
 

 

Cúinne Cócaireachta 

na hIdirbhliana 

 

16 Oideas Blasta! 

Clúdach dearaithe ag Sydney Weir McErlean 



Arán Gairleoige, le Johanna 

 

 

 

 

Comhábhair*:  

• Dhá bhuilín* ciabatta  
• 140g im 
• Peirsil* 
• 4 ionga* gairleoige   
• Dhá spúnóg boird cáis parmesan  

 

Modh*: 

• Gearr an t-arán ina dhá leath.  
• Tóstáil an t-arán ar feadh dhá noiméad go dtí go bhfuil sé briosc*.  
• Measc le chéile im, gairleoige agus peirsil i mbabhla agus ansin leath* an meascán ar an arán.  
• Croith* an cáis parmesan ar bharr.  
• Tar éis sin, cuir an t-arán isteach i ngriolladh* te ar feadh 3 nóiméad . 
• Bain taitneamh as!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciabatta le Mozzarella, le Alexandra 

 

 

Comhábhair: 

• 1 buabhall* mozzarella 
• 4 ciabatta  
• 4 spúnog bhoird ola olóige* 
• 6 trátaí 
• 1 oinniún 
• 1 ionga gairleoige 
• Peisteo* 

 

Modh: 

1. Cuir spúnog bhoird amháin ola olóige ar an bhfriachtán*, ansin cuir slisín ciabatta amháin ar 
bharr agus tóstáil  
 

2. Gearr na trátaí, oinniún agus gairleoig i bpíosaí beaga ansin cuir sa friachtán iad.   

  

3. Cuir peisteo, slisín mozzarella agus an meascán trátaí, gairleog agus oinniún ar an arán 

 

4. Ansin, riar!* 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 



 

Anraith Glasraí, le Eve 

 

 

Comhábhair 

  

• 1 oinniún 
• 3 ionga gairleog 
• 1 práta mór nó 2 cheann níos lú 
• 300 gram píseanna*, úr nó reoite 
• 700ml stoc phlandúil* nó uisce 

  

  

 Modh 

• Dísligh* na prátaí agus an oinniún. 
 

• I bpota, téamh spúnóg bhoird d’ola glasraí, ansin cuir an oinniún agus gairleog leis agus déan 
friochadh air* go réidh.  

 
• Cuir prátaí gearrtha agus píseanna leis, doirt isteach an stoc phlandúil agus corraigh* 

 
• Cócaráil ar feadh cúig nóiméad déag 

 
• Déan cumasc ar an meascán* agus tá tú réidh! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Tófú Milis agus Bealaithe*, le Síofra 

 

Comhábhair: 

• 1 bloc tófú 
• 270g rís gráin fhada 
• 200g brocailí ‘tenderstem’ 

An t-Anlann*: 

• 3 ionga gairleoge, mionghearrtha 
• ½ tsp púdar sinséar* 
• 4 spb mil* 
• 4 spb anlann soighe* 
• 3 spb fínéagar fíon ríse 
• 2 spb anlann hoisin 
• 1 spb ola olóige 
• Síolta seasamain* 
• ½ tsp calóga piobar dearg, roghnach le haghaidh spíosrach 

 

Modh: 

• Cuir na comhábhair don anlann go léir i bpota agus beirigh* ar feadh 5 nóiméad nó go dtí go bhfuil 
an t-anlann laghdaithe* go maith. Cuir ar leaththaobh 
 

• Déan an rís a chócaráil agus an beirigh an brocailí (is féidir é seo a dhéanamh sa mhicreathonn nó ar 
an iarta*) 
 

• Taosc* an tofu agus brúigh le tuáille chun an t-uisce a bhaint 
 

• Gearr an tofu i gciúbanna 2cm agus frioch ar teas ard go dtí go bhfuil sé donn órga. 
 

• Nuair atá an brocailí beirithe, cuir isteach i bpanna leis an tofu é 
 

• Doirt an t-anlann isteach agus téamh go réidh agus corraigh lena chinntiú go bhfuil gach rud 
meascaithe i gceart 
 
 

• Cuir gach rud le chéile i mbabhla agus bain taitneamh as! 
 
 

                          
 

 

 



 

Bradáin agus Glasraí, le Isobel 

 

 

Comhábhair 

• 3 spúnóg boird anlann soighe 
• 1 spúnóg boird fínéagar rís* 
• 2 ionga gairleoige 
• 2 taespúnóg sinséar 
• 1 taespúnóg mil 
• 2, 150g filléad bradáin* 
• Oinniún earraigh* 
• Síolta seasamain  

Modh  

• Measc an t-anlann soighe, fínégar rís, gairleog, sinséar agus mil i mbabhla measctha 

• Blaistigh* na filléid bradáin le salann agus piobar 

• Doirt an t-anlann thar an mbradán  

• Cuir an bradán ar an ngriolla le ola olóige agus cócaráil ar feadh 12-15 nóiméad 

• Nuair atá se réidh, cuir ar an pláta le glasraí, oinniún earraigh agus síolta seasamain 

• Réidh! 

 

 

 

 

 



Pasta le Peisteo, le Lucy 

 

Comhábhair: 

• 20 gram de dhuilleoga basal úr 
• 3 ionga gairleoige 
• 3 spúnóg bhoird de chnónna péine*- 
• 45 gram de cháis parmesan atá grátáilte 
• salainn agus piobar 
• 80 ml d’ola olóige 

 

 

Uirlisí: 

• Pota meánmhéide 
• Próiseálaí bia 
• Spúnóg bhoird 

 

Modh: 

• Cuir an basal úr, gairleog, cnónna péine, cáis, ola olóige, salann agus piobar i bpróiseálaí bia, 

go dtí go bhfuil an t-anlann mín* 

• Cuir uisce i bpota meánmhéide agus beirigh, ansin cuir an pasta sa phota agus cócaireáil mar 

a thaitníonn leat 

• Measc an t-anlann agus an pasta le chéile agus sin é!  

 

 

 

 

 



Millín Feola*, le Emily 

Comhábhair: 

• 500g mairteoil* 
• 60g coirce* 
• 1 oinniún, mionghearrtha go mín 
• 3 ionga gairleog, brúite 
• 1 ubh, buailte go héadrom 
• 2 spúnóg bhoird de pheirsil mionghearrtha go mín 
• Anlann trátaí  
• 1 spúnóg bhoird d’ola olóige 

  

Modh: 

• Céim 1: tóg na comhábhair go léir seachas an ubh agus an mairteoil agus déan iad go léir a chumasc i 
bpróiseálaí bia 
 

• Céim 2: cuir an mairteoil agus an ubh leis agus measc go héadrom 
 

• Céim 3: bain an meascán den phróiseálaí bia agus dean liathróidí as le do lámha thart ar méid 
liathróid gailf agus cuir ar trádaire* iad 
 

• Céim 4: cuir na millín feola san oigheann ag 170 céim celcius agus cócaráil ar feadh fiche nóiméad 
nó go dtí go bhfuil dath donn orthu 
 

• Déan cócaireáil ar roinnt pasta agus téamh suas roinnt anlann trátaí fad is atá tú ag fanacht ar na 
millíní feola  
 

• Céim 5: bain as an oigheann iad agus cuir leis an anlann é 
 

• Riar le pasta agus le cáis parmesan ar bharr agus bain taitneamh as!! 

 

 

 



Caca Seacláide, le Ruth 

 

 

 

Comhábhair: 

• 160g gram ime                                    
• 160g plúr                        
• 3 ubh 
• Sliocht fanail* 
• 100g seacláide  
• 160g siucra  

 

Modh: 

• Measc an t-im agus an siucra  isteach i mbabhla amháin. 

• Cuir na huibheacha agus an plúr sa bhabhla agus measc gach rud le chéile 

• Cuir na sliocht fanail agus an seacláide leis nuair atá gach rud meascaithe le chéile  

• Chuir san oigheann ar 160 céim ar feadh 20 nóiméad        

• Sin é! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mionbhruar* Úll, le Robyn 

 

 Comhábhair: 

Don líonadh: 

• 575g úlla gearrtha i sliseanna tiubha (1cm) 
• 2 spb siúcra mín 

Don mionbhruar: 

• 175g plúr  
• 110g siúcra mín 
• 110g im fuar 

Modh: 

            Céim 1 

• Cuir an t-oigheann ar siúl ag teocht 190C/170 fean/ gás 5 

            Céim 2 

• Cuir na húlla agus an siúcra mín isteach i sáspan. Déan é a shuanbhruith* ar feadh 5 nóiméad. 

            Céim 3 

• Chuir 175g den phlúr agus 110g de siúcra mín isteach i mbabhla le pinse salainn. 

            Céim 4 

• Gearr an t-im ina chiúbanna agus chuir é isteach sa bhabhla. Cuimil an im isteach sa phlúr agus 
siúcra mín le barr do mhéara go dtí go bhfuil an meascán cosúil le grabhróg aráin*. 

             Céim 5 

• Cuir na húlla isteach i stán bácála agus cuir an meascán plúr, siúcra agus im ar bharr na húlla. 

             Céim 6 

• Cuir é isteach san oigheann ar feadh 35-40 noiméad.  

 

 

 



Císte Spúinse Victorian, le Maria  

 

Comhábhair: 

• 4 ubh 
• 225g siúcra caster, 
• 225g plúr féin-ardú 
• 2 tsp púdar bácála 
• 225g im ag teocht an tseomra, agus beagán breise i gcóir an stán 

 

 Modh: 

 

• Cuir an t-oigheann ar siúl ag 180 céim. Gréisc* agus líneáil dhá stáin ceapaire. Úsáid píosa páipéir 
bácála chun im a chuimilt timpeall ar an taobh istigh de na stáin go dtí go bhfuil na taobhanna agus 
an bonn clúdaithe go héadrom, ansin líneáil an bun le ciorcal de pháipéar bácála. 
 

• Bris na huibheacha i mbabhla mór measctha, ansin cuir an siúcra, an plúr, an púdar bácála agus an t-
im leis. Measc le chéile go dtí go bhfuil sé comhcheangailte go maith. Ba chóir go dtitfeadh an 
meascán críochnaithe as spúnóg go héasca. 
 

• Roinn an meascán go cothrom idir na stáin: Úsáid spatula chun an meascán go léir a bhaint den 
bhabhla. 
 

• Bácáil na cácaí ar sheilf i lár an oigheann ar feadh 25 nóiméad. Beidh na cácaí réidh nuair atá siad 
donn órga agus ag teacht amach ó imeall na mbonn.  
 

• Brúigh go réidh iad le seiceáil.  Cuir ar leataobh iad le fuarú ar feadh cúpla nóiméad. Cuir iad go 
cúramach ar raca*. 
 

• Chun an císte a chur le chéile, cuir císte amháin bun os cionn ar phláta agus scaip é le neart subh. 
agus uachtar. Cuir an dara cáca ar bharr.  

 

 
 

 



Pancóga sláintiúla, le Cosima 

 

Comhábhair 

• Ubh 
• Púdar bácála 
• Banana 
• Bainne 

  

 Modh 

• Bris suas an banana le forc i mbabhla 
 

• Cuir ubh agus spunóg bainne leis an meascán sa bhabhla 
 

• Cuir spuóg púdar bácála isteach leis 
 

• Measc gach rud le cheile agus cócaráil ar phanna 
 

• Sin é! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Maróg Eve, le Jessica 

 

Comhábhair: 

 

• 100g siúcra caster 
• 100g ime ag teocht an tseomra  
• 2 uibheacha  
• 125g plúr féin-ardú  
• 2 úll cócaireachta 
• 2 spúnóg bhoird siúcra  

 

Modh: 

• Cuir an t-oigheann ar siúl ag 170C/fan  
 

• Nigh, craiceann, croí, agus slisne na húlla agus cuir measc siúcra leo 
 

• Buail* an t-im, an siúcra, na huibheacha agus an plúr i mbabhla ar feadh dhá nóiméad  
 

• Spúnóg an meascán thar na húlla i mias oigheanndhíonach* 
 

• Bácáil ar feadh 40-45 nóimead  
 

• Croith le siúcra nuair atá sé réidh agus sin é! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Briosca Sceallaí Seacláide*, le Evie 

 

  

Cómhábhair: 

• 120g ime 
• 75g siúcra donn éadrom 
• 75g siúcra caster órga 
• 1 ubh  
• 1 taespúnóg fanaile  
• 180g plúr  
• ½ taespúnóg décharbónáite sóid 
• 150g seacláid dorcha, gearrtha  

Modh: 

• Cuir an t-oigheann ar siúl ag180 céim 

• Líneáil* an tráidire le páipéar  

• Buail an t-im agus an siúcra le chéile go dtí go bhfuil sé clúmhach* 

• Measc an ubh agus fanaile isteach as mheascán 

• Ansin measc na comhábhair thirim agus seacláid le chéile 

• Roinn an meascán amach i 12 phíosa 

• Cócaráil ar feadh 12 nóimead 

• Fág iad ar feadh cúpla nóiméad le fúarú* 

 

  

 



le Sydney 



 

Arán Banana, le Dorothy 

 
 

Comhábhair: 

• 100g ime 
• 140g Siúcra caster  
• 1 ubh  
• 225g plúr  
• 2 tsp púdar bácála 
• 4 bananaí an-aibí* 
• 85g gallchnónna* mionghearrtha* 
• 50ml bainne 

 
 

Modh: 

Céim 1 

• Téamh an oigheann go 180C/160C fan/gas 4.  Gréisc stáin builín 2lb le roinnt im . 

Céim 2 

• I mbabhla mór, measc an t-im, an siúcra agus an ubh le chéile, ansin déan iad a mheascadh go mall 
leis an bplúr agus an púdar bácála. Scamh*brúigh* na bananaí. Anois measc gach rud le chéile, na 
cnónna san áireamh*. 

Céim 3 

• Cócaráil an t-arán banana ar feadh uair amháin. Bain taitneamh as! 

 

 

 

 



Arán Donn, le Lucie 

 
 

Comhábhair:  

• 250g Plúr donn 
• 200g Plúr bán  
• Tsp amháin sóid* aráin 
• Ssp amháin salann 
• Ubh amháin 
• 350ml bláthach* 
• Tsp amháin mil 
• Coirce leite* 

 

Modh: 

• Réamhthéamh an oigheann go 200℃ 
 

• Criathraigh* an plúr, an sóid aráin agus an salann le chéile i mbabhla agus ansin measc 

• Measc an ubh leis an mbláthach agus an mil. Ansin déan é a mheascadh sa phlúr.  

• Cuir beagán níos mó bláthach leis má tá an meascán tirim - ba chóir taos bog a bheith ann. 

• Doirt an taos i meascán i mbuilín olaithe 

• Criote an choirce leite thar barr an builín 

• Bácáil ar feadh 45-50 nóiméad 

• Bain as an stán é agus clúdaigh le tuáille glan agus é ag fuarú. 

 

 
 

 



Gluais: 

An-aibí- very ripe 

Anlann soighe- soya sauce 

Anlann- sauce 

Bealaithe- sticky 

Beirigh- boil 

Blaistigh- season 

Bláthach- buttermilk 

Bradán- salmon 

Briosc- crisp 

Briosca sceallaí seacláide- chocolate chip cookies 

Brúigh- mash 

Buabhall- buffalo 

Buail- beat 

Builín- loaf 

Ceobhrán- drizzle 

Clúmhach- fluffy 

Cnónna péine- pine nuts 

Coirce leite- porridge oats  

Coirce- oats 

Comhábhair- ingredients  

Corraigh- stir 

Criathraigh- sieve 

Crioth- shake 

Déan cumasc air- blend 

Déan friochadh air- fry it 

Dísligh- dice 

fínéagar rís- rice vinegar 

Fúarú- cool 



Gallchnónna- walnuts 

Grábhóig aráin- breadcrumbs 

Greamú trátaí- tomato paste  

Gréisc- grease 

Griolladh- grill 

Iarta- hob 

Ionga- clove 

Laghdaithe- reduced 

Leath- spread 

Líneáil- line 

Mairteoil- beef 

Maisiú- decoration 

mias oigheanndhíonach- overproof dish  

Mil- honey 

Millín feola- meatballs 

Mín- smooth 

Mionbhruar- crumble 

Mionnghearrtha- finely chopped  

Modh- method 

Oinniún Earraigh- spring onion 

Ola olóige- olive oil 

Peirsil- Parsley 

Peisteo- pesto 

Píseanna-peas 

Púdar sinséar- ginger powder 

Raca- rack 

Riar- serve 

San áireamh- included 

Scamh- peel 



Síolta seasamain- sesame seeds 

Siúcra reoáin- icing sugar 

Sliocht fanail- vanilla extract  

Sóid- soda 

Stoc phlandúil- vegetable stock 

Suanbhruith- simmer 

Taosc- drain 

Trádaire- tray 

 


