COMHAD FÍRICÍ:
EACNAMAÍOCHT
BHAILE GCSE:
Bia agus Cothú
Próiseáil agus Táirgeadh Bia
Torthaí Foghlama
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
• An bhunchéim agus an dara céim i bpróiseáil agus i dtáirgeadh bia a iniúchadh sna comhthéacsanna seo
a leanas:
– Cruithneacht a fhás agus a bhaint;
– Bainne a tháirgeadh; agus
– An dara céim maidir le cruithneacht a phróiseáil ina harán agus bainne ina cháis.
• An ról a mhíniú atá ag na rudaí seo a leanas i bpróiseáil agus i dtáirgeadh bia:
– Treisiú bia; agus
– Breiseáin bhia.
• Cur síos ar shlabhra sholáthar an bhia.
Is í próiseáil bia an téarma a úsáidtear le cur síos ar na hathruithe a dhéantar ar bhia chun é a dhéanamh
oiriúnach mar bhia don duine nó ar fáil ar miondíol. Clúdaítear leis seo an bia a athrú trí cheimiceáin a chur
leis nó trí athruithe fisiciúla a dhéanamh ar an bhia.
Bunphróiseáil – Is é seo an chéad phróiseas le bia amh a dhéanamh réidh le díol nó cócaráil ná
bunphróiseáil m.sh. cruithneacht a mheilt ina plúr.
Próiseáil thánaisteach – Baineann sé seo leis an bhun chomhábhar príomhúil próiseáilte a iompú ina
tháirge bia amhail arán a dhéanamh de phlúr agus cáis a dhéanamh de bhainne.

Buntáirgeadh
Cruithneacht a fhás agus a bhaint
Fásann feirmeoirí ar fud Tuaisceart Éireann barra lena gcuid stoic
féin a bheathú nó lena ndíol isteach sa tslabhra bia chun próiseála
nó miondíola. Caitheann feirmeoirí cuid mhór ama ag réiteach na
hithreach don tsíolchur, ag déanamh anailís ar an ithirphróifíl agus
ag cur síolta san ithir is fóirsteanaí dóibh le fás agus bláthú. Tá de
dhualgas ar fheirmeoirí miontaifid a choinneáil d’aon luibhicídí,
fuingicídí, lotnaidicídí agus leasacháin a chuirtear san ithir le
cinntiú nach mbaineann siad ró-úsáid as ceimiceáin nó nach
ndéanann siad an barr a bhaint ró-luath. Tá sé seo tábhachtach
d’inrianaitheacht sa bhiashlabhra.
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Is í Cruithneacht Gheimhridh an chruithneacht is coitianta a fhástar
sa RA agus san Eoraip. Fásann cruithneacht gheimhridh go mall san
fhómhar nuair a bhíonn na cuibhrinn treafa agus ullmhaithe.
Tosaíonn an chruithneacht ag fás san earrach, de réir mar a athraíonn
na séasúir agus ardaíonn an teocht tosaíonn an grán ag at, athraíonn an
dath ó ghlas go hórdhonn agus sa deireadh baintear í sa tsamhradh.
Úsáideann feirmeoirí comhbhuainteoirí leis an ‘ghrán’ cruithneachta, a fhaightear ar an ‘dias’ a bhailiú
isteach. Stóráiltear é seo agus níos moille iompraítear chuig an mhuileann é agus as an ‘ghas’ cruithneachta
a fhágtar déantar burlaí tuí a úsáideann an feirmeoir mar easair nó beathú. Tá trí shraith ar leith sa
ghrán cruithneachta, is féidir gach sraith a mheilt agus déantar trí chineál éagsúla de phlúr (bran, ginidín
cruithneachta agus inspeirm). Tá thart faoi 45-50 grán i ngach dias cruithneachta.
Úsáidtear plúr ó chruithneacht le cuid mhór táirgí bia a dhéanamh lena n-áirítear aráin, cístí agus pasta. Is
sampla de bhunphróiseáil í muilleoireacht cruithneachta le plúr a dhéanamh; ar an dóigh seo is féidir an
chruithneacht a úsáid mar chomhábhar tábhachtach i réimse leathan bianna. Go traidisiúnta bhristí an grán
cruithneachta síos le clocha móra muilinn, de ghnáth ba chumhacht ó mhuilte gaoithe nó uisce a d’úsáid
siad seo. Níos deireanaí déantar an chruithneacht a mhuilleáil i monarchana ag rollóirí móra a dhéanann an
grán a bhrú sa dóigh go bhféadtar na codanna éagsúla a chriathrú le plúir éagsúla a dhéanamh.
Tá gach cuid den ghrán le fáil i bplúr caiscín, tá 85% gráin a bhfuil roinnt sraitheanna seachtracha
bainte de i bplúr donn. Tá 75% de ghrán sa phlúr geal, agus tá an bran seachtrach agus ginidín
cruithneachta ar fad bainte ar shiúl.

Nasc le Toradh Foghlama:
Feidhmeanna snáithín a mhíniú agus
a phríomhfhoinsí a shainaithint

Próiseáil thánaisteach cruithneachta ina harán

1

Déantar taos as plúr trí uisce agus giosta a chur leis le harán a dhéanamh.

2

Cuirtear salann sa mheascán leis an bhlas a fheabhsú agus aigéad ascorbach le
cáilíocht an aráin a fheabhsú.

3

Déantar an taos a fhuineadh leis an mheascán a theannadh. Coipeann an giosta de réir
mar a imoibríonn sé le comhábhair eile, agus táirgtear alcól agus dé-ocsaíd charbóin
(CO2).

4

Tarlaíonn aerú mar gheall ar an (C02) agus ardaíonn an taos agus méadaíonn sé roimh
bhácáil.

5

Agus é san oigheann mar gheall ar an uisce istigh ann atann an stáirse sa taos agus
pléascann sé (geilitíniú) a thugann ar an arán ardú a thuilleadh.

6

Éalaíonn uisce, CO2 agus alcól le linn bácála.

7

Athraíonn dath an aráin agus é ag bácáil de réir mar a fhoirmítear deistrin, agus
faightear crústa órga bácailte (deistriniú).
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Buntáirgeadh
Bainne a tháirgeadh
Sa RA is é an bainne is coitianta a óltar ná bainne ó fhaireoga
mamacha bó. Is féidir le mamaigh éagsúla lena n-áirítear
gabhair, muca, cait agus daoine bainne a tháirgeadh. Ar
fheirmeacha déiríochta is mó a tháirgtear bainne. Beathaítear
ba le féar agus uaireanta tugtar bia bó tirim dóibh leis an tál
is mó bainne is féidir a tháirgeadh. De ghnáth, is féidir le bó
dhéiríochta thart faoi 20 lítear sa lá a tháirgeadh.
Blitear ba i mbleánlanna áit a mbailítear a gcuid bainne agus a stóráiltear i stóras fuaraithe. Fuaraítear an
bainne idir 1-4°C san umar bainne go dtí go mbailítear leoraí bainne é le hiompar le haghaidh próiseála.
Caithfidh feirmeoirí cloí le rialacha dochta le cinntiú gur féidir bainne a gcuid bó a rianú siar agus le cinntiú
go bhfuil an bainne saor ó éilliú ó earraí coimhthíocha, lena n-áirítear aon chógas a d’fhéadfadh an feirmeoir
a úsáid chun tinneas a chóireáil i measc na n-ainmhithe. Bailítear bainne ansin i leoraithe gach lá nó gach
dara lá. Caithfidh an tiománaí teocht an bhainne a sheiceáil sula dtógann sé ar shiúl é lena chinntiú nach
ndéanann an bainne an t-ualach a thruailliú ó éilliú. Déantar an bainne a iompar le haghaidh tuilleadh
próiseála chun é a dhéanamh sábháilte do bhia don duine.
Cuimsíonn bunphróiseáil bainne an próiseas ina dtéitear bainne go 71.7°C ar feadh 15 soicind, agus ansin
fuaraítear go gasta é go 3°C. De ghnáth i ndiaidh paistéartha tarlaíonn homaiginiú nuair a chuirtear bainne
trí spás cúng ag ardbhrú; faigheann seo réitithe le cnapanna ón bhainne agus fágann sé an raimhre cheart.
Déantar bainne a phacáistiú ansin leis an tseilfré a fheabhsú, a lipéadú go cuí agus ansin é a iompar lena
dhíol ar na seilfeanna ollmhargaí.

Próiseáil thánaisteach bainne ina cháis

1

Déantar bainne a phaistéaradh agus a fhuarú go dtí thart ar 30°C.

2

Cuirtear saothrúchán baictéir leis.

3

Déantar aigéad lachtach a tháirgeadh de réir mar a imoibríonn an baictéar leis an
lachtós atá istigh sa bhainne go nádúrtha.

4

De réir mar a aigéadaíonn an bainne tosaíonn sé ag coipeadh agus cruthaítear cnapanna
– (téachtann) agus scarann an bainne i meadhg leachtach agus gruthanna soladacha.

5

Nuair a shíothlaíonn sé seo gearrtar na gruthanna agus siltear an meadhg leachtach ar
shiúl. Cuirtear salann isteach leis an cháis a leasú.

6

Tugtar cáis chun aibíochta (Braitheann amscála ar an chineál cáise). Is le linn na céime
aibíochta seo a fhorbraíonn dath, blas agus uigeacht na cáise.

7

Déantar cáilíocht cáise a sheiceáil, ansin gearrtar ina mbloic í, déantar í a phacáistiú
agus déantar réidh le miondíol í.

An ról a mhíniú atá ag na rudaí seo a leanas i bpróiseáil agus i dtáirgeadh bia
Treisiú bia
Is é atá i gceist le treisiú ná cothuithe nach bhfuil i mbia ó nádúr
a chur leis le luach cothaitheach an bhia a fheabhsú nó le cur
le príomhbhia daonra. Is féidir treisiú a úsáid mar gheall ar
fháthanna éagsúla:
• Cothaithigh a cailleadh le linn próiseála a athsholáthar
M.sh. Cuirtear vitimíní B agus cailciam ar ais in arán geal de réir
an dlí mar gur baineadh amach an bran ina raibh na vitimíní
riachtanacha seo le linn cruithneacht a phróiseáil ina plúr.
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• Táirge ionadach a tháirgeadh le luach cothaitheach den chineál céanna. Rachaidh seo chun sochar go
háirithe dóibh siúd a d’fhéadfadh a bheith éadulangach ar chomhábhar. Sampla de seo ná cailciam a chur
le bainne soighe mar ionadú dóibh siúd atá éadulangach ar lachtós.
• Feabhas a chur ar chothú grúpa daonra a thugann deis dóibh moltaí an rialtais a bhaint amach maidir le
príomhbhia treisithe a chaitheamh.
• Dul san iomaíocht le comhlachtaí bia eile le haghaidh díolacháin mhéadaithe de tháirge bia.
Breiseáin Bhia
Is substaintí iad breiseáin a chuirtear le táirgí bia le linn déantúsaíochta le caighdeán cothaithe bia a
fheabhsú; le seilfré bhia a mhéadú agus le bia a leasú go ceann tréimhse níos faide nó leis an bhia a
dhéanamh níos tarraingtí, ó thaobh amhairc agus céadfaí de.
Cineál Breiseáin

Fáthanna úsáide

Leasaithigh

• Bia a sheasamh níos faide trí chur leis an tseilfré. Coisceann leasaithigh milleadh an
bhia ag miocrorgánaigh amhail baictéir, múscáin agus giostaí.

Dathúcháin

• Cuirtear dathúcháin le bia le linn próiseála le dath nádúrtha táirge bia a fheabhsú
nó le dathanna ar bith a cailleadh le linn próiseála a chur ar ais.

Blasóirí agus
Milseoirí

• Úsáidtear blastáin chun blas an bhia a dhéanamh níos tarraingtí, blas a choinneáil
nó blas nádúrtha bia próiseáilte a fheabhsú. Úsáidtear fosta iad le blasanna nua
spreagúla bianna a chruthú.

Eiblitheoirí agus
Cobhsaitheoirí

• Úsáidtear eiblitheoirí chun saillte agus olaí a scaipeadh i mbianna agus úsáidtear
fosta iad leis an ráta stálaithe a mhaolú.
• Úsáidtear cobhsaitheoirí lena chinntiú go bhfanann táirge bia cobhsaí trí chosc a
chur ar scaradh bianna ina sraitheanna nuair a bhíonn táirge á stóráil.
• Cuireann eiblitheoirí agus cobhsaitheoirí ar chumas monaróirí bia táirgí a
dhéanamh ar an uigeacht agus cruth céanna i rith an ama.

Nasc le Toradh Foghlama:
Déan anailís ar an fhaisnéis shainordaitheach agus
ar an fhaisnéis dheonach ar lipéid agus ar phacáistí bia

De réir rialachán maidir le Lipéadú Bia is gá aon bhreiseáin atá in úsáid sna comhábhair a lua agus táthar
ag súil go soláthróidh siad an uimhir ‘E’ nó ainm iomlán an bhreiseáin bia agus an úsáid atá aige a lua
go soiléir. Tugtar uimhir ‘E’ do bhreiseáin a cheadaítear a úsáid ag rialacháin an rialtais agus an AE agus
meastar go bhfuil siad sábháilte ag leibhéil inghlactha.
Déantar dianrialú ar úsáid bhreiseán i bpróiseáil bia mar ní fios go fóill cén éifeacht charnach atá le
barraíocht breiseán a ithe. Tá go leor díospóireachta ann maidir le húsáid breiseán agus tá cuid acu nasctha
le fadhbanna amhail hipirghníomhaíocht i bpáistí agus le naisc le hailse.
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Slabhra Soláthar Bia
Is é is slabhra sholáthar an bhia ann ná an cur síos ar na próisis a tharlaíonn ó tháirgeoir go tomhaltóir.
Cuimsíonn an slabhra soláthair táirgeadh, próiseáil, dáileadh, iompar, miondíol, caitheamh agus bainistiú
dramhaíola.
Is féidir le hathruithe áit ar bith ar an tslabhra tionchar díreach a bheith acu in áiteanna eile. Mar shampla;
má tá ganntanas i dtáirgeadh mar gheall ar laghdú i dtáirgeadh feirmeoireachta, beidh éifeacht dhíreach
aige seo ar líon na bhfostaithe atá de dhíth leis an bhia a phróiseáil. Laghdóidh dúchan phrátaí méid na
ndaoine de dhíth i monarcha sceallóg nó i monarcha brioscán phrátaí. D’fhéadfadh seo dul i bhfeidhm ar na
praghsanna atá ar tháirgí prátaí mar is mó an t-éileamh ná an soláthar.

Ceisteanna Athbhreithnithe
1. Tarraing léaráid sreafa a mhíníonn buntáirgeadh cruithneachta ina plúr.
2. Luaigh an teocht ag a dtarlaíonn paistéaradh i mbainne.
3. Mínigh an fáth a n-úsáidtear cobhsaitheoirí i bpróiseáil bia.

Leabharliosta
https://www.grainchain.com/
Rang teagaisc ar líne; táirgeadh bainne agus táirgeadh
https://www.nutrition.org.uk/nutritionscience/foodfacts/fortification.html?limit=1&start=1
Físeán maidir le táirgeadh agus próiseáil bia
http://www.bbc.co.uk/education/clips/zy44sg8
Ceacht maidir le slabhra soláthar bia – tosca brú agus tarraingthe
http://hwpi.harvard.edu/files/chge/files/lesson_4_1.pdf

Gach íomhá © ThinkstockPhotos.com

http://hwpi.harvard.edu/files/chge/files/lesson_4_1.pdf

© CCEA 2019

