Bwydlen Fawr Sir Ddinbych 2019
CYSTADLEUAETH YSGOLION CYNRADD

Alys a Te Parti’r Hetiwr Hurt
Un diwrnod, wrth iddi eistedd ar lan afon, mae Alys yn gweld Cwningen Wen yn brysio
heibio. Mae hi’n dilyn y Gwningen, yn disgyn i dwll dwfn iawn ac yn ei chael ei hun
mewn man rhyfeddol o’r enw Gwlad Hud. Mae’n llawn o bobl ac anifeiliaid rhyfeddol –
Cwningen Wen nerfus, Cath Sir Gaer sy’n diflannu o hyd, Brenhines y Calonnau â thymer
ddrwg, Lindys braidd yn anghwrtais, Pathew cysglyd, a’r Hetiwr Hurt.
Mae pethau’n troi’n rhyfeddach fyth yng Ngwlad yr Hud pan mae Alys yn taro ar de parti
yn y goedwig.
‘Roedd bwrdd wedi ei osod o dan goeden o flaen y tŷ, ac roedd y Sgwarnog Fawrth a’r
Hetiwr Hurt yn cael te wrtho. Roedd Pathew yn eistedd rhyngddynt, yn cysgu’n drwm, ac
roedd y ddau arall yn ei ddefnyddio fel clustog, gan bwyso’u penelinau arno, a siarad
uwch ei ben.’
Mae popeth yn ddryslyd iawn i Alys druan. Mae’r
Hetiwr Hurt yn gosod posau iddi na all eu hateb,
ac yna mae’n gwylio â syndod wrth i’r Sgwarnog
Fawrth a’r Hetiwr geisio deffro’r Pathew trwy
dywallt te ar ei drwyn. Mae hi’n gwrando’n
gwrtais pan fo’r Hetiwr Hurt yn canu cân sy’n
swnio’n gyfarwydd:
“Twinkle, twinkle, little bat!
How I wonder what you’re at!
Up above the world you fly,
Like a tea-tray in the sky.”

Mae’r Hetiwr Hurt yn gorchymyn i bawb symud o gwmpas y bwrdd ac mae Alys yn
sylweddoli nad oes neb byth yn golchi’r llestri. Ymhen amser, tra ar ganol adrodd stori hir
iawn am dair chwaer a drigai mewn ffynnon, mae’r Pathew yn cychwyn pendwmpian eto,
ac mae Alys yn penderfynu gadael. Y peth olaf y mae hi’n ei weld yw’r Hetiwr Hurt a’r
Sgwarnog Fawrth yn ceisio stwffio’r Pathew i’r tebot.

Ein Te Parti’r Hetiwr Hurt ein hunain
Oni fyddai hi'n hwyl i gynnal ein Te Parti’r Hetiwr Hurt ein hunain a chreu triniaethau
blasus yn addas ar gyfer hyd yn oed yr hurtiaf o’r Hetwyr Hurt?

Fe fyddwn ni'n siŵr mai dyma'r Te Parti’r Hetiwr Hurt orau ledled Sir Ddinbych!

Bwydlen Fawr Sir Ddinbych 2019: 7-11 oed
Cystadleuaeth Ysgolion Cynradd: Creu Hurtrwydd Rhyfeddol
Yn 2019, mae Addysg a Gwasanaethau Plant Sir Ddinbych yn eich gwahodd i ‘ddisgyn i
dwll y gwningen’ a chreu eich seigiau blasus eich hun ar gyfer te parti y tu hwnt i’ch holl
freuddwydion, yn llawn o anturiaethau gastronomig wedi eu hysbrydoli gan fyd mympwyol
Alys yng Ngwlad Hud.
Mae 2 rownd i’r gystadleuaeth:-

Rownd 1 (Rownd Ysgolion): PRYDAU YSGAFN ‘Bwytwch Fi’ – lle y bydd cogyddion
ifanc talentog yn paratoi pryd gosod sawrus ac yn ychwanegu eu gogwydd ‘Gwlad Hud’ eu
hunain ato i greu argraff ar y beirniaid.
Bydd angen i’r cogyddion ifanc ddangos dyluniad eu pryd a chyfrifo’r gost.

Rownd 2 (Rownd Derfynol): DANTEITHFWYD DIRGEL yr Hetiwr Hurt – Her
Dechnegol heb baratoad, lle y bydd cyfarwyddiadau a chynhwysion yn cael eu darparu ar
eich cyfer.

Rownd 1 (Rownd Ysgolion): PRYDAU YSGAFN ‘Bwytwch Fi’
Yn ystod y cyfnod rhwng Dydd Llun 4 Mawrth a Dydd Gwener 7 Mehefin 2019, bydd
Ysgolion Cynradd Sir Ddinbych yn cynnal eu cystadlaethau coginio mewnol eu hunain, ble
y bydd cogyddion ifanc yn paratoi eu PRYDAU YSGAFN ‘Bwytwch Fi’. Gall gogyddion
ifanc archwilio a datblygu sgiliau pwrpasol ac ymarferol, ac ymhyfrydu yn y profiad o
arlwyo eu PRYDAU YSGAFN ‘Bwytwch Fi’, wedi eu hysbrydoli gan rai o gymeriadau
hoff Lewis Carroll.

Ystyriaethau beirniaid:
Bydd y beirniaid yn ystyried y canlynol wrth baratoi'r pryd hwn: Defnyddio cyfarpar mewn modd cywir a diogel;
 Pwyso a mesur cynhwysion yn gywir;
 Arddangos sgiliau torri diogel a chywir gan
ddefnyddio'r dechneg crafanc a phontio;
 Blas a gwead y pryd, a pha mor dda y mae’r cynhwysion
yn cyfuno â’i gilydd;
 Dyluniad a chyflwyniad terfynol cyffredinol;
 Cyfanswm cost y pryd wedi ei gyfrifo.

Beirniadu
Bydd ysgolion yn beirniadu’r holl ymgeiswyr yn fewnol, ac yn dewis 2 o ‘Arwyr Alys’
i gymryd rhan yn Bwydlen Fawr Sir Ddinbych 2019: Te Parti’r Hetiwr Hurt yn Ysgol
Uwchradd Dinbych ar Ddydd Llun 1 Gorffennaf 2019, yb / yp.
Rownd 2 – DANTEITHFWYD DIRGEL yr Hetiwr Hurt (Her Dechnegol)
Yn ystod sesiwn bore/prynhawn Bwydlen Fawr Sir Ddinbych 2019: Te Parti’r Hetiwr
Hurt, yn Ysgol Uwchradd Dinbych ar Ddydd Llun 1 Gorffennaf 2019, bydd
disgyblion yn cymryd rhan mewn sialens DANTEITHFWYD DIRGEL yr Hetiwr
Hurt 2½ awr – Her Dechnegol heb baratoad a osodir gan diwtoriaid profiadol iawn.
Bydd gofyn i ddisgyblion gwblhau’r Her Dechnegol gan ddefnyddio rysáit gosod a’r
cynhwysion a ddarperir.

Sut i Gystadlu
Cofrestrwch ddiddordeb eich ysgol mewn cymryd rhan yn Bwydlen Fawr Sir Ddinbych
2019: 7-11 oed trwy anfon e-bost at paula.roberts@sirddinbych.gov.uk erbyn Dydd
Gwener 12 Ebrill 2019.

Yr hyn y gallai eich cogyddion ifanc ei ennill
 Caiff 2 o ‘Arwyr Alys’ eu dewis i gymryd rhan yn Bwydlen Fawr Sir Ddinbych
2019: Te Parti’r Hetiwr Hurt yn Ysgol Uwchradd Dinbych ar Ddydd Llun 1
Gorffennaf 2019, yb/yp.
 Bydd prif enillydd Bwydlen Fawr Sir Ddinbych 2019: 7-11 oed yn derbyn tlws a
Blendiwr-Gymysgwr i Blant gydag ategolion.
 Bydd yr holl gyfranogwyr (mewn Ysgolion a/neu Rowndiau Terfynol) yn derbyn
Tystysgrif Cyflawniad.
Pryd fyddwch chi yn cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth 2019?
 Caiff y prif enillydd ei gyhoeddi ar Ddydd Llun 1 Gorffennaf 2019,
yn dilyn y rownd derfynol.
Beth am Drydar?
Heb os, Twitter yw’r ffordd orau o rannu a darganfod yr hyn
sy’n digwydd. Felly beth am ymuno â’r sgwrs ynghylch
#BFSD2019 ar gyfrif @cyfoeth_enrich. Cofiwch hefyd rannu
eich lluniau a/neu fideos.

Mae’n bosib y bydd y rownd yma yn cynnwys defnyddio tegell neu agorwr tuniau.
Mae’n rhaid i’r rhain gael eu defnyddio gan oedolyn. Mae’r rownd yma hefyd yn
cynnwys defnyddio cyllyll. Mae’n rhaid defnyddio cyllyll dan oruchwyliaeth oedolyn.

Rownd 1 - Rownd Ysgolion
Gofynnir i chi greu salad haenog a fyddai’n addas i’w gynnwys mewn pecyn cinio neu ar drip
picnic. Mae’n rhaid i chi ddefnyddio’r holl gynhwysion a rhestrir (y dresin a’r cynhwysion
salad sylfaenol), ac fe gewch ychwanegu hyd at 4 cynhwysyn ychwanegol o’ch dewis chi er
mwyn gwneud eich salad yn unigryw (cofiwch wneud yn siŵr fod y cyfuniad o gynhwysion
yn gweithio).

Salad Haenog (cynhwysion gorfodol)







2-3 llwy fwrdd o ddresin o’ch dewis chi
Llond llaw o Letys
50g o Giwcymbr
2 Domato / 6 Tomato Ceirios
3 Shibwnsyn (Spring Onion) / 1 Nionyn Coch
1 Pupur

Awgrymiadau am gynhwysion ychwanegol









1 llwy fwrdd o Bricyll
50g o bys wedi eu coginio
50g o India-Corn
1 coesyn Seleri
Llond llaw o fresych coch
40g o fadarch
3 coesyn asbaragws
1 Afocado










50g o Ham
50g o Gyw Iâr
50g o Diwna
1 Wy
50g o Gaws
50g o Basta
1 llwy bwdin o gnau pîn wedi crasu
40g o Gwscws

Cofiwch fod croeso i chi ddewis unrhyw gynhwysyn arall, ond peidiwch ag anghofio ei
gynnwys wrth gyfrifo'r costau.

Offer









Bwrdd torri
Cyllell Cogydd
Llwy bwdin
Llwy Fwrdd
Dysgl fechan
Tegell
Fforc
Jar i roi’r salad haenog wrth ei gilydd (gallech ddefnyddio hen bot jam neu rywbeth
tebyg)

Rownd 1 - Rownd Ysgolion
Mae angen goruchwyliaeth oedolyn ar gyfer yr holl dorri a sleisio

Dull
1.

Golchwch yr holl lysiau a ddefnyddir yn y salad a’u patio i’w sychu.

2.

Paratowch yr holl lysiau ar gyfer y salad:
 Torrwch y letys yn fân;
 Torrwch y ciwcymbr yn giwbiau bychain;
 Sleisiwch y tomato mawr/torrwch y tomatos ceirios yn chwarteri;
 Pliciwch a sleisiwch y nionod;
 Torrwch y top o’r pupur, cyn cael gwared ar yr hadau a’i dorri yn ddarnau mân.

Paratoi’r cynhwysion ychwanegol

3.

 Torrwch y pricyll sychion yn ddarnau mân;
 Coginiwch y pys a’r india-corn. Dodwch nhw mewn dysgl fechan wedi ei orchuddio
â cling ffilm, a choginiwch yn y microdon am 2 funud (rhaid i oedolyn eich
cynorthwyo);
 Sleisiwch y coesyn seleri, torrwch y bresych coch yn fân, sleisiwch y madarch;
 Coginiwch y coesynnau asbaragws mewn sosban o ddŵr berwedig, cyn eu tynnu o’r
dŵr a’u sleisio yn ddarnau maint brathiad (rhaid i oedolyn eich cynorthwyo);
 Pliciwch yr afocado a’i dorri yn dalpiau neu’n ddarnau llai fel sy’n addas i’ch
dyluniad;
 Torrwch yr ham neu gyw iâr yn ddarnau maint brathiad;
 Agorwch y tun tiwna, draeniwch y dŵr hallt a dodwch y tiwna mewn dysgl fechan,
cyn defnyddio’r fforc i’w dorri yn haenau (rhaid i oedolyn eich cynorthwyo);
 Berwch yr wy, ei oeri, a thynnu’r plisgyn. Gellir naill ai sleisio’r wy neu ei stwnsho
â fforc (mae hyn yn dibynnu ar eich dyluniad) (rhaid i oedolyn eich cynorthwyo);
 Gratiwch y caws;
 Berwch y pasta a’i oeri (rhaid i oedolyn eich cynorthwyo);
 Craswch y cnau pîn trwy eu dodi ar badell bobi a’u rhoi yn y popty am 5 munud
(rhaid i oedolyn eich cynorthwyo wrth ddefnyddio’r popty);
 Paratowch y cwscws yn unol â’r esboniad ar y pecyn (rhaid i oedolyn eich
cynorthwyo).
Rhowch y Salad mewn Jar at ei gilydd gan ddilyn eich dyluniad. Mae’n rhaid i chi
ddechrau â’r haen dresin.

Dyluniwch eich Salad mewn Jar. Meddyliwch yn ofalus am yr argraff yr ydych am i’ch
salad ei chael. Mae’n rhaid i chi ddechrau â’r haen dresin.

Costau’r Cynhwysion
Ffrwythau a Llysiau
Tomatos mawr
Tomatos ceirios
Sibwns
Nionod Coch
Letys
Pys wedi rhewi
India-corn mewn tun
Pupur Coch
Pupur Gwyrdd
Pupur Melyn
Pupur Oren
Ciwcymbr
Seleri
Bresych Coch
Madarch
Asbaragws
Afocado

70c am bob 6
80c am bob 335g
65c am bob 100g
£1 am bob 1kg
1 letys iceberg am 60c
£1.30 am bob 910g
70c am bob 198g
55c yr un
55c yr un
55c yr un
55c yr un
50c yr un
60c am bob 450g
80p am bob bresychen
95c am bob 300g
£1.75 am bob 250g
£1.10 yr un

Cynhwysion o’r Oergell
Ham wedi’i goginio
Cyw Iâr wedi'i goginio
Wyau
Caws

£1.75 am bob 120g
£2.50 am bob 120g
£1 am bob 6
£2.00 am bob 400g

Cynhwysion o’r Cwpwrdd
Cwscws
Dresin Salad
Pricyll Sychion
Cnau pîn
Tiwna mewn tun
Pasta

13c am bob 100g
£1.25 am bob 180ml
£1.00 am bob 60g
£3 am bob 100g
£1.10 am bob 160g
30c am bob 500g

Bwydlen Fawr Sir Ddinbych 2019: Cystadleuaeth Ysgolion Cynradd
Cyfrifon Costau PRYDAU YSGAFN ‘Bwytwch Fi’
Enw:

Ysgol:

Enw’r Salad mewn Jar:
____________________________________________________________________________

Salad mewn Jar – (i’w wneud yn Rownd 1). Rhaid i chi restru’r holl gynhwysion sydd
yn orfodol ac unrhyw gynhwysion ychwanegol yr ydych wedi eu defnyddio.
Salad mewn Jar:
Cynhwysion

Beth yw cyfanswm cost y salad hwn?

Cost

__________________

RHEOLAU’R GYSTADLEUAETH
1. Y Gystadleuaeth
Caiff y gystadleuaeth ei rhannu yn 2 rownd:Rownd 1 - Rownd Ysgolion
Rownd 2 – Rownd Derfynol
Yn Rownd 1 – Rownd Ysgolion, gofynnir i gystadleuwyr baratoi pryd sawrus yn unig.
Bydd hyn yn helpu i arbed ar amser a chostau.
Yn Rownd 2 – y Rownd Derfynol, gofynnir i gystadleuwyr baratoi pryd yr Her
Dechnegol. Caiff cyfarwyddiadau a’r holl gynhwysion eu darparu ar y diwrnod.
2. Y Ryseitiau
Darllenwch y ryseitiau yn ofalus iawn, gan nodi'r cynhwysion a'r offer sydd eu hangen
ac unrhyw gyfarwyddiadau arbennig.
Mae'r ryseitiau yn nodi rhai o'r pwyntiau y bydd y beirniaid yn chwilio amdanynt yn
ystod paratoi'r rysáit.
Mae’n rhaid i chi baratoi taflen ddylunio a ffurflen gostau ar gyfer eich salad.
3. Cynhwysion ac Offer
 Bydd angen i gystadleuwyr ddarparu’r cynhwysion ar gyfer Rownd 1 – Rownd
Ysgolion.
 Yn Rownd 2 – y Rownd derfynol, bydd yr holl gynhwysion ac offer ar gael yn yr
ysgol sy’n gwesteio’r gystadleuaeth.
4. Diogelwch Bwyd a Hylendid
 Rhaid i gystadleuwyr roi sylw arbennig i ddiogelwch a hylendid bwyd ar gyfer
diogelwch personol eu hunain a phobl eraill.
 Mae golchi dwylo yn aml yn hanfodol, cyn ac yn ystod paratoi bwyd yn enwedig
wrth drin cig ac wyau.
 Gorchuddiwch glwyfau ar ddwylo gyda dresin gwrth-ddŵr glas.
 Peidiwch â chystadlu os ydych chi’n teimlo’n sâl neu os oes gennych chi beswch neu
annwyd.
 Gwisgwch ffedog neu ddillad cogydd gwyn glân.
 Clymwch eich gwallt yn ôl os yw'n hir a diogelu unrhyw wallt rhydd neu ffrinj oddi
wrth y wyneb.
 Peidiwch â gwisgo paent ar eich ewinedd.
 Tynnwch unrhyw emwaith, fel modrwyau a chlustdlysau.
 Gwisgwch esgidiau addas. Peidiwch â gwisgo sodlau uchel, sandalau agored,
llopanau, 'fflip-fflops' neu esgidiau eraill sydd ddim yn gorchuddio’r traed yn gyfan
gwbl.

 Dylai cynhwysion darfodus gael eu storio ar dymheredd o 5°C neu is.
 Dylai cystadleuwyr ddefnyddio technegau torri diogel megis y 'bont' a’r 'grafanc' wrth
baratoi cynhwysion. I gael gwybod mwy am dechnegau torri/paratoi diogel ewch i
wefan Sgiliau Cyflym –
(http://www.focusonfood.org/sgiliau_cyflym - Cymraeg)
(http://www.focusonfood.org/skills_snippets - Saesneg)
 Peidiwch â gadael eitemau miniog mewn powlenni golchi llestri neu lle gallant achosi
niwed i bobl eraill.
 Os bydd unrhyw gystadleuydd angen meddyginiaethau hanfodol yn ystod y
gystadleuaeth, mae’n gyfrifoldeb arnyn nhw i sicrhau ei fod ar gael ac yn cael ei
weinyddu ganddynt eu hunain neu gan oedolyn dynodedig priodol.
 Peidiwch â chyffwrdd ag offer trydanol gyda dwylo gwlyb neu seimllyd (llithrig).
Defnyddiwch yr offer gyda gofal priodol a than oruchwyliaeth y beirniaid
5. Yn ystod y Gystadleuaeth
 Dylai amseriadau Rownd 1 (Rownd Ysgolion) gael eu cyfyngu i 1 awr.
 Bydd y rownd derfynol yn parhau am 2 awr a 30 munud. Bydd hyn yn cynnwys 15
munud i ddarllen drwy’r rysáit a gwneud nodiadau, a 15 munud ychwanegol i gasglu
offer a chynhwysion.
 Os ydych yn cael problemau yn ystod y gystadleuaeth (fel camgymeriad mawr, offer
diffygiol neu os ydych yn teimlo'n sâl), yna mae'n rhaid i chi ddweud wrth y
beirniad/beirniaid ar unwaith.
 Golchwch wrth fynd yn eich blaen a chadwch eich ardal goginio yn daclus.
 Rhaid i gystadleuwyr fod yn ofalus wrth ddefnyddio poptai ac offer trydanol cludadwy.
6. Beirniadu
 Bydd y beirniadu'n digwydd ym mhob un o'r rowndiau gan ddefnyddio'r ffurflen
feirniadu a ddarperir.
 Byddwch yn cael eich beirniadu ar y canlynol:- Defnyddio cyfarpar mewn modd cywir a diogel;
- Pwyso a mesur cynhwysion yn gywir;
- Arddangos sgiliau torri diogel a chywir gan ddefnyddio'r
dechneg crafanc a phontio;
- Blas a gwead y salad, a pha mor dda y mae’r cynhwysion yn
cyfuno â’i gilydd;
- Cyflwyniad cyffredinol y salad, a’r modd y mae’n cadw at y
dyluniad;
- Cyfanswm cost y salad wedi ei gyfrifo.
 Mae penderfyniad y beirniaid yn derfynol ac yn anffodus nid oes
beirniadaethau ysgrifenedig neu daflen farciau ar gael i
gystadleuwyr unigol.


Bwydlen Fawr Sir Ddinbych 2019: Cystadleuaeth Ysgolion Cynradd
Ffurflen Feirniadu Rownd 1
Enw:

Ysgol:

Cost
Ryseitiau

Rownd 1:
PRYDAU
YSGAFN
‘Bwytwch Fi’
Sylwadau:

Sgiliau Paratoi
a Choginio

Hylendid a Diogelwch

Dangos yr holl
waith cyfrifo

Offer a
chyfarpar
cywir / trefn
waith
synhwyrol

Glanhau yn
ystod y
broses
goginio, a’r
ardal waith
yn daclus ar
bob amser

Gweithio
mewn modd
diogel –
dulliau torri
cywir

(5)

(5)

(5)

(5)

Amser

Trefn waith
synhwyrol a
gorffen ar
amser

(5)

Prydau Terfynol

Ansawdd y
prydau
terfynol: blas;
cyfuno blasau,
sesnin

Ansawdd y
prydau
terfynol:
gwead,
cymysgedd o’r
meddal, y
crimp a'r
crensiog

(5)

(5)

Cyfans
wm
Cyflwyniad y
pryd terfynol –
bydd y prif
ffocws ar
daclusrwydd y
pryd a’i liw
cyffredinol

(5)

(40)

