
Coginio yn yr  
ysgol ac mewn  
clybiau coginio

1 Bar dresin salad mewn potiau jam 
Gallwch ddewis a chymysgu’r cynhwysion i wneud 
dresin salad blasus i fynd adref.

2 Cynaeafu hadau blodau haul
Casglwch ben unrhyw flodau haul sydd ar ôl 
yng ngardd yr ysgol, y rhandir l leol neu’r ardd 

gymunedol a dysgu sut i gynaeafu’r hadau 
i’w plannu y flwyddyn nesaf. Gallwch hefyd 
rostio rhai o’r hadau a’u rhoi ar ben crymbl 
neu mewn miwsli. Gallwch hefyd ddysgu 
am bryfed peil l io yr un pryd!

3 Rhannu cinio ar hap 
Gall pawb ddod ag un eitem ac yna eistedd i 

rannu syniadau am yr hyn y gell ir ei wneud a dysgu 
pa sbeisys a blasau sy’n mynd yn dda gyda’r 
eitemau. Mae hyn yn l leihau gwastraff bwyd ac yn 
ffordd rad o goginio.

4 Coginio yn yr ysgol neu mewn clybiau 
coginio
Crymbl – yn ogystal â defnyddio dysglau ffoi l, 
gallwch hefyd awgrymu neu ofyn i bawb ddod â 
dysgl sy’n addas i’r popty o gartref. 

5 Gwneud dipiau a ffyn llysiau
Gallwch baratoi dipiau gwahanol fel hwmws neu 
ddip pys/ffa pinto a gadael i bawb ychwanegu 
perlysiau, sbeisys a chynhwysion tymhorol. 
Gallwch eu gwerthu gyda ffyn l lysiau gwahanol.

6 Gwneud potiau miwsl i ac iogwrt
Trefnwch fwrdd dewis a dethol gyda chynhwysion 
miwsli, ffrwythau sych, iogwrt a ffrwythau ffres 
a gofyn i bawb greu ei botyn byrbryd haenog ei 
hun (gallwch gasglu potiau jam bach gyda chaead 
arnynt ar gyfer hyn).

7 Cegin gawl
Gallwch baratoi sawl math gwahanol o gawl i’w 
flasu, trefnu sesiynau blasu ac yna gwerthu bagiau 
wedi’u pwyso ymlaen l law 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 
megis sinamon, mêl neu tsi l i (peidiwch â defnyddio 
gormod o halen a siwgr!!).

Syniadau ar gyfer gweithgareddau ymarferol  
yn ystod Mis Coginio a Rhannu 
Mae Mis Coginio a Rhannu yn ffordd wych o gael eich ysgol i goginio gyda’i g i lydd. Os nad oes 
gennych syniad sut i gychwyn arni, neu os hoffech wneud rhywbeth gwahanol, dyla i’r syniadau 
hyn fod o gymorth mawr.
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