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Réamhrá
Tá sonraíochtaí nua forbartha ag CCEA a chomhlíonann critéir cháilíochtaí GCE. Tá na 
hábhair shamplacha mheasúnaithe seo a théann leis na sonraíochtaí nua á gcur ar fáil le 
treoir a thabhairt do lárionaid ar struchtúr agus ar thréithe na measúnuithe atá beartaithe roimh 
an chéad mheasúnú. Is é an aidhm gur cuidiú iad na hábhair shamplacha mheasúnaithe sa 
leabhrán seo le go dtuigfidh múinteoirí agus daltaí, a oiread agus is féidir, an méid a mbeidh 
marcálaithe ag dúil leis i bhfreagairtí iarrthóirí ar na cineálacha tascanna agus ceisteanna a 
chuirfear ina láthair ag leibhéal GCE. Ba chóir na hábhair shamplacha mheasúnaithe seo a 
úsáid i gcomhar le sonraíocht Chothú agus Eolaíocht an Bhia GCE CCEA.
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Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra
ADVANCED SUBSIDIARY (AS)

General Certificate of Education
2017

Don Scrúdaitheoir
Amhain

Uimhir 
Ceiste

Marcanna

1

2

3

4

5

6

7

8

Marc 
Iomlán

AM 
1 uair 30 nóiméad.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ 
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Freagair gach ceist i Roinn A agus dhá cheist ó Roinn B. 
Scríobh do fhreagraí ar Roinn A ar an Scrúdpháipéar.
Scríobh do fhreagraí ar Roinn B ar an Leabhrán Freagraí atá leis seo.
Úsáid an scorán comhaid atá ar fáil le do Leabhrán Freagraí a 
cheangal den Scrúdpháipéar ag deireadh an scrúdaithe.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 80 an marc iomlán don pháipéar seo. 
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeisteanna 6–8.
Léiríonn figiúirí ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna 
atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Cothú agus Eolaíocht an Bhia 

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad Measúnaithe AS 1
ag measúnú

Prionsabail an Chothaithe

3



4

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
Roinn A

Freagair gach ceist sa roinn seo sna spásanna chuige sin.

1 (a) (i) Sainaithin an cineál d’aigéad sailleach thíos.

[1]

(ii) Ainmnigh foinse bhia amháin den chineál seo d’aigéad sailleach.

[1]

(b) Mínigh cad chuige a bhfuil aigéid shailleacha pholai-neamhsháithithe
fhadslabhrúla óimige-3 agus óimige-6 tábhachtach le linn naíonachta.

[2]

C    C  =  C    C    C = C    C

H H H H H H H

H HH
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5

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
(c) Pléigh na himpleachtaí sláinte do dhaoine fásta as an fhaisnéis thíos.

[5]

2 (a) Mínigh an dóigh a bhfuil éifeacht spárála próitéine ag carbaihiodráit 
san aiste bhia.

[3]

(b) Sainaithin dhá vitimín atá de dhíth faoi choinne mheitibileacht na
carbaihiodráite.

[2]

© British Nutrition Foundation 2015

Luach Tagartha 
Cothúcháin 

Meán-iontógáil reatha i 
ndaoine fásta

Aigéid shailleacha 
sháithithe 11% d’fhuinneamh bia

12.8% i bhfir

12.6% i mná
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
(c) An fhaisnéis sa tábla thuas in úsáid agat, cosain an cinneadh le

harán caiscín a roghnú in áit arán bán.

Sa (100g) Luach fuinnimh 
(Kcal/KJ)

Carbaihiodráit  
(g)

Siúcraí 
(g)

Stáirse 
(g)

PSNS 
(NSP)

(g)

Arán 
caiscín

217/922 42.0 2.8 39.3 5.0

Arán 
bán

219/931 46.1 3.4 42.7 1.9

© British Nutrition Foundation 2015 

[5]

(d) Comhlánaigh an tábla seo a leanas leis na Luachanna Tagartha
Cothúcháin (DRVs) do charbaihiodráit agus do shaill mar chéatadán
d’iontógáil fuinnimh.

Luachanna Tagartha 
Cothúcháin (DRVs), % den 
iontógáil iomlán fuinnimh 
laethúil (lena n-áirítear alcól)

Carbaihiodráit iomlán:

– ar siúcraí eistreacha

47

Saill iomlán:

– ar aigéid shailleacha
sháithithe di

– ar aigéid thras-
sailleacha di

33

© British Nutrition Foundation 2015 [3]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
(e) Fuair The National Diet and Nutrition Survey of UK Adults (2014)

amach gur sháraigh an iontógáil de shiúcra eistreach neamhbhainniúil
(NMES) an luach tagartha cothúcháin i ngach aoisghrúpa agus go
raibh sé ar an leibhéal ab airde i measc páistí.

Déan measúnú ar éifeacht an toraidh seo ar shláinte béil na bpáistí.

[5]

3 (a) Mínigh na hiarmhairtí a bhaineann le barraíocht vitimín A san aiste 
bhia.

[5]



8

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
(b) Tabhair breac-chuntas ar ról frithocsaídeora vitimín E.

[3]

(c) Mínigh an téarma bith-infhaighteacht maidir le vitimíní agus mianraí.

[4]

(d) Mínigh cad chuige a moltar forlíonta vitimín D le linn toirchis.

[5]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
4 (a) Pléigh toisc amháin a théann i bhfeidhm ar hiodráitiú.

[3]

(b) Luaigh fáth a bhfuil seiléiniam tábhachtach san aiste bhia ag fear
fásta.

[2]

(c) Luaigh dhá fháth a bhfuil mná atá in aois páiste a bheith acu i mbaol
ainéime uireasa iarainn.

[2]



10

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
5 Cuir Quorn agus feoil dhearg i gcomparáid agus i gcodarsnacht lena 

chéile maidir le cothú agus sláinte.

[5]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
Roinn B

Measúnaítear caighdeán na cumarsáide scríofa sa roinn seo.

Freagair dhá cheist ón roinn seo.

Scríobh do fhreagraí ar an Leabhrán Freagraí atá leis seo.

6 Pléigh na riachtanais chothaithe ar leith atá ag déagóirí. [12]

7 Déan scrúdú ar na tosca riosca agus ar na hiarmhairtí a bhaineann le 
díhiodráitiú i ndaoine fásta breacaosta. [12]

8 Mínigh tábhacht an chailciam agus na fóláite do mhná fásta. Tabhair 
tacaíocht do do fhreagra le foinsí ábhartha bia do gach cothaitheach. [12]
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SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR
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Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra
ADVANCED SUBSIDIARY (AS)

General Certificate of Education
2017

Don Scrúdaitheoir          
amháin

Uimhir 
Ceiste

Marcanna

1

2

3

4

5

6

7

8

Marc 
Iomlán

AM
1 uair 30 nóiméad.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ 
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Freagair gach ceist i Roinn A agus trí cheist ó Roinn B. Scríobh do 
fhreagraí ar Roinn A ar an Scrúdpháipéar.
Scríobh do fhreagraí ar Roinn B ar an Leabhrán Freagraí atá leis seo.
Úsáid an scorán comhaid atá ar fáil le do Leabhrán Freagraí a 
cheangal den Scrúdpháipéar ag deireadh an scrúdaithe.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 80 an marc iomlán don pháipéar seo.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeisteanna 5–8. 
Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de 
leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de 
cheist. 

Cothú agus Eolaíocht an Bhia 

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad Measúnaithe AS 2
ag measúnú

Aiste Bhia, Stíl Mhaireachtála agus Sláinte

13
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
Roinn A

Freagair gach ceist sa roinn seo sna spásanna chuige sin.

1 (a) (i) An fhaisnéis sa tábla thíos in úsáid agat, luaigh cad chuige a 
bhfuil riachtanais fuinnimh rud beag níos airde ag buachaillí ná 
cailíní.

Meánriachtanais Mheasta (MRManna) (EARs) faoi choinne 
Fuinnimh

Aois MRManna 
Buachaillí 
MJ/(kcal)/lá

MRManna 
Cailíní 
MJ/(kcal)/lá

4–6 bliana 7.16 (1715) 6.46 (1545)
7–10 mbliana 8.24 (1970) 7.28 (1740)
15–18 mbliana 11.5 (2755) 8.83 (2110)

© British Nutrition Foundation 2015

[2]

(ii) Mínigh cad chuige a bhfuil treocht in airde maidir le riachtanais
fuinnimh.

[2]

(b) (i) Ciorclaigh an scála innéacs corpmhaise (ICM) (BMI) ceart do
raon sláintiúil meáchain. 

18.5–24.9

25–29.9

30–34.9  [1]

(ii) Luaigh dóigh amháin eile ar féidir rómheáchan agus murtall a
thomhas.

[1]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
(c) Cuir síos ar na hathruithe ar chothromaíocht fuinnimh a chuireann le

méadú meáchain.

[3]



first clean proof - 19 07 21 TH

16

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
2 (a) Cuir síos ar éifeacht fhéideartha iontógáil alcóil ar shláinte na bhfear 

fásta.

[5]

(b) Mínigh na rioscaí don bhabaí as caitheamh an alcóil le linn toirchis.

[4]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
3 (a) Sainaithin dhá shiomptóm de dhiaibéiteas Chineál 2.

[2]

(b) Mínigh cad é mar a d’fhéadfaí tuiscint ar innéacs glicéime cuidiú le
duine diaibéiteas Chineál 2 a bhainistiú.

[5]

4 (a) Mínigh ról na homaicistéine mar thoisc riosca do ghalar 
cardashoithíoch.

[4]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
(b) Laghdaíonn caitheamh an éisc olúil riosca an ghalair

chardashoithíoch.  Déan trácht ar an chomhairle seo.

[3]

(c) Mínigh cad chuige a bhféadfaí an riosca d’ailse brollaigh a laghdú
mar gheall ar níos lú mearbhianna a ithe.

[3]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
Roinn B

Measúnaítear caighdeán na cumarsáide scríofa sa roinn seo.

Freagair trí cheist ón roinn seo.

Scríobh do fhreagraí ar an Leabhrán Freagraí atá leis seo.

5 Mol agus cosain moltaí cothaithe agus stíle maireachtála le meáchan 
sláintiúil san óige a bhaint amach. [15]

6 Mínigh an dóigh ar féidir leis na roghanna bia seo a leanas riosca na 
hailse a mhéadú:

• aiste bhia a bhfuil leibhéal ard salainn ann
• iontógáil íseal torthaí agus glasraí
• feoil a ithe go laethúil. [15]

7 Cuir síos ar fhorbairt an ghalair chardashoithíoch. Mínigh an dóigh a 
bhfuil baint ag caitheamh tobac agus iontógálacha alcóil atá iomarcach le 
forbairt an ghalair. [15]

8 Pléigh na tairbhí féideartha sláinte do dhaoine fásta as gníomhaíocht 
fhisiceach rialta. [15]
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SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR
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ADVANCED
General Certificate of Education

2018

AM
2 uair 30 nóiméad.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ 
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra ar an Leabhrán Freagraí atá leis seo.

Roghnaigh ceachtar acu Rogha A nó Rogha B.

Rogha A:   Slándáil Bhia agus Inbhuanaitheacht.
Freagair an t-aon cheist amháin i Roinn A agus trí cheist ó Roinn B.

Rogha B:  Sábháilteacht agus Cáilíocht Bhia.
Freagair an t-aon cheist amháin i Roinn A agus trí cheist ó Roinn B.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ 
Is é 85 an marc iomlán don pháipéar seo.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sna ceisteanna uilig.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do 
gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Cothú agus Eolaíocht an Bhia

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad Measúnaithe A2 1
ag measúnú

21

Rogha A:  Slándáil Bhia agus Inbhuanaitheacht
nó

Rogha B:  Sábháilteacht agus Cáilíocht Bhia
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Rogha A:  Slándáil Bhia agus Inbhuanaitheacht

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sna ceisteanna uilig.

Roinn A

Freagair an t-aon cheist amháin sa roinn seo.

1 (a) Tabhair breac-chuntas ar na hargóintí a d’fhéadfaí a úsáid le cur ina luí ar 
thomhaltóirí táirgí deimhnithe Cóirthrádála a cheannach. [10]

(b) Mínigh an dóigh a gcuidíonn na scéimeanna dearbhaithe seo a leanas le tomhaltóirí
atá ag iarraidh roghanna bia a dhéanamh de réir tosca timpeallachta agus eiticiúla:
• LEAF
• Rainforest Alliance
• Marine Stewardship Council. [15]

Roinn B

Freagair trí cheist ón roinn seo.

2 Scrúdaigh ról an tomhaltóra agus an bhaint atá aige le fadhb an dramhbhia agus an 
dramhphacáistiú a bhaineann leis. [20]

3 Pléigh na costais shóisialta agus timpeallachta a bhaineann le siopadóireacht 
a dhéanamh faoi choinne bia in ollmhargaí. [20]

4 Pléigh na bacainní a chuireann cosc ar thomhaltóirí roghanna inbhuanaithe bia 
a dhéanamh.  [20]

5 Pléigh buanna eiticiúla agus timpeallachta na comhairle seo a leanas ó Sustain:
• ceannaigh comhábhair áitiúla atá ar fáil ar bhonn séasúrach
• ceannaigh bia ó chórais feirmeoireachta a íoslaghdaíonn an dochar don

timpeallacht cosúil le táirgí atá deimhnithe orgánach. [20]



23

Rogha B:  Sábháilteacht agus Cáilíocht Bhia

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sna ceisteanna uilig.

Roinn A

Freagair an t-aon cheist amháin sa roinn seo.

1 (a) Mínigh an dóigh ar féidir le tomhaltóirí nimhiú bia ó Champalabaictéar a sheachaint. [10]

(b) Cuir síos ar an obair atá déanta ag an Chleachtóir Sláinte Timpeallachta (EHP)
le féidearthacht an nimhithe bia do thomhaltóirí a laghdú. [15]

Roinn B

Freagair trí cheist ón roinn seo.

2 Fiosraigh an chonspóid a bhaineann le breiseáin a úsáid i mbia. [20]

3 Mínigh obair na Gníomhaireachta Caighdeán Bia (FSA) agus na Roinne Talmhaíochta 
agus Forbartha Tuaithe (DARD) maidir le sábháilteacht bia. [20]

4 Pléigh na fáthanna a bhfuil ailléirgí bia ag méadú agus tabhair breac-chuntas ar na 
rialúcháin reatha maidir le lipéadú agus faisnéis na hailléirgine bia. [20]

5 Cuir síos ar na rioscaí féideartha don tsláinte phoiblí atá ag baint le gach ceann de na
héilleáin cheimiceacha seo a leanas:

• dé-ocsainí
• miotail throma cosúil le mearcair, luaidhe agus caidmiam
• Bisfeanól-A (BPA). [20]
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SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR
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SCÉIM MARCÁLA

ROINNTEOIR TOSAIGH
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SCÉIM MARCÁLA

ROINNTEOIR CÚIL
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General Certificate of Education
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TREORACHA GINEARÁLTA 
MARCÁLA

Cothú agus Eolaíocht an Bhia
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Treoracha Ginearálta Marcála

Réamhrá
Is é príomhchuspóir na scéime marcála seo a chinntiú go marcáiltear scrúduithe go beacht, 
go comhsheasmhach agus go cothrom. Sa scéim mharcála, tugtar léiriú do scrúdaitheoirí ar 
chineál agus ar réimse de fhreagairtí iarrthóirí ar dócha gur fiú creidiúint iad. Leagtar amach inti 
fosta na critéir ba chóir dóibh a fheidhmiú agus iad ag tabhairt marcanna ar fhreagairtí iarrthóirí.

Cuspóirí measúnaithe
Anseo thíos tá na cuspóirí measúnaithe do Chothú agus Eolaíocht an Bhia. Ba cheart do dhaltaí 
a bheith in ann na rudaí seo a léiriú:

CM1 eolas agus tuiscint ar an inneachar shainithe

CM2 an cumas le heolas, tuiscint agus scileanna a chur i bhfeidhm i réimse cásanna agus 
le hanailís a dhéanamh ar fhadhbanna, saincheisteanna agus cásanna ag úsáid 
scileanna cuí

CM3 an cumas le faisnéis a bhailiú, a eagrú agus a roghnú, eolas agus tuiscint fhoghlamtha 
a luacháil, agus argóint a chur i láthair agus a chosaint

Cáilíocht fhreagairtí na n-iarrthóirí
Nuair a bhíonn siad ag marcáil scrúdpháipéar, ba chóir do scrúdaitheoirí caighdeán freagartha 
a lorg a léiríonn an leibhéal aibíochta a mbeifí ag dúil leis, ar bhonn réasúnta, ag dalta 17 nó 18 
mbliana d’aois óir is é sin an aois atá ag formhór iarrthóirí scrúduithe GCE.

Solúbthacht sa mharcáil
Níltear ag dúil le scéimeanna marcála bheith iomlán saintreorach. Ní thig le scéim marcála ar 
bith gach freagairt a thabharfadh iarrthóir a chlúdach. I gcás freagraí nach rabhthas ag súil 
leo, bítear ag dúil le scrúdaitheoirí a mbreithiúnas gairmiúil a fheidhmiú le bailíocht freagraí a 
mheas.  Má tá fadhb ar leith ag baint le freagra, ba chóir do scrúdaitheoirí treoir a iarraidh ar an 
Scrúdaitheoir Maoirseachta.

Marcáil dhearfach
Moltar do mharcálaithe bheith dearfach agus iad ag marcáil, agus creidiúint chuí a thabhairt don 
méid atá ar eolas ag iarrthóirí, an méid a thuigeann siad agus an méid a thig leo a dhéanamh 
seachas pionós a ghearradh orthu as earráidí nó as easnaimh. Ba chóir do scrúdaitheoirí 
feidhm a bhaint as réimse iomlán na marcanna atá ar fáil in aon cheist ar leith agus bheith 
sásta iomlán marcanna a bhronnadh ar fhreagairt atá chomh maith agus a mbeifí ag dúil leis, ar 
bhonn réasúnta, ó iarrthóir GCE 17 nó 18 mbliana d’aois.

Gan aon mharc a bhronnadh
Is ar fhreagairtí bailí amháin ba chóir marcanna a bhronnadh agus níor chóir marcanna a 
bhronnadh ar fhreagra atá go hiomlán mícheart nó neamhfhóirsteanach.

Cineálacha scéimeanna marcála
Scéimeanna marcála faoi choinne tascanna nó ceisteanna ar gá d’iarrthóirí freagairt shínte 
scríofa a thabhairt orthu, marcáiltear ar bhonn leibhéil freagartha a chuireann caighdeán na 
cumarsáide scríofa san áireamh.

Ceisteanna eile nach bhfuil ach freagraí gairide de dhíth orthu, marcáiltear iad ar bhonn pointe 
ar phointe le marcanna bronnta ar gach píosa bailí faisnéise a chuirtear ar fáil.
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Leibhéil freagartha
Agus cinneadh á dhéanamh acu ar cé acu leibhéal freagartha atá le bronnadh, ba chóir do 
scrúdaitheoirí an ‘oiriúint is fearr’ a chuardach, ag cur san áireamh gur féidir laige in áit amháin 
a chúiteamh le láidreacht in áit eile. Táthar ag súil go mbainfidh scrúdaitheoirí úsáid as a 
mbreithiúnas gairmiúil nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh ar cé acu marc taobh istigh de 
leibhéal ar leith atá le bronnadh ar fhreagairt ar bith.

Tá an treoir seo a leanas curtha ar fáil le cuidiú le scrúdaitheoirí.

• Feidhmíocht tairsí:  Freagairt a thuilleann creidiúint sa leibhéal más ar éigean agus
ar chóir marc a bhronnadh uirthi ag bun an raoin nó in aice leis sin.

• Feidhmíocht idirmheánach:  Freagairt a thuilleann creidiúint sa leibhéal go follasach
agus ar chóir marc a bhronnadh uirthi i lár an raoin nó in aice leis sin.

•  Ardfheidhmíocht:  Freagairt a chomhlíonann go hiomlán an cur síos ar an leibhéal
agus ar chóir marc a bhronnadh uirthi ag barr an raoin nó in aice leis sin.

Caighdeán na cumarsáide scríofa
Cuirtear caighdeán na cumarsáide scríofa san áireamh nuair a bhítear ag measúnú freagairtí 
iarrthóirí ar gach tasc agus ar gach ceist inar gá dóibh freagairt a thabhairt i bhfoirm shínte 
scríofa.  Marcáiltear na tascanna agus na ceisteanna seo ar bhonn leibhéil freagartha. Tá 
tagairt do chaighdeán na cumarsáide scríofa sa chur síos ar gach leibhéal freagartha.

Ar mhaithe le gontacht, idirdhealaítear caighdeán na cumarsáide scríofa taobh istigh de leibhéil 
freagartha mar seo a leanas:

Leibhéal 1:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. 
Leibhéal 2:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. 
Leibhéal 3:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil.
Leibhéal 4:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil.

Agus léirmhíniú á dhéanamh acu ar gach cur síos ar leibhéal, ba chóir do scrúdaitheoirí tagairt 
a dhéanamh don treoir thíos atá níos mionsonraithe:

Leibhéal 1 (Bunúsach): Tá iarracht theoranta déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Is féidir go bhfuil easpa soiléireachta agus léirchruinnis 
in eagrú an ábhair. Is beag úsáid a bhaintear as sainstór focal. Is féidir nach bhfuil an chiall a bhí 
beartaithe soiléir mar gheall ar an chur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach.

Leibhéal 2 (Sásúil): Tá iarracht mheasartha déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha eagraithe le roinnt soiléireachta 
agus léirchruinnis. Baintear úsáid as roinnt saintéarmaíochta cuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht 
agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

Leibhéal 3 (Inniúil): Tá iarracht mhaith déanta ag an iarrthóir foirm agus stíl chuí 
scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha eagraithe le caighdeán maith 
soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid fhorleathan as sainstór cuí focal. Tá cur i láthair, 
litriú, poncaíocht agus gramadach ar chaighdeán ard go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

Leibhéal 4 (An-inniúil): Roghnaíonn agus úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl is 
cuí scríbhneoireacht. Tá ábhar ábhartha gonta, eagraithe go maith agus léiríonn sé ardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid fhorleathan chruinn as sainstór cuí focal. Tá an cur 
i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach ar an chaighdeán is airde agus cinntíonn siad go bhfuil 
an chiall iomlán soiléir.
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Roinn A

1 (a) (i) Sainaithin an cineál d’aigéad sailleach thíos.  (CM1)
• aigéad sailleach il-neamhsháithithe [1]

(ii) Ainmnigh foinse bhia amháin den chineál seo d’aigéad sailleach.
(CM1)
• olaí glasraí, m.sh. arbhar, lus na gréine, pónaire shoighe
• cnónna, seachas cnó cócó agus caisiú
• margairín bog, m.sh. soighe agus lus na gréine
• iasc olúil

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. [1]

(b) Mínigh cad chuige a bhfuil aigéid shailleacha il-neamhsháithithe
fhadslabhrúla óimige-3 agus óimige-6 tábhachtach le linn naíonachta.
(CM1, CM2)
• forbairt inchinne agus reitine: tarlaíonn fás mór inchinne le linn

an chéad dá bhliain den bheatha. Bíonn an gá is mó ag naíonáin
d’óimige-3 agus d’óimige-6 le linn na dtréimhsí seo.

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile.
[1] míniú bunúsach
[2] míniú inniúil [2]

(c) Pléigh na himpleachtaí sláinte do dhaoine fásta as an fhaisnéis thíos.
(CM1, CM2, CM3)

Tagairt Chothaithe
Luach 

Meán-iontógáil reatha i 
ndaoine fásta

Aigéid 
shailleacha
sháithithe

11% d’fhuinneamh bia
12.8% i bhfir

12.6% i mná

© British Nutrition Foundation 2015

• tá an mheán-iontógáil reatha d’aigéid shailleacha sháithithe ag
daoine fásta os cionn an luacha tagartha cothúcháin mholta
(DRV)

• colaistéaról fola: is í saill sháithithe an chomhpháirt chothaithe
leis an tionchar diúltach is mó ar cholaistéaról iomlán fola agus ar
leibhéil de cholaistéaról LPÍD (LDL)

• galar croí: is feidir le leibhéil arda cholaistéaróil an riosca
de ghalar croí a mhéadú, cosúil le taom croí, stróc agus
aitéiriscléaróis.

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile.
[1–2] tuiscint bhunúsach ar shonraí
[3–4] tuiscint inniúil ar shonraí
[5] tuiscint an-inniúil ar shonraí [5] 9
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2  (a) Mínigh an dóigh a bhfuil éifeacht spárála próitéine ag carbaihiodráit 
san aiste bhia. (CM1, CM2)
• glúcós: bíonn soláthar leanúnach de ghlúcós de dhíth

ar fhíocháin an choirp, arb í carbaihiodráit chothaithe an
phríomhfhoinse ach is féidir é a shintéisiú fosta ó phróitéin

• próitéin: má tá leibhéal íseal carbaihiodráite san aiste bhia,
úsáidtear céatadán níos mó de phróitéin chothaithe le glúcós a
sholáthar, rud a chiallaíonn go bhfuil níos lú ar fáil faoi choinne
fhás agus chóiriú na bhfíochán coirp

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile.
[1] míniú bunúsach
[2] míniú inniúil
[3] míniú an-inniúil [3]

(b) Sainaithin dhá vitimín atá de dhíth faoi choinne mheitibileacht na
carbaihiodráite. (CM1, CM2)
• vitimín B1 – tiaimín
• vitimín B2 – ribeaflaivin
• niaicin
• vitimín B12
Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile.
[1] do gach vitimín atá sainaitheanta i gceart [2]

(c) An fhaisnéis sa tábla thíos in úsáid agat, cosain an cinneadh le harán
caiscín a roghnú in áit arán bán.  (CM1, CM2, CM3)

Sa (100g) Luach fuinnimh 
(Kcal/KJ) Carbaihiodráit 

(g)

Siúcraí
(g)

Stáirse
(g)

PSNS 
(NSP) 

(g)

Arán 
caiscín

217/922 42.0 2.8 39.3 5.0

Arán bán 219/931 46.1 3.4 42.7 1.9

© British Nutrition Foundation 2015

• polaisiúicrídí neamhstáirse (PSNS) (NSP): tá carbaihiodráití
coimpléascacha i bhfoirm stáirse sa dá arán ach cuireann arán
caiscín níos mó PSNS ar fáil

• tairbhí sláinte: Tá go leor tairbhí sláinte ag PSNS cosúil le sláinte
fheabhsaithe na bhfiacla, rioscaí laghdaithe de neamhoird
putóige, ailse, clocha domlais agus cuidíonn sé le bainistiú an
diaibéitis.

• sáithiú: beidh luach sáithithe níos airde ag arán caiscín mar
gheall ar PSNS agus cuidíonn sé seo le meáchan sláintiúil a
choinneáil

• cáiréas fiacla: tá níos lú siúcra in arán caiscín agus bíonn riosca
níos lú de cháiréas fiacla dá bharr

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. 
[1–2] cosaint bhunúsach
[3–4] cosaint inniúil
[5] cosaint an-inniúil [5]
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(d) Comhlánaigh an tábla seo a leanas do Luachanna Tagartha Cothúcháin
(DRVs) do charbaihiodráit agus do shaill mar chéatadán d’iontógáil
fuinnimh.  (CM1, CM2)

Luachanna Tagartha 
Cothúcháin (DRVs), % 
den iontógáil iomlán 
fuinnimh laethúil (lena 
n-áirítear alcól)

Carbaihiodráit iomlán:

– ar siúcraí eistreacha
neamhbhainniúla di

47

10

Saill iomlán:

– ar aigéid shailleacha
sháithithe di

– ar aigéid thras-
sailleacha di

33

10

2

© British Nutrition Foundation 2015

[1] do gach Luach Tagartha Cothúcháin (DRV) ceart [3]

(e) Fuair The National Diet and Nutrition Survey of UK Adults (2014)
amach gur sháraigh an iontógáil de shiúcra eistreach
neamhbhainniúil (NMES) an luach tagartha cothúcháin i ngach
aoisghrúpa agus go raibh sé ar an leibhéal ab airde i measc páistí.

Déan measúnú ar éifeacht an toraidh seo ar shláinte béil na bpáistí.
(CM1, CM2, CM3)
• aigéad: cuireann siúcraí cothaithe substráit ar fáil faoi choinne

iomadú na mbaictéar béil agus tháirgeadh an aigéid
• dímhianrú: creimeann an t-aigéad an cruan agus tarlaíonn

dímhianrú dá bharr
• minicíocht: má chaitear siúcra ag eatraimh mhinice, méadaítear

forbairt an cháiréis fiacla mar fhanann an leibhéal pH (aigéad)
ard.

• páistí: tarlaíonn lobhadh fiacla níos gasta i measc páistí, tá a
gcuid fiacla beag agus baineann an lobhadh néaróg na fiacaile
amach an-ghasta.

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. 
[1–2] measúnú bunúsach
[3–4] measúnú inniúil
[5] measúnú an-inniúil [5] 18



first clean proof - 19 07 21 TH
MARCANNA 

AR FÁIL

35

3 (a) Mínigh na hiarmhairtí a bhaineann le barraíocht vitimín A san aiste 
bhia. (CM1, CM2)
• hipirvitimíonóis A: is féidir leis bheith ina chúis le codlatacht, colg,

cailleadh gruaige agus amharc dúbailte
• damáiste don ae
• máchailí beirthe: is féidir le máchailí breithe bheith mar thoradh

ar iontógálacha arda de vitimín A le linn toirchis
• neamhoird craicinn agus cnáimhe
Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile.
[1–2] measúnú bunúsach
[3–4] measúnú inniúil
[5] measúnú an-inniúil [5]

(b) Tabhair breac-chuntas ar ról frithocsaídeora vitimín E. (CM1)
• cosaint lipide: cosnaíonn vitimín E lipidí, go háirithe aigéid

shailleacha il-neamhsháithithe i gcoinne dhamáiste na
saorfhréamhacha

• athlasadh: cuireann sé cosc ar shárocsaídiú lipide ar féidir galair
athlasta bheith mar thoradh air

• ailse: is féidir leis cosaint i gcoinne cineálacha áirithe ailse
Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile.
[1–2] breac-chuntas bunúsach
[3] breac-chuntas inniúil [3]

(c) Mínigh an téarma bith-infhaighteacht maidir le vitimíní agus mianraí.
(CM1, CM2)
• bith-infhaighteacht: léiríonn sé cé chomh furasta is féidir le vitimín

nó mianra a bheith ionsúite agus úsáidte ag an chorp
• riachtanais: is féidir go mbeadh tionchar ag riachtanais an duine

ar bhith-infhaighteacht, an cumas atá acu le cothaithigh a ionsú
nó an méid atá ar fáil dóibh

• ionsú: is féidir le compháirteanna eile den aiste bhia dul i
bhfeidhm ar bhith-infhaighteacht, m.sh. is féidir le vitimín C cur le
hionsú iarainn neamh-haeim

• foinsí: is soláthraithe maithe cailciam iad bainne, iógart agus
bianna déiríochta eile mar tá méideanna suntasacha cailciam i
bhfoirm bhith-infhaighte iontu

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. 
[1–2] míniú bunúsach
[3] míniú inniúil
[4] míniú an-inniúil [4]
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(d) Mínigh cad chuige a moltar forlíonta vitimín D le linn toirchis.
(CM1, CM2)
• cnámha agus fiacla: rialaíonn vitimín D an méid cailciam agus

fosfáite sa chorp atá de dhíth le cnámha agus fiacla a choinneáil
sláintiúil

• forlíonta: moltar go bhfaigheadh gach bean vitimín D forlíontach
le 10 micreagram sa lá a bhaint amach

• stórais: cuireann an mháthair stóras de vitimín D ar fáil don
fhéatas le linn toirchis a bheidh mar sholáthar don bhabaí don
chéad chúpla mí dá shaol

• solas na gréine: tá sé tábhachtach ach go háirithe do mhná nach
bhfaigheann mórán de sholas na gréine agus do veigeáin fosta a
itheann réimse teoranta de bhianna a bhfuil vitimín D iontu

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. 
[1–2] measúnú bunúsach
[3–4] measúnú inniúil
[5] measúnú an-inniúil [5]

4 (a) Pléigh toisc amháin a théann i bhfeidhm ar hiodráitiú. (CM1, CM2)

Samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir a phlé:
• caiféin: is fualbhrostach éadrom í caiféin ach d’fhéadfadh

deochanna a bhfuil caiféin iontu (caife, tae, seacláid, cóla
agus deochanna fuinnimh) fós cur le hiontógáil sreabháin faoi
ghnáthdhálaí

• gníomhaíocht fhisiceach: cailleann an corp uisce mar allas, go
háirithe nuair atá sé te/meirbh nó nuair atáthar ag glacadh páirt i
ndianaclaíocht

• alcól: is fualbhrostach é agus mar sin méadaíonn sé caillteanas
an fhuail ón chorp; braitheann sé seo ar an méid sreabháin atá
ionghafa

• leis an alcól, m.sh. biotáillí ar deochanna níos láidre iad a
ghlactar i dtoirt níos lú, bíonn cumas níos mó iontu díhiodráitiú a
dhéanamh ná beoracha a bhfuil cion níos mó d’uisce iontu.

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile.
[1] plé bunúsach
[2] plé inniúil
[3] plé an-inniúil [3]

(b) Luaigh fáth a bhfuil seiléiniam tábhachtach san aiste bhia ag fear
fásta.  (CM1, CM2)
• torthúlacht: léirigh taighde a bhí ann le déanaí go raibh

feabhsuithe ar inghluaiseacht speirme i ndiaidh forlíonadh
seiléiniam i bhfir

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile
[1] tá an fhreagairt cheart ach níl sé sonrach maidir le fir
[2] tá an fhreagairt sonrach maidir le fear fásta [2]

17
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(c) Luaigh dhá fháth a bhfuil mná atá in aois páiste a bheith acu i mbaol
ainéime uireasa iarainn.  (CM1, CM2)
• míostrú: caillteanas fola ó mhíostrú
• toircheas: éilimh mhéadaithe ar sholáthar fola le linn toirchis
• toisc choisc: barraíocht bianna a chaitheamh a chuireann cosc ar

ionsú iarainn, m.sh. tae agus caife
Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile.
[1] do gach fáth. [2]

5 Cuir Quorn agus feoil dhearg i gcomparáid agus i gcodarsnacht lena 
chéile maidir le cothú agus sláinte.  (CM1, CM2, CM3)
• próitéin ardchaighdeáin: is foinsí de phróitéin ardchaighdeáin

iad Quorn agus feoil dhearg araon a bhfuil gach aimíonaigéad
riachtanach iontu

• colaistéaról: murab ionann agus feoil dhearg, tá Quorn saor ó
cholaistéaról agus íseal maidir le saill sháithithe mar sin laghdaíonn
sé an riosca de ghalar cardashoithíoch a fhorbairt

• PSNS: Is foinse shuntasach de PSNS é Quorn ach níl sé i bhfeoil
dhearg

• fuinneamh:  Tá níos lú calraí in Quorn ná feoil dhearg
• iarann: Tá níos lú iarann cothaithe in Quorn ná feoil dhearg a bhfuil

iarann haeim luachmhar inti
Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. 
[1–2] comparáid bhunúsach
[3–4] comparáid agus codarsnacht inniúil
[5] comparáid agus codarsnacht an-inniúil [5]

7

5
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Roinn B

6 Pléigh na riachtanais chothaithe ar leith atá ag déagóirí. (CM1, CM2, CM3)

Banda Marcála 1 ([1]–[3])
Imprisean ginearálta: bunúsach
• eolas agus tuiscint bhunúsach ar na riachtanais chothaithe ar leith

atá ag déagóirí
• léiríonn sé cumas teoranta le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas teoranta leis na riachtanais chothaithe ar leith atá

ag déagóirí a phlé
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach

Banda Marcála 2 ([4]–[6])
Imprisean ginearálta: sásúil
• eolas agus tuiscint shásúil ar na riachtanais chothaithe ar leith atá ag

déagóirí
• léiríonn sé cumas sásúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas sásúil leis na riachtanais chothaithe ar leith atá ag

déagóirí a phlé
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil

Banda Marcála 3 ([7]–[9])
Imprisean ginearálta: inniúil
• eolas agus tuiscint mhaith ar na riachtanais chothaithe ar leith atá ag

déagóirí
• léiríonn sé cumas inniúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas inniúil leis na riachtanais chothaithe ar leith atá ag

déagóirí a phlé
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil.

Banda Marcála 4 ([10]–[12])
Imprisean ginearálta:  an-inniúil
• eolas agus tuiscint shoiléir ar na riachtanais chothaithe ar leith atá ag

déagóirí
• léiríonn sé cumas an-inniúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas an-inniúil leis na riachtanais chothaithe ar leith atá

ag déagóirí a phlé
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil
Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
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Samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir a phlé:

• fuinneamh: bíonn a dhóthain fuinnimh tábhachtach mar d’fhéadfadh
aise bhia ar leibhéal íseal fuinnimh fás a theorannú le linn bhlianta an
déagóra, tá fuinneamh tábhachtach faoi choinne na ráige gasta fáis
agus shintéis na bhfíochán úr

• próitéin: tá sé riachtanach faoi choinne forbairt matán agus ráig fáis

• cailciam: bíonn sé de dhíth faoi choinne fás cnámharlaigh; déanann
an chnámh mórchuid dá mianraí a asamhlú ag an staid seo agus
baineann sí an chuid is mó dá mais deiridh amach; d’fhéadfadh
drochmhais cnámh agus gan a dhóthain de chailciam a chaitheamh
bheith ina gcúis le buaicmhais cnámh gan a bheith bainte amach
agus riosca níos mó d’oistéapóróis níos moille sa tsaol a bheith ann
dá bharr

• iarann: bíonn riachtanas méadaithe iarainn ag buachaillí agus cailíní
araon mar gheall ar an toirt fola measartha mór le linn tréimhsí d’fhás
gasta, bíonn tús an mhíostraithe ina ábhar breise struis ar stádas
iarainn na gcailíní sna déaga; tá fianaise ann fosta lena tabhairt le
fios gur féidir leibhéil iarainn ar an teorainn éifeachtaí dochracha a
bheith acu ar fheidhm chognaíoch, a bhféadfadh impleachtaí a bheith
aige maidir le cumas foghlama agus feidhmíocht acadúil

• vitimín D: tá sé de dhíth faoi choinne ionsú éifeachtach an chailciam,
atá de dhíth dá réir faoi choinne fhorbairt na gcnámh; tá roinnt imní
ann nach bhfuil déagóirí ag fáil go leor de sholas na gréine lena
ndóthain de vitimín D a bhaint amach

• sinc: tá sé de dhíth faoi choinne gnáthfháis agus forbairt ghnéasach,
tá baint ag an mhianra seo fosta leis an chóras imdhíonachta a
threisiú

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. [12] 12
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7 Déan scrúdú ar na tosca riosca agus ar na hiarmhairtí a bhaineann le 
díhiodráitiú i ndaoine fásta breacaosta. (CM1, CM2, CM3)

Banda Marcála 1 ([1]–[3])
Imprisean ginearálta: bunúsach
• eolas agus tuiscint bhunúsach ar dhíhiodráitiú i ndaoine fásta

breacaosta
• léiríonn sé cumas teoranta le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas teoranta le scrúdú a dhéanamh ar na tosca riosca

agus ar na hiarmhairtí a bhaineann le díhiodráitiú i ndaoine fásta
breacaosta

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach

Banda Marcála 2 ([4]–[6])
Imprisean ginearálta: sásúil
• eolas agus tuiscint shásúil ar dhíhiodráitiú i ndaoine fásta breacaosta
• léiríonn sé cumas sásúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas sásúil le scrúdú a dhéanamh ar na tosca riosca

agus ar na hiarmhairtí a bhaineann le díhiodráitiú i ndaoine fásta
breacaosta

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil

Banda Marcála 3 ([7]–[9])
Imprisean ginearálta: inniúil
• eolas agus tuiscint inniúil ar dhíhiodráitiú i ndaoine fásta breacaosta
• léiríonn sé cumas inniúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas inniúil le scrúdú a dhéanamh ar na tosca riosca

agus ar na hiarmhairtí a bhaineann le díhiodráitiú i ndaoine fásta
breacaosta

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil

Banda Marcála 4 ([10]–[12])
Imprisean ginearálta:  an-inniúil.
• eolas agus tuiscint shoiléir ar dhíhiodráitiú i ndaoine fásta breacaosta
• léiríonn sé cumas an-inniúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas an-inniúil le scrúdú a dhéanamh ar na tosca riosca

agus ar na hiarmhairtí a bhaineann le díhiodráitiú i ndaoine fásta
breacaosta

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil
Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
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Samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir a scrúdú:

• tosca riosca i ndaoine breacaosta
– céadfa laghdaithe tarta: tá sé furasta go leor nach n-aithneofaí

díhiodráitiú agus bheadh neamhchothroime mianraí agus
mearbhall mar thoradh air

– feidhm laghdaithe dhuánach: tá ról tábhachtach ag na duáin
i rialú sreabháin ach tosaíonn a bhfeidhm ag meath le haois,
d’fhéadfadh an fhreagairt hormónach ar dhíhiodráitiú a bheith
lagaithe

– lagú cognaíoch: is féidir fadhbanna cumarsáide a bheith mar
thoradh air, ar féidir leis a bheith níos suntasaí acu siúd a bhfuil
galar Alzheimer orthu nó ar bhuail stróc iad

– cógas: d’fhéadfadh cógais lena n-áirítear fualbhrostaigh, purgóidí
agus ilchógais, díhiodráitiú a dhéanamh níos measa

• iarmhairtí an díhiodráitithe
– drochthorthaí sláinte: méadú ar thréimhsí san otharlann agus ar

bhásmhaireacht; méadú faoi dhó ar bhásmhaireacht na n-othar
stróic; ionfhabhtuithe chonair an fhuail agus na nduán; iatacht
agus drochshláinte béil

– feidhmíocht lagaithe mheabhrach: i measc na bhfeidhmeanna
meabhrach atá buailte, tá cuimhne, aird, díriú agus aga
freagartha

– brú íseal fola: tarlaíonn laige, meadhrán agus riosca méadaithe
de bheith ag titim dá bharr

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. [12] 12
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8 Mínigh tábhacht an chailciam agus na fóláite do mhná fásta. Tacaigh le do 
fhreagra le foinsí ábhartha bia do gach cothaitheach. (CM1, CM2, CM3)

Banda Marcála 1 ([1]–[3])
Imprisean ginearálta: bunúsach
• eolas agus tuiscint bhunúsach ar chailciam agus ar fhóláit agus ar

fhoinsí
• léiríonn sé cumas teoranta le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas teoranta le tábhacht an chailciam agus na fóláite

do mhná fásta a mhíniú
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach

Banda Marcála 2 ([4]–[6])
Imprisean ginearálta: sásúil
• eolas agus tuiscint shásúil ar chailciam agus ar fhóláit agus ar fhoinsí
• léiríonn sé cumas sásúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas sásúil le tábhacht an chailciam agus na fóláite do

mhná fásta a mhíniú
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil

Banda Marcála 3 ([7]–[9])
Imprisean ginearálta: inniúil
• eolas agus tuiscint inniúil ar chailciam agus ar fhóláit agus ar fhoinsí
• léiríonn sé cumas inniúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas inniúil le tábhacht an chailciam agus na fóláite do

mhná fásta a mhíniú
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil

Banda Marcála 4 ([10]–[12])
Imprisean ginearálta:  an-inniúil
• eolas agus tuiscint shoiléir ar chailciam agus ar fhóláit agus ar fhoinsí
• léiríonn sé cumas an-inniúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas an-inniúil le tábhacht an chailciam agus na fóláite

do mhná fásta a mhíniú
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil
Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
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Samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir a mhíniú:

• cailciam
– sláinte chnámharlaigh a fheabhsú: i ndiaidh 35 bliain d’aois

tosaíonn fir agus mná araon ag cailleadh cailciam óna gcnámha;
méadaíonn an ráta caillteanais go gasta do mhná le linn an
mheanapáis mar gheall ar an laghdú ar tháirgeadh éastraigine,
tá sé ríthábhachtach mar sin go bhfuil na leibhéil chailciam
dóthanach le linn na tréimhse seo má tá mná le fadhbanna móra
cnámharlaigh a sheachaint

– teannas réamh-mhíosta (TRM) (PMT): thaispeáin roinnt staidéar
a bhí ann le déanaí go bhfuil nasc idir iontógáil mhéadaithe
chailciam agus leibhéil laghdaithe de shiomptóim réamh-mhíosta

– brú fola a rialú: moltar do roinnt mná fásta forlíonta cailciam a
ghlacadh le linn toirchis má tá siad i mbaol hipirtheannais
Foinsí: bainne agus táirgí bainne, plúr geal, iasc nuair a itear na
cnámha, glasraí glasa duilleacha, gránaigh, soighe treisithe agus
táirgí tófú

• fóláit
– fabhtanna néarfheadáin sa toircheas a chosc: moltar do gach

bean atá in aois páiste a thabhairt ar an tsaol, go háirithe iad
siúd atá ag pleanáil toirchis nó sna céimeanna luatha toirchis,
forlíonadh laethúil d’aigéad fólach 0.4mg a ghlacadh mar tá sé
deacair an méid seo d’fhóláit bhreise a bhaint amach san aiste
bia amháin

– riosca de ghalar cardashoithíoch (CVD) a laghdú: tá baint ag
fóláit in éineacht le vitiminí B6 agus B12 le homaicistéin normálta
fola a choinneáil leibhéil; d’fhéadfadh homaicistéin ardaithe fola
bheith ina thoisc riosca le galar croí agus stróc a fhorbairt
Foinsí: prátaí, glasraí glasa duilleacha (spionáiste, bachlóga
Bruiséile, brocailí), gránaigh threisithe bhricfeasta, arán, ae agus
sú oráiste

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. [12]

Marc Iomlán
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Roinn A

1 (a) (i) An fhaisnéis sa tábla thíos in úsáid agat, luaigh cad chuige a 
bhfuil riachtanais fuinnimh rud beag níos airde ag buachaillí ná 
cailíní.  (CM1, CM2)
• tá mais matáin níos mó ag buachaillí
• difríochtaí i méid agus i meáchan an choirp
• tá níos mó fíochán saille ag cailíní, nach bhfuil chomh

gníomhach sin go meitibileach i gcomparáid le fíochán trua
Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile.
[1] do gach moladh ceart [2]

(ii) Mínigh cad chuige a bhfuil treocht in airde maidir le riachtanais
fuinnimh.  (CM1, CM2)
• méadaíonn riachtanais fuinnimh de réir mar a mhéadaíonn

meáchan
• tacaíonn sé le ráig ghasta fáis
• tacaíonn sé le forbairt na n-athruithe caithreachais
Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile.
[1] míniú bunúsach
[2] míniú inniúil [2]

(b) (i) Ciorclaigh an scála innéacs corpmhaise (ICM) (BMI) ceart do
raon sláintiúil meáchain.  (CM1)
• 18.5–24.9 [1]

(ii) Luaigh dóigh amháin eile ar féidir rómheáchan agus murtall a
thomhas. (CM1)
• cóimheas coime le corróg
• tomhas saille coirp ag úsáid scálaí comhdhéanaimh coirp
Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. [1]

(c) Cuir síos ar na hathruithe ar chothromaíocht fuinnimh a chuireann le
méadú meáchain.  (CM1, CM2)
• cothromaíocht dhearfach fuinnimh
• mura ndéantar cúiteamh ar mhéadú ar iontógáil fuinneamh le

méadú ar chaitheamh fuinnimh, beidh méadú ar mheáchan mar
thoradh ar

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile.
[1] cur síos bunúsach
[2] cur síos inniúil
[3] cur síos an-inniúil [3] 9
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2 (a) Cuir síos ar éifeacht fhéideartha na hiontógála alcóil ar shláinte na 
bhfear fásta.  (CM1, CM2, CM3)
• méadaíonn caitheamh an alcóil LPÍD (LDL), hipirtheannas agus

riosca an ghalair chardashoithíoch
• caitheamh méadaithe na gcalraí: 7kcal/g, méadaíonn sé riosca

an mhéadaithe meáchain agus an mhurtaill agus dhiaibéiteas
Chineál 2

• leibhéil laghdaithe téististéaróin agus torthúlachta
Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile.
[1–2] cur síos bunúsach
[3–4] cur síos inniúil
[5] cur síos an-inniúil [5]

(b) Mínigh na rioscaí don bhabaí as caitheamh an alcóil le linn toirchis.
(CM1, CM2)
• breith anabaí
• marbh-bhreith
• breith roimh am
• ísealmheáchan breithe
• siondróm alcóil san fhéatas (FAS)
• ardbhrú fola
Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile.
[1–2] míniú bunúsach
[3] míniú inniúil
[4] míniú an-inniúil [4]

3 (a) Sainaithin dhá shiomptóm de dhiaibéiteas Chineál 2. (CM1)
  Dhá cheann ar bith astu seo a leanas:

• cailliúint meáchain gan mhíniú
• radharc doiléir
• truis ghinitiúil/tochas
• ag mún go minic (polúire)
• tart méadaithe (polaidipse)
• tuirse
• créachtaí agus gearrthacha ag cneasú go mall
• braistint an ocrais go gairid i ndiaidh itheacháin (polafaige)
Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile.
[1] mharc do gach siomptóm a shainaithint i gceart [2]

(b) Mínigh cad é mar a d’fhéadfaí tuiscint ar innéacs glicéime cuidiú le
duine diaibéiteas Chineál 2 a bhainistiú.  (CM1, CM2, CM3)
• bianna le hInnéacs Glicéime (GI) íseal: ionsúitear níos moille iad,

cuidíonn siad le leibhéil siúcra fola a rialú agus cuidíonn siad le
leibhéil arda agus leibhéil ísle i ndiaidh béilí a rialú

• bianna le hInnéacs Glicéime (GI) ard: ionsúitear níos gasta iad,
ardaíonn glúcós fola go géar agus ardaíonn siúcra fola go tobann
dá thoradh

• cuid d’aiste chothrom bia: níor chóir go mbeadh sé dírithe ach
amháin ar bhianna le hInnéacs Glicéime (GI) íseal amháin a
ithe; d’fhéadfadh aiste bia atá ard ó thaobh saille agus calraí de
a bheith mar thoradh air agus méadú meáchain agus méadú

9
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ar riosca an ghalair chardashoithíoch (CVD) a bheith ann dá 
bharr; má tá saill, próitéin agus polaisiúicríd neamhstáirse 
dhothuaslagtha ann íslíonn siad luach an Innéacs Glicéime (GI) 
mar a dhéanann an modh cócaireachta, aibíocht agus próiseáil

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile.
[1–2] míniú bunúsach
[3–4] míniú inniúil
[5] míniú an-inniúil [5]

4 (a) Mínigh ról na homaicistéine mar thoisc riosca do ghalar 
cardashoithíoch.  (CM1, CM2)
• damáiste d’artairí: déanann leibhéil arda den aimíonaigéad

homaicistéin damáiste do líneáil na n-artairí, carnann colaistéaról
agus is féidir leis bheith ina chúis le baic

• homaicistéin iomarcach gan a bheith bainte ar shiúl: bíonn fóláit
agus vitimíní B-choimpléisc de dhíth leis na heinsímí a dhéanamh
a bhaineann homaicistéin ar shiúl ón chorp. Má tá iontógáil íseal
d’fhóláit ann, ní bhaintear homaicistéin iomarcach ar shiúl agus
mar sin méadaítear an riosca de ghalar cardashoithíoch (CVD)

• riosca téachta: athraíonn homaicistéin na leibhéil tosca téachta a
spreagann trombóis

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile.
[1–2] míniú bunúsach
[3] míniú inniúil
[4] míniú an-inniúil [4]

(b) Laghdaíonn caitheamh an éisc olúil riosca an ghalair
chardashoithíoch.  Déan trácht ar an chomhairle seo.  (CM1, CM2)
• foinse d’óimige-3 (aigéad icisipeintéanóch (EPA) & aigéad

docaisiheicséanóch (DHA)): tá sé i láthair in iasc olúil; laghdaíonn
sé brú fola, laghdaíonn sé an claonadh ag an fhuil a bheith ag
téachtadh, rialaíonn sé rithim an chroí, laghdaíonn sé leibhéil
tríghlicríde

• lán le vitimín A: cosnaíonn airíonna frithocsaídeora cealla croí ar
dhamáiste a dhéanann saorfhréamhacha

• íseal ó thaobh calraí de agus tá níos lú saill sháithithe ann
Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile.
[1] trácht bunúsach
[2] trácht inniúil
[3] trácht an-inniúil [3]

(c) Mínigh cad chuige a bhféadfaí níos lú mearbhianna a ithe an riosca
d’ailse brollaigh a laghdú.  (CM1, CM2)
• cion calraí níos airde: cuireann sé fuinneamh breise ar fáil agus

d’fhéadfadh méadú meáchain a bheith ann, tá riosca níos mó
d’ailse brollaigh ag mná atá róthrom. Meastar go ndéanann
cealla saille éastraigin ar féidir léi bheith ina cúis le fás breise na
gceall brollaigh agus le méadú ar an riosca d’ailse brollaigh

• PSNS íseal na mearbhianna: fuarthas amach go n-íslíonn aistí
bia a bhfuil leibhéal ard de PSNS iontu, na leibhéil éastraigine
san fhuil; d’fhéadfadh leibhéil arda éastraigine an riosca d’ailse
brollaigh a mhéadú

7



first clean proof - 19 07 21 TH
MARCANNA 

AR FÁIL

49

• bíonn leibhéil níos ísle de fhrithocsaídeoirí, fítéastraiginí agus
flavónóil in aistí bia atá íseal ó thaobh torthaí agus glasraí de

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile..
[1] míniú bunúsach
[2] míniú inniúil
[3] míniú an-inniúil [3] 10
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Roinn B

5 Mol agus cosain moltaí cothaithe agus stíle maireachtála le meáchan 
sláintiúil san óige a bhaint amach.  (CM1, CM2, CM3)

Banda Marcála 1 ([1]–[3])
Imprisean ginearálta: bunúsach
• eolas agus tuiscint bhunúsach ar mholtaí cothaithe agus stíle

maireachtála le meáchan sláintiúil san óige a bhaint amach
• léiríonn sé cumas teoranta le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas teoranta le moltaí cothaithe agus stíle maireachtála

le meáchan sláintiúil san óige a bhaint amach, a mholadh agus a
chosaint

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach

Banda Marcála 2 ([4]–[7])
Imprisean ginearálta: sásúil
• eolas agus tuiscint shásúil ar mholtaí cothaithe agus stíle

maireachtála le meáchan sláintiúil a bhaint amach san óige
• léiríonn sé cumas sásúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas sásúil le moltaí cothaithe agus stíle maireachtála

le meáchan sláintiúil san óige a bhaint amach, a mholadh agus a
chosaint

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil

Banda Marcála 3 ([8]–[11])
Imprisean ginearálta: inniúil
• eolas agus tuiscint inniúil ar mholtaí cothaithe agus stíle maireachtála

le meáchan sláintiúil a bhaint amach san óige
• léiríonn sé cumas inniúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas inniúil le moltaí cothaithe agus stíle maireachtála

le meáchan sláintiúil san óige a bhaint amach, a mholadh agus a
chosaint

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil

Banda Marcála 4 ([12]–[15])
Imprisean ginearálta:  an-inniúil
• eolas agus tuiscint shoiléir ar mholtaí cothaithe agus stíle

maireachtála le meáchan sláintiúil a bhaint amach san óige
• léiríonn sé cumas an-inniúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas an-inniúil le moltaí cothaithe agus stíle

maireachtála le meáchan sláintiúil san óige a bhaint amach, a
mholadh agus a chosaint

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil
Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
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Samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir a mholadh agus a chosaint:

• moltaí cothaithe
– cothromaíocht fuinnimh a choinneáil: ba chóir go mbeadh ionchur

fuinnimh cothrom le haschur fuinnimh; d’fhéadfadh aistí bia atá
íseal ó thaobh fuinnimnh de fás a theorannú; d’fhéadfadh méadú
meáchain agus murtall a bheith mar thoradh ar aistí bia a bhfuil
dlús fuinnimh iontu

– aiste bia atá breá cothrom a choinneáil: comhairle itheacháin
shláintiúil a leanúint; cúig sciar nó níos mó de réimse torthaí agus
glasraí, béilí atá bunaithe ar bhianna stáirsiúla slánghráinneacha,
táirgí déiríochta a bhfuil níos lú saille iontu (nuair atá páistí os
cionn cúig bliana d’aois), bianna a bhfuil leibhéil arda saille agus/
nó siúcra iontu a theorannú; méadóidh aistí bia nach bhfuil
cothrom go maith iontógáil fuinnimh agus beidh méadú meáchain
agus murtall mar thoradh air

– rialú na sneaiceanna ar leibhéil arda saille, siúcra (mearbhia,
brioscaí, sailéad, criospaí): tá dlús fuinnimh i  mbianna ar leibhéil
arda saille agus siúcra agus d’fhéadfadh siad an fhéidearthacht
maidir le méadú meáchain agus murtall a mhéadú, cuir uisce in
áit deochanna ar leibhéal ard siúcra

– rialú sciar: bíonn cuidiú de dhíth ar pháistí lena aithint go bhfuil
ocras orthu agus go bhfuil siad lán; tá roinnt fianaise ann nach
n-íosfaidh páistí an-óg (faoi bhun dhá bhliain d’aois) ach an méid
atá de dhíth orthu agus gan níos mó (is cuma cad é méid an
sciar atá tugtha dóibh), d’fhéadfadh páistí níos sine níos mó a
ithe ná mar atá de dhíth orthu nuair a thugtar sciar níos mó dóibh

– cur i gcoinne na gráinseála: cuireann amanna béile deis ar fáil
le haiste bhia a sholáthar atá breá cothrom; cuireann bianna ar
leibhéal ard siúcra calraí folmha ar fáil agus d’fhéadfadh siad
teacht in áit béile sláintiúil atá breá cothrom

• moltaí stíle maireachtála
– gníomhaíocht fhisiceach mhéadaithe: bíodh sé mar aidhm le 60

nóiméad de ghníomhaíocht fhisiceach mheasartha sa lá a bhaint
amach le cuidiú le cothromaíocht fuinnimh i bpáistí a bhaint
amach

– iompraíocht neamhghníomhach a theorannú (ag amharc ar
an teilifís, gléasanna leictreonacha a úsáid): tá nasc soiléir
faighte ag go leor staidéar idir amharc ar an teilifís agus riosca
méadaithe den mhurtall; d’fhéadfadh tiontú an fhuinnimh ina
shaill bheith mar thoradh ar iompraíocht neamhghníomhach agus
tá nasc idir amharc ar an teilifís agus méadú ar shneaiceanna a
ithe

– soláthar sásúil codlata: fuarthas amach i staidéir go bhfuil baint
ag easpa codlata le méadú meáchain mar is féidir leis bheith ina
chúis le hathruithe ar hormóin agus ar mheitibileacht ar féidir leo
riosca an mhurtaill a mhéadú
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6 Mínigh an dóigh ar féidir leis na roghanna bia seo a leanas riosca na
hailse a mhéadú:
• aiste bhia a bhfuil leibhéal ard salainn ann
• iontógáil íseal torthaí agus glasraí
• feoil a ithe go laethúil.  (CM1, CM2, CM3)

Banda Marcála 1 ([1]–[3])
Imprisean ginearálta: bunúsach
• eolas agus tuiscint bhunúsach ar an dóigh ar féidir leis na roghanna

liostaithe bia riosca na hailse a mhéadú
• léiríonn sé cumas teoranta le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas teoranta le míniú a thabhairt ar an dóigh ar féidir

leis na roghanna bia seo riosca na hailse a mhéadú
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach

Banda Marcála 2 ([4]–[7])
Imprisean ginearálta: sásúil
• eolas agus tuiscint shásúil ar an dóigh ar féidir leis na roghanna

liostaithe bia riosca na hailse a mhéadú
• léiríonn sé cumas sásúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas sásúil le míniú a thabhairt ar an dóigh ar féidir leis

na roghanna liostaithe bia seo riosca na hailse a mhéadú
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil

Banda Marcála 3 ([8]–[11])
Imprisean ginearálta: inniúil
• eolas agus tuiscint inniúil ar an dóigh ar féidir leis na roghanna

liostaithe bia riosca na hailse a mhéadú
• léiríonn sé cumas inniúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas inniúil le míniú a thabhairt ar an dóigh ar féidir leis

na roghanna liostaithe bia seo riosca na hailse a mhéadú
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil

Banda Marcála 4 ([12]–[15])
Imprisean ginearálta: an-inniúil
• eolas agus tuiscint shoiléir ar an dóigh ar féidir leis na roghanna

liostaithe bia riosca na hailse a mhéadú
• éiríonn sé cumas an-inniúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas an-inniúil le míniú a thabhairt ar an dóigh ar féidir

leis na roghanna liostaithe bia seo riosca na hailse a mhéadú
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil
Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
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Samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir a mhíniú:

• aiste bhia a bhfuil leibhéal ard salainn ann
– luaitear salann mar thoisc chúise san ailse goile. Tá nasc

ag gníomhaíocht ard osmóiseach le gaistríteas agus bíonn
damáiste luath don mhúcós mar thoradh air agus feidhmíonn
sé mar ghreannaitheoir gastrach. Tarlaíonn meath na bhfaireog
tálta aigéid sa ghoile agus méadú ar na baictéir tálta aigéid a
tháirgeann substaintí carcanaigineacha ar a dtugtar nítreasaimíní,
dá bharr

• iontógáil íseal torthaí agus glasraí
– cuireann leibhéil ísle torthaí agus glasraí teorainn le

frithocsaídeoirí a bheith san áireamh san aiste bhia a bhfuil
an cumas acu saorfhréamhacha a easghlanadh.  Is féidir le
saorfhréamhacha ocsaigine imoibriú le ADN (DNA) le bheith ina
chúis le bristeacha sa tslabhra ADN agus sóchán; d’fhéadfadh sé
seo tús a chur le carcanaigineas

– d’fhéadfadh leibhéil ísle torthaí agus glasraí teorainn a chur le
PSNS a bheith san áireamh: d’fhéadfadh leibhéil ísle de PSNS
ailse drólainne a spreagadh mar tá PSNS de dhíth le tathag a
mhéadú agus mar sin am iompair níos gasta tríd an drólann;
bíonn easpa PSNS ina chúis le substaintí a d’fhéadfadh bheith
dochrach agus carcanaigineach a bheith i láthair i bhfoirm níos
tiubhaithe a d’fhéadadh sa deireadh a bheith i dteagmháil leis an
mhúcós drólainne ar feadh tréimhse níos faide

– d’fhéadfadh leibhéil ísle torthaí agus glasraí a léiriú fosta go
bhfuil aiste bhia ann nach bhfuil chomh sláintiúil sin le cion saille
níos airde ar féidir leis riosca na hailse brollaigh a mhéadú mar
thoradh ar mhéadú meáchain agus leibhéil bhreisithe hormóin

• feoil a ithe go laethúil
– tugann taighde le fios go bhfuil nasc ach go háirithe idir feoil

dhearg a ithe agus damáiste don ADN (DNA) a  mhéadaíonn
riosca na hailse putóige

– tá leibhéil níos airde de shaill sháithithe ag feoil ná mar atá ag
go leor de na roghanna eile neamhfheola ar féidir leis riosca an
mhurtaill agus an mhéadaithe meáchain a mhéadú, a mbíonn
ailse brollaigh mar thoradh air mar gheall ar an mhéadú ar
hormóin atá ag baint leis is dócha

– is féidir le haiste bhia ar leibhéal ard saille tál na n-aigéad
domlais a mhéadú ar féidir leis comhdhúile só-ghineacha a
fhoirmiú, a mbíonn riosca méadaithe d’ailsí brollaigh, drólainne
agus próstataigh mar thoradh orthu

– is féidir le feoil dhearg cur fosta le hailse drólainne a spreagadh
mar gheall ar chomhdhúile N-níotrósacha

– meastar go mbíonn feolta próiseáilte ina gcúis le hailse drólainne
agus goile a spreagadh mar gheall ar na níotráití a chuirtear leo

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. [15] 15
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7 Cuir síos ar fhorbairt an ghalair chardashoithíoch. Mínigh an dóigh a 
bhfuil baint ag caitheamh tobac agus iontógálacha alcóil atá iomarcach le 
forbairt an ghalair.  (CM1, CM2, CM3)

 Banda Marcála 1 ([1]–[3])
 Imprisean ginearálta: bunúsach

• eolas agus tuiscint bhunúsach ar fhorbairt an ghalair 
chardashoithíoch

• léiríonn sé cumas teoranta le heolas agus tuiscint chuí a chur i 
bhfeidhm ar an cheist

• léiríonn sé cumas teoranta le cur síos a dhéanamh ar fhorbairt an 
ghalair chardashoithíoch

• léiríonn sé cumas teoranta le míniú a thabhairt ar an dóigh a bhfuil 
baint ag caitheamh tobac agus iontógáil alcóil atá iomarcach le 
forbairt an ghalair chardashoithíoch

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach

 Banda Marcála 2 ([4]–[7])
 Imprisean ginearálta: sásúil

• eolas agus tuiscint shásúil ar fhorbairt an ghalair chardashoithíoch
• léiríonn sé cumas sásúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i 

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas sásúil le cur síos a dhéanamh ar fhorbairt an 

ghalair chardashoithíoch
• léiríonn sé cumas sásúil le míniú a thabhairt ar an dóigh a bhfuil baint 

ag caitheamh tobac agus iontógáil alcóil atá iomarcach le forbairt an 
ghalair chardashoithíoch

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil

 Banda Marcála 3 ([8]–[11])
 Imprisean ginearálta: inniúil

• eolas agus tuiscint inniúil ar fhorbairt an ghalair chardashoithíoch
• léiríonn sé cumas inniúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i 

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas inniúil le cur síos a dhéanamh ar fhorbairt an 

ghalair chardashoithíoch
• léiríonn sé cumas inniúil le míniú a thabhairt ar an dóigh a bhfuil baint 

ag caitheamh tobac agus iontógáil alcóil atá iomarcach le forbairt an 
ghalair chardashoithíoch

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil

 Banda Marcála 4 ([12]–[15])
 Imprisean ginearálta: an-inniúil

• eolas agus tuiscint shoiléir ar fhorbairt an ghalair chardashoithíoch
• léiríonn sé cumas an-inniúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i 

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas an-inniúil le cur síos a dhéanamh ar fhorbairt an 

ghalair chardashoithíoch
• léiríonn sé cumas an-inniúil le míniú a thabhairt ar an dóigh a bhfuil 

baint ag caitheamh tobac agus iontógáil alcóil atá iomarcach le 
forbairt an ghalair chardashoithíoch

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil 
 Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
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Samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir cur síos a dhéanamh orthu:

• forbairt an ghalair chardashoithíoch
– tarlaíonn sé nuair a charnann plaic cholaistéaróil ar bhallaí

na n-artairí, próiseas ar a dtugtar aitéiriscléaróis ar féidir léi le
himeacht ama bheith ina cúis le caolú suntasach na n-artairí
corónacha; nuair a chaolaíonn artairí corónacha, éiríonn an
soláthar fola ar an taobh eile den phlaic

– easnamhach le freastal ar éileamh méadaithe ocsaigine ag
matán an chroí le linn aclaíochta, d’fhéadfadh easpa ocsaigine
(iscéime) i matán an chroí bheith ina chúis le haingíne

– nuair a fhoirmíonn téachtán fola (trombas) ar an phlaic,
d’fhéadfadh an t-artaire a bheith blocáilte go hiomlán, a bheadh
ina chúis le bás de chuid de mhatán an chroí (ionfharchtadh
miócairdiach)

Samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir a mhíniú:

• alcól iomarcach
– meastar go méadódh níos mó ná 55 aonad (fir) agus 35 aonad

(mná) sa tseachtain d’alcól riosca an ghalair chardashoithíoch
– méadaíonn ragús óil tríghlicrídí agus LPÍD (LDL) ar féidir leo

bheith ina gcúis le taom croí tobann
– ardaíonn alcól iomarcach brú fola ar féidir leis ansin riosca an

ghalair chardashoithíoch a mhéadú

• tobac a chaitheamh
– spreagann nicitín an corp le haidréanailín a tháirgeadh, a

thugann ar an chroí bualadh níos gasta, méadaíonn nicitín brú
fola fosta

– ceanglaíonn aonocsaíd charbóin é féin de haemaglóibin a
mbíonn fíocháin fágtha gan fuil ocsaiginithe dá thoradh, a mbíonn
ina chúis lena bplúchadh agus bás a fháil; tá seans maith fosta
go mbeadh gearranáil agus ráta méadaithe croí ag caiteoirí tobac
mar thoradh ar leibhéil charbocsahaemaglóibine.

– leibhéil mhéadaithe de cholaistéaról iomlán fola mar thoradh
ar an cheimiceán acroiléin, a théann i bhfeidhm ar an dóigh a
bpróiseálann an corp colaistéaról, a ligeann do mhéideanna
níos mó fanacht sa chóras fola; laghdaíonn sé seo cóimheas
na lipeapróitéine ard-dlúis le lipeapróitéin ísealdlúis agus bíonn
aitéiriscléaróis ann dá bharr

– bíonn go leor de na tocsainí sa tobac ina gcúis le damáiste do
bhallaí na bhfuileadán, a ligeann don phlaic foirmiú ag ráta níos
gasta ná ag duine nach gcaitheann tobac

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. [15] 15
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8 Pléigh na tairbhí féideartha sláinte do dhaoine fásta as gníomhaíocht 
fhisiceach rialta. (CM1, CM2, CM3)

Banda Marcála 1 ([1]–[3])
Imprisean ginearálta: bunúsach
• eolas agus tuiscint bhunúsach ar na tairbhí féideartha sláinte do

dhaoine fásta as gníomhaíocht fhisiceach rialta
• léiríonn sé cumas teoranta le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas teoranta le plé a dhéanamh ar na tairbhí sláinte do

fhaoine fásta as gníomhaíocht fhisiceach rialta
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach

Banda Marcála 2 ([4]–[7])
Imprisean ginearálta: sásúil
• eolas agus tuiscint shásúil ar na tairbhí féideartha sláinte do dhaoine

fásta as gníomhaíocht fhisiceach rialta
• léiríonn sé cumas sásúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas sásúil le plé a dhéanamh ar na tairbhí sláinte do

fhaoine fásta as gníomhaíocht fhisiceach rialta
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil

Banda Marcála 3 ([8]–[11])
Imprisean ginearálta: inniúil
• eolas agus tuiscint inniúil ar na tairbhí féideartha sláinte do dhaoine

fásta as gníomhaíocht fhisiceach rialta
• léiríonn sé cumas inniúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas inniúil le plé a dhéanamh ar na tairbhí sláinte do

dhaoine fásta as gníomhaíocht fhisiceach rialta
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil

Banda Marcála 4 ([12]–[15])
Imprisean ginearálta: an-inniúil
• eolas agus tuiscint shoiléir ar na tairbhí féideartha sláinte do dhaoine

fásta as gníomhaíocht fhisiceach rialta
• léiríonn sé cumas an-inniúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas an-inniúil le plé a dhéanamh ar na tairbhí sláinte do

fhaoine fásta as gníomhaíocht fhisiceach rialta
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil
Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
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Samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir a phlé:

• meáchan coirp a rialú: cuidíonn gníomhaíocht fhisiceach rialta le
meáchan sláintiúil coirp a choinneáil trí aschur fuinnimh a mhéadú

• riosca laghdaithe de ghalar croí: is féidir le gníomhaíocht fhisiceach
cothromaíocht an cholaistéaróil LPAD (HDL) agus LPÍD (LDL) a
fheabhsú; cuidíonn gníomhaíocht fhisiceach le meáchan a rialú,
laghdaíonn sé brú fola, is tosca rioscaí iad seo go léir do ghalar
cardashoithíoch (CVD)

• riosca laghdaithe d’ailse putóige: bíonn gluaiseacht rialta putóige
mar gheall ar ghníomhaíocht fhisiceach rialta, ciallaíonn sé seo go
ngluaiseann substaintí i mbia neamhdhíleáite ar cúis iad le hailse
níos gasta tríd an phutóg

• meabhairshláinte fheabhsaithe: laghdaíonn gníomhaíocht fhisiceach
rialta riosca na himní agus an struis; tá an chuma air go bhfuil
éifeacht ag gníomhaíocht fhisiceach ar cheimiceáin áirithe san
inchinn agus téann siad i bhfeidhm mar sin ar ghiúmar agus ar
smaoineamh

• ailt: bealaíonn sé ailt, seachnaíonn sé teorainn sa ghluaiseacht agus
coinníonn sé solúbthacht

• tógann sé matán cnámharlaigh agus cnámh: méadaíonn sé neart an
choirp agus laghdaíonn sé riosca na hoistéapóróise

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. [15]
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Rogha A: Slándáil Bhia agus Inbhuanaitheacht

Roinn A

1 (a) Tabhair breac-chuntas ar na hargóintí a d’fhéadfaí a úsáid le cur ina 
luí ar thomhaltóirí táirgí deimhnithe Cóirthrádála a cheannach.  
(CM1, CM2)

Banda Marcála 1 ([1]–[2])
Imprisean ginearálta: bunúsach
• eolas agus tuiscint bhunúsach ar argóintí a d’fhéadfaí a úsáid

le cur ina luí ar thomhaltóirí táirgí deimhnithe Cóirthrádála a
cheannach

• léiríonn sé cumas teoranta leis an eolas agus tuiscint seo a chur i
bhfeidhm ar an cheist

• léiríonn sé cumas teoranta le breac-chuntas a thabhairt ar na
hargóintí seo

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach

  Banda Marcála 2 ([3]–[5])
Imprisean ginearálta: sásúil
• eolas agus tuiscint shásúil ar argóintí a d’fhéadfaí a úsáid le cur

ina luí ar thomhaltóirí táirgí deimhnithe Cóirthrádála a cheannach
• léiríonn sé cumas sásúil leis an eolas agus tuiscint seo a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas sásúil le breac-chuntas a thabhairt ar na

hargóintí seo
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil

Banda Marcála 3 ([6]–[8])
Imprisean ginearálta: inniúil
• eolas agus tuiscint inniúil ar argóintí a d’fhéadfaí a úsáid le cur

ina luí ar thomhaltóirí táirgí deimhnithe Cóirthrádála a cheannach
• léiríonn sé cumas inniúil leis an eolas agus tuiscint seo a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas inniúil le breac-chuntas a thabhairt ar na

hargóintí seo
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil

  Banda Marcála 4 ([9]–[10])
Imprisean ginearálta: an-inniúil
• eolas agus tuiscint shoiléir ar argóintí a d’fhéadfaí a úsáid le cur

ina luí ar thomhaltóirí táirgí deimhnithe Cóirthrádála a cheannach
• léiríonn sé cumas an-inniúil leis an eolas agus tuiscint seo a chur

i bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas an-inniúil le breac-chuntas a thabhairt ar na

hargóintí seo
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil
Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
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Roinnt samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir breac-chuntas a 
thabhairt orthu:

• cosnaíonn sé oibrithe: gealltar d’oibrithe ar phlandálacha, íosphánna
dleathacha nó os a gcionn, coinníollacha fiúntacha oibre agus
an ceart chun bheith i do bhall de cheardchumann; níl aon obair
éigeantais nó dúshaothrú páistí

• tacaíonn sé le pobail: íoctar biseach Cóirthrádála sa bhreis ar an
íosphraghas Cóirthrádála, déantar é seo a infheistiú i dtionscadail
forbartha sóisialta, timpeallachta agus eacnamaíche cosúil le
scoileanna, clinicí, soláthar leictreachais

• cosnaíonn sé an timpeallacht: íoslaghdaítear úsáid na gceimiceán
talmhaíochta agus is minic a chuirtear oiliúint ar tháirgeoirí maidir le
teicnicí inbhuanaithe cosúil le múiríniú agus ábhair athchúrsáilte a
úsáid

• praghsanna córa: sainmhíníonn an t-íosphraghas Cóirthrádála an
praghas féideartha is ísle is gá do cheannaitheoir tháirgí Cóirthrádála
a íoc don táirgeoir; nuair atá praghas an mhargaidh níos airde ná an
t-íosphraghas is é praghas an mhargaidh atá iníoctha

• géinmhodhnaithe (GM): cuireann caighdeáin timpeallachta chóras na
Cóirthrádála cosc ar fheirmeoirí síolta GM a úsáid.

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. [10] 10
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(b) Mínigh an dóigh a gcuidíonn na scéimeanna dearbhaithe seo a
leanas le tomhaltóirí atá ag iarraidh roghanna bia a dhéanamh de réir
tosca timpeallachta agus eiticiúla:
• LEAF
• Rainforest Alliance
• Marine Stewardship Council.(CM1, CM2, CM3)

  Banda Marcála 1 ([1]–[3])
Imprisean ginearálta: bunúsach
• eolas agus tuiscint bhunúsach ar na scéimeanna dearbhaithe

liostaithe
• léiríonn sé cumas teoranta le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas teoranta le míniú a thabhairt ar úsáideacht na

scéimeanna dearbhaithe do thomhaltóirí atá ag iarraidh roghanna
bia a dhéanamh de réir tosca timpeallachta agus eiticiúla

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach

Banda Marcála 2 ([4]–[7])
Imprisean ginearálta: sásúil
• eolas agus tuiscint shásúil ar na scéimeanna dearbhaithe

liostaithe
• léiríonn sé cumas sásúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas sásúil le míniú a thabhairt ar úsáideacht na

scéimeanna dearbhaithe do thomhaltóirí atá ag iarraidh roghanna
bia a dhéanamh de réir tosca timpeallachta agus eiticiúla

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil

Banda Marcála 3 ([8]–[11])
Imprisean ginearálta: inniúil
• eolas agus tuiscint inniúil ar na scéimeanna dearbhaithe liostaithe
• léiríonn sé cumas inniúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas inniúil le míniú a thabhairt ar úsáideacht na

scéimeanna dearbhaithe do thomhaltóirí atá ag iarraidh roghanna
bia a dhéanamh de réir tosca timpeallachta agus eiticiúla

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil

Banda Marcála 4 ([12]–[15])
Imprisean ginearálta: an-inniúil
• eolas agus tuiscint shoiléir ar na scéimeanna dearbhaithe

liostaithe
• léiríonn sé cumas an-inniúil le heolas agus tuiscint chuí a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas an-inniúil le míniú a thabhairt ar úsáideacht na

scéimeanna dearbhaithe do thomhaltóirí atá ag iarraidh roghanna
bia a dhéanamh de réir tosca timpeallachta agus eiticiúla

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil
Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
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 Roinnt samplaí samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir a mhíniú:

• LEAF:
 – timpeallacht: tugann an lógó LEAF Marque cinnteacht níos mó 

do thomhaltóirí gur táirgeadh an bia a cheannaíonn siad ar 
dhóigh atá freagrach ó thaobh na timpeallachta de Tá iniúchadh 
déanta ag fíoraitheoir neamhspleách ar gach feirmeoir LEAF 
Marque lena chinntiú go mbaineann siad caighdeáin dhiana 
feirmeoireachta amach atá freagrach ó thaobh na timpeallachta 
de

 – rialúcháin: tugann an scéim seo ar fheirmeoirí iniúchadh a 
dhéanamh ar a gcórais táirgthe agus scrúdú a dhéanamh ar 
bhainistiú ithreach, úsáid na lotnaidicídí agus ar rialú agus 
bainistiú truaillithe

 – inbhuanaitheacht: spreagann sé feirmeacha le ‘córas comhtháite 
bainistithe feirme’ a bheith acu le héifeacht na feirme ar an 
timpeallacht a laghdú, agus tá sé dírithe

 – ar úsáid na n-acmhainní uilig ar an fheirm a chothú agus a 
bharrfheabhsú lena n-áirítear ithir, uisce, aer, foireann, innealra, 
gnáthóga fiadhúlra agus tírdhreacha

• Rainforest Alliance:
 – tacaíocht d’fheirmeoirí: trí tháirgí deimhnithe Rainforest Alliance 

a roghnú, is féidir le tomhaltóirí tacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí 
agus d’oibrithe feirme ar fud an domhan atá ag obair lena slite 
beatha a fheabhsú agus an pláinéad a chosaint ag an am 
chéanna

 – inbhuanaitheacht;  spreagann deimhniúchán Rainforest 
Alliance feirmeoirí le bairr a fhás agus talamh a bhainistiú go 
hinbhuanaithe. Is féidir le tomhaltóirí a bheith muiníneach go 
gcinntíonn an scéim seo cosaint timpeallachta, cothromas 
sóisialta agus inmharthanacht eacnamaíoch

 – bainistiú feirme: treoraíonn na caighdeáin deimhniúcháin 
feirmeoirí i dtreo bainistiú inbhuanaithe feirme ag spreagadh 
feabhsuithe sóisialta agus timpeallachta

 – praghas bisigh: tugann deimhniúchán rochtain níos fearr d’úinéirí 
feirme ar cheannaitheoirí sainearraí, seasmhacht conartha, 
roghanna fabhracha creidmheasa, poiblíocht, cuidiú teicniúil 
agus margaí den scoth.  Bíonn mórchuid de na feirmeoirí ábalta 
praghas bisigh a fháil mar tá a gcuid feirmeacha deimhnithe.

 –  Cinntítear don tomhaltóir go n-íoctar praghas cóir don fheirmeoir

• Marine Stewardship Council:
 – ró-iascaireacht: is féidir le tomhaltóirí a bheith muiníneach nach 

bhfuil siad ag ceannach éisc ó stoic a bhfuil ró-iascaireachta 
á déanamh orthu agus ó iascaigh nó feirmeacha éisc a bhfuil 
drochbhainistiú á dhéanamh orthu

 – stoc atá i mbaol: tacaigh le heagraíochtaí agus le gnólachtaí 
a dhíolann éisc a gabhadh nó a tógadh ar fheirm éisc go 
hinbhuanaithe  Is féidir le tomhaltóirí amharc amach faoi choinne 
lógó an Marine Stewardship Council (MSC) a thaispeánann go 
bhfuil sé deimhnithe le teacht as iascaigh dhea-bhainistithe agus 
ní ó stoic atá i mbaol
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– obair le tíortha atá i mbéal forbartha: tagann leathchuid de bhia
mara an domhain ó thíortha atá i mbéal forbartha, áit a bhfuil
na milliúin duine ag brath ar an iasc mar fhoinse ríthábhachtach
chothaithe agus ioncaim. oibríonn MSC le chomhpháirtithe le
comhdheiseanna a thabhairt d’iascaigh ó thíortha atá i mbéal
forbartha

– éicilipéad MSC: trí iasc a roghnú leis an éicilipéad MSC, tá
tomhaltóirí ag tacú le hiascaigh inbhuanaithe atá deimhnithe go
neamhspleách, a bhfuil a gcuid dea-chleachtais bhainistithe ag
cuidiú le dul i ngleic le ró-iascaireacht, an timpeallacht mhuirí a
chosaint agus slite beatha phobal na hiascaireachta a dhaingniú

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. [15] 15
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Roinn B

2 Scrúdaigh ról an tomhaltóra agus an bhaint atá aige le fadhb an 
dramhbhia agus an dramhphacáistiú a bhaineann leis.  (CM1, CM2, CM3)

Banda Marcála 1 ([1]–[5])
Imprisean ginearálta: bunúsach
• eolas agus tuiscint bhunúsach ar fhadhb an dramhbhia agus an

dramhphacáistiú a bhaineann leis
• léiríonn sé cumas teoranta le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm

ar an cheist
• léiríonn sé cumas teoranta le scrúdú a dhéanamh ar ról an

tomhaltóra agus an bhaint atá aige le fadhb an dramhbhia agus an
dramhphacáistiú a bhaineann leis.

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach

Banda Marcála 2 ([6]–[10])
Imprisean ginearálta: sásúil
• eolas agus tuiscint shásúil ar fhadhb an dramhbhia agus an

dramhphacáistiú a bhaineann leis
• léiríonn sé cumas sásúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm ar

an cheist
• léiríonn sé cumas sásúil le scrúdú a dhéanamh ar ról an

tomhaltóra agus an bhaint atá aige le fadhb an dramhbhia agus an
dramhphacáistiú a bhaineann leis.

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil

Banda Marcála 3 ([11]–[15])
Imprisean ginearálta: inniúil
• eolas agus tuiscint mhaith ar fhadhb an dramhbhia agus an

dramhphacáistiú a bhaineann leis
• léiríonn sé cumas inniúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm ar

an cheist
• léiríonn sé cumas inniúil le scrúdú a dhéanamh ar ról an

tomhaltóra agus an bhaint atá aige le fadhb an dramhbhia agus an
dramhphacáistiú a bhaineann leis.

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil

Banda Marcála 4 ([16]–[20])
Imprisean ginearálta: an-inniúil
• eolas agus tuiscint shoiléir ar fhadhb an dramhbhia agus an

dramhphacáistiú a bhaineann leis
• léiríonn sé cumas an-inniúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm

ar an cheist
• léiríonn sé cumas an-inniúil le scrúdú a dhéanamh ar ról an

tomhaltóra agus an bhaint atá aige le fadhb an dramhbhia agus an
dramhphacáistiú a bhaineann leis.

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil
Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
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Roinnt samplaí samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir a scrúdú:

• cur amú bia:
– cur amú bia: tagann thart ar 60% de bhia a chuirtear amú ó

tháirgí nach n-úsáidtear in am, agus is táirgí somheata, le seilfré
ghairid iad formhór acu agus ina measc siúd tá 17 mbilliún sciar
de tháirgí úra a ceannaíodh ach nár itheadh

– pleanáil theoranta bia: tá go leor tomhaltóirí ciontach as pleanáil
theoranta nuair atá siad i mbun siopadóireachta faoi choinne bia,
m.sh. gan liosta siopadóireachta agus/nó plean seachtainiúil béilí
a scríobh a d’fhéadfadh cosc a chur ar níos mó bia a cheannach
ná mar atá de dhíth

– drochroghnú pacáiste bia: is minic a roghnaíonn tomhaltóirí
méid chontráilte an phacásite atá de dhíth nuair atá siad i mbun
siopadóireachta faoi choinne bia,

– m.sh. gnáthphacáiste a roghnú seachas pacáiste sciartha, builín
níos mó seachas builín níos lú, nó leas a bhaint as tairiscintí
ollmhargaí 3 cinn ar phraghas 2 cheann a spreagann cur amú bia
sa bhaile;

– d’fhéadfadh tomhaltóirí úsáid níos fearr a bhaint as teicneolaíocht
úr phacáistithe le cur amú bia a sheachtaint trí phacáistí
cuisneora do phónairí bácáilte, pacáistí torthaí foroinnte faoi
choinne úsáid anois/sábháil le húsáid ar ball, a cheannach mar
shampla

– tuiscint theoranta ar mhéid sciar nuair atá béilí á réiteach:
d’fhéadfadh drochthuiscint ar mhéid sciar, m.sh. rís, prátaí nó
pasta bheith ina cúis le bia breise a bheith curtha amú mar gheall
ar chruthaitheacht theoranta maidir le húsáid an fhuílligh ag béile
eile

– drochstóráil bia: Tugann WRAP UK le fios nach bhfuil tomhaltóirí
ag baint an úsáid is fearr as faisnéis stórála ar lipéadú nó as
feidhmiúlacht pacáistithe le bia a choinneáil úr ar feadh tréimhse
níos faide, m.sh. málaí athshéalaithe

– easpa feasachta ar na tairbhí is féidir le pacáistiú a chur ar fáil le
seilfré sa bhaile a uasmhéadú, a chiorraíonn úire dá bharr, mar
shampla chuir tomhaltóirí straitéisí díphacáistithe i bhfeidhm a
d’fhéadfadh buaine na dtáirgí a laghdú, m.sh. málaí úll a oscailt,
torthaí a stóráil i mbabhla torthaí seachas sa chuisneoir, cairéid
a chur sa chuisneoir seachas iad a stóráil go scaoilte in áit fhuar
dhorcha

– droch-dhiúscairt bia: úsáid theoranta de mhuiríniú baile ag
tomhaltóirí mar an modh is fearr le dramhbhia orgánach a
dhiúscairt

• dramhphacáistiú a bhaineann le bia:
– drochroghanna bia: nuair a roghnaíonn tomhaltóirí táirgí a bhfuil

barraíocht pacáisithe orthu, uisce buidéil seachas uisce sconna
nó torthaí agus glasraí a bhfuil pacáistiú plaisteach orthu,
cuireann siad le fadhbanna timpeallachta

– drochdhiúscairt pacáistithe bia: tá aineolas tomhaltóra ann maidir
le dóigheanna le hábhair pacáistithe bia ar leith a athchúrsáil mar
ní úsáidtear an On Pack Recycling Label (OPRL) lena gcur ar an
eolas faoin dóigh lena ndiúscairt, níl tomhaltóirí cinnte faoin dóigh
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le pacáistiú bia a bhfuil bunús plaistigh aige, a dhiúscairt
– saoráidí teoranta athchúrsála: tá sé curtha in iúl ag roinnt

tomhaltóirí go mbíonn deacracht acu ábhair ar leith a athchúrsáil
mar níl siad mar chuid de scéimeanna athchúrsála tí na n-údarás
áitiúil

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. [20] 20
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3 Pléigh na costais shóisialta agus timpeallachta a bhaineann le 
siopadóireacht faoi choinne bia in ollmhargaí.  (CM1, CM2, CM3)

Banda Marcála 1 ([1]–[5])
Imprisean ginearálta: bunúsach
• eolas agus tuiscint bhunúsach ar na costais shóisialta agus

timpeallachta a bhaineann le siopadóireacht faoi choinne bia in
ollmhargaí

• léiríonn sé cumas teoranta le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm ar
an cheist

• léiríonn sé cumas teoranta le plé a dhéanamh ar na costais shóisialta
agus timpeallacha a bhaineann le siopadóireacht faoi choinne bia in
ollmhargaí

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach

Banda Marcála 2 ([6]–[10])
Imprisean ginearálta: sásúil
• eolas agus tuiscint shásúil ar na costais shóisialta agus timpeallacht

a bhaineann le siopadóireacht faoi choinne bia in ollmhargaí
• léiríonn sé cumas sásúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm ar

an cheist
• léiríonn sé cumas sásúil le plé a dhéanamh ar na costais shóisialta

agus timpeallachta a bhaineann le siopadóireacht faoi choinne bia in
ollmhargaí

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil

Banda Marcála 3 ([11]–[15])
Imprisean ginearálta: inniúil
• eolas agus tuiscint mhaith ar na costais shóisialta agus timpeallachta

a bhaineann le siopadóireacht faoi choinne bia in ollmhargaí
• léiríonn sé cumas inniúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm ar

an cheist
• léiríonn sé cumas inniúil le plé a dhéanamh ar na costais shóisialta

agus timpeallacha a bhaineann le siopadóireacht faoi choinne bia in
ollmhargaí

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil

Banda Marcála 4 ([16]–[20])
Imprisean ginearálta: an-inniúil
• eolas agus tuiscint shoiléir ar na costais shóisialta agus timpeallacht

a bhaineann le siopadóireacht faoi choinne bia in ollmhargaí
• léiríonn sé cumas an-inniúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm

ar an cheist
• léiríonn sé cumas an-inniúil le plé a dhéanamh ar na costais

shóisialta agus timpeallacha a bhaineann le siopadóireacht faoi
choinne bia in ollmhargaí

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil
Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
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Roinnt samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir a mhíniú:

• costas timpeallachta:
– bíonn talamh in úsáid faoi choinne foirgnimh mhóra a bhfuil cuma

na seide orthu: is minic a thógtar iad ar chriosanna glasa, bíonn
infreastruchtúr breise de dhíth ar fhoirgnimh le tacú leis an líon
feithiclí; ní féidir talamh a úsáid faoi choinne feirmeoireachta,
scriostar fiadhúlra áitiúil

– astaíonn córais teasa, soilsithe agus aerchóirithe astaíochtaí
gás ceaptha teasa isteach san atmaisféar agus úsáideann
siad méideanna ollmhóra leictreachais; níl go leor foirgneamh
níos sine deartha le córais nó teicneolaíocht atá tíosach ar
fhuinneamh a bheith iontu leis an méid teasa agus aerchóirithe a
úsáideann siad a laghdú

– is féidir le dramhphacáistiú agus dramhbhia a chuirtear go dtí
líonadh talún ceimiceáin dhochracha a láisteadh sa isteach
sa talamh agus san uisce sa deireadh; bíonn astaíochtaí gáis
meatáin a chuireann le téamh domhanda agus athrú aeráide mar
thoradh ar dhianscaoileadh dramhaíola

– cuireann gluaiseacht mhéadaithe an bhia trí lastas bóthair le
truailliú aeir; méadaítear aonocsaíd charbóin, ocsaídí nítrigine
agus hidreacarbóin san atmaisféar

– úsáid mhéadaithe na lotnaidicídí mar éilíonn ollmhargaí
ardchaighdeáin chuma (cruth, dath, méid, aonfhoirmeacht) a
chuireann brú ar an fheirmeoir an toradh nó an glasra foirfe a
sholáthar a mbíonn cur amú bia nach mbaineann an caighdeán
éilithe amach, mar thoradh air

– bítear ag brath níos mó ar bhia iompórtáilte mar ní thacaíonn
ollmhargaí i gcónaí le bia áitiúil agus séasúrach; astaíonn
aerlastas níos mó gáis ceaptha teasa in aghaidh an bhia-aistir ná
modh iompair ar bith eile

• costas sóisialta:
– bíonn polasaithe praghsála ar son chaitheamh méadaithe an bhia

míshláintiúil atá ina chúis le meath sláinte an phobail áitiúil
– meath na mórshráide: dí-infheistiú, foirgnimh thréigthe, ag

tarraingt lucht siopadóireachta ar shiúl ó lár na mbailte agus ag
baint carachtar agus airgead ar shiúl ón cheantar áitiúil

– eisiamh sóisialta: déanann fásaigh bhia leithcheal ar lucht
siopadóireachta ar ioncam íseal a bhfuil modh iompair teoranta
acu, ag imeallú iad siúd gan charranna

– scriosadh an fheirmeora áitiúil mionscála mar spreagann éilimh
mhóra córais feirmeoireachta mhórscála a thairgeann caighdeáin
aonfhoirmeacha

– gaolmhaireacht éagothrom chumhachta idir ollmhargadh agus
táirgeoirí/ feirmeoir

– ionramháil an lucht siopadóireachta trí theicnící cliste
margaíochta a spreagann tobcheannach

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. [20] 20
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4 Pléigh na bacainní a chuireann cosc ar thomhaltóirí roghanna 
inbhuanaithe bia a dhéanamh.  (CM1, CM2, CM3)

Banda Marcála 1 ([1]–[5])
Imprisean ginearálta: bunúsach
• eolas agus tuiscint bhunúsach ar roghanna inbhuanaithe bia
• léiríonn sé cumas teoranta le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm

ar an cheist
• léiríonn sé cumas teoranta le plé a dhéanamh ar na bacainní

a chuireann cosc ar thomhaltóirí roghanna inbhuanaithe bia a
dhéanamh

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach

Banda Marcála 2 ([6]–[10])
Imprisean ginearálta: sásúil
• eolas agus tuiscint shásúil ar roghanna inbhuanaithe bia
• léiríonn sé cumas sásúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm ar

an cheist
• léiríonn sé cumas sásúil le plé a dhéanamh ar na bacainní a

chuireann cosc ar thomhaltóirí roghanna inbhuanaithe bia a
dhéanamh

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil

Banda Marcála 3 ([11]–[15])
Imprisean ginearálta: inniúil
• eolas agus tuiscint mhaith ar roghanna inbhuanaithe bia
• léiríonn sé cumas inniúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm ar

an cheist
• léiríonn sé cumas inniúil le plé a dhéanamh ar na bacainní a

chuireann cosc ar thomhaltóirí roghanna inbhuanaithe bia a
dhéanamh

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil

Banda Marcála 4 ([16]–[20])
Imprisean ginearálta: an-inniúil
• eolas agus tuiscint shoiléir ar roghanna inbhuanaithe bia
• léiríonn sé cumas an-inniúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm

ar an cheist
• léiríonn sé cumas an-inniúil le plé a dhéanamh ar na bacainní

a chuireann cosc ar thomhaltóirí roghanna inbhuanaithe bia a
dhéanamh

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil
Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
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Roinnt samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir a phlé:

• eolas teoranta: Tugann taighde LiveWell for Life le fios go bhfuil
tomhaltóirí éiginnte faoi cad é an rud é rogha inbhuanaithe bhia agus
nach rogha inbhuanaithe bhia é, agus cuireann sé in iúl go bhfuil
éiginnteacht fhorleathan i measc an pobail maidir le hathrú aeráide
chomh maith le heaspa feasachta agus faisnéise ar lorg carbóin
táirge

• éiginnteacht tomhaltóra: cuireann go leor tomhaltóirí in iúl go mbíonn
siad éiginnte faoi théarmaí cosúil le horgánach, nádúrtha agus
neamhdhíobhálach don timpeallacht agus luann taighde uile-Eorpach
nach n-aithníonn ach mionlach de shaoránaigh an AE (EU) lógónna
dearbhaithe cáilíochta bia an AE

• nósanna: cuireann gnáthnósanna ceangal ar thomhaltóirí maidir lena
slí mhaireachtála reatha agus le patrún d’iompraíocht roghnaithe
agus ceannaithe bia rud a fhágann go mbíonn sé doiligh sean-
nósanna a athrú agus cinn nua a chruthú, go háirithe nuair nach
gnáthrud é roghanna inbhuanaithe bia

• costais a mheastar a bheith níos airde: is toisc thábhachtach í stádas
socheacnamaíoch i rogha inbhuanaithe bhia mar taispeánann taighde
gurb é an praghas an dara rud is tábhachtaí i ndiaidh cáilíochta
do thomhaltóirí Eorpacha nuair atá siopadóireacht á déanamh faoi
choinne bia, go háirithe dóibh siúd atá ag streachailt le híoc as billí.
Fuair taighde rialtas an RA (UK) amach gurbh é costas an bhacainn
ba choitianta a bhí ar chaitheamh inbhuanaithe bia.

• saincheisteanna cultúrtha: is bacainn thábhachtach í go háirithe nuair
atá feoil á hithe mar tugann taighde le fios go bhfuil feoil ina chuid
thábhachtach de chultúir chócaireachta in iarthar na hEorpa agus
amharcann go leor tomhaltóirí ar an fheoil mar chuid riachtanach
de bhéile. Luann údáir thaighde 2011 ‘The Protein Puzzle’ go bhfuil
tairbhí timpeallachta agus sláintiúla ag baint le níos lú táirgí feola
agus déiríochta a ithe, ach gur próiseas mall cultúrtha é patrúin
chaithimh a athrú

• am agus stíl mhaireachtála: mothaíonn daoine go dtógann sé níos
mó ama le smaoineamh ar aiste bhia inbhuanaithe agus é a ullmhú
agus a chócaráil mar tá treocht an bhia shaoráidigh á spreagadh
ag slite gnóthacha maireachtála, níos mó ban ag obair taobh
amuigh den bhaile, athruithe ar chomhdhéanamh an teaghlaigh,
méaduithe ar ioncaim indiúscartha agus réabhlóidí sa phróiseáil bia.
Téann na tosca seo i bhfeidhm ar an dóigh a n-ullmhaíonn agus a
n-itheann tomhaltóirí bia agus tá méadú ar chaitheamh na mbéilí
réamhullmhaithe agus an mhearbhia sa bhaile agus taobh amuigh de
mar thoradh orthu, rud a chiallaíonn go bhfuil tomhaltóirí ag éirí níos
scoite ó tháirgeadh na mbia-ábhar
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• éascaíocht rochtana: ní cosúil go mbíonn rochtain chomh
tábhachtach céanna nuair a chuireann siopaí roghanna sláintiúla
inbhuanaithe ar fáil ach is bacainn níos láidre é ar roghanna níos
fearr a dhéanamh iad na bianna míshláintiúla neamh-inbhuanaithe
atá ar fáil go fairsing, a ndéantar margaíocht agus praghsáil
tharraingteach orthu

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. [20] 20
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5 Pléigh buanna eiticiúla agus timpeallachta na comhairle seo a leanas ó 
Sustain:
• ceannaigh comhábhair áitiúla atá ar fáil ar bhonn séasúrach; agus
• ceannaigh ó chórais feirmeoireachta a íoslaghdaíonn an dochar don

timpeallacht cosúil le táirgí atá deimhnithe orgánach
(AO1, AO2, AO3)

Banda Marcála 1 ([1]–[5])
Imprisean ginearálta: bunúsach
• eolas agus tuiscint bhunúsach ar shaincheisteanna eiticiúla agus

timpeallachta bia don tomhaltóir
• léiríonn sé cumas teoranta leis an eolas agus tuiscint seo a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas teoranta le plé a dhéanamh ar bhuanna gach píosa

comhairle liostaithe sa cheist
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach

Banda Marcála 2 ([6]–[10])
Imprisean ginearálta: sásúil
• eolas agus tuiscint shásúil ar shaincheisteanna eiticiúla agus

timpeallachta bia don tomhaltóir
• léiríonn sé cumas sásúil leis an eolas agus tuiscint seo a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas sásúil le plé a dhéanamh ar bhuanna gach píosa

comhairle liostaithe sa cheist
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil

Banda Marcála 3 ([11]–[15])
Imprisean ginearálta: inniúil
• eolas agus tuiscint mhaith ar shaincheisteanna eiticiúla agus

timpeallachta bia don tomhaltóir
• léiríonn sé cumas inniúil leis an eolas agus tuiscint seo a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas inniúil le plé a dhéanamh ar bhuanna gach píosa

comhairle liostaithe sa cheist
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil

Banda Marcála 4 ([16]–[20])
Imprisean ginearálta:  an-inniúil
• eolas agus tuiscint shoiléir ar shaincheisteanna eiticiúla agus

timpeallachta bia don tomhaltóir
• léiríonn sé cumas an-inniúil leis an eolas agus tuiscint seo a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas an-inniúil le plé a dhéanamh ar bhuanna gach

píosa comhairle liostaithe sa cheist
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil
Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
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Roinnt samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir argóint a dhéanamh 
ar a son:

Ceannaigh comhábhair áitiúla atá ar fáil ar bhonn séasúrach:

• Buanna eiticiúla:
– baineann an pobal áitiúil tairbhe as: tacaíonn an ceannach áitiúil

le gnólachtaí áitiúla go díreach; bíonn fostaíocht ann dá bharr;
cinntíonn sé go gcoinnítear airgead taobh istigh den phobal áitiúil
sin agus nach gcuireann sé le brabúis na n-ollmhargaí

• Buanna timpeallachta:
– ídiú breosla iontaise: nuair a cheannaítear bia a fhástar agus

a ullmhaítear go háitiúil, laghdaítear an breosla iontaise agus
an fuinneamh a úsáideann an tomhaltóir agus tionscal an bhia;
laghdaíonn sé seo astaíochtaí gás ceaptha teasa a chuireann le
hathrú aeráide

– modhanna inbhuanaithe feirmeoireachta: is mó seans gur bhain
táirgí a fásadh go háitiúil úsáid as modhanna inbhuanaithe
feirmeoireachta cosúil le leasú ithreach, caighdeán aeir agus
uisce a chosaint, agus ídiú fuinnimh a íoslaghdú

– dramhaíl: cuirtear barraíocht pacáistithe ar 95% den bhia
ag úsáid ábhair phacáistithe phlaistigh atá díobhálach don
timpeallacht; tá an chuid is mó den bhia a tháirgtear go háitiúil ar
fáil le roghnú de láimh agus leis an íosmhéid de phacáistiú

– bia séasúrach: ní gá dó a bheith iompórtáilte, ní bhíonn dálaí
diana fuinnimh de dhíth air, cosúil le tithe gloine téite agus
laghdaíonn sé an seans go mbeadh modhanna stórála agus
iompair ann atá dian ó thaobh fuinnimh de cosúil le cuisniú agus
aerlastas

Bia a cheannach ó chórais feirmeoireachta a íoslaghdaíonn an dochar 
don timpeallacht cosúil le táirgí atá deimhnithe orgánach:

• Buanna eiticiúla:
– leas ainmhithe: ní mór d’fheirmeoirí atá deimhnithe orgánach

feidhmiú de réir ardchaighdeáin leasa ainmhithe. Tá gach gné de
leas ainmhithe rialaithe go docht faoi rialacha orgánacha, lena
n-áirítear tógáil, foscadh, beathú, iompar agus marú. Ní féidir
hormóin fhás-spreagthacha, dáileoga rialta d’antaibheathaigh
nó beathú géinmhodhnaithe (GM) a thabhairt d’ainmhithe
orgánacha. Déantar ainmhithe tinne a chóireáil ag úsáid
leigheasanna hoiméapatacha agus comhlántacha ach amháin má
deir tréidlia go bhfuil antaibheathaigh de dhíth ar ainmhí; ní mór
iad a thabhairt sa chás sin.  Lena chinntiú nach bhfuil iarmhar ar
bith fágtha, ní mór tréimhse shocraithe ama a bheith istigh sular
féidir leis an ainmhí táirgí a tháirgeadh le díol mar orgánach. Tá
siad seo ar an mheán trí huaire chomh fada leo siúd atá de dhíth
de réir dlí do bhia neamhorgánach.
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• Buanna timpeallachta:
– fuinneamh: ní bhíonn modhanna táirgthe orgánacha chomh dian

sin de ghnáth ó thaobh fuinnimh de i gcomparáid le talmhaíocht
thionsclaíoch. Ní úsáideann siad leasachán saorga, a úsáideann
méid mór fuinnimh agus uisce lena tháirgeadh agus a bhíonn
astaíochtaí den ghás ceaptha teasa chumhachtach ocsaíd nítriúil
mar thoradh air

– timpeallacht: tugann caighdeáin orgánacha ar fheirmeoirí
an timpeallacht a chosaint trí shrian géar a chur ar úsáid
na lotnaidicídí agus trí chosc a chur ar úsáid na leasachán
ceimiceach saorga go príomha; bíonn feirmeoirí orgánacha ag
brath ar ithir shláintiúil thorthúil a fhorbairt agus meascán barr a
fhás

– fiadhúlra: bíonn feirmeoireacht orgánach ag brath ar éiceachóras
éagsúil le torthúlacht ithreach a choinneáil agus le lotnaidí
a choinneáil faoi smacht go nádúrtha. Déanann sé é seo trí
chreachadóirí de chuid an nádúir féin a spreagadh agus trí fhálta
sceach a chothabháil, spásanna oscailte “fiáine” a chruthú ag
imeall na bpáirceanna, agus na bairr a chuirtear gach séasúr a
athrú leis an ithir a choinneáil torthúil agus an gá le ceimiceáin a
sheachaint

– Tá cosc ar bhairr agus comhábhair ghéinmhodhnaithe (GM)
Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. [20] 20
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Rogha B:  Sábháilteacht agus Cáilíocht Bhia

Roinn A

1 (a) Mínigh an dóigh ar féidir le tomhaltóirí nimhiú bia ó Champalabaictéar 
a sheachaint. (CM1, CM2)

  Banda Marcála 1 ([1]–[2])
Imprisean ginearálta: bunúsach
• eolas agus tuiscint bhunúsach ar champalabaictéar
• léiríonn sé cumas teoranta leis an eolas agus tuiscint seo a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas teoranta lena mhíniú an dóigh ar féidir le

tomhaltóirí nimhiú bia ó na baictéir seo a sheachaint
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach

  Banda Marcála 2 ([3]–[5])
Imprisean ginearálta: sásúil
• eolas agus tuiscint shásúil ar champalabaictéar
• léiríonn sé cumas sásúil leis an eolas agus tuiscint seo a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas sásúil lena mhíniú an dóigh ar féidir le

tomhaltóirí nimhiú bia ó na baictéir seo a sheachaint
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil

Banda Marcála 3 ([6]–[8])
Imprisean ginearálta: inniúil
• eolas agus tuiscint inniúil ar champalabaictéar
• léiríonn sé cumas inniúil leis an eolas agus tuiscint seo a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas inniúil lena mhíniú an dóigh ar féidir le

tomhaltóirí nimhiú bia ó na baictéir seo a sheachaint
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil

  Banda Marcála 4 ([9]–[10])
Imprisean ginearálta: an-inniúil
• eolas agus tuiscint shoiléir ar champalabaictéar
• léiríonn sé cumas an-inniúil leis an eolas agus tuiscint seo a chur

i bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas an-inniúil lena mhíniú an dóigh ar féidir le

tomhaltóirí nimhiú bia ó na baictéir seo a sheachaint
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil
Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
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Roinnt samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir a mhíniú:

• éineoil agus feoil amh: faightear campalabaictéar i gcuid is mó den
éineoil amh agus tá sé coitianta i bhfeoil amh mar sin ba chóir do
thomhaltóirí traséilliú a sheachaint, m.sh. gan bianna amha agus
cócaráilte a stóráil le chéile, gan na cuntair oibre nó na huirlisí
céanna a úsáid nuair atá bia amh agus cócaráilte á n-ullmhú, gan
éineoil amh a ní, bia a chócaráil go hiomlán, feoil ach go háirithe, le
go mbeidh sé te bruite, mar scriosfaidh sé seo campalabaictéar ar
bith

• peataí, éin agus ainmhithe eile atá ionfhabhtaithe: tá sé indéanta
campalabaictéar a fháil ó ainmhithe agus éin atá ionfhabhtaithe mar
sin ba chóir do thomhaltóirí lámha a ní go hiomlán le gallúnach agus
uisce te i ndiaidh teagmháil le peataí, ainmhithe eile agus éin

• cuairteanna feirme: moltar do thomhaltóirí aird ar leith a thabhairt
ar shláinteachas le linn cuairteanna feirme, lámha a ní i ndiaidh
teagmháil ar bith le hainmhithe agus gan a bheith ag ithe ach amháin
in áiteanna sonraithe

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. [10]
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(b) Cuir síos ar an obair a dhéanann an Cleachtóir Sláinte Timpeallachta
(EHP) le féidearthacht an nimhithe bia do thomhaltóirí a laghdú.
(CM1, CM2, CM3)

Banda Marcála 1 ([1]–[3])
Imprisean ginearálta: bunúsach
• eolas agus tuiscint bhunúsach ar obair an Chleachtóra Sláinte

Timpeallachta maidir le nimhiú bia a chosc
•  léiríonn sé cumas teoranta leis an eolas agus tuiscint seo a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas teoranta le cur síos a dhéanamh ar an obair

seo
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach

  Banda Marcála 2 ([4]–[7])
Imprisean ginearálta: sásúil
• eolas agus tuiscint shásúil ar obair an Chleachtóra Sláinte

Timpeallachta maidir le nimhiú bia a chosc
• léiríonn sé cumas sásúil leis an eolas agus tuiscint seo a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas sásúil le cur síos a dhéanamh ar an obair seo
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil

Banda Marcála 3 ([8]–[11])
Imprisean ginearálta: inniúil
• eolas agus tuiscint inniúil ar obair an Chleachtóra Sláinte

Timpeallachta maidir le nimhiú bia a chosc
• léiríonn sé cumas inniúil leis an eolas agus tuiscint seo a chur i

bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas inniúil le cur síos a dhéanamh ar an obair seo
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil

Banda Marcála 4 ([12]–[15])
Imprisean ginearálta: an-inniúil
• eolas agus tuiscint shoiléir ar obair an Chleachtóra Sláinte

Timpeallachta maidir le nimhiú bia a chosc
• léiríonn sé cumas an-inniúil leis an eolas agus tuiscint seo a chur

i bhfeidhm ar an cheist
• léiríonn sé cumas an-inniúil le cur síos a dhéanamh ar an obair

seo
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil
Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
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Roinnt samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir cur síos a dhéanamh 
 orthu:

• sláinteachas: déanann an Cleachtóir Sláinte Timpeallachta (EHP)
iniúchadh ar áiteanna a bpléann le bia, cosúil le dugaí, aerfoirt,
tithe tábhairne, margaí, siopaí bia agus bialanna, lena chinntiú go
bhfuiltear ag cloí le rialúcháin sábháilteachta bia agus sláinteachais
bia. Tá stallaí bia agus feithiclí eile a iompraíonn bia san áireamh
fosta. Seiceálann sé nó sí na dálaí sláinteachais sna hionaid díola
seo agus nach bhfuil an bia iontu éillithe ar dhóigh ar bith

• gearáin: déanann an EHP imscrúdú ar ghearáin faoi bhia míshásúil,
m.sh. bia éillithe a ceannaíodh ó shiopa, ábhar coimhthíoch
a fuarthas i mbia nó áit itheacháin atá salach. I gcásanna
tromchúiseacha de dhrochshláinteachtas bia, socróidh an EHP
go gcuirfear an dlí ar an chiontóir comhairle; in áit an dlí a chur i
bhfeidhm, b’fhearr le Cleachtóirí Sláinte Timpeallachta go gcuirfí iad
siúd atá ag plé le bia ar an eolas faoi na freagrachtaí agus na cearta
atá acu maidir le sláinte timpeallachta. Reáchtálann Cleachtóirí
Sláinte Timpeallachta cúrsaí ar shábháilteacht bia agus eagraíonn
siad sainléachtaí do dhaoine atá ag obair i dtionscal an bhia.
Faigheann iarrthóirí rathúla teastas i gcleachtais agus i bprionsabail
an sláinteachais bia

• uisce: Déanann Cleachtóirí Sláinte Timpeallachta monatóireacht ar
uisce óil in ionaid bhia, soláthair phoiblí agus grúpscéimeanna uisce.
Is féidir le daoine aonair tástáil a fháil ar uisce le táille agus comhairle
a fháil maidir leis an toradh ar anailís ar bith

• sláinte chalafoirt: Tá Cleachtóirí Sláinte Timpeallachta freagrach as
monatóireacht a dhéanamh ar iompórtálacha bia ó thíortha neamh-
AE agus teastais díolúine a eisiúint ag calafoirt ainmnithe

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. [15] 25
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Roinn B

2 Fiosraigh an chonspóid a bhaineann le breiseáin a úsáid i mbia.  
(CM1, CM2, CM3)

Banda Marcála 1 ([1]–[5])
Imprisean ginearálta: bunúsach
• eolas agus tuiscint bhunúsach ar úsáid chonspóideach na mbreiseán

i mbia
• léiríonn sé cumas teoranta le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm

ar an cheist
• léiríonn sé cumas teoranta leis na saincheisteanna seo a fhiosrú
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach

Banda Marcála 2 ([6]–[10])
Imprisean ginearálta: sásúil
• eolas agus tuiscint shásúil ar úsáid chonspóideach na mbreiseán i

mbia
• léiríonn sé cumas sásúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm ar

an cheist
• léiríonn sé cumas sásúil leis na saincheisteanna seo a fhiosrú
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil

Banda Marcála 3 ([11]–[15])
Imprisean ginearálta: inniúil
• eolas agus tuiscint mhaith ar úsáid chonspóideach na mbreiseán i

mbia
• léiríonn sé cumas inniúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm ar

an cheist
• léiríonn sé cumas inniúil leis na saincheisteanna seo a fhiosrú
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil

Banda Marcála 4 ([16]–[20])
Imprisean ginearálta: an-inniúil
• eolas agus tuiscint shoiléir ar úsáid chonspóideach na mbreiseán i

mbia
• léiríonn sé cumas an-inniúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm

ar an cheist
• léiríonn sé cumas an-inniúil leis na saincheisteanna seo a fhiosrú
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil
Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
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Roinnt samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir a fhiosrú:

• conspóid a bhaineann le dathanna:
– tugann roinnt tuismitheoirí le fios go spreagann dathanna

saorga agus leasaithigh hipirghníomhaíocht ina bpáistí. Cé gur
theip go ginearálta ar thrialacha randamacha cóimheastóra
nasc a léiriú, tugann staidéir le fios go bhfuil baint ag meascáin
de dhathanna saorga ar leith a úsáidtear i mbianna agus i
ndeochanna in éineacht leis an leasaitheach beansóáit sóidiam
le hipirghníomhaíocht i roinnt páistí, cé nach bhfuil sé soiléir
go fóill cé acu atá nó nach bhfuil sé seo ina chúis leis an
hipirghníomhaíocht

– tugann an Ghníomhaireacht Caighdeán Bia (FSA) rabhadh gur
féidir bianna nó deochanna a ghlacadh a bhfuil tartraisín iontu
bheith ina gcúis le gríos neantóige (urtacáire), deirmitíteas (riocht
craicinn ailléirgigh), asma, nó riníteas (srón ag sileadh) ach i líon
beag daoine.

– úsáidtear dathúcháin shaorga de ghnáth le páistí agus daoine
fásta a spreagadh le bia-ábhair a bhfuil dathanna geala acu
agus atá próiseáilte go mór a ithe Bíonn leibhéal ard calraí sna
bianna siúd de ghnáth agus is minic nach mbíonn mórán de
luach cothaithe eile iontu. D’fhéadfadh dathúcháin shaorga mar
sin aiste bhia mhífholláin a ithe, a spreagadh, a bhfuil ceangal
aige le go leor fadhbanna sláinte, cosúil le murtall agus galar
corónach croí

• conspóid maidir le beansóáit sóidiam::
– tugann an FSA rabhadh go bhféadfadh beansóáit sóidiam

agus beansóáití eile siomptóim an asma agus na heachma a
dhéanamh níos measa i bpáistí a bhfuil na riochtaí seo acu
cheana féin

– bhí beansóáit sóidiam ina ábhar imní maidir le hailse, mar bíonn
sé ina chúis le beinséin ar substaint charcanaigineach í nuair a
mheasctar é leis an bhreiseán vitimín C i ndeochanna boga

– fuair taighde suntasach amach go mbíonn beansóáit ina cúis
le damáiste do na miteacoindrí, limistéar tábhachtach den ADN
(DNA); i measc na ngalar atá á nascadh leis an damáiste seo, tá
galar Parkinson, galair néaraimheathlúcháin agus aosú

 –

• conspóid a bhaineann le haspairtéim:
– Bhain Ramazzini Foundation an tátal amach go raibh aspairtéim

ina cúis le roinnt cineálacha ailse i luchóga móra ag dáileoga atá
an-ghar don iontógáil inghlactha  laethúil reatha do dhaoine. Tá
dúshlán tugtha ag tionscal an mhilseora agus ag úsáideoirí móra
na milseoirí, m.sh. Coca-Cola agus Nestlé, do na torthaí

– d’athdhearbhaigh an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia
(EFSA) go raibh aspairtéim sábháilte. I ndiaidh athbhreithniú
a dhéanamh ar an taighde Iodálach, chinn a saineolaithe
eolaíochta nach raibh gá le athbhreithniú breise ar shábháilteacht
na haspairtéime nó leasú ar an iontógáil laethúil inghlactha
d’aspairtéim a bhí dearbhaithe roimhe sin
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• conspóid a bhaineann le glútamáit mhonasóidiam (MSG):
– creideann go leor daoine go bhfuil MSG freagrach as riochtaí

cosúil le tinnis cinn, neamhoird goile, tuirse, dúlagar, tochas
agus fuairnimh ach luann rialtais a bhfuil córas ceadúnaithe
agus tástála bia acu, go n-aithnítear go bhfuil MSG sábháilte “ag
leibhéil normálta san aiste bhia”

– níor cruthaíodh an cás in éadan MSG go fóill, ach tá grúpa mór
de shaineolaithe cothaithe a bhfuil ardmheas orthu atá cinnte go
bhfuil MSG ina chúis le fadhbanna do go leor daoine, páistí ach
go háirithe

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. [20]
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3 Mínigh obair na Gníomhaireachta Caighdeán Bia (FSA) agus na Roinne 
Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe (DARD) maidir le sábháilteacht bia. 
(CM1, CM2, CM3)

Banda Marcála 1 ([1]–[5])
Imprisean ginearálta: bunúsach
• eolas agus tuiscint bhunúsach ar obair na Gníomhaireachta

Caighdeán Bia (FSA) agus na Roinne Talmhaíochta agus Forbartha
Tuaithe (DARD) maidir le sábháilteacht bia

• léiríonn sé cumas teoranta le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm
ar an cheist

• léiríonn sé cumas teoranta le míniú a thabhairt ar obair an dá
ghníomhaireacht seo maidir le sábháilteacht bia

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach

Banda Marcála 2 ([6]–[10])
Imprisean ginearálta: sásúil 
• eolas agus tuiscint shásúil ar obair na Gníomhaireachta Caighdeán

Bia (FSA) agus na Roinne Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe
(DARD) maidir le sábháilteacht bia

• léiríonn sé cumas sásúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm ar
an cheist

• léiríonn sé cumas sásúil le míniú a thabhairt ar obair an dá
ghníomhaireacht seo maidir le sábháilteacht bia

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil

Banda Marcála 3 ([11]–[15])
Imprisean ginearálta: inniúil
• eolas agus tuiscint mhaith ar obair na Gníomhaireachta Caighdeán

Bia (FSA) agus na Roinne Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe
(DARD) maidir le sábháilteacht bia

• léiríonn sé cumas inniúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm ar
an cheist

• léiríonn sé cumas inniúil le míniú a thabhairt ar obair an dá
ghníomhaireacht seo maidir le sábháilteacht bia

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil

Banda Marcála 4 ([16]–[20])
Imprisean ginearálta: an-inniúil
• eolas agus tuiscint shoiléir ar obair na Gníomhaireachta Caighdeán

Bia (FSA) agus na Roinne Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe
(DARD) maidir le sábháilteacht bia

• léiríonn sé cumas an-inniúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm
ar an cheist

• léiríonn sé cumas an-inniúil le míniú a thabhairt ar obair an dá
ghníomhaireacht seo maidir le sábháilteacht bia

• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil
Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
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Samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir a mhíniú:

• obair na Gníomhaireachta Caighdeán Bia (FSA):
– Straitéis Galair Bia-iompartha an FSA: bunaithe ar chur

chuige feirm-go-forc, tá sé mar aidhm aige éilliú na mbianna
le linn táirgthe agus próiseála a laghdú agus dea-chleachtas
sláinteachais bia a chur chun cinn sa chistin, ar bhonn tráchtála
agus sa bhaile araon

– foláirimh ailléirge: coinníonn an FSA tomhaltóirí ar an eolas
faoi rioscaí ailléirge bia, m.sh. aisghairm táirge mar gheall ar
lipéadú mícheart ailléirge. Is féidir le tomhaltóirí clárú faoi choinne
fholáirimh FSA trí ríomhphost nó trí théacs SMS

– comhairle/faisnéis do thomhaltóirí: cuireann suíomh gréasáin an
FSA comhairle/faisnéis neamhchlaonta atá suas chun dáta ar fáil
do thomhaltóirí ar réimse de shaincheisteanna sábháilteachta bia
cosúil le haicriolaimíd i mbia, breiseáin, ailléirge agus éadulaingt,
bisfeanól-A, ESB (BSE), nimhiú bia, bianna GM, bianna
ionradaithe, lipéadú bia, míceatocsainí, nanaitheicneolaíocht,
bianna núíosacha, pacáistiú, lotnaidicídí, radaighníomhaíocht
ar bhia agus cógais tréidliachta. Comhairle/faisnéis bunaithe ar
thaighde a choimisiúnaíonn siad. Cuireann an ghníomhaireacht
comhairle sábháilteachta bia ar fáil fosta do scoileanna agus
d’fheighlí páistí, dóibh siúd atá ag tosú gnólacht bia agus ag
iompórtáil bia

– comhairle/faisnéis do lónadóirí agus do thionscal an bhia:
cuireann an ghníomhaireacht comhairle agus treoir ar fáil
d’fheirmeoirí, táirgeoirí agus dáileoirí bia, miondíoltóirí bia agus
lónadóirí, m.sh. cuireann siad comhairle sábháilteachta bia ar fáil
do bhúistéirí agus treoir agus faisnéis faoi choinne tháirgeadh
sláinteach an éisc agus sliogéisc, comhairle do lónadóirí faoi
réimse de shaincheisteanna sábháilteachta bia cosúil le hailléirge
agus éadulaingt, rialúcháin sábháilteachta bia agus lipéadaithe
agus nimhiú bia. Cuireann an FSA réimse leathan áiseanna,
físeán agus foilseachán ar fáil le cuidiú le hoiliúint sábháilteachta
bia

– Treoir um Beostoc Glan: Cuireann an FSA comhairle agus treoir
ar fáil maidir leis an fheachtas Treoir um Beostoc Glan; mar chuid
de sprioc agus straitéis bia-iompartha galair na gníomhaireachta
le campalabaictéar a rialú i sicíní

– scéim rátála sláinteachais: tá an Scéim Rátála Náisiúnta um
Sláinteachtas Bia á chur i bhfeidhm ag an FSA i gcomhpháirt le
húdaráis áitiúla. Cuidíonn an scéim le minicíocht an tinnis
bia-iompartha a laghdú trí fhaisnéis a thabhairt do thomhaltóirí
faoi na caighdeáin sláinteachais i mbialanna, caiféanna, bialanna
beir leat, óstáin agus siopaí bia. Spreagann an scéim gnólachtaí
fosta le caighdeáin sláinteachais a fheabhsú.
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• obair na Roinne Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe (DARD):
– iniúchadh feola: Tá ról lárnach ag DARD i ngnólachtaí ceadaithe

maraithe agus gearrtha tríd an Chlár Sláinte Poiblí Tréidliachta
(VPHP). Is é príomhaidhm an VPHP ná comhlíonadh dhlí an
bhia de chuid na n-oibritheoirí gnólachta bia a chosaint agus a
dheimhniú

– bainne agus táirgí bainne: Tá DARD freagrach as cinntiú
go bhfuil ceannaitheoirí, tarlóirí, soláthraithe bainne amh,
próiseálaithe agus dáileoirí ag comhlíonadh na Rialúchán
Sláinteachais do Bhainne. Tá siad freagrach as cur i bhfeidhm
na rialúchán ar ghabháltais táirgthe bainne i dTuaisceart Éireann.
Comhlíonann gach gnólacht bainne leis na rialúcháin a rialaíonn
táirgeadh an bhia shábháilte

– iompórtálacha pearsanta bia: is féidir galair cosúil le galar
crúb agus béil agus fliú na n-éan a bheith tógtha isteach go
Tuaisceart Éireann (TÉ) trí tháirgí ainmhithe (go háirithe iad siúd
a bhfuil bainne nó feoil iontu). D’fhéadfadh táirgí a bhaineann le
hainmhithe sláinte daoine a chur i mbaol fosta ó ghalair, iarmhair
nó éilleáin m.sh. ó iasc, mil, seithí neamhchóireáilte ainmhithe.
Tá ról ag DARD i seiceálacha, gabhálacha, pionóis agus
achomhairc a bhaineann le hiompórtáil bia. Tá DARD freagrach i
dTuaisceart Éireann as earraí smuigleáilte as tíortha neamh-AE a
aimsiú. Tógtar earraí mídhleathach ar bith atá aimsithe ag DARD
ar shiúl agus scriostar iad

– pacálaithe uibheacha: ní mór do gach pacálaí uibheacha
rialúcháin sláinteachais a rialaíonn táirgeadh an bhia shábháilte,
a chomhlíonadh. Is é reachtaíocht Eorpach is bunús leis na
rialúcháin seo atá deartha lena chinntiú go bhfuil tomhaltóirí
cosanta trí thabhairt ar ghnólachtaí bia cloí leo.  Déanann
Brainse Iniúchta Gnó Agraibhia DARD (AfIB) iniúchtaí agus
cuireann sé treoir ar fáil maidir le reachtaíocht a bhaineann le
pacálaithe uibheacha

– cógais ainmhithe agus iarmhair: Cuireann DARD faisnéis ar fáil
maidir le cógais údaraithe agus iarmhair in ainmhithe táirgthe bia
lena chinntiú go bhfuil sábháilteacht tríd an bhiashlabhra

– sláinteachas beathaithe ainmhithe agus táirgthe tosaigh:
cinntíonn cur chuige ‘feirm go forc’ sábháilteacht bia síos tríd an
bhiashlabhra ag tosú le táirgeadh tosaigh. Ní mór d’fheirmeoirí
a chothaíonn ainmhithe agus/nó a tháirgeann bairr faoi choinne
beathú ainmhithe sábháilteacht beathaithe a chinntiú d’ainmhithe
táirgthe bia. Ní mór do gach táirgeoir tosaigh Food Hygiene
Regulations (NI) 2006 a chomhlíonadh le guaiseacha féideartha
bia a rialú ag leibhéal na feirme. Tá DARD freagrach as iniúchtaí
faoi na rialúcháin seo

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. [20] 20
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4 Pléigh na fáthanna a bhfuil ailléirgí bia ag méadú agus tabhair breac-
chuntas ar na rialúcháin reatha maidir le lipéadú agus faisnéis na 
hailléirgine bia. (CM1, CM2, CM3)

Banda Marcála 1 ([1]–[5])
Imprisean ginearálta: bunúsach
• eolas agus tuiscint bhunúsach ar ailléirgí bia agus reachtaíocht

reatha ailléirgine
• léiríonn sé cumas teoranta le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm

ar an cheist
• léiríonn sé cumas teoranta le plé a dhéanamh ar na fáthanna a bhfuil

ailléirgí bia ag méadú
• léiríonn sé cumas teoranta le breac-chuntas a thabhairt ar na

rialúcháin reatha maidir le lipéadú agus faisnéis na hailléirgine bia
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach

Banda Marcála 2 ([6]–[10])
Imprisean ginearálta: sásúil
• eolas agus tuiscint shásúil ar ailléirgí bia agus reachtaíocht reatha

ailléirgine
• léiríonn sé cumas sásúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm ar

an cheist
• léiríonn sé cumas sásúil le plé a dhéanamh ar na fáthanna a bhfuil

ailléirgí bia ag méadú
• léiríonn sé cumas sásúil le breac-chuntas a thabhairt ar na rialúcháin

reatha maidir le lipéadú agus faisnéis na hailléirgine bia
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil

Banda Marcála 3 ([11]–[15])
Imprisean ginearálta: inniúil
• eolas agus tuiscint mhaith ar ailléirgí bia agus reachtaíocht reatha

ailléirgine
• léiríonn sé cumas inniúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm ar

an cheist
• léiríonn sé cumas inniúil le plé a dhéanamh ar na fáthanna a bhfuil

ailléirgí bia ag méadú
• léiríonn sé cumas inniúil le breac-chuntas a thabhairt ar na rialúcháin

reatha maidir le lipéadú agus faisnéis na hailléirgine bia
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil

Banda Marcála 4 ([16]–[20])
Imprisean ginearálta: an-inniúil
• eolas agus tuiscint shoiléir ar ailléirgí bia agus reachtaíocht reatha

ailléirgine
• léiríonn sé cumas an-inniúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm

ar an cheist
• léiríonn sé cumas an-inniúil le plé a dhéanamh ar na fáthanna a bhfuil

ailléirgí bia ag méadú
• léiríonn sé cumas an-inniúil le breac-chuntas a thabhairt ar na

rialúcháin reatha maidir le lipéadú agus faisnéis na hailléirgine bia
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil
Bronn [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
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Roinnt samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir a phlé:

• Méadú Ailléirgine:
– saillte:  d’athraigh go leor tomhaltóirí ó bheith ag ithe ime agus

saillte sáithithe eile go dtí plandolaí i margairíní agus i mbianna
próiseáilte a chaitheamh; creideann roinnt eolaithe go bhfuil baint
aige fosta leis an chóras imdhíonachta a spreagadh ar dhóigh ar
féidir leis bheith ina chúis le damáiste

– aistí bia an iarthair: is féidir leibhéil arda breiseán agus
leasaitheach a bheith iontu ar féidir leo frithghníomhuithe
a spreagadh. Mhéadaigh ráta na n-ailléirgí de réir mar
a mhéadaigh an t-éileamh ar mhearbhia agus ar bhéilí
réamhullmhaithe.

– torthaí agus glasraí úra: d’aimsigh eolaithe nasc idir an easpa
iontógála le linn na hóige agus forbairt easnamhach de chóras
normálta imdhíonachta

– bianna ailléirgineacha: luadh go bhféadfadh ráta méadaithe na
n-ailléirgí bia bheith de bharr níos mó bianna ailléirgineacha san
aiste bhia againn cosúil le piseanna talún

– leibhéil laghdaithe cothaitheach: d’fhéadfadh vitimín D, aigéid
shailleacha óimige-3 (in iasc) nó frithocsaídeoirí ach go háirithe
cur le forbairt na hailléirge. Rinneadh nasc i roinnt staidéar idir
aiste bhia a bhfuil leibhéal íseal d’iasc olúil ann agus riosca
méadaithe d’asma agus ailléirgí na hóige

– beathú cíche: cuirtear é seo chun cinn mar dhóigh le hailléirge
bhia a chosc Tá rátaí beathaithe cíche measartha íseal sa lá atá
inniu ann

– géineolaíocht: bíonn seans níos airde ná an meán ag páistí
a shaolaítear i dteaghlaigh a bhfuil ailléirgí iontu cheana féin,
ailléirgí a fhorbairt iad féin. Méadaítear an riosca go 60–80% má
tá ailléirgí ag an bheirt tuismitheoirí. De réir mar a mhéadaíonn
rátaí, méadóidh an togracht ghéiniteach fosta le hailléirge a
fhorbairt

• Lipéadú agus Ailléirginí:
– dearbhú: aithnítear 14 ailléirgin ar fud na hEorpa ar na

comhábhair nó na háiseanna próiseála is coitianta ar cúis iad le
hailléirgí. Má tá comhábhar nó áis phróiseála i dtáirge bia nó in
úsáid ann agus é ag eascairt ó cheann amháin de na substaintí
nó na táirgí liostaithe, beidh gá lena dhearbhú

– formáid: d’fhéadfadh faisnéis faoi chomhábhair ailléirgineacha
a bheith in aon áit amháin, i.e. an liosta comhábhar ar bhia
réamhphacáilte. Is féidir le gnólachtaí cibé modh is mian leo a
úsáid le béim a chur ar na hailléirginí, mar shampla, trína liostú i
gcló trom iodálach, aibhsithe nó folínithe, le cuidiú lena n-aithint

– neamh-réamhphacáilte: tá riachtanas ann do ghnólachtaí bia a
chuireann bia neamh-réamhphacáilte ar fáil cosúil le bialanna,
bialanna beir leat, bácúis agus lónadóirí institiúide, faisnéis a
chur ar fáil faoi chomhábhair ailléirgineacha. Is féidir an fhaisnéis
seo a chur ar fáil i scríbhinn agus/nó ó bhéal
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– siombailí: ceadaítear úsáid na n-íocón nó na siombailí lena léiriú
go bhfuil ailléirginí ann a fhad is go bhfuil focail agus uimhreacha
leis le tuiscint chomhionann tomhaltóirí a chinntiú agus lena
sheachaint an tomhaltóir a chur ar mhíthreoir. Níl aon tacar
aontaithe amháin d’íocóin nó siombailí ann faoi láthair le cur in
iúl go bhfuil ailléirginí i láthair i mbianna réamhphacáilte agus
neamh-réamhphacáilte

– rabhaidh: níl úsáid na ráiteas cosúil le ‘Tá bainne ann, Tá cnónna
ann’ le hachoimre a dhéanamh ar fhaisnéis comhábhair ailléirgine
ceadaithe. Is é an t-aon eisceacht atá air seo ná táirgí nach bhfuil
liosta comhábhar acu, cosúil le fíon, áit a mbeadh ‘Tá suilfítí ann’
le feiceáil
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5 Cuir síos ar na rioscaí féideartha don tsláinte phoiblí atá ag baint le gach 
ceann de na héilleáin cheimiceacha seo a leanas:
• dé-ocsainí
• miotail throma cosúil le mearcair, luaidhe agus caidmiam
• Bisfeanól-A (BPA)
(CM1, CM2, CM3)

Banda Marcála 1 ([1]–[5])
Imprisean ginearálta: bunúsach
• eolas agus tuiscint bhunúsach ar na rioscaí don tsláinte phoiblí as

dé-ocsainí, miotail throma agus Bisfeanól-A
• léiríonn sé cumas teoranta le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm

ar an cheist
• léiríonn sé cumas teoranta le cur síos ar na rioscaí féideartha don

tsláinte phoiblí as gach ceann de na  héilleáin cheimiceacha liostaithe
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach

Banda Marcála 2 ([6]–[10])
Imprisean ginearálta: sásúil
• eolas agus tuiscint shásúil ar na rioscaí don tsláinte phoiblí as dé

ocsainí, miotail throma agus Bisfeanól-A
• léiríonn sé cumas sásúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm ar

an cheist
• léiríonn sé cumas sásúil le cur síos ar na rioscaí féideartha don

tsláinte phoiblí as gach ceann de na  héilleáin cheimiceacha liostaithe
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil

Banda Marcála 3 ([11]–[15])
Imprisean ginearálta: inniúil
• eolas agus tuiscint mhaith ar na rioscaí don tsláinte phoiblí as dé

ocsainí, miotail throma agus Bisfeanól-A
• léiríonn sé cumas inniúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm ar

an cheist
• léiríonn sé cumas inniúil le cur síos ar na rioscaí féideartha don

tsláinte phoiblí as gach ceann de na  héilleáin cheimiceacha liostaithe
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil

Banda Marcála 4 ([16]–[20])
Overall impression:  highly competent
• eolas agus tuiscint shoiléir ar na rioscaí don tsláinte phoiblí as

dé-ocsainí, miotail throma agus Bisfeanól-A
• léiríonn sé cumas an-inniúil le heolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm

ar an cheist
• léiríonn sé cumas an-inniúil le cur síos ar na rioscaí féideartha don

tsláinte phoiblí as gach ceann de na  héilleáin cheimiceacha liostaithe
• tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil Bronn
[0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
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Roinnt samplaí de phointí cuí atá ar an iarrthóir cur síos a dhéanamh 
orthu:

• Dé-ocsainí:
– do mhórchuid daoine, tagann 90% den teagmháil le dé-ocsain ó

bhia, go háirithe feoil, iasc, éineoil, cáis, bainne, uibheacha saor-
raoin agus iasc olúil agus tá leibhéil arda tomhaiste iontu

– de réir an FSA, níl éifeacht láithreach ag dé-ocsainí ar shláinte,
fiú ag na leibhéil is airde atá faighte i mbianna. Tagann na rioscaí
féideartha don tsláinte ón teagmháil fhadtéarmach le leibhéil arda

– taispeánadh go bhfuil teagmháil le leibhéil arda ina cúis le réimse
leathan iarmhairtí, lena n-áirítear ailse, iarmhairtí dochracha
atáirgthe agus forbartha, máchailí breithe, mínormáltachtaí córais
imdhíonachta, inmheatróis, riochtaí a bhaineann leis an chroí,
galar

– craicinn cosúil le clóraicne agus iarmhairtí craicinn eile cosúil le
grís

• Miotail throma:

Mearcair:
– is é mearcair agus é i bhfoirm a chomhdhúile meitile go sonrach

an ceann is tocsainí de na miotail throma; nuair a chaitear é de
bhéal, téann sé isteach san ae ar dtús, na duáin agus an inchinn
cé nach dtarlaíonn carnadh ach go sealadach agus déantar cuid
mhór de a eisfhearadh leis an fhaecas

– tá comhairle tugtha ag an FSA faoi chaitheamh éisc do mhná
atá torrach mar d’fhéadfadh caitheamh iomarcach an tsiorca, an
mhairlín agus an cholgáin bheith ina riosca d’fhorbairt néarchóras
agus inchinn an pháiste sa bhroinn

Luaidhe:
– tarlaíonn teagmháil an duine le luaidhe go príomha tríd an bhia

cé go bhfuil leibhéil ag titim sa RA (UK)
– is féidir le páistí ach go háirithe a bheith i mbaol mar chaitheann

siad níos mó bia in aghaidh an chileagraim de mheáchan
coirp ná daoine fásta agus bíonn orgáin atá ag forbairt níos
soghabhálaí i leith iarmhairtí tocsaineacha na luaidhe

– bíonn na rioscaí idir íseal agus fánach do mhórchuid na ndaoine
fásta cé gur féidir teagmháil fhadtéarmach bheith ina cúis le
hainéime, easpa fuinnimh, damáiste don duán nó don ae nó
ardbhrú fola

Caidmiam:
– is nimh charnach é caidmiam i ndaoine, i.e. baineann an

dainséar go príomha le caitheamh rialta na mbia-ábhar le héilliú
íseal

– tá ionsú an chaidmiam i ndiaidh teagmháil chothaithe measartha
íseal (3–5%) ach coinnítear caidmiam go héifeachtach sa duán
agus san ae i gcorp an duine agus is minic a bhíonn damáiste
don duán mar thoradh air

– ní bhfuarthas aon cheangal le neamhoird ailseacha
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– ní nós le caidmiam damáiste a dhéanamh don pháiste sa bhroinn
mar ní aistríonn sé go furasta ón mháthair go dtí an babaí

– na leibhéil teagmhála le caidmiam trí bhianna a chaitheann an
chuid is mó de na daoine, ní ábhar mór sláinte iad

• Bisfeanól-A (BPA):
– is féidir le méideanna an-bheag de BSA aistriú ón phacáistiú

isteach go bianna agus deochanna, ach ní mheastar go bhfuil na
leibhéil teagmhála seo dochrach

– ríomh saineolaithe neamhspleácha cá mhéad BPA is féidir a
chaitheamh go laethúil le linn shaol an duine gan dochar ar bith,
agus tá an méid a ionsúitear ón bhia agus ón deoch go léir go
mór faoi bhun an leibhéil seo

– tá sé tugtha le fios ag staidéir neamhspleácha, fiú nuair a
chaitear é ag leibhéil arda, déantar BPA a ionsú, a dhíthocsainiú
agus a dhíothú ó dhaoine go gasta, agus mar sin, ní ábhar imní
sláinte é

Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile. [20]
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