriontáil amach. Tá eolaithe sa 
Ghearmáin in ann é seo a dhéanamh cheana féin. Cuireann siad bia 
brúite (puréed) isteach  
sa phrintéir mar ‘dhúch’  
agus tagann an bia amach.  
Is féidir cruth a roghnú  
don bhia – tagann  
cairéid bhrúite amach 
i gcruth cairéid dhíslithe  
(diced) ach  
le comhdhéanamh  
(texture) cairéad róstaithe.

Bia eile

Feoil 
  iasc 

Bainne 
  cáis 
    iógart

torthaí 
    glasraí

gránach 
   arán 
     Prátaí

torthaí

glasraí  

gráin

Bia 
déiríochta

Uisce

Próitéiní

Ná CUIR 

aMú bIa


