
In Éirinn, tá féar glas méith
go flúirseach againn mar gheall
ar ár n-aeráid chineálta fhliuch.

Tá clú ar dhéiríocht na hÉireann
ar fud an domhain as a córas táirge

ardcháilíochta féarbhunaithe.

Ó 18,500 feirm a thagann ár gcuid
bainne, go leor acu i seilbh teaghlach atá

ag tógáil eallaigh leis na blianta fada.

Déantar ba a bhlí dhá uair sa
lá sa bhleánlann, ar maidin agus

arís tráthnóna.

Bailíonn tiománaí ón uachtarlann
an bainne i dtancaer cuisnithe a

ghlantar gach lá.

Doirtear bainne isteach i mbuidéil agus
i gcartáin agus seachadtaré chuig siopaí,

bailte agus scoileanna ar fud na hÉireann.

Ba chóir cartáin agus buidéil
fholmha bainne a ghlanadh,

a bhrú síos agus a athchúrsáil.

Tástáiltear an bainne agus téitear
é go dtí teocht ard (paistéaradh)

agus fuaraítear go tapa é.

Déan Seachtain Náisiúnta Bainne Scoile 
a Cheiliúradh 2ú Márta go 6ú Márta  
le Dúshlán Déirí Moo Crew!
Scoileanna Scéim Bhainne Scoile: Ordaigh roimh ré do 
Phaca ranga Dúshlán Déirí roimh 11ú Nollaig ina bhfuil:

• Póstaer Ranga Dúshlán Déirí
• mBileoga Rianaithe Dúshlán Déirí agus Gníomhaíochta 

agus Greamáin Pinn Luaidhe Milly do gach dalta
• Glac páirt inár gcomórtas iontach Laoch Déirí agus 

buaigh duaiseanna den scoth
• Tuilleadh mionsonraí ar www.moocrew.ie/challenge

Acmhainní Oideachais Moo Crew
Gheobhaidh gach scoil atá cláraithe i gcomhair Bainne 
Scoile a bPaca Acmhainní Oideachais Moo Crew i mí 
Eanáir 2020 ina bhfuil:

• Scuaba Fiacla Milly do gach dalta cláraithe
• Treoracha do Mhúinteoirí le Pleananna Ceachta do na 

Naíonáin, Daltaí Sóisearacha agus Daltaí Sinsearacha
• Leabhráin Chothaithe do gach leanbh agus 

tuismitheoir
• Físeáin nua suíomh gréasáin le C&F le feirmeoirí, 

pleananna ceachta in-íoslódáilte, bileoga 
gníomhaíochta agus a lán eile

Ciallaíonn sé seo gur féidir le ba na hÉireann
bheith ag innilt ar fhéar suas le 300 lá sa bhliain.

Nuair a ólann tú bainne na hÉireann,
is féidir a bheith cinnte gur bainne den chaighdeán

is airde ar domhan é de chuid bó a beathaíodh le féar.

moocrew.ie


