
Coginio ar gyfer  
digwyddiadau  
bwyd cymunedol

Syniadau ar gyfer gweithgareddau bwyd ymarferol
yn ystod Mis Coginio a Rhannu
Gal l gweithgareddau coginio fod yn eithaf syml, a dylent yn sicr fod yn hwyl! Dyma wahanol 
awgrymiadau cyflym a hawdd i annog eich grŵp cymunedol neu drigol ion i baratoi bwyd.

1 Gwneud talpiau tatws gyda chroen arnynt 
a dipiau ar gyfer noson ffi lm neu i ddathlu 
noson tân gwyllt
Defnyddiwch rysáit Coginio a Rhannu i wneud 
bwyd braster isel a blasus i gymryd l le’r stondin 
bwyd brys mewn digwyddiad cymunedol yr hydref 
hwn.

2 Te prynhawn
Trefnwch de prynhawn y cynhaeaf, a choginio’r 
rysáit bymbl mwyar duon a gellyg i’w rannu.

3 Rysáit tatws pob wedi’u coginio 
ddwywaith 
Gadewch i bawb ddefnyddio l lwy i dynnu canol 
taten bob sydd wedi’i choginio ymlaen l law a dewis 
gwahanol gynhwysion i’w rhoi yn y croen.
Gall pobl fynd â’r tatws pob adref gyda nhw neu 
gell ir eu coginio yn ôl y galw.

4 Coginio crymbl ffrwythau tymhorol 
ar y cyd

Gallwch gynnal sesiwn goginio ar y 
cyd i baratoi’r ffrwythau a’r crymbl. 
Yn dibynnu ar y tymor, gallech 
ddefnyddio afal a sinamon, riwbob 
ac oren, eirin a sinamon, ffrwythau’r 

haf. Rhowch y crymbl mewn dysglau 
ffoil i’w goginio gartref.

5 Hwyl gyda phwmpenni a phwmpenni cnau 
menyn
Gallech gerfio rhai, peintio rhai a choginio erai l l. 
Gallwch hyd yn oed ddefnyddio canol y pwmpenni 
sydd wedi’u cerfio i wneud cawl a stiw. Gell ir 
rhostio hadau pwmpen a’u rhoi mewn crymbl neu 
rawnfwydydd brecwast.

6 Cinio ar hap
Os ydych yn cynnal grŵp cymunedol gallwch 
ofyn i bawb ddod ag un eitem fel taten neu dun o 
domatos a dod at eich gi lydd i rannu syniadau am 
yr hyn y gallwch ei goginio. Gwnewch y prydau 
gyda’ch gi lydd a chyd-fwyta neu eu rhannu’n 
ddognau er mwyn mynd â nhw gartref.

7 Cegin gawl
Gallwch baratoi sawl math gwahanol o gawl i’w flasu, 
trefnu sesiynau blasu ac yna gwerthu bagiau wedi’u 
pwyso ymlaen llaw gyda chynhwysion y cawl a’r 
rysáit i bobl ei goginio gartref.

8 Byrbryd popgorn
Ceisiwch gael gafael ar beiriant popgorn neu 
ddefnyddio sosban fawr gyda chaead sy’n cau’n 
dynn i wneud eich popgorn. Gallwch werthu bagiau 
a gadael i bobl ddewis rhywbeth i’w roi drosto/blas 
fel sinamon, mêl neu tsi l i (peidiwch â defnyddio 
gormod o halen a siwgr!!).
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