Bwydlen Fawr Sir Ddinbych 2016

Ysgolion Cynradd

“Dahlicious”!

Dathlu 100 mlynedd o Roald Dahl

Bwydlen Fawr Sir Ddinbych 2016
Ysgolion Cynradd

Brecwast Iach
I ddathlu 100 mlynedd ers genedigaeth Roald Dahl, bydd Sir Ddinbych yn cynnal
amrywiaeth o ddigwyddiadau i ddathlu rhai o'r straeon poblogaidd y mae wedi’u hysgrifennu,
gan gynnwys Charlie a'r Ffatri Siocled, Matilda, James a'r Eirinen Wlanog Enfawr a’r BFG.
Un o uchafbwyntiau ein digwyddiadau yw Bwydlen Sir Ddinbych 2016.
Gan ddefnyddio eich hoff lyfr Roald Dahl am syniadau, ceisiwch greu brecwast iach
(ffuglennol) y gellir ei weini yn eich ysgol.
Gan ddefnyddio'r ryseitiau yn y pecyn hwn, dewiswch un o'r prydau o bob adran ac yna
ychwanegu eich blasau eich hun i bob saig i wneud brecwast deniadol ar gyfer y gwesteion.
Ni ddylai unrhyw rysáit gostio mwy na £1.50 i’w paratoi; mae cost pob cynhwysyn wedi’u
rhestru ar eich cyfer.
Rownd 1:

Salad ffrwythau

Rownd 2:

Ffritatas Brecwast NEU Crempogau Melys / Sawrus A Smwddi
Cyfrinachol

Rownd 3:

Ffritatas Brecwast NEU Crempogau A Pizza Brecwast A Smwddi
Cyfrinachol

Wrth greu eich prydau, mae'n rhaid i chi feddwl am y plât Bwyta'n Iach, er enghraifft, bwyta
pump o ffrwythau a llysiau y dydd, cynyddu faint o ffibr rydym yn ei fwyta a lleihau faint o
fraster a siwgr rydym yn ei fwyta.
Pan fyddwch yn hyderus yn gwneud eich prydau, ysgrifennwch eich ryseitiau ar y taflenni a
ddarparwyd, gan gofio cyfrifo cyfanswm cost y tri pryd.
Rhaid i chi hefyd ddylunio cerdyn bwydlen ar gyfer eich prydau, yn ogystal â'u cyflwyno
mewn ffyrdd "wondercrump" e.e. dewiswch eich hoff lyfr Roald Dahl; dewiswch eich hoff
gymeriad Roald Dahl i wneud brecwast ar ei gyfer; crëwch enwau ar gyfer eich ryseitiau a
dywedwch wrthym pam!

Dathlu 100 mlynedd o Roald Dahl

2

Bwydlen Fawr Sir Ddinbych 2016
Ysgolion Cynradd
ROWND 1 - ROWND YSGOL
SYRPREIS FFRWYTHAU JAMES - SALAD FFRWYTHAU GYDA DIP IOGWRT
Dylai pob cystadleuydd wneud y rysáit hwn yn Rownd 1 yn unig.
Sylwer: Nid oes angen paratoi unrhyw un o'r cynhwysion ymlaen llaw.
Sylwer: Nid oes angen cyfleusterau coginio i greu'r pryd hwn.
Mae'r rysáit hwn wedi’i ddewis gan ei fod yn rhoi cyfle i fwy o blant yn yr ysgol gymryd rhan
a gan na fydd angen unrhyw gyfleusterau coginio. Fel ysgol, mae croeso i chi addasu'r
rysáit fel y bo'n briodol (e.e. oherwydd cost).

Cynhwysion - Salad Ffrwythau:
Dewiswch hyd at 6 o gynhwysion i wneud eich syrpreis ffrwythau:

Cost

¼ melon (unrhyw fath) - wedi'i blicio a'i sleisio yn ddarnau 2cm
¼ pîn-afal - wedi'i blicio a'i sleisio yn ddarnau 2cm
1 satswma neu tanjerîn - wedi'i blicio a'i rannu’n ddarnau
50g o rawnwin coch neu wyrdd heb hadau – wedi’u golchi
1 banana – wedi’i sleisio a’i orchuddio mewn sudd lemwn (fel nad
yw’n troi’n frown)
1 ffrwyth ciwi - wedi'i blicio a'i dorri'n 8 darn
2 eirin gwlanog – tynnu’r garreg a’i sleisio yn ddarnau 2cm
1 afal – tynnu’r canol a’i sleisio yn ddarnau 2cm
50g llus neu mafon
1 mango - torri'n ddarnau 1cm
Sudd ½ lemwn
150ml Sudd Oren

38c
25c
30c
13p
16p
25p
50p
31p
60p
£1 yr un
15c
17c

Cynhwysion – Dip Iogwrt:
Defnyddiwch y cynhwysion canlynol i wneud y Dip Iogwrt:

Cost

100ml o iogwrt naturiol
1 llwy de (10g) o siwgr eisin neu 1 llwy de o fêl
1 llwy de o echdyniad fanila

9c
1.6c / 5c
6c
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Offer:


Cyllell finiog



Bwrdd torri



Gwasgwr Lemwn



Pliciwr



Digreiddiwr Afal



Llwy de



Powlen gymysgu



Llwy Fwrdd



Jwg mesur



Powlen ar gyfer y salad ffrwythau



Powlen fach ar gyfer y dip

Dull:
1. Golchwch a pharatowch y ffrwythau fel y disgrifir uchod ac yn yr awgrymiadau defnyddiol
isod.
2. Gwasgwch y lemwn a rhowch y sudd mewn powlen gymysgu. Rhowch afalau a bananas
mewn powlen a’u gorchuddio â'r sudd (bydd hyn yn eu hatal rhag mynd yn frown).
3. Ychwanegwch weddill y ffrwythau ac arllwys y sudd oren. Cymysgwch y ffrwythau yn
dda.
4. Mewn powlen arall cymysgwch yr iogwrt, siwgr eisin neu fêl a’r echdyniad fanila
5. Dylech weini’r salad ffrwythau gyda'r dip iogwrt ar yr ochr.

Awgrymiadau Defnyddiol! - Paratoi Ffrwythau:
1. I baratoi’r melon – torrwch yn ei hanner a thynnu’r hadau allan gan ddefnyddio llwy
fwrdd. Torrwch y melon yn dalpiau, ac yna gan ddefnyddio cyllell gwahanwch y melon
oddi wrth y croen. Sleisiwch yn ddarnau 1cm.
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2. I baratoi’r pîn-afal - gan ddefnyddio cyllell, torrwch y pen deiliog a thorri darn tenau o'r
sylfaen. Sleisiwch y croen o'r top i'r gwaelod, gan dynnu unrhyw 'lygaid' brown wrth i
chi fynd. Torrwch y pîn-afal yn ei hanner ar ei hyd, ac yna yn dalpiau trwchus. Tynnwch
y craidd canol caled a’i daflu. Torrwch yn ddarnau 2cm.
3. I baratoi’r ciwi - gan ddefnyddio cyllell, torrwch yn ei hanner ar draws y rhan lletaf o'r
ffrwyth. Gan ddal y ciwi yn eich llaw, rhowch lwy de o dan y croen. Ysgubwch y llwy
o amgylch y ffrwyth o dan y croen nes i chi wneud cylch llawn. Yn ofalus, tynnwch y
croen yn ôl a’i dynnu gyda chyllell. Torrwch yn chwarteri.

Ystyriaethau’r Beirniaid:
Bydd y beirniaid yn ystyried y canlynol wrth baratoi'r rysáit hwn:  Paratoi’r ffrwythau yn ddiogel, gan ddefnyddio'r bont a'r crafanc;
 Cymysgu'r dip iogwrt yn drylwyr;
 Sicrhau bod y darnau ffrwythau i gyd yr un maint;
 Y cyfuniad o'r ffrwyth a ddewiswyd er mwyn creu syrpreis ffrwythau deniadol gyda blas
ffres blasus ac yn gweddu i'r thema Roald Dahl.

Cyflwyniad:
Mae sut y byddwch yn cyflwyno eich dysgl yn chwarae rhan bwysig yn y gystadleuaeth
eleni, e.e.






Efallai yr hoffech chi addurno eich dysgl a'ch bwrdd;
Efallai yr hoffech chi roi enw i’ch pryd; dywedwch wrthym ar gyfer pa gymeriad
Roald Dahl rydych wedi ei wneud, a pham;
Efallai yr hoffech chi greu cerdyn bwydlen unigryw;
Efallai yr hoffech chi feddwl am ffyrdd o wneud i’ch pryd sefyll allan oddi wrth y
gweddill.
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ROWND 2 - ROWND RHANBARTHOL
FFRITATAS BRECWAST BYCHAN (6 GWNEUD FFRITATA BYCHAN)
Dylai pob cystadleuydd wneud dau rysáit yn Rownd 2.
Dylai pob cystadleuydd wneud y Frittata NEU y Crempogau Melys / Sawrus A'R Smwddi
Brecwast yn Rownd 2.
Sylwer: Mae angen cyfleusterau coginio i greu'r pryd hwn.
Sylwer: Paratoi ymlaen llaw - rhaid coginio'r tatws, cig moch, cyw iâr a selsig, a'u hoeri cyn
y gystadleuaeth.
Sylwer: Mae’n rhaid i oedolyn oruchwylio’r cystadleuwyr pan fyddan nhw’n defnyddio’r
popty.

Cynhwysion Sylfaenol:
Rhaid i chi ddefnyddio pob un o'r cynhwysion sylfaenol hyn yn y Ffritatas:

Cost

3 taten newydd - wedi'u coginio a'u deisio (rhaid eu coginio ymlaen llaw)
60ml llefrith hanner sgim
3 wy mawr – wedi’u curo
50g caws - wedi'i gratio
1 llwy de o saws Worcestershire
Pupur du

6c
5c
48c
25c
1c
1c

Cynhwysion Dewisol:
Dewiswch hyd at 3 cynhwysyn ychwanegol o'r rhestr isod i ychwanegu blas, lliw a
gwead:

Cost

2 dafell o gig moch - wedi'u coginio a'u sleisio (rhaid eu coginio ymlaen llaw)
2 lwy fwrdd o india-corn
2 lwy fwrdd o bupur - wedi'u deisio
2 shibwns - wedi'u sleisio
2 selsig - wedi'u coginio a'u sleisio (rhaid eu coginio ymlaen llaw)
2 dafell o ham – wedi’u rhwygo neu eu sleisio
3 madarch - wedi'u sleisio
2 lwy fwrdd o ffa pob
1 brest cyw iâr bychan - wedi'i goginio a'i sleisio (rhaid ei goginio ymlaen llaw)
Dewis o berlysiau ffres; cennin syfi, basil, oregano

40c
5c
10c
3c
50c
30c
10c
6c
70c
5c
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Offer:












Mowld myffin hyblyg
Hambwrdd pobi
Bwrdd torri
Cyllell Lysiau
Siswrn
Gratiwr
Powlen gymysgu
Llwy Fwrdd
Jwg mesur
Fforc
Cyllell fwrdd

Dull:
1. Cynheswch y popty i 170°C/Marc nwy 4
2. Rhowch y mowldiau myffin ar hambwrdd pobi.
3. Cymysgwch y tatws a’ch dewis o 3 blas mewn powlen. Yna rhannwch rhwng y 6 mowld
myffin.
4. Mewn jwg mesur, curwch yr wyau gyda'r llefrith, caws wedi'i gratio, saws Worcestershire
a phupur du.
5. Arllwyswch y gymysgedd wy yn ofalus i mewn i'r mowldiau dros eich cynhwysion nes eu
bod yn ¾ llawn.
6. Pobwch am 20 munud nes y byddant wedi chwyddo, yn euraidd ac wedi setio.
7. Gadewch i oeri am ychydig funudau cyn eu llacio yn ofalus gyda chyllell.
8. Trowch nhw allan yn ofalus ar blât gweini. Dylech eu gweini yn gynnes.
Ystyriaethau’r Beirniaid:
Bydd y beirniaid yn ystyried y canlynol wrth baratoi'r rysáit hwn:  Pwyso, mesur a chyfuno yr holl gynhwysion yn gywir;
 Sgiliau cyllell cywir gan ddefnyddio'r bont a’r crafanc;
 Trin wyau yn ddiogel a’r modd o’u torri a'u curo i mewn i'r gymysgedd;


Dathlu 100 mlynedd o Roald Dahl

7

Bwydlen Fawr Sir Ddinbych 2016
Ysgolion Cynradd

 Defnydd diogel o'r gratiwr a thorri’r perlysiau a defnyddio popty a amseru’r pobi yn
gywir;
 Cyflwyno’r pryd gorffenedig yn dwt gan ystyried y thema Roald Dahl.

Cyflwyniad:
Mae sut y byddwch yn cyflwyno eich dysgl yn chwarae rhan bwysig yn y gystadleuaeth
eleni, e.e.






Efallai yr hoffech chi addurno eich dysgl a'ch bwrdd;
Efallai yr hoffech chi roi enw i’ch pryd; dywedwch wrthym ar gyfer pa gymeriad
Roald Dahl rydych wedi ei wneud, a pham;
Efallai yr hoffech chi greu cerdyn bwydlen unigryw;
Efallai yr hoffech chi feddwl am ffyrdd o wneud i’ch pryd sefyll allan oddi wrth y
gweddill.
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ROWND 2 - ROWND RHANBARTHOL
CREMPOGAU BRECWAST MELYS NEU SAWRUS (YN GWNEUD 6 CREMPOG
BYCHAN)
Dylai pob cystadleuydd wneud dau rysáit yn Rownd 2.
Dylai pob cystadleuydd wneud y Frittata NEU y Crempogau Melys / Sawrus A'R Smwddi
Brecwast yn Rownd 2.
Sylwer: Mae angen cyfleusterau coginio i greu'r pryd hwn.
Sylwer: Mae’n rhaid i oedolyn oruchwylio’r cystadleuwyr pan fyddant yn defnyddio’r hob.
Sylwer: Paratoi ymlaen llaw – rhaid coginio ac oeri’r cig moch ymlaen llaw cyn y
gystadleuaeth.

Cynhwysion Sylfaenol:
Rhaid i chi ddefnyddio pob un o'r cynhwysion sylfaenol hyn yn y crempogau:

Cost

100g blawd codi
1 wy
50ml iogwrt braster isel
50ml llefrith hanner sgim
2 lwy fwrdd o olew llysiau
2 lwy fwrdd crème fraiche - i weini

3c
16c
6c
4c
4c
10c

Cynhwysion Melys Dewisol:
Dewiswch hyd at 3 cynhwysyn ychwanegol o'r rhestr isod i ychwanegu blas, lliw a
gwead:

Cost

½ llwy de sinamon
1 afal bwdin - wedi gratio (gyda’r croen)
1 eirin gwlanog ffres – tynnu’r garreg a’i sleisio yn ddarnau 2cm
50g o ffrwythau ffres neu wedi'u rhewi:
mefus
mafon
llus

1c
31c
25c
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Cynhwysion Sawrus Dewisol:
Dewiswch hyd at 3 cynhwysyn ychwanegol o'r rhestr isod i ychwanegu blas, lliw a
gwead:

Cost

1 llwy fwrdd o india-corn
¼ pupur – wedi’i ddeisio (unrhyw liw)
2 shibwns - wedi'u sleisio
1 dafell o gig moch - wedi'i goginio a'i sleisio (rhaid ei goginio o flaen llaw)
1 dafell o ham – wedi’i rwygo
Dewis o berlysiau ffres wedi’u torri; cennin syfi, basil, oregano

5c
15c
10c
20c
15c
5c

Offer:


Powlen gymysgu



Clorian



Chwisg neu fforc



Padell ffrio fawr



Llwy Fwrdd



Sleis bysgod

Dull:
1. Rhowch y blawd, wy, iogwrt a llefrith mewn powlen a'u chwisgio gyda'i gilydd nes bod
y cymysgedd yn llyfn.

Ychwanegwch eich cynhwysion melys neu sawrus at y

gymysgedd a'i roi o'r neilltu am 10 munud.
2. Cynheswch yr olew yn ofalus yn y badell ffrio.
3. Trowch y gwres i isel a gollwng 3 llwyaid o'r cytew i’r badell, gan ganiatáu lle i bob
crempog ledaenu.
4. Coginiwch yn ofalus am 2-3 munud nes bod swigod yn ymddangos a throwch pan fydd
yr ochr isaf yn euraidd, yna parhewch i goginio am 2 funud arall.
5. Gweinwch y crempogau yn gynnes gyda crème fraiche.
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Ystyriaethau’r Beirniaid:
Bydd y beirniaid yn ystyried y canlynol wrth baratoi'r rysáit hwn: Pwyso, mesur a chyfuno yr holl gynhwysion yn gywir;
 Sgiliau cyllell cywir gan ddefnyddio'r bont a’r crafanc;
 Trin wyau yn ddiogel a’r modd o’u torri a'u curo i mewn i'r gymysgedd;
 Defnyddio’r hob yn ddiogel;
 Cyflwyno’r pryd gorffenedig yn dwt gan ystyried y thema Roald Dahl.

Cyflwyniad:
Mae sut y byddwch yn cyflwyno eich dysgl yn chwarae rhan bwysig yn y gystadleuaeth
eleni, e.e.






Efallai yr hoffech chi addurno eich dysgl a'ch bwrdd;
Efallai yr hoffech chi roi enw i’ch pryd; dywedwch wrthym ar gyfer pa gymeriad
Roald Dahl rydych wedi ei wneud, a pham;
Efallai yr hoffech chi greu cerdyn bwydlen unigryw;
Efallai yr hoffech chi feddwl am ffyrdd o wneud i’ch pryd sefyll allan oddi wrth y
gweddill.
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ROWND 2 - ROWND RHANBARTHOL
SMWDDI GYFRINACHOL GYDA CHEIRCH (DIGON I 2)
Dylai pob cystadleuydd wneud dau rysáit yn Rownd 2.
Dylai pob cystadleuydd wneud y Frittata NEU y Crempogau Melys / Sawrus A’R Smwddi
Brecwast yn Rownd 2.
Sylwer: Nid oes angen cyfleusterau coginio i greu’r pryd hwn.
Sylwer: Efallai y bydd angen goruchwyliaeth oedolion ar gyfer defnyddio'r cymysgydd.
Sylwer: Paratoi ymlaen llaw - i arbed amser gellir dadrewi’r ffrwythau sydd wedi'u rhewi.

Cynhwysion Sylfaenol:
Defnyddiwch y cynhwysion sylfaenol canlynol i wneud y smwddi

200ml o lefrith
1 llwy de o fêl
1 llwy fwrdd o iogwrt
1 llwy fwrdd o geirch uwd

Cost
14c
5c
1c
1c

Blas y Smŵddi - Cynhwysion:
Dewiswch dri o'r ffrwythau canlynol wedi'u rhewi, mewn tun neu ffres ar gyfer eich
smŵddi:

Cost

½ banana
4 mefus - ffres neu mewn tun
50g riwbob - wedi'u stiwio neu mewn tun
50g Llus - ffres neu wedi’u rhewi
50g mafon - ffres neu wedi’u rhewi
1 ffrwyth ciwi – tynnu’r croen a'i sleisio yn ddarnau 2 cm
75g mango (ffres, mewn tun neu wedi'i rewi) – tynnu’r croen a'i sleisio yn
ddarnau 2 cm
1 afal – tynnu’r canol a’i sleisio yn ddarnau 2cm
50g pinafal (ffres, mewn tun neu wedi'i rewi) – tynnu’r croen a'i sleisio yn
ddarnau 2 cm
2 eirin gwlanog – tynnu’r garreg a’i sleisio yn ddarnau 2cm
2 nectarine – tynnu’r garreg a’i sleisio yn ddarnau 2cm

12c
25c/10c
30c
60c
60c
25c
£1 yr un
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Offer:













Bwrdd torri
Cyllell finiog
Clorian
Digreiddiwr Afal
Agorwr tuniau
Jwg mesur
Pliciwr
2 wydryn mawr
Cymysgydd
Crafwr
Llwy Fwrdd
Llwy de

Dull:
1. Golchwch a pharatowch y cyfuniad o ffrwythau rydych yn bwriadu eu defnyddio.
2. Rhowch y llefrith, yr iogwrt, y ceirch a’r mêl yn y cymysgydd.
3. Ychwanegwch y ffrwythau, caewch y caead a chymysgu nes ei fod yn llyfn.
4. Gweinwch ar unwaith.
Ystyriaethau’r Beirniaid:
Bydd y beirniaid yn ystyried y canlynol wrth baratoi'r rysáit hwn:  Paratoi’r ffrwythau yn ddiogel, gan ddefnyddio'r bont a'r crafanc;
 Cymysgu'r smwddi yn drylwyr;
 Cyfuniad o'r ffrwythau a ddewiswyd er mwyn creu smwddi adfywiol gyda blas da sy’n
cyd-fynd â'r thema Roald Dahl.
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Cyflwyniad:
Mae sut y byddwch yn cyflwyno eich dysgl yn chwarae rhan bwysig yn y gystadleuaeth
eleni, e.e.






Efallai yr hoffech chi addurno eich dysgl a'ch bwrdd;
Efallai yr hoffech chi roi enw i’ch pryd; dywedwch wrthym ar gyfer pa gymeriad
Roald Dahl rydych wedi ei wneud, a pham;
Efallai yr hoffech chi greu cerdyn bwydlen unigryw;
Efallai yr hoffech chi feddwl am ffyrdd o wneud i’ch pryd sefyll allan oddi wrth y
gweddill.
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ROWND 3 – ROWND DERFYNOL
PIZZAS BRECWAST BYCHAN (DIGON I 2)
Dylai pob cystadleuydd wneud dau rysáit yn Rownd 3.
Dylai pob cystadleuydd wneud y Pizzas Brecwast Bychan; A’R Frittata NEU’R Crempogau
Melys / Sawrus; A’R Smwddi Brecwast yn y rownd derfynol.
Sylwer: Mae angen cyfleusterau coginio ar gystadleuwyr i greu’r pryd hwn.
Sylwer: Paratoi ymlaen llaw – rhaid coginio ac oeri’r cig moch a’r selsig ymlaen llaw, cyn y
gystadleuaeth.

Cynhwysion Sylfaenol:
Rhaid i chi ddefnyddio pob un o'r cynhwysion sylfaenol hyn yn y pizza:

Cost

2 fara pita mawr neu 2 wrap mawr
50ml Passata

16c
5c

Cynhwysion Dewisol:
Dewiswch hyd at 4 cynhwysyn ychwanegol o'r rhestr isod i ychwanegu blas,
lliw a gwead:

Cost

1 shibwnsyn – wedi’i sleisio'n denau
¼ pupur coch - wedi'i sleisio
1 llwy bwdin o india-corn
1 llwy fwrdd o diwna – wedi’i ddraenio a'i wasgaru
1 tafell o ham – wedi’i rwygo neu ei sleisio
1 tafell o gyw iâr – wedi’i rwygo neu ei sleisio
50g caws - wedi'i gratio
25g olewydd
1 wy
2 dafell o gig moch - wedi'u coginio a'u sleisio (rhaid eu coginio ymlaen
llaw)
1 selsig - wedi'i goginio a'i sleisio (rhaid ei goginio ymlaen llaw)
30g madarch - wedi'u sleisio
50g ffa pob
1 tomato
1 llwy fwrdd o berlysiau wedi’u torri - persli, mintys, coriander, cennin
syfi

6c
7c
4c
15c
15c
15c
25c
11c
16c
40c
25c
10c
6c
12c
5c
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Offer:









Cyllell finiog
Bwrdd torri
Agorwr tuniau
Llwy bwdin
Llwy Fwrdd
Gratiwr
Hambwrdd pobi
Plât Gweini

Dull:
1. Cynheswch y popty i 200 oC.
2. Gyda chefn llwy bwdin, lledaenwch y passata dros y bara pitta neu’r wrap.
3. Paratowch ac ychwanegwch y topins yr ydych yn eu defnyddio a rhoi’r caws drosto.
4. Rhowch ar hambwrdd pobi a'i bobi mewn popty poeth (200oC) am 10 munud nes bod
y bara yn grimp a'r caws wedi toddi.
Ystyriaethau’r Beirniaid:
Bydd y beirniaid yn ystyried y canlynol wrth baratoi'r rysáit hwn:  Torri'r llysiau / cig yn ddiogel a chywir gan sicrhau bod y darnau o faint a thrwch tebyg;
 Technegau torri cywir, gan ddefnyddio’r bont a’r crafanc;
 Defnyddio’r gratiwr yn ddiogel;
 Cyflwyno’r pryd gorffenedig yn dwt gan ystyried y blas, gwead a thema Roald Dahl.
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Cyflwyniad
Mae sut y byddwch yn cyflwyno eich dysgl yn chwarae rhan bwysig yn y gystadleuaeth
eleni, e.e.






Efallai yr hoffech chi addurno eich dysgl a'ch bwrdd;
Efallai yr hoffech chi roi enw i’ch pryd; dywedwch wrthym ar gyfer pa gymeriad
Roald Dahl rydych wedi ei wneud, a pham;
Efallai yr hoffech chi greu cerdyn bwydlen unigryw;
Efallai yr hoffech chi feddwl am ffyrdd o wneud i’ch pryd sefyll allan oddi wrth y
gweddill.
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RHEOLAU’R GYSTADLEUAETH
1. Y Gystadleuaeth


Mae'r gystadleuaeth wedi’i rhannu yn

3 prif rownd:

Rownd 1 - Rownd Ysgol
Rownd 2 - Rownd Rhanbarthol
Rownd 3 - Y Rownd Derfynol


Yn Rownd 1, mae'n ofynnol i gystadleuwyr wneud Syrpreis Ffrwythau James - un ddysgl.
Bydd hyn yn helpu i arbed ar amser a chostau.
Sylwer: mae’r syrpreis ffrwythau wedi cael ei ddewis gan ei fod yn rhywbeth syml i nifer
fawr ei wneud. Fel ysgol, gallwch ddewis gwneud rysáit arall o'ch dewis ar gyfer Rownd
1; y peth pwysicaf yw eich bod yn gallu dewis dau enillydd sy'n gallu symud ymlaen i
Rownd 2. NEU os yw'n well gennych, os ydych hefyd yn cymryd rhan yn Cogurdd,
gallech ddewis dau ddisgybl o'r un Rownd 1 i gymhwyso ar gyfer Rownd 2 y
gystadleuaeth hon. Yna, bydd yn rhoi cyfle i fwy o ddisgyblion o’ch ysgol!



Yn Rowndiau 2 a 3, bydd gofyn i gystadleuwyr wneud y canlynol: Rownd 2

- Ffritatas Brecwast Bychan NEU Crempogau Melys / Sawrus
A’R Smwddi Brecwast

Rownd 3

– Pizza Brecwast Bychan
A’R Frittata NEU’R Crempogau Melys / Sawrus
A’R Smwddi Brecwast

2. Y Ryseitiau


Darllenwch y ryseitiau yn ofalus iawn, gan nodi'r cynhwysion a'r offer sydd ei angen 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.



Pan fyddwch wedi creu eich ryseitiau, llenwch Ffurflen Gystadleuaeth Bwydlen Fawr Sir
Ddinbych 2016.
Nodwch: Dylech wneud eich dewisiadau yn Rownd 1, ac os byddwch yn llwyddiannus,
mae'n rhaid i chi barhau gyda'r un dewisiadau drwy gydol y rowndiau dilynol. Fodd
bynnag, bydd cystadleuwyr yn cael caniatâd i wneud mân newidiadau neu newidiadau
yn y fan a'r lle i'w ryseitiau (os oes angen) yn ystod y gystadleuaeth.

Dathlu 100 mlynedd o Roald Dahl
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3. Cynhwysion ac Offer


Bydd angen i gystadleuwyr ddarparu’r holl gynhwysion ac offer ar gyfer pob rownd (gan
gynnwys llieiniau sychu llestri).



Yn y rownd gyntaf, efallai y bydd yr ysgol yn dewis darparu'r cynhwysion ac offer.

4. Diogelwch Bwyd a Hylendid
Rhaid i gystadleuwyr roi sylw arbennig i ddiogelwch a hylendid bwyd a’u 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 amrwd, pysgod amrwd ac wyau heb eu coginio.



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 farnais ar eich ewinedd.



Tynnwch unrhyw emwaith, fel modrwyau a chlustdlysau.



Gwisgwch esgidiau addas. Peidiwch â gwisgo sodlau uchel, sandalau agored, 'fflipfflops' neu esgidiau eraill sydd ddim yn gorchuddio’r traed yn gyfan gwbl.



Dylai cynhwysion darfodus amrwd a bwydydd wedi'u coginio gael eu storio ar 5°C neu
is. Dylid cymryd camau i osgoi croeshalogi drwy drosglwyddo bacteria niweidiol yn
ddamweiniol o gig neu bysgod amrwd i fwydydd eraill.



Dylai cystadleuwyr ddefnyddio technegau torri diogel megis y 'bont' a’r 'grafanc' wrth
dorri, sleisio neu ddeisio. I gael gwybod mwy am dechnegau torri/paratoi yn ddiogel
ewch i’r wefan Sgiliau Cyflym (http://www.focusonfood.org/sgiliau_cyflym - Cymraeg)
(http://www.focusonfood.org/skills_snippets - Saesneg).



Peidiwch â gadael eitemau siarp 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.
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Peidiwch â chyffwrdd offer trydanol gyda dwylo gwlyb neu seimllyd (llithrig).
Defnyddiwch yr offer gyda gofal a dan oruchwyliaeth y beirniaid

5. Yn ystod y Gystadleuaeth


Bydd y gystadleuaeth yn para 2 awr. Yr amser a ganiateir ar gyfer coginio yw 1½ awr.
Byddwch hefyd yn cael 15 munud ar ddechrau ac ar ddiwedd pob rownd i baratoi
cynhwysion ac offer, yn ogystal â glanhau eich ardal goginio. Ni chaniateir paratoi
cynhwysion ymlaen llaw oni bai y nodir ar y rysáit. Yr amser ar gyfer Rownd 1 (ysgol)
fydd un awr.



Dylech ymarfer eich rysetiau cyn y cystadlaethau i sicrhau eich bod yn osgoi anawsterau
neu broblemau pan rydych yn gwneud y prydau yn ystod y gystadleuaeth.



Mae rheoli amser yn ystod y gystadleuaeth yn hanfodol. Argymhellir eich bod yn paratoi
cynllun amser byr, gan amlinellu eich trefn waith, y gallwch gyfeirio ato yn ystod y
gystadleuaeth.



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.
Caniateir goruchwyliaeth oedolyn yn ystod y gystadleuaeth ac mae wedi ei restru ar y
taflenni rysáit.

6. Beirniadu


Bydd y beirniadu'n digwydd ym mhob un o'r rowndiau gan ddefnyddio'r ffurflen beirniadu
a ddarperir.



Byddwch yn cael eich barnu ar y canlynol: a. Addasrwydd a chost eich ryseitiau;
b. Pa mor dda rydych yn gweithio yn ystod y gystadleuaeth (sgiliau paratoi / coginio
/ glanhau wrth i chi fynd yn eich blaen);
c. Blas, gwead a chyflwyniad eich prydau terfynol;
d. A ydych wedi cynnwys y thema Roald Dahl yn eich ryseitiau drwy gynhyrchu
bwydlenni, enwau ar gyfer prydau a meddwl am eich cyflwyniad ar y thema hon.



Mae rhai o'r pwyntiau beirniadu pwysig wedi’u rhestru ar waelod pob rysáit.
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Bydd y Beirniad/Beirniaid yn rhoi beirniadaeth fer i gystadleuwyr ar ddiwedd pob un o'r
cystadlaethau. Mae penderfyniad y beirniaid yn derfynol ac yn anffodus nid oes
beirniadaethau ysgrifenedig neu daflen farciau ar gael i gystadleuwyr unigol.
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Cerdyn rysáit a chostau – Dylai pob disgybl lenwi hwn a dod ag o i'r gystadleuaeth.
Enw:

Ysgol:

ROWND 1 – Syrpreis Ffrwythau James
Nid oes rhaid i chi ddefnyddio'r ffurflen hon, gallwch greu eich cerdyn rysáit eich hun os yw'n
well gennych. Ond, mae angen i chi weithio allan cost eich rysáit.
Cynhwysion

Cost

Cyfanswm Cost

£

Offer

Dull
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Cerdyn rysáit a chostau – Dylai pob disgybl lenwi hwn a dod ag o i'r gystadleuaeth.
Enw:

Ysgol:

Rownd 2 a 3 - Ffritatas Brecwast Bychan NEU Grempogau Brecwast Melys / Sawrus
Nid oes rhaid i chi ddefnyddio'r ffurflen hon, gallwch greu eich cerdyn rysáit eich hun os yw'n
well gennych. Ond, mae angen i chi weithio allan cost eich rysáit.
Cynhwysion

Cost

Cyfanswm Cost

£

Offer

Dull
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Cerdyn rysáit a chostau – Dylai pob disgybl lenwi hwn a dod ag o i'r gystadleuaeth.
Enw:

Ysgol:

ROWND 2 a 3 - Smwddi Cyfrinachol gyda Cheirch
Nid oes rhaid i chi ddefnyddio'r ffurflen hon, gallwch greu eich cerdyn rysáit eich hun os yw'n
well gennych. Ond, mae angen i chi weithio allan cost eich rysáit.
Cynhwysion

Cost

Cyfanswm Cost

£

Offer

Dull
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Cerdyn rysáit a chostau – Dylai pob disgybl lenwi hwn a dod ag o i'r gystadleuaeth.
Enw:

Ysgol:

ROWND 3 – Pizza Brecwast Bychan
Nid oes rhaid i chi ddefnyddio'r ffurflen hon, gallwch greu eich cerdyn rysáit eich hun os yw'n
well gennych. Ond, mae angen i chi weithio allan cost eich rysáit.
Cynhwysion

Cost

Cyfanswm Cost

£

Offer

Dull
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“Dahlicious” – Bwydlen Fawr Sir Ddinbych 2016
FFURFLEN FEIRNIADU - CYSTADLEUAETH YSGOLION CYNRADD
Enw:

Ysgol:

Ryseitiau

Cost
£1.50
y pryd
(5)

Offer a'r
cyfarpar
cywir (5)

Hylendid
(5)

Diogelwch
(5)

Sgiliau
Paratoi &
Choginio
(5)

Gweithio
mewn
dilyniant
rhesymegol
(5)

Wedi’i
gwblhau
mewn
amser
(5)

Cyflwyniad
(5)

Blas
(5)

Gwead
(5)

Cyfansw
m
(50)

Rownd 1 yn unig
/ 50

Salad ffrwythau
Rownd 2 a 3 (dilëwch fel
sy'n briodol)
Ffritatas Brecwast NEU
Crempogau
melys/sawrus

/ 50

Rownd 2 a 3
/ 50

Smwddi Cyfrinachol
Rownd 3 yn unig

/ 50

Pizza Brecwast

Sylwadau:
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