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Roinn 4
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 thábhacht éagsúlacht bia, snáithín cothaithigh agus uisce san aiste bia.

Treoirlínte do Mhúinteoirí
Moltar dul trí fhoclóir agus coincheapa na ranna eile roimh thosú ar an gceacht.

Foclóir agus Coincheapa na Ranna eile:
fuinneamh folláin an phirimid bia     carbaihiodráit próitéin vitimíní  

mianraí       cailciam iarann

Roinntear bia i ngrúpaí difriúla. Is léir ón bpirimid bia an méid ba chóir dúinn a ithe ó gach grúpa. 
Is carbaihiodráit iad prátaí agus táirgí arbhar a fhaighimid fuinneamh uathu. Faighimid vitimíní agus 
mianraí a dhéanann maitheas don ghruaig agus do na súile ó thorthaí agus ó ghlasraí. Tá an mianra 
cailciam, a chabhraíonn le fás ár gcnámh agus ár bhfiacla, le fáil i dtáirgí déiríochta. Tá próitéin, atá 
riachtanach le haghaidh fáis, i bhfeoil agus uibheacha. Tá iarann, atá an-mhaith don fhuil le fáil i bhfeoil 
freisin. Ní chóir dúinn bia le go leor salainn nó siúcra nó bia a fhriochtar in ola a ithe ach go hannamh. 

Foclóir don cheacht seo:
aiste bia aclaíocht snáithín cothaitheach an córas díleáite lipéad

Tábhacht Bia don Chorp
Faighimid ár gcuid fuinnimh ó bhia. Tá sé tábhachtach go bhfuil éagsúlacht 
san aiste bia atá againn. Má thaitníonn bia éigin linn, seans go n-ithimid 
an iomarca de. Déantar damáiste don chorp nuair a ithimid an 
iomarca bia le siúcra nó saill ann. 

Caithimid aclaíocht a dhéanamh go rialta freisin chun  
bheith folláin.

An Phirimid Bia
Úsáidtear an phirimid bia chun aiste bia fholláin 
 a phleanáil. Gach lá ba chóir dúinn a ithe: 
•  bia ón tseilf is ísle sé huaire ar a laghad; 
•  cúig phíosa de thorthaí agus glasraí ar a laghad;
•  táirgí déiríochta folláine trí huaire;
•  bia le próitéin dhá uair; 
•   ní chóir dúinn bia ón tseilf uachtarach  

a ithe ach go hannamh.

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)
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Snáithín Cothaitheach
Coinníonn snáithín an córas díleáite folláin mar cabhraíonn sé lenár 
mbia dul tríd an gcorp gan aon stró. Tá sé le fáil in arbhar, torthaí 
agus glasraí. Má itear bia le go leor snáithín, ní dócha go n-itear 
sneaiceanna breise mar de ghnáth is bia toirtiúil é.

Ba chóir dúinn torthaí, glasraí, caiscín nó arbhar bricfeasta (ina bhfuil 
eorna, cruithneacht nó coirce) a ithe chun snáithín cothaitheach a 
fháil. Ina theannta sin is féidir linn léamh faoin méid snáithín atá in  
ár mbia ar an lipéad cothaithe.

Deochanna
Tá uisce tábhachtach chun an córas díleáite a choinneáil folláin, 
chun teas an choirp a rialú (allas) agus chun cabhrú lenár gcuid fola 
cothaithigh a thabhairt timpeall an choirp. Caillimid uisce trí bheith  
ag cur allais agus ag dul go dtí an leithreas. Is féidir an t-uisce a chur  
ar ais trí shú, bhainne nó uisce a ól agus torthaí agus glasraí a ithe 
(bíonn uisce iontu). Tá duine in ann maireachtáil ar feadh míosa gan 
bhia ach ní mhairfidh sé ach seachtain gan uisce a ól.

Is tábhachtach a chinntiú nach bhfuil mórán siúcra inár ndeochanna. Is féidir linn léamh faoin méid 
siúcra atá iontu ar an lipéad cothaithe. Déantar an liosta de na comhábhair ag tosú leis an méid is mó 
agus ag críochnú leis an méid is lú. 

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 19.
•  Déan pirimid bia sa rang. Is féidir obair a dhéanamh i ngrúpaí ar ghrúpa bia amháin  

agus pacáistí bia a thabhairt isteach chun an phirimid a dhéanamh.
•  Déan plé ar an mbia éagsúil atá ite ag na daltaí i rith an lae agus na seilfeanna den 

phirimid a bhaineann leo. Déan plé ar an méid ba chóir dúinn a ithe. Is féidir biachlár  
a chruthú don lá iomlán a chloíonn le rialacha na pirimide.

•  Déan plé ar thábhacht sláinteachais in ullmhúchán bia. Cuir béim ar ár lámha a ní  
roimh an lón.

•  Déan póstaeir de na grúpaí seo a leanas: carbaihiodráit, próitéin agus vitimíní agus 
mianraí (cailciam, iarann). Déan liosta de na bia ina bhfuil siad ann agus cén fáth atá  
siad tábhachtach san aiste bia. 

•  Iarr ar na páistí lipéid chothaithe d’arbhar bricfeasta a léamh chun an ceann leis an  
méid siúcra is lú agus an méid snáithín is mó a aimsiú. 

• Eolas breise ar bhia folláin ar www.bordbia.ie/consumers/about_food.
•  Déan comparáid idir liosta comhábhar deochanna idir dheoch choipeach, shú mhilsithe 

agus shú nach bhfuil milsithe. Ná déan dearmad go ndéantar liosta na gcomhábhar ón 
méid is mó go dtí an méid is lú. 

•  Déan plé ar na caidrimh idir daoine, ainmhithe agus plandaí agus ar an gcaoi a bhfuilimid 
ag brath ar fheirmeoireacht chun bia a fháil -An Feirmeoir Gaelach Lch 2.

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

1 An Phirimid Bia

1. Is féidir linn vitimíní is mianraí a  
fháil ó thorthaí is glasraí. Cé mhéad 
píosaí ar chóir dúinn a ithe  
gach lá?

2. Fíor nó bréagach– Ba 
chóir dúinn bia ó sheilf 
uachtarach na pirimide a 
ithe go minic. 

3. Is bia folláin iad na táirgí déiríochta dár bhfiacla agus dár 
gcnámha, ach go háirithe. Cad  é an mianra atá iontu?

4. Cuidíonn próitéin le fás. Ainmnigh trí bhia le próitéin iontu.

5. Is _____________________ iad arán, rís agus arbhair bhricfeasta. 
Faigimid fuinneamh agus snáithín cothaitheach ón mbia seo.

6.Cén tábhacht a bhaineann leis an aiste bia i saol an duine? 

Ainm:

Dáta:

An méid bá choir 
dúinn a ithe: 
An tseilf uachtarach
(?) 

Próitéin
(+2)

Táirgí déiríochta
(bainne)
(+3)

Torthaí agus 
Glasraí
(?)

Carbaihiodráit
(+6)

An raibh a  
fhios agat? 

Is ón bhfeirm a thagann 
formhór ár mbia!

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

Bileog Oibre*


