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SEO é an chéad Treoir Itheacháin Sláintiúil 
na n-Imreoirí riamh agus tá súil againn go 
bpiocfaidh sibh suas roinnt nósanna agus 
smaointí nua as. Tá áthas ar Chumann Peile na 
hÉireann oibriú lenár gcomhpháirtithe, SPAR, 
leis an Treoir seo a chuir le chéile agus tá súil 
againn go roinnfidh páistí lena gcuid cairde, 
comhscoláirí agus a gclann é agus glacadh le 
réim bia cothaitheach agus cothrom. 

Cabhraíonn bia shlaintiúil le páistí díriú ar a 
gcuid oibre agus rudaí a fhoghlaim le tréimhse 
níos faide agus níos fearr agus iad ag an scoil. 
Cuireann sé fuinneamh ar fáil do pháistí freisin 
le go mbeidh siad i mbarr a maitheasa ag 
spóirt. Mar gheall ar na cinneacha ciallmhara 
a dhéanann páistí i dtaobh cúrsaí beatha dhe, 
fásann siad suas le bheith ina ndéagóirí agus 
ina ndaoine fásta sláintiúla.

Oibríonn Dan Horan, Ceannaire 
Corpacmhainne An FAI, go dlúth le 
foireannacha Phoblacht na hÉireann na bhFear 
agus na mBan, mar sin tá fhios aige go maith 
cén chaoi imreoirí a réiteach le go mbeidh 
siad i mbarr a maitheasa agus iad ag imirt ar 
an bpáirc. Is duine dena saineolaithe sa Treoir 
seo é Dan, chomh maith le Mark Evans agus 
Ellen Roche atá ard-scil acu agus iad cáilithe 
mar saineolaithe cothúcháin agus mar bhia-

eolaithe agus chuir 
siad rogha leathan 
de bhricfeastaí, 
lóin, dinnéir agus 
sneaiceanna ar fáil.

Duine tábhachtach eile ná 
David Steele, atá mar Phríomh-chócaire ag 
foireannacha na hÉireann, agus is é a réitigh 
chaon cheann dena miasanna iontacha atá 
sa Treoir seo. Sa leabhrán, tiocfaidh tú ar 
na comhábhair a bheas ag teastáil agus na 
modhanna cócaireachta a úsáidfear le na 
béilithe a réiteach.

Sa leabhrán freisin tugtar comhairle ar lóin 
scoile sláintiúla, leideanna itheacháin sláintiúla 
agus liosta iomlán de bhianna a chabhróidh 
réim bia cothrom a chruthú dhuit. Mar sin, má 
tá tú ag iarraidh feidhmiú níos fearr agus ithe 
cosúil le peileadóir, seo é an Treoir dhuitse!

Bain taitneamh as!

Mark Scanlon

Comhordaitheoir Náisiúnta an FAI do Pheil i 
Scoileanna agus ag An Tríú Leibhéal
mark.scanlon@fai.ie  

FÁILTE
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health and wellbeing
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cLÁR
ROGHANNA BHRICFEASTA 

SLÁINTIÚIL
Lth 6-17

ROGHANNA LÓIN 
SLÁINTIÚIL

Lth 18-29

ROGHANNA DINNÉIR 
SLÁINTIÚIL

Lth 30-41

SNEAICEANNA 
SHLÁINTIÚILA AGUS 

BLASTA
Lth 42-53

LÓIN SCOILE 
COTHAITHEACHA

Lth 54-55

11 LEIDE LE DO
BHEATHÚ A FHEABHSÚ

Lth 56

CÓFRA PHEILEADÓRA
Lth 57

ITH AR MHAITH LE DO 
LEIBHÉAL ACLAÍOCHTA

Lth 58

DEARADH & STIÚIRIÚ 
EALAÍNE  LE

WWW.JUNIORCREATIVE.IE
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Is Bia-eolaí Spóirt é MARK EVANS atá ag 
obair leis an FAI le feabhas a chuir ar nósanna 
itheacháin agus ar an gcultúr beatha i measc 
na bhfoireannacha Idirnáisiúnta Faoi-aois 

agus Sinsir. 
Bhain sé a chéim BSc amach 

in Eolaíocht Shláinte agus 
Ghníomhaíochta ó COBÁC agus 
a MSc i mBia-Eolaíocht Spóirt ó 
Ollscoil John Moores i Learpholl 
agus is gearr go mbronnfar PhD 
air ó Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath agus é ag fiosrú faoi 

bhealaí nua i dtaobh forbhianna 
cothaitheacha agus taispeáintaisí 

aclaíochta.

Thaispeáin Mark a chuid taighde ag 
comhdháileanna idirnáisiúnta agus bronnadh 
Scoláireacht Pháirtíocht Fhiontair Chomhairle 
Taighde na hÉireann air. Tá taithí roimhe seo 
ag Mark le roinnt mhaith foireannacha spóirt.

RANNPHÁIRTITHE
Tá ELLEN ROCHE ag obair 
le SPAR faoi láthair mar 
Chomhairleoir Bhia-
Eolaíochta.
Tugann sí treoir i dtaobh 
cursaí beatha, rud a 
chabhraíonn le sláinte 
íditheoirí SPAR tríd an 
tionscnamh Roghannna Níos 
Fearr.

Rinne Ellen a cuid staidéir ag COC áit ar bhain 
sí BSc. (Hons) in Eoláiocht Beatha i 2003. Tar 
éis di taighde agus forbairt a dhéanamh i 
dtionscail beatha na hÁstráile, shocraigh sí 
tuilleadh staidéir a dhéanamh le bheith ina 
bia-eolaí ag Ollscoil Cheannchathartha Leeds. 
Tá go leor taithí ag Ellen mar bhia-eolaí agus í 
ina ball gníomhnach de Institiúid Cothú agus 
Bia-eolaíocht na hÉireann. D’oibrigh sí mar 
bhia-eolaí ospidéil faoin FSS le roinnt blianta, 
ag cabhrú le h-othair theacht as thinnis 
éagsúla. I 2011 bhunadh Ellen Nutri Vive, 
comhairleoireacht beatha a spreagann cliaintí 
athraithe saoil a dhéanamh atá riachtanach 
le aidhmeanna pearsanta a bhaint amach, sé 
sin sláinte fhadtéarmach. Tá suim mhór aici i 
mBeatha Spóirt agus tá sí ag obair faoi láthair 
le roinnt mhaith foireannacha spóirt.  

BSc. Nutr Sci, PG Dip Diaitéiticí
Bia-eolaí Cláraithe & Saineolaí Cothúcháin 
Cliniciúil
MINDI 

Tá 12 bliain caite ag DAVID STEELE 
mar Chócaire Fhoireann Sinsir na 

bhFear. Réitíonn agus pleanálann 
sé na bia-chláir a theastaíonn 
ag baile agus thar lear. Bhain 
sé amach a chuid cáilíochtaí 
ó DIT, Sráid Chathal Brugha. 
Tá 38 bliain caite aige mar 
chócaire agus is é an príomh 

chócaire ag Óstán an Maldron, 
Aerphort Bhaile Átha Cliath. 

Dhearadh agus réitigh David bia-chláir do 
go leor foireannacha spóirt a chuaigh le 
riachtanaisí beathú a gcuid bia-eolaithe. Tá 
suim mhór aige béilithe a dhearadh agus a 
réiteach nach gcailleann a mblas.

Príomh Chócaire

Is é DAN HORAN Ceannaire 
Aclaíochta do Pheil Idirnáisiúnta 

ag an FAI. Tá céim aige i 
dTráchtáil ó COBÁC, MSc 
i Staidéar Riaracháin ó 
Choláiste Bhostún, MSc in 
Eolaíocht Aclaíochta agus 
Sláinte ó Ollscoil Bhristol, agus 

MSc in bhFisiteirpe ó Ollscoil 
Bhanraíon Margeret, Dún Éadain.

Tá taithí 10 mbliana aige le 
Foireanneacha Idirnáisiúnta san FAI 
mar Chairt-Fhisiteirpeach agus mar 
Thraenálaí Aclaíochta. Tá sé mar 
Cheannaire Aclaíochta ar Fhoireann 
Sinsir na bhFear ó mhí na Samhna 
2013. Tá go leor taithí aige sa 
tionscal aclaíochta corparáideach 
agus trádálach, agus i gcleachtas 
fhisiteirpe phríobháideach le 15 
bliain.
Bíonn sé ag léachtóireacht in IT 
Cheatharlach faoi Eolaíocht Spóirt, Teiripe 
Aclaíochta agus Athbhunú Spóirt chomh 
maith le MSc i gcláracha céime Spreac agus 
Oiriúnú.

BCOMM, MSc Admin, MSc Eolaíocht 
Aclaíochta & Sláinte, MSc Cairt-Fhisiteirpe, 
MISCP

MSc, SENr
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bricfeasta!
Tá sé in am 
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bricfeasta!
Tá sé in am 

Is béilí an-tábhachtach é an bricfeasta mar 
go mbíonn tionchar aige ar an gcaoi a 
n-itheann muid don chuid eile den lá.

Botún a dhéanann peileadóirí óga go minic 
ná breith ar an ngránach bricfeasta lán le 
siúcra agus gan tada a ithe ach é roimh dhul 
chun na scoile. Fágann sé seo go mbeidh 
ocras orthu tamall ghairid ina dhiadh sin 
agus gur m’fhéidir nach roghnóidh said an 
bia ceart am lóin.

Botún eile a dhéantar go minic ná gan 
aon bhricfeasta a ithe; sin fadhb mar nach 
mbeidh an oiread sin fuinnimh agat níos 
deireanaí le traenáil dhian a dhéanamh. 
Ba cheart próitéin (uibheacha, bainne, 
iógart) agus carbaihiodrátaí le go leor 
snáithíní cothaitheacha  (coirce, torthaí) a 
choinneoidh ag aireachtáil lán thú a bheith 
mar chuid den bhricfeasta.
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Is féidir almóinní 
a choinneál breá úr 
agus blasta go ceann 

bliana ach iad a 
stóráil i gcoimeádán 

aerdhíonach sa 
gcuisneoir
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Seamus Coleman

GRáNóLA
gleoite

COMHÁBHAIR

• 2 spúnóg bhoird ola ráibe/olóige

• 125g meala

• 1 spúnóg tae d’úsc fanaile

• 300g de choirce rollta

• 50g de shíolta lus na gréine

• 100g d’almóinn mionghearrtha

• 4 spúnóg bhoird de shíolta  

   seasamain
• 50g de shíolta puimcíní

• 100g torthaí tirime (rísíní,

   mónógaí, bananaí,

   mangó, úllaí & srl.)

• 50g calógaí chnó cócó

Tá gránóla cosúil le brachán ach go bhfuil cnónna, 
síolta agus torthaí tirime ann, agus go mbácáiltear 
san oigheann é. 
Mar gheall go bhfuil go leor comhábhair lán le 
fuinneamh i ngránóla, is fearr é a ithe ar laethanta a 
mbíonn traenáil nó cluichí ar siúl nuair a bhíonn níos 
mó aclaíocht ar bun.

Is féidir gránóla a mheascadh freisin le iógart nó é a 
chuir i do mhála lóin mar sneaic.

MOLTAÍ LE CÉN CHAOI É 

A ITHE

1. Sciar amháin gránóla le 400ml bainne 

agus caora úra
2. Sciar amháin gránóla le iógart nádúrtha, 

im piseanna talún agus banana amháin 

gearrtha ina phíosaí beaga

an Modh
1. Téigh an oigheann go 150C
2. Measc an ola olóige, an mhil agus an fanaile i mbabhla mór
3. Cuir an chuid eile dena comhábhair ann agus measc go maith iad
4. Aistrigh go cothrom an gránóla nach bhfuil cócaráilte go tráidire bácála nó dhó atá clúdaithe le páipéar bácála  

5. Bácáil ar feadh 30 nóiméad nó go dtiocfaidh dath donnórga air
6. Tóg an gránóla ón tráidire bácála agus fág é le fuarú

9



Shane Duffy
TORTHAÍ
CAOINEOG

COMHÁBHAIR

• 300 millilítear bainne

• 150g Iógart Gréagach/

   nádúrach
• 1x banana
• Péire dhíobh seo a leanas: 

   Glac sútha talúna/fraocháin  

   ghorma/sméara dubha/

   sútha craobh (úr nó reoite)

SIN A DHÓTHAIN

DO BHEIRT PHÁISTE

Sleamhnaíonn an t-am thart an-sciobtha 
maidineacha scoile agus in áit bolg folamh, is fearr i 
gcónaí rud éigin a ithe nó a ól!
Is féidir caoineoga torthaí (smúdaí) a dhéanamh go 
sciobtha agus níl deireadh leis an méid bealaí gur 
féidir iad a réiteach.

Tá neart carbaihiodráití, próitéiní, vitimíní agus 
mianraí sláintiúla iontu lenár gcolainneacha a 
choinneál i mbarr a maitheasa.

an Modh
1. Cuir na comhábhair uilig i bpróiseálaí bia agus measc iad go mbeidh tiús mín ag an meascán.

10
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TORTHAÍ
CAOINEOG
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Tá sútha talúna 
lán le vitimíní agus 

mianraí a chabhraíonn 
athlasadh a laghdú 
tar éis a bheith ag 

aclaíocht

Is foinse maith próitéine é bainne agus cabhraíonn sé linn matáin láidre a bheith againn
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Is bia
cothaitheach agus 

ilúsáide í an ubh. Is 
féidir ubh scrofa nó 

scallta a dhéanamh nó í 
a bhruith agus ba
cheart í bheith i
réim bia chuile

shár-luthchleasaí   



SCROFA
uibheacha

Is príomhbhia ubh scrofa i réim bia 
aon pheileadóir agus ní iontas ar 
bith é sin; tá siad lán le próitéin, 
sailleanna shláintiúla, vitimíní agus 
mianraí.

Julie-Ann Russell

TREOIR ITHEACHÁIN SLÁINTIÚIL NA N-IMREOIRÍ
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SPÍOSRACH 

Tá leibhéal árd 
vitimín A i dtrátaí, 
rud a chabhraíonn 
linn craiceann agus 

súile shláintiúla 
bheith againn

COMHÁBHAIR
• 1 oinniún, mhionghearrtha
• 1 sillí dearg, mionghearrtha
• 15g chorizo, mhionghearrtha• 5g ime
• 3-4 ubh
• 50ml bainne
• 30g trátaí, mionghearrtha

DÓTHAIN DO BHEIRT PHÁISTÍ

an Modh
1. Téigh im ar an bpanna. Cuir ann na hoinniúin, 

an sillí agus an chorizo

2. Gread na huibheacha i mbabhla go dtí nach 

mbeidh aon chuid trédhearcach fágtha, ansin 

cuir bainne ann agus gread arís é ar feadh 30 

soicind

3. Cuir na huibheacha ar an bpanna, á meascadh 

go mbeidar scrofa

4. Cuir na trátaí ar an bpanna ar feadh 30 soicind 

agus ansin cuir na huibheacha scrofa ar phláta

5. Ith le canda amháin tósta mhin chaiscín é 



BRADÁN
UIBHEAGÁN

TREOIR ITHEACHÁIN SLÁINTIÚIL NA N-IMREOIRÍ

Challum O’Dowda

DEATAITHE
AN Modh
1. Bris na huibheacha isteach i mbabhla agus gread go dtí nach mbeidh aon chuid trédhearcach fágtha
2. Téigh im ar an bpanna go mbeidh sé leáite. Dóirt isteach na huibheacha agus cócaráil iad go mbeidh an bun 
socraithe agus teann
3. Cuir an chuid 
neamhchócaráilte den 
uibheagán i lár an phanna le go gcócaráilfidh sé níos sciobtha.
4. Cuir an bradán deataithe i lár an uibheagáin agus 
cócaráil ar feadh 30 soicind
5. Tóg an panna den teas agus cuir ar phláta é. Cuir cáis feta agus trátaí (más maith leat) air

COMHÁBHAIR

• 3 ubh
• Salann agus piobar

• 5g im neamhshaillte

• 40g bradán deataithe (mionghearrtha)

• cáis feta, trátaí (más maith leat)

DÓTHAIN DO BHEIRT
14



Ceann dena buntáistí 
a bhaineann le 
huibheacha na an 
méid bealaí atá ann 
iad a chócaráil agus an 
méid barráin gur féidir 
a chuir leo, mar sin ní 
bheidh siad leadránach 
go deo. Is sampla 
eile é an uibheagán 
bradán deataithe seo 
de bhricfeasta sláintiúil 
len ithe ar lá scíth. Is 
féidir rudaí a choinneál 
suimiúil ach na barráin 
a athrú.

TREOIR ITHEACHÁIN SLÁINTIÚIL NA N-IMREOIRÍ
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 Tá go leor 
sailleanna 

omega-3, atá 
go maith do 

chroí sláintiúil, 
i mbradán
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Cuireann leite tús 
maith leis an lá agus 
is bricfeasta coitianta 
ag peileadóiri 
iomráiteacha é. Tá leite 
árd i carbaihiodráit agus 
i snáithín cothaitheach 
chun fuinneamh 
seasmhach a sholáthar 
i rith na maidne, agus 
nuair a chuirtear bainne 
leis is bia ardphróitéine 
é. An chéad chéim a 
mholtar do pheileadóirí 
óga a dteastaíonn uatha 
cothú níos fearr a fháil 
ná leite a chur in áit 
bricfeasta de ghránaigh 
siúcra. Ní gá go 
mbeadh leite ina bhia 
leamh ar chor ar bith 
mar go bhfuil an oiread 
sin barráin ar fáil chun é 
a dhéanamh blasta.
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LEITE BREÁ FOLlÁIN

an Modh
1. Cuir min choirce i sáspan agus cuir isteach an bainne. 
Téigh é ag teas measartha go dtí go dtosaíonn sé ag 
fiuchadh agus ansin ísligh an teas go dtí suanbhruith. 
Cócaráil ar feadh 5-6 nóiméad nó go mbeidh tú sásta 
leis an tiús a theastaíonn uait. Measc an leite ó am go 
h-am ionas nach ngreamódh sé don phota
2. Is féidir níos mó min choirce a chuir ann má 
theastaíonn uait é a bheith níos tiubhaigh, nó níos mó 
bainne má bhíonn tú ag iarraidh leite tanaí
3. Nuair a thagann an leite chuig an tiús a thastaíonn, 
aistrigh go dtí babhla é agus fáisc an mhil ar uachtar an 
leite breá folláin

Tá go leo
r 

snáithíní
 

cothaith
eacha 

i min choirc
e, 

rud a 

choinnío
nn ag 

aireachtá
il lán 

thú níos
 faide 

Glenn Whelan
COMHÁBHAIR
• 50g min choirce
• 350ml bainne (bearrtha/
   leathbhearrtha/bainne ramhar)
• Barrán meala  

DON UACHTAR
• Cuir isteach 100g fraocháin 
ghorma, 50g iógart nádúrtha agus  
lán glaice de shíolta lus na gréine
• Cuir isteach 100g sútha craobh 
agus lán spúnóg boird de im 
píseanna talún
• Cuir isteach 1 úll grátáilte, lán 
glaice de rísíní agus lán spúnóg 
boird de chainéal
• Cuir isteach 1 de chíobhaí 
mionghearrtha, 50g de mhangó 
agus 1 páiseog fruit

DÓTHAIN DO BHEIRT PHÁISTÍ
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tá sé in am
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lóin!
tá sé in am

Is minic gurb é an lón an 
príomhbhéile deiridh a bhíonn ag 
peileadóirí óga sula a dtéann siad 
amch ag traéináil, dá bhrí sin tá sé 
an-tábhachtach cabhrú leo chun 
ullmhú agus an bia is fearr a bheith 
ite acu.

Bíonn carbaihiodráití ina 
bpríomhfhoinse fuinnimh le linn 
seisiún traenála, mar sin bí cinnte 
go mbíonn rogha sláintiúil, ar nós, 
prátaí, prátaí milse, rís donn, quinoa, 
cúscús agus pasta san áireamh.

An lá nach mbíonn tú ag traenáil, 
laghdaigh an méid carbaihiodráití 
stáirsiúla a chuireann tú i do bhosca 
lóin agus méadaigh an méid torthaí 
agus glasraí!

19



sicínMOZZARELLA

Tá an béile seo thar 
cionn mar lón lá scíth; 
tá leibhéal árd próitéine 
ann agus leibhéal íseal 
carbaihiodráite, le 
glasraí ina áit. Is oideas 
sciobtha agus éasca le 
leanacht é seo, agus 
is féidir aon chuid nár 
itheadh a thabhairt ag 
an scoil in áit an gnáth 
cheapaire cáis agus 
liamháis!
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I SÚ

Bíonn baol 
níos lú bheith 

tinn má 
itheann tú 

glasraí, rud a 
choinneoidh 
ar an bpáirc 

thú!

Cabhraíonn
an próitéin 

atá i sicín linn 
caoi a chuir ar 
ár matain tar 
éis aclaíocht a 

dhéanamh



sicínMOZZARELLA

COMHÁBHAIR
• 4 brollach sicín gan craiceann• 1 crúsca anlann trátaí marinara• 50g cáis mozzarella
• 1 tsp. basal triomaithe
• 1 tsp. peirsil triomaithe
• 1 tsp.oragán
• 1 tsp. tarsann Iodálach
• 1 tbsp. ola olóige
• 1kg de ghlasraí (puimcín imchnó,   meacan bán, piobair, agus araile)

DÓTHAIN DO SHEISEAR

Stephanie Roche
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I SÚ TRÁTAÍ
an Modh
1. Measc luibheanna agus ola olóige le chéile i 

mbabhla.

2. Clúdaigh gach taobh den sicín leis an 

meascán agus téigh an oigheann roimhré go dtí 

190C

3. Téigh friochtán mór ar theas measartha agus 

cuir air an sicín, frioch an dá thaobh ar feadh 3 

nóiméad

4. Cuir an anlann trátaí marinara ar an 

bhfriochtán agus croith an cháis marinara ar 

gach filléad sicín

5. Cuir glasraí ar thráidire agus croith beagán 

den ola olóige orthu, cócaráil san oigheann iad 

ar feadh 10-15 nóiméad

6. Fág an sicín ar an bhfriochtán go mbeidh sé 

cócaráilte tríd ar fad

7. Riar an sicín ar leaba glasraí rósta

8. Riar le slisne amháin aráin
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Wes Hoolahan

bradán
TERIYAKI

Tá an béile seo lán le próitéin, carbaihiodráitíbia saill 
sláintiúil agus frithocsaídeoir agus an-bhlasta freisin. 
Ní itheann go leor lúthchleasaithe a ndóthain éisc mar 
sin ba cheart dhóibh iarracht ar a laghad 1-2 bhéile 
éisc a ithe in aghaidh na seachtaine. Ba cheart glasraí 
a roghnú don suaithfhriochadh atá dathanna difriúla 
orthu (piobair dearga, brocailí, oinniúin agus araile.) 
Mar gheall go bhfuil núdail san oideas seo, is lón nó 
dinnéar maith do lá thraenála é.

an Modh
1. Téigh rud beag ola olóige sa bpanna, cuir gáirleog agus sillí leis agus téigh ar feadh 30 soicind

2. Cuir na súanna soighe agus líoma ann agus measc. Ansin cuir an tsíoróip mhailpe leis agus cócaráil ar feadh 1-2 nóiméad
3. Cuir an bradán agus na glasraí sa bpanna4. I bpanna eile, cuir na núdail in uisce fiuchta ar feadh 4-5 nóiméad

5. Fág an bradán ar an bpanna go mbeidh sé cócaráilte tríd ar fad
6. Riar an bradán agus na glasraí thar leaba núdail

COMHÁBHAIR

• 2 filléad bradáin

• 2 sciar de núdal 

   lánchruithneachta

• Paicéad de ghlasraí 

   suaithfhriochta

• 4-5 tbsp. anlann soighe

• Sú líoma amháin

• 1 sillí beag
• 1 tbsp. síoróip mhailpe

• 1 ionga gairleoige, gearrtha 

   ina phíosaí beaga

• 1 tbsp. ola seasamain

DHÁ FHILLÉAD BEAG = DHÁ 

SCIAR DO PHÁISTÍ
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TERIYAKI
Tá go leo

r 

carbaihio
dráit, 

an príom
h 

fhoinse 

fuinnimh agus 

muid ag imirt 

peile, i n
údail
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Tá go leor 
seiléiniam i 

dtúinnín, rud 
atá tabhachtach 
d’fhéidhmiú 

imdhíonachta, 
don ghruaig 
agus d’ingne
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Má ghortaítear 
muid, cabhróidh 
sé linn caora 
fíniúna a ithe 
le biseach a 
bheith orainn 
níos sciobtha



TUINNÍN
SAILÉAD

Síleann go leor 
daoine go bhfuil 
sailéidí leadránach 
mar go bhfuil siad 
ró bhunúsach 
agus nach bhfuil a 
ndóthain blas orthu, 
ach nuair a réitítear 
ar an mbealach ceart 
iad is féidir leo a 
bheith blasta agus 
cothaitheach. Freisin, 
tá siad sciobtha le 
réiteach agus is féidir 
baisceanna mhóra a 
dhéanamh ag an am 
céanna agus iad a 
stóráil sa gcuisneoir 
len úsáid arís. Rogha 
don lón nó don 
dinnéar lá scíth
éigin.

TREOIR ITHEACHÁIN SLÁINTIÚIL NA N-IMREOIRÍ
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Louise Quinn

AN Modh

1. Cuir na caora fíniúna, an 

oinniún dearg, an piobar 

dearg, leitís, oragán, cáis feta i 

mbabhla mór

2. Draenáil an tuinnín agus cuir 

sa mbabhla é. Measc go maith

3. Croith steall bheag den 

bhlastán balsamach air agus 

measc arís é

4. Riar le sliseog arán 

lánghráin é

COMHÁBHAIR
• 2 channa tuinnín (i sáile)
• 200g caora fíniúna gan síolta,    gearrtha ina dhá leith
• 1 oinniún beag dearg, mionghearrtha• 1 cúcambar, mionghearrtha• 1 piobar dearg, mionghearrtha• 75g cáis feta, ina phíosaí beaga• 1 mála leitís oigheargheal

• 60ml blastán balsamach
• 2 tbsp. oragán mionghearrtha   (úr/tirim)

DÓTHAIN DO CHEARTHAR
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LE FATAÍ 
MILIS

Is rogha eile 
iontach iad seo 
seachas na gnáth 
bhurgair a thugann 
tú leat ó bhialainn 
sciobtha; ag úsáid 
feoil gan mórán 
geire, borrógaí 
lánchruithneachta 
agus fataí milis 
rósta le é a 
dhéanamh chomh 
cothaitheach agus 
is féidir.

Is féidir do bhurgar 
a chuir in oiriúint 
dhuit fhéin le 
barráin cosúil le 
ubh, abhacád, 
liamhás agus 
piobair. Is dinnéar 
foirfe é seo tar éis 
traenáil.

Is foinse
mhaith de 

vitimín A fataí 
milis, atá go 

maith d’amharc 
na súl 

Tá go l
eor 

próitéi
n i 

mburgai
r baile

, 

rud a cha
bhraío

nn 

lenár 
gcuid 

matáin t
heacht

 

chucu 
fhéin



TREOIR ITHEACHÁIN SLÁINTIÚIL NA N-IMREOIRÍ

LE FATAÍ 
MILIS

BURGAIR 

AN Modh

1. Téigh an oigheann roimh ré 

go 190C

2. Leag dingeanna fataí milis 

ar an trádaire agus cuir steall 

bheag ola olóige orthu,agus cuir 

san oigheann iad.

3. Buail an ubh agus cuir an sillí 

agus an taos ghairleoige ann

4. I mbabhla mór, measc an 

mhairteoil neamhgheireach leis 

an oinniún dearg

5. Cuir an meascán uibheach 

sa mbabhla mór agus déan 5 

bhurgar as an meascán seo.

6. Cuir na burgair ar thrádaire 

bácála agus cuir san oigheann 

iad ar feadh 20 nóiméad

7. Bácáil na fataí milis go mbeidh 

siad bog

COMHÁBHAIR
• 500g mionfheoil mhairteola neamhgheireach• 1 ubh
• 2 tsp. taos sillí
• 2 tsp. taos gairleoige
• 1 oinniún dearg, mionghearrtha• 4 fataí milis, gearrtha ina ndingeanna• 1 tbsp. ola olóige
• 5 borrógaí lánchruithneachta

A DHÓTHAIN DO CHÚIGEAR 27

Darren Randolph



FRITTATA
FATAÍ

COMHÁBHAIR

• 200g fataí
• 6 ubh
• 1 oinniún
• 40g cáis chéadair

• 1 tbsp. ola olóige

A DHÓTHAIN DO THRIÚR

Is corr eile ar ghnáth bhéile uibheach iad 
na frittataí, ag cuir tuilleadh fataí ann agus 
ag méadú an méid carbaihiodráití atá ann. 
Cialaíonn sé seo gur féidir leat é a ithe 
roimh nó in ndiaidh traenáil le thú fhéin a 
líonadh le fuinneamh.

AN Modh
1. Téigh an oigheann go 190C agus téigh uisce i bpota freisin. Cuir na fataí ann agus nuair a thosóidh an t-uisce ag fiuchadh, bruith na fataí ar feadh 5 nóiméad2. Fad is atá na fataí ag bruith, téigh an ola olóige i bpanna OIGHEANNDÍONACH agus cuir an oinniún ann agus cócaráil go mbeidh sé bog

3. Measc na huibheacha agus an cháis i mbabhla
4. Dóirt na huibheacha thar an oinniún agus cuir na fataí leis 
5. Cuir an panna san oigheann ar feadh 5 nóiméad nó go mbeidh an ubh cócaráilte tríd ar fad
6. Tóg amach as an oigheann é agus gearr ina ndingeanna é

28
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Leanne Kiernan



FATAÍ
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TREOIR ITHEACHÁIN SLÁINTIÚIL NA N-IMREOIRÍ

Líonaíonn fataí thú
agus tá go leor 

carbaihiodráit iontu a 
chabhraíonn linn theacht 

chugainn fhéin
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AM DINNÉIR!
TÁ SÉ IN 
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AM DINNÉIR!
TÁ SÉ IN 

Is féidir leis a bheith an-deireanach sa tráthnóna 
faoin am a bhíonn tú ag baile ó thraenáil agus 
b’fhéidir nach mbeadh dinnéar mór uait, ach 
tá sé riachtanach ithe tar éis traenáil mar go 
gcabhraíonn sé linn theacht chugainn fhéin. 
Mura dtagann muid chugainn fhéin i gceart ní 
bheidh muid in ann imirt go barr ár maitheasa 
an lá dár gcionn. Tá 3 pháirt thábhachtach i 
dteacht chugainn fhéin:

Cneasú – Próitéin le matáin a bhfuil damáiste 
déanta dhóibh a chneasú  

Athstórú – Teastaíonn níos mó carbaihiodráití 
óna matáin le a gcuid fuinnimh a athstórú

Ath-hiodráitiú – Cuireann muid alais agus 
muid ag traenáil; caithfidh muid uisce a ól le 
ath-hiodrátáil

Lean an 3 chéim seo tar éis traenáil agus 
aithreoidh tú thar cionn an lá dár gcionn!

31



GLAS
CURRAÍ

Cabhraíonn taos curraí béilithe 
Téalannach a réiteach go 
sciobtha, rud a chialaíonn 
nach gá bia a fháil ó bhialainn 
sciobtha i lár na seachtaine. Is 
féidir breis rís a chuir leis an 
mbéile má bhí traenáil agat an 
lá sin.

32
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James McClean
TÉALANNACH

COMHÁBHAIR

• 5 bhrollach sicíne gan cnámha, mionghearrtha

• 200g fataí, mionghearrtha

• 100g pónairí glasa

• 2 phiobar dearg, mionghearrtha

• 1 oinniún, mionghearrtha

• 1 tbsp. taos curraí glas Téalannach

• 1 ionga gáirleoige

• 400ml canna bainne cnó cócó

• 1 tbsp. ola olóige

A DHÓTHAIN DO SHEISEAR

Modh
1. Bruith na fataí in uisce i bpanna go mbeidh siad bog, agus cuir na pónairí leis i ngar don deireadh
2. Téigh ola olóige i wok agus cuir ann an gháirleog agus téigh ar feadh 30 soicind3. Cuir ann an taos curraí agus an bainne cnó cócó agus lig dhó suanbhruith4. Cuir ann an sicín agus cócaráil é go mbeidh sé cócaráilte tríd

5. Ansin cuir na fataí agus na pónairí leis



CURRAÍ
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Agus tú ag
gearradh oinniúin, 
is fearr an fréamh 
a fhágáil orthu le 
athlasadh súl a 

theachaint

TÉALANNACH



AOIRE
PÍOG AN

COMHÁBHAIR
• 500g mionfheoil 
   uaineola
• 1 oinniún mór, 
   mionghearrtha
• 3 mheacan dearg, 
   mionghearrtha
• 2 tbsp. purée trátaí
• 500ml stoc mairteola
• 500g fataí, 
   mionghearrtha
• cnap ime
• 250g píseanna reoite
• braon bainne
• 1tbsp. ola olóige

A DHÓTHAIN DO 
CHÚIGEAR

Mar gheall ar na fataí atá sa mias seo, tá sé foirfe roimh thraenáil 
nó an oiche roimh chluiche, le bheith cinnte go mbeidh do 
dhóthain fuinnimh agat imirt chomh maith agus is féidir leat agus 
cabhrú le d’fhoireann buachtáil!

Katie McCabe
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AN Modh

1. Téigh an oigheann go 190C roimh ré

2. Téigh an ola olóige ar phanna. Cuir 

ann na meacna dearga agus an oinniún. 

I bpota eile bruith na fataí go mbeidh 

siad bog.

3. Cuir ann an t-uaneoil agus 

an stoc ann agus cócaráil go 

mbeidh sé donnaithe

4. Cuir ann an purée trátaí 

agus cócaráil ar feadh 20 

nóiméad. Brúigh na fataí 

le cnap ime agus braoinín 

bainne

5. Cuir ann na píseanna 

agus aistrigh go mias 

oigheanndíonach é

6. Leath na fataí brúite ar a 

bharr

7. Cócaráil ar feadh 20-25 

nóiméad nó go mbeidh an 

barr donnaithe
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Is foinse
maith de vitimín 

A meacna 
dearga, a 

chabhraíonn le 
amharc na súl, 
a chabhróidh na 
pasanna fada 

sin a
dhéanamh 
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Cuireann
oragán agus 

basal blas iontach 
ar mhiasanna 

Iodálacha, agus 
cuireann lus an 
choire go mór le 
blas mhiasanna 
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LE RÍS
Bolognese

Is dinnéar coitianta é 
Bolognese in Éirinn cheana 
fhéin; tá feoil, glasraí agus 
carbaihiodráití stáirsiúla 
ann a chabhraíonn leis na 
riachtanaisí uilig a bhíonn 
ar pheileadóirí. Is béile 
an-mhaith é len ithe tar éis 
traenáil nó cluichí le cabhrú 
leat theacht chugat fhéin. 

AN Modh

1. Cuir pota domhain ar theas 

réasúnta te agus cuir lán 

spúnóg bhoird d’ola olóige ann

2. Cuir an oinniún, na meacna 

dearga, an soilire agus an 

gháirleog ann agus cuir ag 

friochadh ar feadh 10 nóiméad 

3. Cuir ann an mionfheoil agus 

cócaráil ar feadh 5 nóiméad go 

mbeidh sé donnaithe 

4. Cuir ann an basal, an oragán 

agus an sillí agus tabhair chun 

suanbhruith é. Clúdaigh le clár 

é agus cócaráil ar feadh 1-1 ½ 

uaireanta a’ chloig

5. Cócaráil an rís mar a deir sé 

ar an bpaicéad

6. Riar an Bolognese ar rís agus 

cuir cáis Parma leis

Daryl Horgan

COMHÁBHAIR
• 500g mionfheoil mairteola (gan mórán geire)• 2 channa trátaí pluma
• 2 oinniún meanmhéide, mionghearrtha• 2 chraobh soilire, mionghearrtha• 2 meacan dearg mionghearrtha• 2 ionga gáirleoige
• 400g rís donn
• 1 tbsp. basal
• 1 tsp. oragán triomaithe
• 1 sillí dearg, mionghearrtha
• lán glaice de cháis Parma
• 1 tbsp. ola olóige

A DHÓTHAIN DO SHEISEAR PHÁISTÍ
37



COMHÁBHAIR
• 1kg fataí/fataí milis
• 700g meascán d’iasc
   (bradán, trosc, cadóg)
• 400ml bainne
• 25g im
• 25g plúr
• cnap ime
• Braon bainne
• 4 scailliún
• Lán glaice píseanna 
• Lán glaice arbhar milis
• Crothán cáis chéadair

A DHÓTHAIN DO CHÚIGEAR

éisc
píog

Is rogha iontach é 
an pióg éisc seo do 
lá thraenála. Riar an 
béile seo le saileád 
glas úrbhriosc le 
haghaidh spreagadh 
breise cothaitheach.

Aine O’Gorman

TREOIR ITHEACHÁIN SLÁINTIÚIL NA N-IMREOIRÍ

Grapes are xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx.

AN Modh

1. Téigh an oigheann go 200C roimh ré. Bruith fataí go mbeidh 

siad bog agus brúigh iad (cuir cnap ime agus braon bainne leis)

2. Cuir an t-im agus an plúr ar phanna eile agus téigh go 

mbeidh an t-im leáite. Gread bainne isteach ann de réir a chéile 

agus cócaráil ar feadh 5 nóiméad go mbeidh sé tiubhaithe. 

3. Cuir ann an meascán éisc, arbhur milis agus na píseanna agus 

aistrigh go mias oigheanndíonach é. Cuir na fataí ar bharr an 

mheascáin le spúnóg agus croith rud beag cáis chéadair air

4. Cócaráil ar feadh 25 nóiméad nó go mbeidh sé donnaithe

          38   
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Tá ceimiceáin 
planda cumhachtacha 

in arbhur milis a 
dtugtar lutein agus 
zeaxanthin orthu 

agus spreagann siad 
amharc
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Tá pónairí 
dhuanacha 
dhearga lán 
le próitéin 
ghlasrach, 
foinse thar 
a bheith 

maith mura 
n-itheann
tú feoil

Tá go leo
r 

snáithín
, 

vitimíní 
agus 

mianraí i
 rís 

donn
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carne
chiLli con
COMHÁBHAIR

• 500g mionfheoil mairteola 

• 2 channa trátaí mionghearrtha

• 1 canna pónairí dhuanach  

   dearga
• 400g rís donn

• 500g iógart nádúrach

• 2 oinniún meánmhéide, 

   mionghearrtha

• 2 ionga gáirleoige, brúite

• 2 mheacan dearg, 

   mionghearrtha

• 2 chraobh soilire, mionghearrtha 

• 2 phiobar dearg, mionghearrtha

• 1 tsp. púdar sillí

• 1 tsp. cumín

• 1 tsp. cainéal

• 1 tsp. lus an choire (tirim)

• 1 tbsp. ola olóige

A DHÓTHAIN DO

CHÚIGEAR NÓ SEISEAR

Is mias ilúsáide é sillí gur féidir a athrú ag braith 
ar a raibh tú ag traenáil an lá sin nó ná raibh. Má 
rinne tú traenáil dhian ith le rís é nó má thóg tú 
lá saor d’fhéadfá é a ithe le iógart nádúrtha agus 
sailéad. 

AN Modh
1. Téigh an ola olóige i bpota domhain. Cuir ann na glasraí mionghearrtha, púdar sillí, cumín agus an cainéal. Cócaráil ar feadh 7 nóiméad

2. Cuir ann na pónairí duanacha agus canna amháin uisce. Measc agus ansin cuir ann an mairteoil3. Téigh go mbeidh sé bruite agus ansin suanbhruith ar feadh uair an chloig é
4. Cócaráil an rís mar a deir sé ar an bpaicéad agus riar le sillí é 5. Riar iógart nádúrach ar an taobh

41
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John O’Shea
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TÁ SÉ IN AM
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SNEAICE!
TÁ SÉ IN AM

Tá goile i bhfad níos lú ag páistí ná mar 
atá ag peileadóirí fásta, mar sin tá trí 
phríomh bhéile tábhachtach chuile lá 
ag teastáil, le 2-4 sneaic idir bhéilithe 
ag braith ar an méid gníomhaíochta a 
dhéanann siad.

Tá sneaiceanna baile m.sh. arán banana 
nó maróg chia níos cothaitheach 
ná brioscaí nó cácaí milis. Nuair a 
réitíonn tú béilithe ag baile is féidir leat 
comhábhair níos sláintiúla a roghnú a 
fheabhsóidh do shláinte ina iomlánáine.

Tá neart smaointí do sneaiceanna anseo 
a chabhróidh leat neart fuinneamh a 
bheith agat agus tú ag traenáil, agus 
imirt go barr do mhaitheasa lá a bhíonn 
cluiche ann.

Má roghnaíonn tú sneaiceanna 
shláintiúla cuirfidh sé go mór leat theacht 
chugat fhéin tar éis luthchleasaíocht a 
dhéanamh.
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ARÁN

COMHÁBHAIR

• 300g min choirce rollta

• 2tsp. sóid aráin

• 500g iógart nádúrach

• 3tbsp. síolta meascaithe

Is athrú iontach é an t-arán 
seo ó do ghnáth bhuilín 
stiallta, mar go bhfuil an 
mhaitheas ar fad ó choirce 
agus iógart nádúrtha ann. 
Is féidir cnónna agus torthaí 
triomaithe a chuir leis le é a 
dhéanamh níos blasta fós.

45
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AN Modh
1. Cuir na comhábhair uilig i mbabhla meascála 
2. Cuir ar thrádaire bácála é agus bácáil ag 190C ar feadh uair an chloig3. Cuir subh nó mil & araile air agus riar 

Karen Duggan

DONN
BAILE



COMHÁBHAIR
• 2 banana
• 90g min choirce
• 250ml bainne
• 3 ubh agus 2 ghealacán 
   uibhe
• 1 tsp. púdar bácála

bLASTA
banana

Is féidir le arán banana 
a bheith mar chuid de 
réim bhia shláintiúil, 
go háirid nuair a 
dhéantar ag baile é 
le comhábhair folláin 
agus cothaitheach 
díreach cosúil leis 
an arán banana seo. 
Smear roinnt im phis 
thalún air agus beidh 
sneaic iontach agat a 
choinneoidh ag imeacht 
thú go dtí an chéad 
bhéile eile.

Robbie Brady
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ARÁN

AN Modh

1. Brúigh an 2 bhanana go 

mbeidh siad ina mbrúitín

2. Cuir leis na comhábhair 

eile é

3. Measc le chéile go mbeidh 

sé mín

4. Aistrigh go trádaire bácála 

é agus bácáil ag 190C ar 

feadh uair an chloig
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Scaoiltear an 
siúcra a bhíonn i 
mbananaí amach 
go mall, rud a 

thugann níos mó 
fuinnimh dhuit 
thar thréimhse 

níos faide



MÍLSEOG
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Tá cailciam i 
dtáirgí déiríochta 
atá riachtanach le 
haghaidh cnámha 

agus fiacla 
folláine

SHEACLÁID 
AGUS CHIA



MÍLSEOG

Tá go leor snáithín i mílseog Chia a chabhraíonn 
leis an gcóras díleá gluaiseacht go rialta. Ní itheann 
80% de pháistí na hÉireann a ndóthain snáithín 
agus dhá bhrí sin tá an sneaic shláintiúil seo in ann 
cabhrú leo snáithín a ithe. Is foinse iontach iad síolta 
Chia de shailleanna ALA Omega 3 atá riachtanach 
le haghaidh gnáth-fhás agus fhorbairt pháistí.
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AN MoDh
Cuir na comhábhair ar fad i gcrúiscín beag, dún an claibín agus croith go maith é go mbeidh na comhábhair ar fad meascaithe go maith. Cuir sa gcuisneoir é ar feadh ar a laghad 3 uair a’ chloig, nó níos fearr fós thar oíche. Croith nó measc le spúnóg arís é. Riar le roinnt torthaí más maith leat.

COMHÁBHAIR

• 100ml bainne

• 4 tsp. síolta chia meilte 

• 1/2 tsp. meala

• 1 tsp. cacó / púdar cócó

A DHÓTHAIN DO DHUINE 

AMHÁIN

SHEACLÁID 
AGUS CHIA

Niamh Fahey



IÓGART 
GRÉIGEACH 

LE GRÁNOLA  
AGUS MIL
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Is fearr
torthaí cosúil le 
caora a níochán 

díreach sula 
n-itheann tú iad, 
fanann siad úr 
níos faide an

chaoi sin



IÓGART 
GRÉIGEACH 

LE GRÁNOLA  
AGUS MIL

Tá a dhá oiread próitéine 
i iógart Gréigeach is 
atá i gcinealacha eile, 
rud atá tábhachtach do 
bhuachaillí agus cailíní 
atá ag fás. Is féidir é 
seo a ithe mar sneaic 
shláintiúil ag aon am den 
lá agus coinneoidh sé 
sona sásta thú.
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COMHÁBHAIR

• 250g Iógart Gréigeach

• 60g gránola

• fáisce beag meala

• 100g sútha craobh

A DHÓTHAIN DO BHEIRT 

PHÁISTÍ

Shane Long



CÁIS TÍ
Ba cheart do pheileadóirí sneaic a ithe sula dtéann siad a chodladh mar go 
gcabhraíonn sé le theacht chucu fhéin na matáin fad is atá tú i do chodladh. Is 
rogha iontach é cáis tí agus is féidir é a athrú de réir mar a thaitníonn leat fhéin. Cuir 
tuilleadh torthaí, im piseanna talún, síolta nó cnónna leis an oideas.
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PRAISEACH

COMHÁBHAIR
• 1 pota cáis tí
• 100g sútha craobh
• steall bheag meala
• Crothán de mheascán 
cnónna/síolta

A DHÓTHAIN DO BHEIRT

Is foinse
iontach de vitimín 
C iad na sútha 
craobh atá fíor-
thábhachtach le 
haghaidh córas 
imdhíonachta 

láidir

Roma McLaughlin
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PRAISEACH Is foinse iontach de phróitéin tanaí écáis tí
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LÓIN SCOILE COTHAITHEACHA 
Le linn uaireanta scoile itheann páistí an 
triú cuid den méid bia a itheann siad ar an 
iomlán; dá bhrí sin is deis an-mhaith é chun 
an méid de chothú maith agus is féidir a 
chuir sa lón pacáilte dhóibh.
Ith an tuar ceatha: Bíodh sé de aidhm agat 
ar a laghad 2-3 de dhathanna difriúla a 
bheith agat sa mbosca lóin don pháiste, mar 
shampla: piobar dearg, cúcamar glas, pluma 
corcra, agus araile. Dhá mhéid dathanna 
is féidir a bheith sa mbosca, is ea is mó an 
méid vitimíní agus mianraí a gheobhas an 
páiste, rud a chuidíonn le drochshláinte a 
chosc.
Is í an éagsúlacht an eochair: Má bhíonn 
tú ag ithe ceapaire liamháis gach uile lá, 
d’fhéadfadh sé go mbeitheá ag cailleadh 
amach ar go leor cothaithigh eile agus tar 
éis tamaill go n-éireofá tuirseach den bhia 
céanna i gcónaí. Bheadh sé níos fearr an 
líonadh don cheapaire a athrú ó lá go lá, le 
torthaí agus araile, ionas go mbeadh a bhfuil 

sa mbosca lóin cothrom ó thaobh cothaithe 
de agus gan é a bheith leamh.
Is fiú go mór bosca lóin maith a cheanach; 
i gcuid de na boscaí bíonn coimeadáin 
speisialta iontu chun cineálacha éagsúla bia 
a choinneáil ó chéile agus do cheapaire a 
choinneáil tirim!
I rith an deireadh seachtaine, d’fhéadfadh 
tuismitheoirí agus páistí bia a bheadh 
déanta ag baile a ullmhú a bheadh oiriúnach 
don bhosca lóin i rith na seachtaine scoile, 
mar shampla: arán banana nó maróg chia.
Cuir ciarsúir tais sa mbosca le go nglanfadh 
na páistí a lámha tar éis méaróga bia.
Deochanna: Ba chóir do pháistí idir 4-8 
bliain d’aois thart ar 1300ml leacht a ól 
go laethúil. I gcás páistí níos sine idir 
9-13 bliain, theastódh 1500-1700ml sa ló. 
Theastódh deochanna breise ó pháistí a 
bheadh páirteach i ngníomhaíocht dhian ar 
feadh tréimhsí fada, de réir dealraimh.

DÉ LUAIN

Sos:

Oráiste maindairín

Lán glaice 
cnónna* 
neamhshaillte

Uisce

DÉ MÁIRT

Sos:

2 cháca min 
choirce le cáis

Bainne

DÉ CÉADAOIN

Sos:

Creathán bainne
(bainne agus 
sútha talún)

DÉARDAOIN

Sos:

Maidí meacna 
dearga agus 
dip humas

Uisce

DÉ HAOINE

Sos:

Caor fíniúna reoite 
& ciúbeanna cáise 
méid bhosca 
chipíní solais

Uisce

Lón:

Fillteog 
lánchruithneachta, 
tuinnín, cúcumar, 
rud beag maonáis

1 cíobhaí a bhfuil 
purée déanta
dhe le leath 
abhacád

Bainne

Lón:

Pasta na h-oíche 
aréir, sicín 
mionghearrtha, 
anlann de bhunú 
tráta, piobair

Briogún torthaí:
anann, sútha 
talún & aibreog 
thriomaithe

Uisce

Lón:

Béigeal 
lánchruithneachta, 
bradán stánaithe, 
cáis uachtair, leitís

Milseog sheacláid 
agus chia

Uisce

Lón:

2 shliseog 
aráin lánghráin, 
turcaí, tráta

1 Sliseog bheag 
aráin banana

Bainne

Lón:

Póca arán piota, 
slisíní mairteoil 
thanaí,
spionáiste,
arbhar milis

Iógart

Uisce

PLEAN SEACHTAINIÚIL SAMPLACH DON BHOSCA LÓIN SCOILE

*B’fhéidir nach mbeadh cead cnónna a bheith sa seomra 
ranga má bhíonn páiste ann a bhfuil ailléirge orthu leo
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LÓIN SCOILE COTHAITHEACHA 
Carbaihiodráití sláintiúil, ar nós arán 
lánghráin, arán piota, craicear seagail, 
briosca coirce, fillteog, béigeal 
lánchruithneachta nó pasta bruite, 
quinoa nó cúscús. Tugann carbaihiodráití 
fuinneamh i gcomhair imeartha agus 
aclaíochta, chomh maith le cabhrú le 
cumas foghlama sa scoil.

Dhá tháirge déiríochta, ar nós iógart, maidí 
cáise, ciúbanna cáise chéadair, cáis tí nó 
200ml bainne. In Éirinn, ní fhaigheann 1 
i ngach 3 pháiste a ndóthain cailciam i 
gcomhair a gcuid cnámha agus fiacla a 
láidriú. Méadaíonn an gá atá le bianna 
déiríochta ó aois a 9 mar bíonn na cnámha 
ag éirí níos faide agus ag láidriú nuair a 
tharlaíonn ráig fáis ag an aois sin.

Sciar de bhia ardphróitéine, ar nós feoil 
thanaí (sicín, liamhás, slisíní turcaí nó 
fuílleach de mhairteoil rósta i gcomhair 
ceapairí), iasc stánaithe, uibheacha 
cruabhruite, humas nó pota réidh 
le n-oscailt de phónairí bácáilte i 
gcomhair matáin láidre

Ar a laghad sciar amháin de 
thorthaí
– torthaí úra mionghearrtha 
nó smailcíní de thorthaí 
triomaithe.

Ar a laghad sciar amháin 
de ghlasraí nó sailéad
 – beagán sailéad i 
gceapaire, maidí 
de chairéad amh 
nó fleasc de 
anraith baile. 
Cabhraíonn 
torthaí 

agus glasraí chun tinneas a sheachaint 
agus tugann siad go leor fuinneamh dhuit.

Deoch - is fearr cloí le uisce nó bainne. 
Bheadh sú torthaí gan siúcra (100ml mar 
dheoch, gan a bheith comhdhlúite) nó 
coirdial gan aon siúcra sa mbreis, oiriúnach 
freisin. Ba cheart sú torthaí a bheith 
caolaithe le uisce. Bíonn díhiodráitiú ina 
chúis le tuirse agus cuireann sé as don 
chumas aclaíochta. Tá sé riachtanach 
don duine óg bolgam de dheoch éigin 
a ól go rialta i rith an lae, uair a chloig 
roimh chluiche, 100 - 150ml gach 15 - 20 

nóiméad le linn 
cleachtadh agus 

lean ar aghaidh 
ag ól bolgam 
rialta tar éis 
an chluiche.

CURTHA I LÁTHAIR AG 

I MBOSCA LÓIN DE CHOTHÚ COTHROM, BÍONN:



11. Agus ar deireadh, déan cinnte go mbaineann tú taitneamh as do chuid bia, tá sé deacair réim bia a leanacht mura bhfuil tú ag súil le do chuid béilithe!
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11 LEID SHIMPLÍ 
LE FEABHAS A CHUIR 
AR DO BHEATHÚ
1. Bíodh slánbhia (torthaí, glasraí, feoil, iasc, déirí, rís, fataí & araile) nach bhfuil 
próiseáilte mar bhunús de do réim bia agus cuir teorainn leis an méid bia próiseáilte/réamhphacáistithe (milseáin lán le siúcra, aráin, pastanna).

2. Ith 3 phríomh bhéile 

chuile lá (bricfeasta, lón agus 

dinnéar) agus 2-3 sneaic 

freisin.

3. Bíodh foinsí mhaitha próitéine, carbaihiodráite agus saille agat ag chaon bhéile (breathnaigh ar Chófra Pheileadóra).

4. Bíodh 1-2 riar thorthaí 

agus ghlasraí le chaon 

phríomh bhéile (bricfeasta, 

lón agus dinnéar).

5. Ith iasc olúil uair nó dhó in aghaidh na seachtaine le do leibhéal omega 3 a árdú.

6. Ól idir 1300 – 1700ml 

leachta in aghaidh an lae le 

díhiodráitiú a sheachaint.

7. Ith níos mó carbaihiodráití

laethanta a n-imríonn

tú peile, mar is é
carbaihiodráit an 
príomh fhoinse 
fuinnimh le linn 
traenála agus 
chluichí.

8. Ith do phríomh bhéile dheireanach 3 uair a’ chloig sula n-imreoidh tú peile, sa gcaoi is go ndéanfar díleá ceart ar an mbia agus ní aithreoidh tú mí-chompórdach ar an bpáirc.

9. Bíodh sneaic bheag 

le carbaihiodráit agat 

uair a’ chloig roimh 

peil a imirt le breis 
fuinnimh a thabhairt 

dhuit fhéin.

10. Má itheann tú foinse 
próitéine tar éis peil a imirt cabhróidh sé le do chuid 
matáin theacht chucu fhéin níos sciobtha agus dhuitse imirt go barr do mhaitheasa.
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CÓFRA 
PHEILEADÓRA
FOINSÍ SHLÁINTIÚLA CHARBAIHIODRÁITE, PHRÓITÉINE, SHAILLE, THORTHAÍ & GHLASRAÍ
CARBAHIODRÁIT
Min Choirce
Rís donn
Núdail donna
Quinoa
Pónairí
Fataí
Fataí milis
Ruán
Cúscús
Mill
Pasta
Arán lánghráin

PRÓITÉIN
Uibheacha
Sicín
Mionfheoil mhairteola
Bradán
Tuinnín
Stéig
Iógart Gréigeach
Bainne
Muiceoil
Cáis tí
Turcaí
Tofu/Quorn

SAILL
Ola olóige
Ola cnó cócó
Abhacád
Cnónna
Im piseanna talún
Im almóinne
Im cnó caisiú
Ros lín
Síol chia
Cáis
Seacláid dhubh (>70%)
Ola ráibe

TORTHAÍ & GLASRAÍ
Úlla
Banana
Mangó
Anann
Caora
Piobair
Oinniúin
Spionáiste
Meacna dearga
Brocaillí
Sinséar
Silíní
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ITH AR MHAITH LE DO 
LEIBHÉAL ACLÁÍOCHTA

LÁ TRAENÁIL 
ÉADROM / LÁ SCÍTH

TORTHAÍ AGUS 
GLASRAÍ

PRÓITÉIN
CARBAIHIODRÁITÍ

SEISIÚN TRAENÁLA 
MEASARTHA

LÁ TRAENÁIL DIAN
(AN CHÉAD LÁ DEN IMIRT)

TORTHAÍ 
AGUS 

GLASRAÍ

PRÓITÉIN

CARBAIHIODRÁITÍ

TORTHAÍ AGUS 
GLASRAÍ

PRÓITÉIN

CARBAIHIODRÁITÍ






