
MAIRTEOIL CHOIRCE AGUS CABÁISTE LE COLCANNON FRIED
Go raibh maith agat don pholaitíocht as an mhias gan staonadh seo mar gheall ar mheascán corraitheach 

d’Achtanna Eallach 1663 agus 1667 ba chúis le farasbarr de ‘dogies rollin’ timpeall The Green Isle agus mar gheall 
ar a gcáin salainn dochreidte íseal le linn na tréimhse sin bhí sé éasca agus saor dóibh é a chaomhnú. Sular tharla 

na rudaí sin níor ith duine ar bith na ba a bhí acu mar bhí siad ró-ghnóthach ag treabhadh páirceanna agus ag 
déanamh bainne agus ní ithefadh ach asal bó an teaghlaigh. Tar éis na nAchtanna, ní fhéadfadh na hÉireannaigh 

ach an soláthar (a bhí suntasach) a dhéanamh agus a dhíol ós rud é go ndearna dlíthe leatromacha arna 
bhforchur ag Sasana é a bheith neamh-inúsáidte do na táirgeoirí féin fiú. Déanta na fírinne, ba iad príom-

hsholáthraí feola leasaithe go Sasana, an Fhrainc agus beagán bun os cionn ar fud an locháin darb ainm Meiriceá. 
Táim cinnte go leor go raibh na páistí sin go léir ag cogadh lena chéile freisin. Tá an mhias atá ar eolas againn 

agus a bhfuil grá againn dó inniu mar thoradh ar phortmanteau de stíleanna cultúrtha a tharla nuair a thosaigh 
inimircigh Éireannacha agus Ghiúdacha ag cóisir le chéile síos ar Manhattan’s Lower East Side. Bhí dúil mhór ag 
na hÉireannaigh i stíl ghealgháireach na nGiúdach seachas sailleadh díreach a raibh siad cleachtaithe leis agus 

mar sin chaith siad é i bpota le cabáiste agus presto! Clóscríbhneoireacht láithreach. Is dócha go bhfuil stair sáite 
sa traidisiún ag Colcannon, ó bhí tú ag déanamh iontais, ach b’fhearr liom smaoineamh go raibh roinnt daoine 

ann a cheap go bhféadfaidís prátaí mashed a dhéanamh níos fearr fós trí roinnt déileálann a chur leis agus 
d’oibrigh sé go hiomlán. B’fhéidir gurb é Cannon an t-ainm deireanach a bhí orthu. 16

STOBHACH ÉIREANNACH LE ARÁN SODA CHEDDAR
Potaire blasta amháin eile a tugadh chugat de riachtanas simplí agus na comhábhair amháin atá ar fáil! Níl 

mé cinnte cé atá in ann éileamh a dhéanamh ar stobhach mairteola, agus rinne na hÉireannaigh go 
hiomlán é le caoireoil roimh mhairteoil ach níl aon duine ag iarraidh a bheith ina pholaire páirtí Naomh 

Paddy ionas go mbeidh siad in ann é a fháil, ceart? Is dócha gur aistrigh siad ó chaoireoil go mairteoil tar 
éis nach bhféadfá do shillelagh a luascadh san áit sin gan bó a bhualadh. Tháinig arán sóide ó riachtanas 
freisin ós rud é go raibh talamh Erin níos oiriúnaí do chruithneacht bhog a fhás, ní gá gurb é sin an rud is 
fearr le go leor aráin mar gheall ar a cion íseal glútan. Tugann sé bruscar ‘cakey-er’ san arán. Cibé ar bith ... 

is féidir leat é a úsáid mar arán fós agus is féidir leat giosta a úsáid leis ach go luath sna 1800idí, ní raibh am 
ag éinne leis sin toisc go raibh draíocht décharbónáite sóide ag scuabadh an Emerald Isle. Le bicarb (bhí 
siad ag bogadh ró-thapa chun na focail go léir a rá!) Níor ghá duit fanacht go n-ardódh do thaos agus ní 

raibh oigheann de dhíth ort i ndáiríre. D’fhéadfá an pota a mheascadh tú a chur i dtine agus arán a bheith 
agat i gceann 30 nóiméad. Rudaí atá fíor-athraitheach don Éireannach ar-an-dul. Níos mó ama chun na bó 

damanta sin go léir a scriosadh! 15

LEEK AGUS KALE BOXTY LE SAVORY BUTTER BUTTER
Seo ceann aisteach eile a chuaigh isteach i mias grá as an bhfíric go ndearna tú damhsa leis an rud a chuir 
tú féin agus an práta le neart bia na hÉireann ar feadh i bhfad. Gach seans gur leagan maisithe go mór de 

‘arán bocht tí’ an t-ainm a chiallaíonn ‘arán droch-thí’. Ní chuireann sé iontas ar bith orm go bhféadtar a 
mheas, mar gheall ar na comhábhair, go bhfuil sé buiséad íseal go leor fiú amháin ag an am. Feiceann tú, 
go bunúsach is praiseach prátaí é boxty a choinnítear mar aon le beagán plúir. Cinnte, tá roinnt rudaí eile 
ann freisin ach beidh ort ríomhphost a sheoladh chugam más mian leat mo oideas a fháil. Ná déanaimis 
rudaí a choinneáil ag gluaiseacht anseo agus pancóg prátaí a thabhairt air toisc gurb é sin go díreach atá 
ann ach ar ais sa 16ú haois, chaith daoine thall ansin roinnt ainmneacha deasa aisteach timpeall. An raibh 

tú riamh go Muckanaghederdauhaulia? Tá sé i gContae na Gaillimhe. 8

CUPCAKES GLAS VELVET
Ós rud é nach féidir leat dul trí mhí an Mhárta gan rudaí glasa a bheith agat nár cheart a bheith glas, cuirimid 

na cupcakes is glaise… is glaise… ar fáil an taobh seo de Muckanaghederdauhaulia. Tá sé cosúil le cupcake 
veilbhit dearg ... ach glas mar gheall ar mhí an Mhárta. 5

MARÓG DUBH AGUS BÁN LE CÁISEANNA ÉIREANNACHA, CRACKERBREAD AGUS UIBHEACHA PICILTE
Ag coinneáil leis an treocht go n-itheann tú go litriúil cibé rud is féidir leat a fháil ag leagan timpeall, chiceáil ár 

gcairde soir é as an bpáirc leis an mbeirt sizzlers seo. Déantar maróga dubh agus bán go litriúil le fuil agus saill atá 
fágtha de mhuca maraithe (an t-ainmhí ab fhearr a thógfaí le haghaidh feola thall ansin go dtí gur tharla an rud bó 

sin) measctha le roinnt gráin agus glasraí agus blastanas. Tá an modh seo coitianta ar fud an domhain mar tá a fhios 
ag feirmeoirí fánacha nach b’fhéidir gurb é an smaoineamh is gile an fhuil sin go léir a chaitheamh amach. "Is fuil 
mhaith í!" deir siad. “Ná scaoil é sin amach. Ith é. Tá leanaí beaga starvin díreach síos an tsráid a bheadh   an-sásta é 

sin a bheith ar a bpláta brekky, lad. " (nó rud éigin mar sin)

Cé gur cosúil go bhfuil sé beagáinín fágtha den lár, is ionadh go bhfuil an-taitneamh agus an-tóir ar na maróga 
dubha agus bána mar chuid dá mbricfeasta cothaitheach. Más féidir leo a lá a thosú leo seo, ba cheart duit triail a 

bhaint astu leis na cáiseanna seo a sholáthraíonn na Houston Dairymaids dúinn.

Tá Cheddar Bhaile Átha Cliath againn atá deas agus géar ach uachtar agus Red Dragon atá deas mustaird-agus i 
ndáiríre Breatnais ach, cosúil le, cé mhéad tír atá sa tír sin? Faighim measctha iad. Gimme sos. Tá an Bhreatain 
Bheag fionnuar freisin. Thug siad Tom agus Catherene Zeta Jones dúinn araon. Ní bheadh aon phláta snacky 

tábhairne iomlán gan ubh picilte tangy agus cothaitheach ach mar sin rinne mé cinnte ceann a chur air. 17 

MARCH SPECIALS


