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Inniu, labhair Múinteoir John go spleodrach dúinn 
faoi chaifé! 

D’inis sé dúinn faoi:

• Bunús an chaifé na mílte bliain ó shin

• Cá fhástar é

• An tóir atá air agus an fuinneamh a thugann sé dúinn

• Conas a dhéantar caifé 

• Caifé cóirthrádála agus conas go mb’éigean le 
saothróirí caifé teacht le chéile chun pá cóir a 
éileamh dá gcuid oibre 

Sampla iontach é an caifé d’earra a fhástar i gcuid 
amháin den domhan – mar gheall ar an aeráid te 
oiriúnach ann – agus a easpórtáiltear ar fud an 
domhain. Agus tú ag léamh an tsleachta seo, tá na mílte 
coimeádán lán le caifé ag dul thar sáile ar fud na cruinne!  

Cóirthrádáil
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Gnáthlá – Saothróir Caifé

D’fhoghlaim muid faoin am, faoin bhfuinneamh agus faoin 
bhfoighne atá ag teastáil le pónairí caifé a shaothrú. 

I dtíortha i bhfad i gcéin ó Éirinn oibríonn saothróirí caifé 
an-chrua agus bíonn laethanta fada oibre acu. Bímis 
buíoch díobh gach uair a n-ólaimid cupán caifé. 

Rud suimiúil é dearcadh duine eile a ghlacadh agus an 
saol laethúil atá ag an duine sin a chur i gcomparáid le do 
shaolsa féin.

 

Seo sceideal laethúil mná darb ainm Miriam. 
Saothróirí caifé í agus a clann ó Chósta Ríce, tír i 
Meiriceá Láir. 

5.20am - Dúisigí, dúisigí!

Éiríonn Miriam agus a clann go moch ar maidin. Bíonn 
uibheacha, pónairí, cáis agus caifé acu don bhricfeasta, 
ansin buaileann siad an bóthar, réidh don lá oibre. 

Faigheann gach duine canasta (ciseán a shuíonn timpeall 
ar an mbásta agus a úsáidtear do shílíní caifé) agus 
léimeann siad ar chúl an leoraí. 

Cuireann siad éarthach ar mhuiscítí orthu féin agus 
úsáideann siad hataí agus ciarsúir chun a gcraiceann a 
chosaint ón ngrian agus ó na feithidí.
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Gnáthlá – Saothróir Caifé

6am - 10.30am 

Ar fead 4½   uair, pioctar na pónairí caifé. Tugtar calle, nó 
sraith crann caifé, do gach duine le piocadh as. Glactar 
leis go bpiocfaidh duine calle amháin ag an am ionas nach 
meascfar caifé ó phaistí difriúla agus ionas nach mbeidh 
cuimhlint ann idir na hoibrithe.  

10.30am:  Lón 

11am-2.30pm:    Pioctar go ceann 4½  uair arís. 

2.30pm

Am íocaíochta. Meáitear na caora a piocadh – am spraíúil 
nuair atá iomaíocht ann le féachaint cé a phioc an méid is 
mó an lá sin! 

Tuilleann gach oibrí thart ar 2 Dollar Meiriceánach ar gach 
10 kg a phioctar. 

3.30-6.30pm

Filleann an teaghlach ar an mbaile agus leantar leis an 
obair – déanann siad na pónairí caifé a phroiseáil agus a 
thriomú sa mhuillinn sa bhaile.

 
8pm - Am dul a luí. 

Tá sos maith ag teastáil ó Mhiriam agus a clann don tús 
luath agus an obair dhiain atá rompu an lá dar gcionn.

Source: https://perfectdailygrind.com/2018/02/a-day-in-
a-coffee-producers-life/
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Do chaifé féin!

Ós rud é go bhfuil fhios againn anois cá as a thagann caifé, 
féachaimis ar an gcaifé in Éirinn. 

Is maith le go leor daoine fásta cupán caifé – agus císte, 
b’fhéidir! – a bheith acu agus scíth a ligean. An bhfuil caifé i 
ngar do d’áit chónaithe? 

Samhlaigh go bhfuil do chaifé féin á oscailt agat! Leag 
amach é ag úsáid an teimpléid thíos: 



Breis ábhair ar fáil gach lá ar RTÉ Home School Hub, ar RTÉ 2, RTÉ Player agus rte.ie/learn.

Do chaifé féin!
1. Cén t-ainm a thabharfá air? 

Scríobh an t-ainm ar an mbearna os cionn na 
fuinneoige. 
Roinnt ainmneacha samplacha:

 Caifé mé Brostú!

 Deja Brew

 Love You A Latte

 Muck ar Maidin

 Dúiseacht le Dúthracht 

2. Cén dath a chuirfeá air? 
Smaoinigh: Ar mhaith leat a bheith réchúiseach agus 
sofaisticiúil nó bríomhar agus spraíúil? Cén dathanna a 
phiocfá chun é sin a chur in iúl? 

3. Cén sórt bia a bheadh ar fáil ann? 
Tarraing an bia mar thaispeántas san fhuinneog, ionas 
go meallfaí na custaiméirí isteach!  

4. Ainmnigh cúigear ball foirne a bheidh ag teastáil 
ionas go mbeidh an caifé in ann feidhmiú i 
gceart. 

1. Barista (saineolaí maidir le cineálacha caifé éagsúla a 
réitiú!)

2.   

3.   

4.  

5.  
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A An Aetóip

B. An Fhionlann

C. Stáit Aontaithe Mheiriceá

D. An Bhrasaíl

E. Éimin

Freagraí - Léarscáil


