
Na h-Ealain 
Chruthachail
• Soillseachadh biadh
• Togail dhealbhan de bhiadh
•  Dealbhadh còmhdach toraidh,

leabhraichean, bileagan
•  Sgrìobhadh ceòl airson sanasachd bìdh
•  Cleachd raon de mheadhanan agus

theicneòlasan airson ìomhaighean bìdh
a chruthachadh airson foillseachaidh no
taisbeanadh ealain

•  Dealbhadh grafaigeach airson
foillseachaidhean bìdh

•  Cleachdadh solas is fuaim ann an
teicneòlas ealain taigh-cluiche ann a bhith
a’ cruthachadh meadhanan timcheall air
biadh

•  Leasaich agus cur an cèill fuasglaidhean
dealbhaidh inntinneach

Slàinte agus 
sunnd
• Dàimhean fallain le biadh
• Cùm cuideam fallain
• Meud cuibhreann
• Gnìomhachd corporra cunbhalach
•  A’ faighinn chothroman, lùth a-staigh agus

lùth a-muigh
•  Sunnd sòisealta: ag ithe le caraidean agus

buaidh cho-aoisean air biadh
• Dealbhadh clàr-bìdh: sgilean còcaireachd

làimhseachail
• Feumalachdan daithead
• Tapachd
•  Dleastanas nam meadhanan a thaobh

buaidh air giùlan slàinte
• Cleachdaidhean sàbhailt is glan, cunnartan

sàbhailteachd
• Seasmhachd, aimsireileachd, stòr bìdh
• Còirichean lagha luchd-ceannach is

bhuidhnean

Eòlas 
Creideimh Agus 
Moraltachd
• Àite biadh ann am fèisean glèidhidhean
•  Stiùireadh mu ullachadh bìdh a rèir

chreideamhan eadar-dhealaichte
• Biadh airson diadhachdan
•  Cleachdaidhean bìdh: a’ conaltradh ri Dia

le beannachd is taing
• Nochd creideamh tro òrdughan diadhaidh
•  Am measg nan diadhachdan a dh’

fheumas riaghailtean bìdh sònraichte tha:
Iùbhach, Indeach, Sikheach, Muslamach,
Bùdach, Rastafarian, Janist agus
Crìosdaidheachd

• Obair carthannais m.e. Mary’s Meals

Saidheansan
• Co-phàirtean agus feum bìdh
• Mathachadh agus connadh
• Biadh talmhainn lag
•  Buaidh àrainneachdail air tuathanachas

agus mathachadh
• Biadh atharraichte gineadach
• Feum air bhiotamain agus mèinnearan
• Innleadaireachd gineadach
• Slighean bìdh is lìn
•  Atharrachaidhean lùth ann an ath-

bhualaidhean ceimigeach
•  Galairean air an adhbhrachadh le

bitheagan no còcaireachd
•  Cuir an cèill bharailean agus dèan co-

dhùnaidhean air cùisean sòisealta,
moralta, beusanta, eaconamach agus
àrainneachdail

Cànanan
•  A’ leantainn reasabaidhean agus

stiùireadh gu ceart
• A’ toirt cunntas air eòlasan blasaid
• Ag èisteachd ri stiùiridhean
•  A’ leughadh chlàran-bidh ann an  cànan

sam bith
• Bileagan bìdh
• Biadh ann an litreachas
• Leabhraichean-latha bìdh
•  A’ dealbhadh chlàran-bìdh agus

liostaichean ceannach
• Litearrachd nam meadhanan
• Clò-bhualadh àrainneachdail
• A’ dìth-chòdadh
• A’ sanasachd
•  Cultar Gàidhlig: reasabaidhean agus

briathrachas bìdh
•  A’ sgrìobhadh airson: irisean, phàipearan-

naidheachd, fhilmean, rèidio agus Tbh
•  Meadhanan air-loidhne: a’ gabhail

a-steach bhlogaichean, lìonrathan
shòisealta

Matamataig
•  A’ cuideamachadh agus a’ tomhas tomad

ann an reasabaidhean, còcaireachd airson
àireamhan mòra

• Mìltean bìdh
•  Ag obrachadh a-mach susbaint lùth a’

bhìdh
•  Tuairmseadh agus cruinneachadh ann an

reasabaidhean
•  Bloighean, bloighean deicheach agus

ceudadan - airson cosgaisean no
meudachadh cuibhreann

•  Riaghladh airgead: buidseiteadh san
dachaigh no san àite-obrach

•  Tìmeadh sgilean: còcaireachd, ullachadh
agus dealbhadh bhidhean

• A’ roinneadh cunntas
•  A’ tomhas: taisbeanadh bìdh
•  Dàta agus anailis ann an ullachadh is

solarachd bìdh
•  Co-mheas agus co-chuid
• 	Eadar-mhìnich	fiosrachadh	àireamhach:

meas cunnart agus fuasgladh
dhuilgheadais

Cuspairean 
sòisealta
•  Tachartasan eachdraidheil: gort a’

bhuntàta, cuibhreannachadh, Holocaust,
tràillealachd

• Modhannan a thaobh tairgsean taic
•  Faotainneachd, sgaoileadh biadh don

h-uile
• Gort na cruinne
•  Ceannach fearann: cleachd no

ath-chleachd, atharrachaidhean
àrainneachdail

•  Reamhrachd dùthchasach: comann-
sòisealta ag atharrachadh, buaidh air
siostaman cùraim slàinte

•  Tuathanachas: a’ fàs, tionndadh bhàrr,
tuathanachas seasmhach, tuathanachas
malairteach, a’ fàs bharran, ag àrach
bheathaichean, gnìomhachas, ath-
chuairteachadh, sgudail bìdh

•  Tèarainteachd bìdh: poileasaidh bìdh
ionadail agus poileasaidh bìdh cruinneil

Teicneòlasan
• Sgilean còcaireachd làimhseachail
•  Dealbhadh innealan còcaireachd,

chidsinean, àiteachan ithe
• Dealbhadh còmhdachadh
•  Àite agus buaidh theicneòlasan ann

an atharrachadh agus treòrachadh co-
chomainn

• Lùth ath-nuadhachail agus seasmhach
•  Cùisean modhanail ag èirigh bho

leasachaidhean teicneòlais
• Reachdas slàinte agus sàbhailteachd
• Dùbhlanan dealbhaidh le fòcas air biadh
•  Leasaich beachd bìdh cruthachail a dh’

fhaodadh a bhith air a choileanadh le
bhith a’ cleachdadh saothrachadh le taic
coimpiutair

•  Dealbhadh gheamannan ioma-
mheadhanan le ceangal ri biadh










