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COMHLÁNAIGH DO PHÓSTAER LE HAGHAIDH DHÚSHLÁN RANGA AN ITHEACHÁIN INBHUANAITHE
Gach lá de Sheachtain Náisiúnta an Bhainne Scoile, breac síos na roghanna inbhuanaithe a dhéanann do chuid daltaí. 

Ansin cuir grianghraf de do phóstaer chuig schoolmilk@ndc.ie

BÍGÍ AG COMHRÁ FAOI!
Cé na bearta inbhuanaithe a bhíonn éasca le déanamh agus cé na cinn a bhíonn níos deacra? Cé na roghanna inbhuanaithe 
a d’fhéadfá a dhéanamh nach bhfuil luaite ar chlár an dúshláin? Cad iad na bearta inbhuanaithe ba mhinice a rinne do rang?

Is é atá i gceist le bia-aistear ná
fad an aistir a bhíonn ag an mbia

ón bhfeirm go dtí an pláta. Cad iad
na bearta a d’fhéadfá a

dhéanamh le bia-aistear do chuid
bia a laghdú?

CUIMHNIGH!
Cuirtear trian de bhia an domhain
amú gach bliain toisc go dtéann

sé ó mhaith sula n-itear é.

AN RAIBH A FHIOS AGAT?

Is féidir bainne, iógart, cáis,
cineálacha éagsúla iasc (amhail
bradán agus ronnach), prátaí,

cairéid agus sútha talún
a tháirgeadh anseo in Éirinn.

AN RAIBH A FHIOS AGAT?

Ainm na Scoile: _______________________________         Ainm an Ranga: _______________________

Moo Crew Class Dairy Diary Challenge 

Happy National School Milk Week 

Is beag an ní nach cuidiú é,
mar sin lean ort ag déanamh

roghanna sláintiúla,
inbhuanaithe fiú tar éis an

dúshláin ranga.

CUIMHNIGH!

Nuair a ithimid aiste chothrom
bhia, is féidir linn a bheith cinnte

go mbíonn na cineálacha bia a
theastaíonn uainn le bheith sláintiúil

á n-ithe againn agus go mbíonn an
méid ceart bia á ithe againn freisin 
ionas nach n-úsáidfimid an iomarca

acmhainní agus nach gcuirfimid amú 
iad ach an oiread.

CUIMHNIGH!

Is féidir leat
féilire shéasúrach an Bhoird Bia

(www.bordbia.ie/whats-in-season/)
a úsáid lena fháil amach cé

na cineálacha bia atá i séasúr.

AN RAIBH A FHIOS AGAT?

Lá (Roghnach):
Déan 
Roghanna 
Cothaitheacha

 D’fhéach mé ar Phirimid 
Bhia na Roinne Sláinte 
le teacht ar roghanna 
sláintiúla.

 D’ith mé 5-7 riar de 
thorthaí agus glasraí 
gach lá.

 D’ith mé an riar molta 
bia déiríochta gach lá (5 
riar dóibh siúd atá 9-18 
mbliana d’aois; 3 riar do 
gach aois eile).

 Chuir mé teorainn leis na 
cineálacha bia a d’ith mé 
ón tseilf uachtarach den 
Phirimid Bia (bia ar mhórán 
saille, siúcra agus salainn).

Eile:

Lá (Roghnach):
Rianaigh do 
Thionchar

 Chuaigh mé ar scoil/
chuig an siopa/chuig 
teach cara liom de shiúl 
na gcos/ar mo rothar.

 D’oibrigh mé amach 
‘bia-aistear’ roinnt 
de na táirgí inár 
gcuisneoir.

 Chuir mé luibheanna nó 
glasraí sa bhaile.

 Spreag mé mo theaghlach 
chun smaoineamh faoi 
bhealaí a bhféadfaimis 
bia-aistear ár gcuid bia a 
laghdú.

Eile:

Lá (Roghnach):
Dírigh ar an 
Dramhaíl

 Rinne mé ár mbuidéil 
phlaisteacha agus 
cartáin a athchúrsáil, 
mé ag cinntiú go raibh 
siad idir ghlan agus tirim 
sular chuir mé amach sa 
bhosca athchúrsála iad.

 D’ith mé béile 
cothrom nach raibh 
rómhór dom.

 Bhain mé úsáid 
chruthaitheach as fuílleach 
bia (m.sh. anraith sláintiúil 
ó ghlasraí a bhí fágtha).

 Chuir mé dramhbhia san 
araid mhúirín.

Eile:

Lá (Roghnach):
Eolach ar an 
Margadh

 Rinne mé iarracht torthaí 
agus glasraí a bhí i 
séasúr a cheannach.

 D’fhéach mé ar na 
lipéid agus mé ag 
siopadóireacht.

 Fuair mé trí tháirge áitiúla 
bia a chuirtear chun cinn sa 
Phirimid Bia.

 Choinnigh mé súil amach 
don ghealltanas áitiúil ar 
bhainne.

Eile:

Lá (Roghnach):
Leideanna 
Pacáistithe

 D’úsáid mé mála in-
athúsáidte agus mé ag 
siopadóireacht.

 Mhol mé torthaí agus 
glasraí scaoilte a 
cheannach.

 D’athúsáid mé pacáistiú bia 
ar bhealach cruthaitheach.

 D’úsáid mé coimeádán 
in-athúsáidte do mo lón 
pacáilte in ionad mála 
plaisteach.

Eile:

Comhroinnigí a bhfuil bainte
amach agaibh le spotduaiseanna

a bhuachan:
R-phost: schoolmilk@ndc.ie

Twitter: @NDC_ie
Facebook: @NDCIreland

#SeachtainNáisiúntaAnBhainneScoile

NÁ DÉAN DEARMAD

Nocht do rogha inbhuanaithe!



