COMHAD FÍRICÍ:
EACNAMAÍOCHT
BHAILE GCSE:
Bia agus Cothú
Riachtanais Chothúcháin agus Chothaithe – Ailléirge bhia agus
éadulaingt ar bhia
Toradh foghlama
Ba chóir go mbeadh daltaí in ann:
• Na siomptóim a bhaineann le hailléirge bhia agus éadulaingt ar bhia a shainaithint;
• Na siomptóim a bhaineann le hailléirge bhia amháin agus éadulaingt bhia amháin a shainaithint;
• Bianna a bhaineann le hailléirge bhia agus éadulaingt ar bhia a shainaithint;
• Comhairle a phlé faoi chothú agus faoi stíl mhaireachtála i gcás daoine a bhfuil ailléirge bhia acu (cnó,
ubh, nó iasc); agus – daoine a bhfuil éadulaingt ar bhia acu (lachtós).
In amanna nuair a itheann daoine bia frithghníomhaíonn a gcorp go dochrach. D’fhéadfadh sé seo tarlú
toisc go bhfuil ailléirge bhia acu nó go bhfuil siad éadulangach ar bhia áirithe. De réir an NHS, tá ailléirge
bhia ag duine nó beirt as gach 100 sa RA, ach tá éadulaingt ar bhia níos coitianta.
Sainmhíniú ar ailléirge ar bhia: De réir an NHS “is é atá i gceist le hailléirge bhia ná córas imdhíonachta an
choirp ag frithghníomhú ar bhealach neamhghnách i leith bianna áirithe. Cé go mbíonn frithghníomhartha
éadrom de ghnáth, is féidir leo bheith an-dáiríre.”
Sainmhíniú ar éadulaingt ar bhia: De réir Allergy UK “tá éadulaingt ar bhia i bhfad níos coitianta ná
ailléirge bhia agus ní an córas imdhíonachta is cúis léi.” De ghnáth, tosaíonn na siomptóim go fadálach agus
is féidir go mbeadh moill de mhórán uaireanta an chloig ann i ndiaidh an bia lochtach a ithe. D’fhéadfadh na
siomptóim a bheith ann ar feadh roinnt uaireanta an chloig, fiú a fhad leis an chéad lá eile agus níos faide in
amanna. Ní rud neamhghnách é éadulaingt ar roinnt bianna nó ar ghrúpa bianna, agus is féidir go mbeadh
sé i bhfad níos deacra cinneadh a dhéanamh an éadulaingt ar bhia is cúis le tinneas ainsealach, agus cé acu
bianna nó substaintí a bheadh freagrach.

Cad é an difear idir ailléirge agus éadulaingt?
• De ghnáth tarlaíonn siomptóim d’éadulaingt ar bhia roinnt uaireanta an chloig i ndiaidh an bia a ithe.
• Is minic a bhíonn ar dhaoine níos mó bia a ithe chun éadulaingt a spreagadh nó ailléirge a spreagadh.
• Murab ionann agus ailléirge, ní chuireann éadulaingt ar bhia daoine i mbaol a mbáis.
Siomptóim
Ailléirge bhia

Éadulaingt ar bhia

At na teanga

Pian sa bholg

Urlacan

Séidteacht

Easpa anála

Buinneach

Tochas sa chraiceann nó gríos

Geonaíl sa bholg

Meadhrán

Gaofaireacht
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Bianna a bhfuil baint acu le hailléirgí

Uibheacha

Bainne

Éisc

Táirgí déiríochta

Cnónna

Sliogéisc

Cruithneacht

Glútan

Giosta
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Lipéadú
San Aontas Eorpach, is gá, sa liosta comhábhar, béim a chur
ar gach ceann de na 14 bhia liostaithe thíos a úsáidtear i mbia
réamhphacáistithe, (m.sh. cló trom, ceannlitreacha, aibhsiú).
• Soilire;
Nasc le Toradh
• Gránaigh ina bhfuil glútan (m.sh. cruithneacht, eorna,
Foghlama:
seagal);
Tosca a bhfuil tionchar acu ar an bhia
• Crústaigh (m.sh. gliomach, portán);
a roghnaítear:
• Uibheacha;
• anailís a dhéanamh ar an fhaisnéis
• Éisc;
shainordaitheach agus an fhaisnéis
• Lúipíní;
dheonach ar lipéid agus ar phacáistí
• Bainne bó;
bia.
• Moilisc (amhail diúilicíní agus oisrí);
• Mustard;
• Cnónna (amhail almóinní, cnónna coill, gallchnónna, cnónna Brasaíleacha, cnónna caisiú, cnónna
piostáise agus cnónna macadamia);
• Piseanna talún;
• Síolta seasamain;
• Pónairí soighe;
• Dé-ocsaíd sulfair agus suilfítí (leasaithigh a úsáidtear i mbianna agus deochanna áirithe) ag leibhéil níos
mó ná 10m sa kg nó sa lítear.
Is féidir ráiteas comhairle ailléirge a úsáid fosta le tomhaltóirí a threorú chuig an liosta comhábhar le
haghaidh eolais ailléirgine.
Má tá seans ann fosta go bhfuil oiread na fríde d’ailléirgin i mbia cionn is gur táirgeadh ar an líne chéanna
é nó sa mhonarcha chéanna le táirgí eile ina bhfuil comhábhair atá ina gcúis le hailléirge, d’fheadfadh
ráiteas deonach breise ina bhfuil an focal ‘fosta’ a bheith ann m.sh. ‘Fosta, neamhoiriúnach do chustaiméirí
a bhfuil ailléirge piseanna talún acu’. Cuidíonn an t-eolas seo le tomhaltóirí tuiscint níos fearr a bheith acu
ar na comhábhair i mbianna réamhphacáistithe agus tá sé ina chuidiú ag daoine a bhfuil ailléirgí bia agus
éadulaingt ar bhia acu a chaithfidh bianna áirithe a sheachaint.
Samplaí den dóigh a léirítear ailléirginí ar lipéad
COMHÁBHAIR; Uisce, Meacain Dhearga, Oinniúin, Lintilí Rua (4.5%) Prátaí, Cóilis, Cainneanna, Piseanna,
Gránphlúr, Plúr Cruithneachta, Salann, Uachtar, Úsc giosta, Taos Trátaí Comhdhlúite, Gairleog, Siúcra,
Síol Soilire, Ola Phlandúil (lus na gréine), Luibh agus Spíosra, Piobar Bán, Peirsil.
Mar a luadh roimhe, is gá béim a chur ar na hailléirginí trí chlóchur a dhéanann idirdhealú soiléir idir é agus
na comhábhair eile ar an liosta, mar shampla trí chló, stíl nó dath an chúlra.

Cnó
Ailléirge chnónna – tugtar anaifiolacsas ar fhrithghníomhú trom
i leith cnónna – d’fhéadfadh seo daoine a chur i mbaol a mbáis. Go
minic, tarlaíonn siomptóim go gairid i ndiaidh teagmháil le cnónna.
I gcás an duine a bhfuil an ailléirge acu, d’fhéadfadh roinnt siomptóm
a bheith acu ag an am amháin, ina n-áirítear deacracht le hanálú,
urlacan, meadhrán agus buille croí gasta. Má chuireann cnónna
frithghníomhú ar dhuine d’fhéadfadh turraing anaifiolachtach a bheith ar a chorp. Ba cheart instealladh
aidréanailín (epi-pen) a thabhairt don duine agus ba cheart glaoch ar otharcharr láithreach bonn.
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Ubh
Is bia í ubh a mbíonn ailléirge ag cuid mhór daoine ina leith, páistí go háirithe. In amanna imíonn an
ailléirge i leith uibheacha de réir mar a fhásann páistí aníos. Is féidir ailléirge i leith uibheacha a bheith i
leith uibheacha de gach cineál bíodh sé cócaráilte go maith, cócaráilte go scaoilte nó amh. Féach an tábla
thíos le haghaidh tuilleadh eolais.
Rangúchán bianna a bhfuil ubh iontu
Foinse: https://www.allergyuk.org/egg-allergy/egg-allergy
Ubh bhácáilte/
Cócaráilte go maith

Ubh cócaráilte go scaoilte

Ubh nach bhfuil lánchócaráilte/
Ubh amh

Cístí Pléineáilte

Meireangaí de dhéantús baile

Mús Úr

Brioscaí, m.sh. cístí Jaffa,
méara spúinse

Gruth líomóidí

Maonáis

Pasta ubh thriomaithe

Quiche/flan/tortilla Spáinneach

Cineálacha uachtar reoite, cinn
úra agus de luxe go háirithe

Miasa feola ullmhaithe agus
ispíní a bhfuil ubh iontu

Ubh scrofa

Cineálacha áirithe soirbéad

Vaiféil

Ubh bhruite

Reoán ríoga (idir úr & siúcra reoán
ríoga púdraithe)

Glónra uibhe ar thaos

Ubh fhriochta, Rís ubhfhriochta

Anlann raidise

Méara spúinse

Anlann tartarach

Quorn nó táirgí
micreapróitéine cosúla

Uibheagán

Ubh amh i meascán císte nó i
miasa atá i mbéal a gcócarála (Ní
thig le páistí de gach aois diúltú
don chathú iad a bhlaiseadh!)

Gráinníní súlaigh
(má tá ubh iontu)

Ubh scallta

Cáiseanna áirithe má tá
lísisím ghealacáin
nó próitéiní uibhe eile iontu

Maróga Yorkshire reoite
réamhbhruite a
ceannaíodh i siopa

Ubh faoi fhuidreamh, faoi
ghrabhróga aráin, m.sh. Ubh
Albanach

Uachtar sailéid

Meireangaí monaraithe

Táirgí a dhéantar sa bhaile má
úsáidtear ubh le grabhróga aráin
a ghreamú d’iasc/de shicín srl

Cáis edam “Frico” nó cáiseanna
eile ina bhfuil lísisím ghealacáin

Pancóga monaraithe
(a cheannaítear i siopa)
agus pancóga Albanacha

Anlann Hollandaise

Barraí seacláide ina bhfuil ubh sa
líonadh acu, m.sh. Nougat, Milky
Way agus Mars Bar, Chewitts

Custard uibhe, Crème Brulèe,
Crème caramail

Núdail ubh thriomaithe, pasta
uibhe úr lánbhruite

Pancóga baile agus cineálacha
éagsúla de mharóg Yorkshire – go
háirithe iad siúd ina bhfuil aon
fhuidreamh

Seacláidí áirithe atá bog sa lár

Maróg aráin & ime
Pasta uibhe úr

Prásóg tráchtála

Fuidreamh Tempura
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Éisc
De réir FARE (Taighde agus Oideachas um Ailléirge Bhia) bhain a gcéad fhrithghníomhú ailléirgeach do
40 faoin gcéad de dhaoine a bhfuil ailléirge éisc acu a nuair a bhí siad ina ndaoine fásta. Is iad bradán, túna
agus haileabó na cineálacha d’iasc stánaithe is coitianta a mbíonn ailléirge ar dhaoine ina leith. Níos mó ná
leathchuid de na daoine a bhfuil ailléirge orthu i leith cineál amháin éisc bíonn ailléirge orthu i leith iasc eile,
dá bhrí sin molann dochtúirí ailléirgí dá n-othair a bhfuil ailléirge éisc orthu gach cineál éisc a sheachaint.
Meastar go bhfuil suas le 20,000 speiceas éisc ann. Cé nach liosta iomlán é seo, tuairiscítear go minic
frithghníomhuithe ailléirgeacha ina leith seo a leanas:
Ainseabhaithe, doingean, cat mara, trosc, leith, garúpach, cadóg, colmóir, haileabó, scadán, dorád coiteann,
péirse, liús, mangach, bradán, scrod, colgán, sól, sclamhaire, tioláipia, breac agus túna.
Foinsí Éisc nach mBeifí ag Súil Leo
• Sailéad Chaesair agus blastán Caesair
• Anlann Worcestershire
• Bouillabaisse
• Éisc nó sliogéisc bhréige nó shaorga (sampla amháin is ea suirimi, nó “cosa mara” nó “cipíní mara” mar a
thugtar orthu fosta)
• Builín feola
• Anlann beárbaiciú
Foinse: http://www.foodallergy.org/allergens/fish-allergy

Lachtós
Tá éadulaingt ar lachtós ar an fhrithghníomhú dhíobhálach i leith bainne bó is coitianta a dhiagnóisítear
i measc ógánach agus daoine fásta. Maíonn Allergy UK go bhfuil mórán fáthanna ann ar chóir bainne a
sheachaint. D’fhéadfadh sí tarlú toisc nach bhfulaingítear an chomhpháirt phróitéine i mbainne nó nach
bhfulaingítear an siúcra bainne (ar a dtugtar lachtós). Mura bhfuil duine cinnte cén chomhpháirt bhainne
nach bhfulaingíonn siad ansin is fearr an bheirt acu a sheachaint agus aiste bia shaor ó bhainne a bheith acu.
Clúdaíonn seo bainne bó agus gach bainne ainmhí eile amhail bainne caorach, bainne gabhair agus bainne
buabhaill srl.

Comhairle maidir le cothú do dhaoine le hailléirgí nó le héadulaingt
3
3
3
3

Seiceáil an lipéad ar gach bia nó deoch réamhphacáistithe lena chinntiú nach bhfuil cnónna/uibheacha/
éisc nó lachtós (nó cá bith ailléirgin atá i gceist) i liosta na gcomhábhar nó i bhfógra rabhaidh.
Seachain bianna ina bhfuil cnónna/uibheacha/iasc nó lachtós (nó cá bith ailléirgin atá i gceist) nó rianta
den ailléirgin m.sh. olaí, gránaigh bhricfeasta, brioscaí, milseogra srl.
Ná lig don duine a bhfuil an ailléirge/éadulaingt orthu bia a roinnt le daoine eile. Déan cinnte de go
bhfuil roghanna cuí eile ann má tá tú ag dul chuig áit ina bhfuil bia á riar.
Ba chóir dul i gcomhairle leis an dochtúir nó an bhia-eolaí sula ndéanfaí aon bhia a shrianadh san aiste
bia.

Comhairle maidir le stíl mhaireachtála do dhaoine le hailléirgí nó le héadulaingt
3

3

3		
3

Ba chóir i gcónaí cógas a bheith le daoine a bhfuil ailléirge bhia orthu lena chinntiú go dtabharfar cóir
láithreach chuí dóibh. Ba chóir dóibh bráisléad ailléirge bhia a bheith orthu a mhíníonn cén dóigh ar
féidir le daoine eile cuidiú i gcás éigeandála.
Tá sé tábhachtach go mbeidh an scoil nó an obair ar an eolas faoin ailléirge nó éadulaingt. I gcás
ailléirge, ba chóir go mbeadh plean gnímh éigeandála ann ar eagla go mbeadh nochtadh tionóisceach
ann.
Ba chóir dóibh “cárta chef” a bheith leo le tabhairt don fhoireann má tá siad ag ithe amuigh. Cuirfidh sé
seo in iúl don chócaire cé na bianna is gá dóibh a sheachaint.
Léigh an lipéad ar bhianna sula n-íosfaidh tú iad le liosta na gcomhábhar a sheiceáil.
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Leabharliosta
http://www.nhs.uk/Conditions/food-allergy/Pages/Intro1.aspx
http://www.foodallergy.org/allergens/fish-allergy
https://www.allergyuk.org/peanut-and-tree-nut-allergy/peanut-and-tree-nut-allergy
https://www.nutrition.org.uk/nutritionscience/allergy/lactose-intolerance.html
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https://www.allergyuk.org/food-intolerance/what-is-food-intolerance
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