
 

Comhábhair: 

• 2 slisne d’arán donn nó 1 pitta 

• Duilleoga Leitíse (nite) 

• 2 slisne trátaí 

• 4 slisne chúcamair 

• 1 scalliún mionghearrtha 

• Sicín, liamhás, tuinnín nó turcaí (roghnach) 

Oidis 

Reoiteoirí Bhanana 

Samhlaigh uachtar reoite bhanana roisteach ! Is uachtar reoite iad Reoite Bhanana is féidir leat a 

dhéanamh tú féin. Fág iad i do reoiteoir nuair a thagann tú abhaile ón scoil. 

Comhábhair: 

• 3 bhanana aibí 
• 1/4 cupán 100% sú oráiste 

• 1/2 cupán píseanna talún bhrúite 

Uirlisí 

• Babhla éadomhain 

• Bord mhionghearrtha nó scragall 

• Cipíní Reoiteoige 

Modh 

1. Na bananaí a dhluí. 

2. Doirt roinnt sú oráiste isteach i mbabhla. Cuir bananaí i sú oráiste. 

3. Caith na píseanna talún brúite ar chlár nó ar phíosa scragaill 

4. Rollaigh bananaí i bpíseanna talún brúite. 

5. Cuir cipíní reiteora sna bananaí agus cuir isteach sa reoiteoir iad go dtí 

go bhfuil siad reoite. 

6. Ith agus bain taitneamh as! 

Ceapaire bosca lóin 

Ná lig ceapaire riamh isteach sa bhosca lóin mura bhfuil sé pléasctha le duilliúr. Is é ceapaire rud a 

thabharfaidh formhór na leanaí chun na scoile agus mar sin is bealach iontach é chun cuid de do 

chúigear a fháil in aghaidh an lae. Bain triail as an gceapaire seo le beagán im nó maonáis. 
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Oidis 

Sceallóga Móra 

Déan do sceallóga te féin díreach mar a thaitníonn leat iad - gearr iad i strácaí tanaí, dingeacha saille 

nó ciorcail cruinn. Déan iad spíosrach mar an t-oideas seo nó fág na spíosraí amach agus tum 

sceallóga isteach in anlann trátaí. (Freastalaíonn 4) 

Comhábhair: 

• 4 phráta mheáin-mór Coiligh 

• 1 taespúnóg ola glasraí 
• 11/4taespúnóg cillí meilte (roghnach) 

• 11/2taespúnóg paiprice (roghnach) 

• 11/2taespúnóg gráinníní gairleoige 

(roghnach) 

Uirlisí 

• Forc 

• Bord mhionghearrtha nó scian 

• Tráidire oighinn 

• Scragall stáin 

• Sprae cócaireachta neamhghreamaitheach 

• Spúnóga tomhais 

Modh 

1. Cas an oigheann ar 200 ° C. Cuir píosa scragaill ar an tráidire agus cóta le 

sprae. 

2. Nigh prátaí agus prioc iad le forc. 

3. Prátaí micreathoinne ar ARD ar feadh 8-10 nóiméad (go dtí go bhfuil siad 

mín ach gan a bheith bog). 

4. Gearr prátaí ar fad i ndingeacha nó sceallóga. 

5. Socraigh sceallóga ar thráidire agus scuab le hola. 

6. Spréach sceallóga leis na spíosraí (roghnach). 

7. Bácáil ar sheilf oighinn BARR ar feadh 45 nóiméad nó go dtí go bhfuil sé 

brioscánach. Frittata 

Déanann an t-oideas seo bricfeasta te blasta nó is féidir é a bheith mar chuid de bhéile lóin nó dinnéir. 

Is bealach iontach é duit glasraí atá fágtha ar nós prátaí, oinniún, trátaí, piseanna, brocailí nó piobair a 

úsáid. Mura bhfuil bialann fágtha agat, déan cuid de na glasraí is fearr leat a mhionghearradh i bpíosaí 

beaga agus iad a ghalú nó a cur sa mhicreathonn ar dtús. 

Comhábhair: 

• 4 Ubh 

• 1 spúnóg bhoird de mhargarín 

• 2 chupán glasraí cócaráilte 

Uirlisí 

• Babhla measctha beag 

• Forc 

• Friochtán mór 

• Spadal 

• Cupáin agus spúnóga tomhais Modh 

5. Glasraí a mhionghearradh i bpíosaí beaga. 

6. Úsáid forc chun na huibheacha a bhualadh. 

1. Cas an sorn ar. Cuir an margairín i bpanna agus leáigh os cionn teas MEÁN. 

2. Corraigh i glasraí. 

3. Cuir na huibheacha buailte leis. Múch an teas. 

4. Cócaráil go bog thar teas íseal go dtí go mbeidh an meascán uibhe daingean. 
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Práta Piotsa 

Is éasca práta píotsa a dhéanamh le haghaidh scroid deireadh seachtaine nó dinnéar oíche Dé 

Domhnaigh. Déan é do do chairde nó don teaghlach. Le haghaidh éagsúlacht bhreise, cuir glasraí 

eile de do rogha leis an oideas, mar shampla cairéad grátáilte, brocailí nó arbhar milis. 

(Freastalaíonn sé ar 4 chuid bheaga) 

Comhábhair: 

• 2 phráta mheáin-mór Coiligh 

• 3 taespunóg de leafaos tráta 
• 1/2 piobar (glas nó buí) 

• 1 spúnóg bhoird de cháis ghrátáilte 

• Cáis ricotta 100g (is féidir leat cáis cheddar a úsáid) 

• 1 spúnóg bhoird de luibheanna measctha 

Uirlisí 

• Bord mhionghearrtha nó scian 

• Tráidire píotsa nó oigheann cruinn-  
Miasdhíonach 

• Spúnóga tomhais 

• Sprae cócaireachta  

neamhghreamaitheach 

Modh 

1. Cas an oigheann ar 200oC. Tráidire nó mias cóta go héadrom le sprae. 

2. Nigh agus sciúr na prátaí go héadrom, ach NÁ dluigh iad. 

3. Gearr prátaí ar fad i slisníní 1cm tiubh. 

4. Socraigh i gciseal amháin ar thráidire píotsa nó ar mhias. 

5. Cuir san oigheann é agus cócaráil ar feadh 30 - 40 nóiméad. 

6. Agus tú ag fanacht, mionghearr na piobair i bpíosaí beaga agus tomhais na luibheanna. 

7. Bain práta as an oigheann agus scaip é le leafaos tráta agus cáis ricotta. 

8. Fill ar ais san oigheann agus cócaráil ar feadh 10 nóiméad eile. Fág fionnuar agus ith. 

Rósta le Cas 

Nuair a dhéantar an oigheann a chasadh air, déan roinnt glasraí rósta le dinnéar, mar thaobh nó fiú i 

gceapaire. Roghnaigh glasraí ar bith is mian leat agus cuimhnigh go dtógfaidh sé níos mó ama glasraí 

fréimhe a chócaráil ná glasraí sailéid. 

Comhábhair: 

• 2 phiobair (aon dathanna) 

• 4 bheacáin 

• 1 Oinniún 

• 1 Phlanda ubhthoraidh nó cúirséad 

• 2 phráta mheáin-mór Coiligh 

• 2 taespunóg de Ola olóige 

• Luibheanna, marós agus Tím (roghnach) 

Modh 

1. Na glasraí agus na prátaí a mhionghearradh go garbh 

2. Na prátaí a bheiriú ar feadh deich nóiméad 

3. Cuir na glasraí, na prátaí agus na luibheanna mionghearrtha ar chlár cócaireachta 

4. Cuir cóta de ola olóige air 

5. Cuir i mias oighinn é agus clúdaigh é le scragall stáin 

6. Cócaráil ar feadh 20 nóiméad nó go dtí go mbeidh sé bog 
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Pancóga Sú Talún 

Tá na pancóga blasta le seirbheáil te nó fuar. Is éasca blas na pancóige a athrú trí thorthaí éagsúla 

a úsáid - sútha talún, úll, piorra, sméar dubh nó sútha craobh. (Déanann 2 phancóg) 

Modh 

1. Criathraigh an dá phlúr isteach i mbabhla mór measctha. 

2. Déan poll i lár an phlúir. 

3. I mbabhla beag, measc ubh, mil, cainéal agus bainne. 

4. Doirt isteach sa mheascán agus measc go maith chun fuidrimh réidh a dhéanamh. 

5. Nigh sútha talún/ torthaí agus mionghearr i bpíosaí an-bheag. 

6. Cuir na píosaí sútha talún leis an meascán pancóige agus corraigh tríd. 

7. Cas an sorn ar. Cuir ola sa phana friochadh agus breoigh ar an sorn. 

8. Nuair a bhíonn an panna te, doirt isteach a dhóthain meascáin chun bonn an phanna a 

chlúdach. 

9. Cócaráil pancóg go dtí go bhfuil an taobh bhuin donn órga. Cas an phancóg agus cócaráil 

taobh eile. 

10. Cuir pancóg bruite ar leataobh agus déan arís leis an meascán atá fágtha. 

Comhábhair: 

• 3 spúnóg bhoird de ghnáth phlúr 

• 4 spúnóg bhoird de phlúr caiscín iomlán 

• 1 ubh 

• 1 spúnóg bhoird de mhil 

• Gráinnín de cainéal meilte 
• 1/2 cupán bainne neamh-saill 

• 5-6 Sú Talún 

• 1 taespúnóg ola pola-neamhsháithithe 

Uirlisí 

• Cupáin agus spúnóga 

tomhais 

• Babhlaí measctha beaga agus 

móra 

• Criathar 

• Fuisc uibhe nó forc 

• Spúnóg meascadh 

• Bord mhionghearrtha nó 

scian 

• Panna fhriocadh 

neamhghreamaitheach 

• Scuab taosráin 

• Spadal 

• Tuáille Páipéir 

Oidis 
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