
 

Do dhaoine fásta, déagóirí agus leanaí cúig bliana d’aois agus níos sine 
Ní mholtar do shláinte mhaith 

Bianna agus deochanna a bhfuil 
go leor saille, siúcra agus salann 
iontu 

NÍL gach lá 

 
Uasmhéid uair nó dhó sa tseachtain 
Modh le haghaidh dea-shláinte. Bain taitneamh as éagsúlacht gach lá 

Saillte, leataí agus olaí Méid An-Bheag! 

Feoil, éineoil, iasc, uibheacha, 
pónairí agus cnónna 

2 riar gach lá 

Bainne, íogart agus cáis 3 riar gach lá 
5 do leanaí 9-12 bliana d’aois 
agus déagóirí ar aois 13-18 

Gránaigh caiscín agus aráin, 
prátaí, pasta agus rís 

3-5 riar gach lá 
Suas le 7 * do bhuachaillí 
ógánach agus d’fhir ar aois19-
50 

Glasraí, sailéad agus t 5-7 riar gach lá 

 
 

 

Gránaigh, rís 
cócaráilte agus 
pasta, agus 
glasraí, sailéad 
agus torthaí 
Úsáid cupán 
plaisteach 
indiúscartha 

200ml chun 
méid 
seirbheála a 
threorú. 

Cáis 
Úsáid dhá 
ordóg, leithead 
agus 
doimhneacht 
chun méid 
freastail a 
threorú 

Feoil, éineoil, 
iasc 
Taispeánann 
pailm na 
láimhe, 
leithead agus 
doimhneacht 
gan mhéara 

agus ordóga, 
an méid a 
theastaíonn 
uait in aghaidh 
an lae 

 Leathán saille 
laghdaithe 
Is féidir le 
pacáistí coda 
atá le fáil i 
gcaifí an méid 
a úsáideann tú 
a threorú. 

Ba chóir go 
mbeadh 
pacáiste 
amháin go leor 
le haghaidh 

dhá shlisní 
aráin. 

Olaí 
Úsáid 
taespúnóg 
amháin d’ola 
in aghaidh an 
duine agus tú 
ag cócaireacht 
nó i sailéid. 

 

 

Treoir Méid Freastail 
Pacáiste 1 chuid de leathán saille laghdaithe do 2 shlisne aráin 
1 ola taespúnóg in aghaidh an duine agus i mbun cócaireachta 
 
Mairteoil bruite rumpach 50-75g, uaineoil, muiceoil, mionra nó éíneoil 
(leathmhéid pailme na láimhe) 
100g iasc bruite, soighe nó tofu 
¾ chupán pónairí nó piseánach 
2 ubh 
40g cnónna nó síolta neamhshaillte 

 

1 ghloine (200ml) bhainne 
1 cartán (125g) íógart 
1 buidéal (200ml) deoch íógairt 
2 ordóg (25g) cáis chrua nó leath-chrua mar chéadair nó edam 
2 ordóg (25g) cáis bhog ar nós brie nó camenbert 
 
2 slisne tanaí arán caiscín, 1 ½ slisní arán sóide caiscín nó 1 phóca piota 
1/3 cupán coirce leite tirim nó ½ chupán múslaí neamh-mhilsithe 
1 chupán gránach  calógach bhricfeasta 
Rís bruite 1 cupán, pasta, núdail nó cous cous 
2 mheán phráta nó 4 phráta bheaga, 1 cupán yam nó plantáin 

 
1 toradh meánmhéide - úll, oráiste, piorra nó banana 
2 thoradh bheaga - plumaí,cíobhaí oráistí nó oráistí mandairín 
Torthaí beaga - 6 sú talún, 10 fhíonchaor nó 16 sú craobh 
½ chupán de ghlasraí bruite– úr nó reoite 
1 sailéad babhla - leitís, trátaí, cúcamar 
1 babhla anraith glasraí baile 
150 ml sú torthaí neamh-mhilsithe 

 Biongó Siopa Grósaeireachta 
 

TORTHAÍ GLASRAÍ DÉIRÍ PRÓITÉIN GRÁIN 
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Cén grúpa bhia lena mbaineann na bianna seo? 

CAIRÉI
D 

Arán Lus 
súch 

1 
bhanana 

Iógart Mealbhacá
n uisce 

Bliosán Gránach Almóin
ní 

Leitís Puimcín Raidis 

Uachta
r 
reoite 

Sú Talún Sicín Pasta Bainne Cóilis 

Rice Pónairí Silíní Stéig Cáis Soilire 

M D Spionáist
e 

Brocailí Fraochái
n 

Cantaloup
e 

Bradán 

 
Cuir X ar na torthaí go léir. 
Cuir O ar na glasraí go léir. 
Cuir ∆ ar na gráin go léir. 

Cuir ☆ ar na próitéiní go léir. 

Cuir ☆ ar gach ceann de na bianna déirí. 

 

Ainm: __________________ Dáta: _______________________ 
 
Béile is Fearr an Teaghlaigh 
Tarraing pictiúr den bhéile is fearr le do theaghlach ar an bpláta dinnéir: 
 
Is é an béile is fearr liom a bhfuil bianna ó na grúpaí bhia seo: 
 
Torthaí: _________________ 
Glasraí: _________________ 
Gráin 
Próitéiní: _________________ 
Déirí: _________________ 
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Ith BOGHA BÁISTÍ gach lá! 
(Ainm) Cairt Bhogha Báistí 
 

 Dearg Oráiste Buí Glas Gorm Corcra Cé 
mhéad 
dathanna 
a d’ith 
mé 
inniu? 

Domhalgh        

DÉ LUAIN        

DÉ MÁIRT        

DÉ 
CÉADAOIN 

       

DÉARDAOIN        

DÉ hAOINE        

Satharn        
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