
Rhannu Bwyd 
Da – trosolwg 
Mae rhaglen Dewch at Eich Gilydd Bwyd am 
Oes yn defnyddio bwyd da i ddod â phobl o 
wahanol oedrannau a chefndiroedd ynghyd 
drwy dyfu, coginio a bwyta. Gyda’i wreiddiau 
mewn partneriaethau a grwpiau o ysgolion, 
meithrinfeydd a sefydliadau cymunedol, mae 
rhaglen Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes yn 
brosiect y gall unrhyw un gymryd rhan ynddo.

COVID-19  

ADVICE
Page 3

  @SAFoodforLife  #FFLGetTogethers  

www.fflgettogethers.org
1



Wedi eich ysbrydoli  
i Rannu Bwyd Da?
Nod Rhannu Bwyd Da yw cynyddu 
gwybodaeth, sgiliau a hyder i ddod â grwpiau 
cymunedol ynghyd a chynllunio, paratoi 
(ryseitiau lle nad oes angen coginio) a rhannu 
bwyd da. Y nod yw bod y bwyd sy’n cael 
ei baratoi yn diwallu anghenion gwahanol 
genedlaethau, amrywiaeth ethnig, ac 
anghenion deietegol arbennig.
Ei fwriad yw rhoi trosolwg o beth mae bwyta’n 
dda yn ei olygu i boblogaeth amrywiol; 
manteision cynllunio, paratoi a rhannu bwyd 
tymhorol, lleol wedi ei goginio gartref; sut y 
gellir cael mynediad at fwyd da ar gyllideb; a 
phwysigrwydd cynaliadwyedd i ni ein hunain ac 
i’r blaned.

Manteision Rhannu  
Bwyd Da
Mae pobl sy’n bwyta’n gymdeithasol yn fwy 
tebygol o deimlo’n well amdanyn nhw eu hunain 
a bod â rhwydwaith cymdeithasol ehangach, 
sy’n gallu darparu cymorth cymdeithasol ac 
emosiynol.
Byddwn yn ymchwilio i fathau gwahanol 
o ddeiet ar draws y cenedlaethau a 
diwylliannau amrywiol yn y DU ac yn edrych 
ar egwyddorion bwyta’n iach. Byddwch yn 
dod i ddeall sut mae dewisiadau bwyd a 
phatrymau bwyta yn dylanwadu ar ein hegni 
a’n maetholion yn ogystal â’r ffactorau risg sy’n 
gysylltiedig â’r mathau a’r symiau anghywir o 
fwydydd a diodydd.
Mae’r sesiwn hon yn cynnwys syniadau 
rhyngweithiol ac ymarferol ar gyfer 
gweithgareddau a chwisiau.

Bwyd i Bawb 
Ystyried amrywiaeth o ran y cenedlaethau 
ac amrywiaeth diwylliannol ochr yn ochr â 
chostau, mynediad ac iechyd wrth rannu bwyd.
Dysgu sut i gynllunio, cyllido, paratoi a rhannu 
bwyd ffres ac iach gyda’n gilydd mewn ffordd 
sy’n briodol i oedran. 
Deall sut y gall yr amser a’r sylw a roddir i 
fwyta, yr amgylchedd ble mae’n digwydd, 
a rhannu prydau wella treuliad a’r dewis o 
fwydydd, sicrhau rheolaeth fwy effeithiol ar yr 
hyn sy’n cael ei fwyta a faint, gwella bywyd 
teuluol/ffrindiau a bywyd cymdeithasol, ac, yn 
benodol, arwain at gael mwy o bleser o fwyta.  

Gweithgareddau  
Bwyd Therapiwtig
Drwy baratoi a rhannu ryseitiau syml lle nad 
oes angen coginio gyda’r hen a’r ifanc, ysgogir 
sgwrs o amgylch bwyd ac amser bwyd.
Ymysg y manteision posibl mae:
• Ysgogi diddordeb mewn bwyd a bwyta
•  Ysgogi’r synhwyrau – arogl, cyffwrdd, sain, 

golwg, blas 
•  Annog pobl i siarad a rhannu eu profiadau o 

amgylch bwyd – prydau ysgol, achlysuron 
arbennig 

• Datgloi atgofion o’r gorffennol
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