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Roinn 3
Bia Folláin 

Naisc leis an gcuraclam:
• Eolaíocht Dúile beo
  Feasacht agus cúram imshaoil
• Tíreolaíocht Imshaoil dhaonna
• OSPS Mise agus an domhan mór

Cuspóirí an cheachta:
Eolas a chur ar an bPirimid Bia agus tionchar bia dhifriúil ar ár gcoirp a thuiscint.

Treoirlínte do Mhúinteoirí
Moltar dul tríd an bhfoclóir agus na coincheapa a múineadh i Ranna 1 agus 2 roimh thosú  
ar an gceacht.

Foclóir agus Coincheapa Ranna 1  agus 2:
fuinneamh folláin torthaí glasraí siúcra salann ola sneaiceanna  

milsithe

Is ó bhia a fhaighimid ár gcuid fuinnimh. Fásann beagnach gach saghas bia ar an bhfeirm agus 
ceannaímid sna siopaí é. Go minic seoltar an bia go dtí monarchana agus déantar bia difriúil as- mar 
shampla déantar arán as gráinní. Tá sé tábhachtach sneaiceanna folláine mar thorthaí agus ghlasraí a 
roghnú. Ní chóir dúinn bia le go leor salainn nó siúcra nó bia a fhriochtar in ola a ithe ach go hannamh.   

Tar éis féachaint siar ar an bhfoclóir agus na coincheapa thuas,  
is féidir tús a chur leis an eolas níos doimhne seo a leanas.

Foclóir don cheacht seo:
an phirimid bia       aiste bia aclaíocht  
carbaihiodráit vitimíní mianraí  
táirgí déiríochta cailciam próitéin 
iarann próiseáil

An Phirimid Bia
Is féidir bia a roinnt i ngrúpaí difriúla. Tá 
seilf amháin ar an bpirimid le haghaidh 
gach grúpa. Tá sé tábhachtach go bhfuil 
meascán de bhia ó na grúpaí éagsúla 
san aiste bia againn agus go ndéanaimid aclaíocht go rialta chun bheith 
folláin. Is léir ón bpirimid bia an méid ba chóir dúinn a ithe ó gach grúpa bia 
- seilf mhór, a lán bia den saghas sin; seilf bheag, méid beag den bhia sin.

Ná déan dearmad! Lámha glána, cistin ghlan, bia glán! 

Tar éis féachaint siar ar an bhfoclóir agus na coincheapa thuas, 
is féidir tús a chur leis an eolas níos doimhne a leanas. An méid ba chóir  

dúinn a ithe:

Go hannamh

(2)

(3)

(+5)

(+6)

(1 ) Arbhar, arán agus prátaí 
Is carbaihiodráit iad prátaí agus táirgí arbhair. Faighimid fuinneamh 
uathu [Féach Arbhar lch 14]. Ba chóir dúinn bia le carbaihiodráit a 
ithe sé huaire in aghaidh an lae.
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(2) Torthaí agus Glasraí 
Is bia folláin iad torthaí agus glasraí le go leor vitimíní agus mianraí iontu 
a dhéanann maitheas don ghruaig agus do na súile. Ba chóir dúinn ar a 
laghad cúig phíosa díobh a ithe gach lá. 

(3) Táirgí Déiríochta
Tá an mianra cailciam le fáil i dtáirgí déiríochta (bia déanta as bainne). 
Cabhraíonn sé le fás ár gcnámha agus ár bhfiacla. Ba chóir dúinn bia den 
saghas seo a ithe trí huaire in aghaidh an lae. Tá na táirgí déiríochta atá 
ard i saill ar an tseilf uachtarach den phirimid agus ní chóir dúinn iad a 
ithe ach go hannamh.

(4) Feoil, Éisc agus Uibheacha
Tá bia le próitéin iontu mar fheoil, éisc, uibheacha, chnónna agus  
shíolta ar an gceathrú seilf. Tá próitéin riachtanach le haghaidh fáis. 
Tá iarann le fáil i bhfeoil mar mhairteoil agus mhuiceoil freisin agus tá 
iarann an-mhaith don fhuil. Ba chóir dúinn bia den saghas seo a ithe dhá 
uair in aghaidh an lae.

(5) Bia Eile
Tá gach saghas bia eile ar an tseilf uachtarach den phirimid. Déantar 
próiseáil ar an gcuid is mó den bhia seo i monarchana agus bíonn 
go leor ola, salainn nó siúcra iontu. Ní chóir dúinn iad a ithe ach go 
hannamh mar ní bia folláin iad.

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 19.
•  Déan suirbhé ranga chun fáil amach na cúig chineál bia is fearr leis na daltaí. Déan plé ar 

na grúpaí bia ina bhfuil siad agus cé acu atá folláin.
•  Déan plé ar bhéilí mar bhorgaire agus sceallóga prátaí. Déan iarracht na gnéithe éagsúla 

den bhéile a nascadh leis na bunábhair ar an bhfeirm. Déan plé ar roghanna níos folláine 
agus cén fáth nach bhfuil sceallóga folláin.

•  Iarr ar na páistí dialann bia a choinneáil ar feadh lá amháin. Ansin is féidir scrúdú a 
dhéanamh air chun fáil amach an bhfuil an méid ceart den bhia ó na grúpaí difriúla á ithe 
acu. Scríobh biachlár laethúil a chloíonn le rialacha na pirimide.

•  I ngrúpaí is féidir leis an rang biachlár cóisire a chruthú nach bhfuil air ach bia folláin. Is 
féidir leo béile le trí chúrsa a phleanáil, deoch fholláin san áireamh, don chéad bhreithlá 
eile a bheidh acu.

•  I ngrúpaí is féidir leo taighde a dhéanamh ar ghrúpa bia amháin agus na torthaí a chur i 
láthair os comhair an ranga. Mar aon le sin, ba chóir dóibh pictiúir a chruthú nó a bhailiú 
den ghrúpa bia sin agus pirimid bia mhór a chruthú sa seomra ranga.  

• Eolas breise ar bhia folláin le fáil ar www.bordbia.ie/consumers/about_food 
• Tá ábhair bhreise le fáil i Roinn 4. 

Toradh an cheachta
Ba chóir go dtuigfidh an páiste an phirimid bia agus tionchar bia dhifriúil ar ár gcoirp. 

Áiseanna Breise 
• www.agriaware.ie 

Déanta le  
comhairle ó
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Bia Folláin Ainm:

Dáta:

*Is féidir an bhileog seo a úsáid le Treoirlínte an Mhúinteora leathanach 4

Bileog Oibre*

1 An méid ba choir 
dúinn a ithe:

Tarraing na rudaí seo a 
leanas ar na seilfeanna 
cearta den phirimid:

práta ubh úll 
cairéad cáis rís

Bia le próitéin

Táirgí déiríochta (bainne)

Torthaí agus Glasraí

Carbaihiodráit

Go hannamh

(+2)

(+3)

(+5)

(+6)

2 Bain úsáid as na focail seo a leanas chun na bearnaí a líonadh:
Táirgí déiríochta, Carbaihiodráit, próitéin, vitimíní, fiacla

Bíonn ____________________ le fáil i bhfeoil, éisc agus uibheacha. 
Tá próitéin tábhachtach mar go gcabhraíonn sé le fás an choirp. 

Bíonn cailciam le fáil sa bhia ar an triú seilf. Tá calciam tábhachtach do 
na______________________agus do chnámha sláintiúla. Glaotar 
______________________ar an mbia seo.

Cabhraíonn torthaí agus glasraí linn ár gcuid gruaige, craiceann agus 
súile a choinneál sláinitiúl. Bíonn _________________agus mianraí iontu. 

Faighimid fuinneamh ó arbhar agus arán. ______________________  
a chuirtear ar na cineálacha bia seo.


