
Dyma eich canllaw cyfleus ar sut mae 
digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd Bwyd 

am Oes yn dod â phobl o bob oed a 
chefndir ynghyd drwy fwyd. 



Pam mae 
digwyddiadau 
Dewch at Eich 
Gilydd Bwyd 
am Oes yn 
bwysig…



Nid yw bron hanner y 
plant yn y DU yn mynd 
allan i’r awyr agored 
gyda’u teuluoedd. 

Mae plant wedi colli 
cysylltiad ag o ble mae 
eu bwyd yn dod. 

?

I blant



I bobl hŷn
Mae dros 200,000 o 
bobl hŷn yn mynd dros 
fis heb siarad â ffrind 
neu aelod o’r teulu. Mae 
bron i hanner y bobl hŷn 
mewn cartrefi gofal yn 
dioddef o iselder. 

Maen nhw’n dweud bod 
hyn yn ‘rhan arferol o 
heneiddio’ 



I bawb arall
Mae mwy na naw miliwn o bobl yn dweud eu bod yn  
aml neu wastad yn teimlo’n unig.  

Mae teuluoedd yn y DU yn bwyta’r deiet sydd wedi’i 
brosesu fwyaf yn Ewrop, ac felly nid ydynt yn aml yn 
bwyta bwyd go iawn.  

Mae digwyddiadau Dewch at Eich gilydd Bwyd 
am Oes yn gyfle i dreulio amser gyda’r bobl o’n cwmpas 
nad ydym fel arfer yn cael cyfle i gysylltu â nhw.  

A pha ffordd well o ddod i adnabod pobl na mynd yn 
ôl i’r pethau syml: coginio, tyfu a bwyta gyda’n gilydd. 
Dyma bethau y gall pawb ymuno ynddyn nhw, waeth 
pa mor hen neu ifanc ydyn nhw, neu o ble y dônt neu 
ble maen nhw’n byw..



… yn gallu bod yn 
barti stryd lle mae’r 
gymdogaeth gyfan yn 
rhannu gwledd.

Mae digwyddiad Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes…

… yn unrhyw ddigwyddiad, 
boed fawr neu fach, lle mae 
cenedlaethau gwahanol yn 
dod ynghyd i dyfu, rhannu neu 
goginio bwyd gyda’i gilydd.

… yn ffordd wych o gael eich 
cymuned i gymryd rhan mewn 
tyfu a bwyta bwyd gyda’i gilydd, 
drwy ddefnyddio rhandiroedd 
lleol neu erddi cymunedol mewn 
ysgolion neu gartrefi gofal efallai.



… yn gallu bod yn grŵp o blant 
ysgol sy’n ymweld â chartref 
gofal lleol i gael sgwrs fer a 
byrbryd.

Mae digwyddiad Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes…

… yn gallu bod yn 
rhywbeth bach a hawdd 
ei drefnu. Gall fod yn llond 
ddwrn o bobl o wahanol 
oedran yn eistedd gyda’i 
gilydd ac yn rhannu 
platied o fwyd da.



Mae digwyddiad Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes…
Lledaenwch y llwyddiant!
Anfonwch eich lluniau atom ni – Byddai’n wych gweld 
y lluniau o’ch digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd 
fel y gallwn eu rhannu ar ein sianelau cyfryngau 
cymdeithasol

Rhannwch eich stori – Gadewch i bobl wybod beth 
rydych yn ei wneud i gefnogi eich cymuned drwy 
ddigwyddiadau Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes. 
Gallwn eich cynorthwyo i wneud hyn. 

Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol – Bydd llawer 
o sgyrsiau yn digwydd ar y cyfryngau cymdeithasol 
ynghylch sesiynau Dewch at Eich Gilydd, felly ymunwch 
ynddyn nhw! 

 @SAfoodforlife 
#FFLGTCymru
#NationalLottery 



Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn 
cefnogi’r rhaglen Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes 
dros y 4 blynedd nesaf. Byddwn yn parhau i weithio 
gyda chymunedau i greu mudiad parhaol lle y bydd 
digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd yn cael eu cynnal yn 
rheolaidd ledled y DU.  

Rhai ystadegau:
Dros bedair blynedd, byddwn yn gweld cymunedau’n 
cynnal o leiaf 10,000 o ddigwyddiadau Dewch at Eich Gilydd 
o gwmpas y DU, sy’n dod â thros 160,000 o bobl ynghyd. 

Rhai effeithiau:
Rydym am weld cenedlaethau gwahanol yn creu 
cysylltiadau cryfach gyda’i gilydd mewn cymunedau 
drwy goginio, tyfu a rhannu bwyd da, a fydd yn arwain 
at berthynas hapus ac iach gyda bwyd a gwell iechyd a 
llesiant.



Os oes angen rhagor o help neu gyngor arnoch, neu 
os ydych am roi gwybod i ni beth rydych wedi bod 
yn ei wneud i gefnogi digwyddiadau Dewch at Eich 
Gilydd Bwyd am Oes, hoffem glywed gennych felly 
cysylltwch â Dale neu Vick. 

Dale Cranshaw, Pennaeth Rhaglen Dewch at Eich Gilydd 
Bwyd am Oes:  dcranshaw@soilassociation.org

Vick Jones, Swyddog y Rhaglen:   
vjones@soilassociation.org 

 @SAfoodforlife  #FFLGTCymru  
www.foodforlife.org.uk/gettogethers

Cysylltwch

mailto:dcranshaw%40soilassociation.org?subject=
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Awgrymiadau gwych ar gyfer 
cynnal digwyddiadau Dewch at Eich 
gilydd Bwyd am Oes:

Bydd yr awgrymiadau gwych hyn yn eich cynorthwyo i wneud eich digwyddiadau 
Dewch at Eich Gilydd yn llwyddiant. Gall unrhyw un gynnal digwyddiad Dewch 
at Eich Gilydd wedi’r cyfan. Felly, p’un a ydych yn coginio, yn tyfu neu’n bwyta 
gyda’ch gilydd, dyma ychydig o bethau i chi eu hystyried:

Gwnewch yn siŵr bod y 
lleoliad a ddefnyddiwch 
ar gyfer eich sesiwn yn 
addas ar gyfer y math o 
ddigwyddiad rydych yn 
ei gynnal. A yw’n ddigon 
mawr? A oes rhywle y gall 
pobl olchi eu dwylo os ydych 
yn cynnal gweithgareddau 
coginio? 

Mae’n bosibl y bydd pobl yn 
mynychu sydd â phroblemau 
symudedd. Gwnewch yn siŵr 
bod gan bawb ddigon o le i 
gymryd rhan a rhyngweithio 
ag eraill. Mae’n ymwneud â 
bod yn gynhwysol. 

Mae’n bosibl y bydd rhai 
pobl, fel grŵp sy’n dod 
o gartref gofal lleol, yn 
trefnu cludiant i’r lleoliad 
ac oddi yno. Ceisiwch fod yn 
ymwybodol o hyn er mwyn 
osgoi dechrau cyn i bobl 
gyrraedd a gorffen mewn da 
bryd iddyn nhw gael eu casglu.  

Dylech gael nod bob tro. 
Eglurwch wrth bawb beth y 
byddant yn ei gyflawni drwy’r 
dasg a pha mor hir rydych 
yn disgwyl i hyn ei gymryd. 
Os yn bosibl, dangoswch 
lun neu sampl o’r dasg wedi’i 
chwblhau. Mae hyn yn 
arbennig o berthnasol ar gyfer 
digwyddiadau coginio neu dyfu. 

Rhowch gyfarwyddiadau 
cam wrth gam eglur iawn 
a darparwch yr offer, y 
deunyddiau a’r cyfarpar cywir. 
Defnyddiwch iaith y bydd 
pawb yn ei deall. Peidiwch 
byth â chymryd yn ganiataol 
y bydd pobl yn gwybod am 
beth rydych chi’n sôn. 

Gadewch ddigon o amser 
ar gyfer y gweithgareddau 
sy’n cael eu cynnal yn eich 
digwyddiad Dewch at Eich 
Gilydd. 

Gall pobl wneud 
camgymeriadau ond ceisiwch 
beidio â bod yn feirniadol. 
Yn lle hynny, arhoswch yn 
gadarnhaol a helpwch nhw 
i ddysgu. 

Ceisiwch annog pobl i ofyn 
cwestiynau ac i feddwl 
ynghylch yr hyn maen nhw’n 
ei wneud a pham eu bod yn ei 
wneud. 

Byddwch yn ymwybodol 
o ddiogelwch. Er enghraifft, 
os ydych yn gweithio mewn 
ysgol neu gartref gofal, bydd 
ganddyn nhw bolisi y gallwch 
gyfeirio ato. Os oes angen 
rhagor o gymorth neu gyngor 
arnoch ynglŷn â hyn, yna 
cysylltwch â ni yma yn Bwyd 
am Oes. 

Gwnewch yn siŵr ei fod 
yn ddifyr ac yn hwyl. Y 
peth pwysicaf yw bod pawb 
yn cael amser da ac yn dod i 
adnabod ei gilydd ychydig yn 
well! 

  @SAfoodforlife  #FFLGTCymru  
www.foodforlife.org.uk/gettogethers
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Ein Partneriaid Cenedlaethol:

Y Cinio Mawr 

Mae’r Cinio Mawr yn dod 
â phobl at ei gilydd i rannu 
bwyd ac i gael hwyl ar 
benwythnos cyntaf mis 
Mehefin. Mae’n syniad syml - 
annog pobl ledled y DU i agor 
eu drysau led y pen, a mynd 
allan i’r strydoedd, gerddi a 
chymunedau i gael hwyl a 
dod i adnabod eu cymdogion 
yn well - ac mae cyfartaledd 
o 6 miliwn o bobl o bob 
ffydd, oedran, ethnigrwydd 
a chefndir yn dod at ei 
gilydd bob blwyddyn ers ei 
sefydlu yn 2014. Mae’n syniad 
pwysig hefyd -  dangosodd 
ein hymchwil fod 4.5 miliwn 
o bobl a fynychodd y Cinio 
Mawr yn 2018 wedi gwneud 
ffrind newydd a bod y rhai 
a gymerodd ran yn teimlo’n 
llai unig, yn teimlo’n well am 
eu cymdogaeth, yn teimlo’n 
hapusach ac yn dweud bod 
ganddynt yr hyder i wneud 
mwy yn eu cymunedau. Gall 
pethau gwych ddigwydd 
drwy ddod at ein gilydd a 
sgwrsio dros damaid o fwyd!  
Mae gwahoddiad i bawb 
i’r Cinio Mawr – darllenwch 
fwy mwy drwy ddilyn y 
ddolen yciniomawr.com a 
chymerwch ran yn eich  
ardal leol.

Y Gwasanaeth 
Gwirfoddol Brenhinol

Y Gwasanaeth Gwirfoddol 
Brenhinol yw un o brif 
elusennau gwirfoddoli Prydain 
gydag 20,000 o wirfoddolwyr 
yn cefnogi miloedd o bobl 
bob mis mewn ysbytai, yn 
eu cartrefi ac yn y gymuned. 
Drwy wasanaeth gwirfoddol, 
mae gwirfoddolwyr yn aml yn 
arwain y ffordd drwy sefydlu 
a rhedeg eu gweithgareddau 
a’u clybiau eu hunain yn eu 
hardal leol. 

Mae’r Gwasanaeth Gwirfoddol 
Brenhinol yn gallu eich cefnogi i 
drefnu eich grŵp bwyd Dewch 
at eich Gilydd eich hun i bobl o 
bob oed. P’un a ydych eisiau 
trefnu un ar eich pen eich hun, 
neu gyda ffrind neu fel rhan o 
dîm, gallai fod yn unrhyw beth 
ar yr amod mai bwyd yw’r 
brif elfen! Bydd y Gwasanaeth 
Gwirfoddol Brenhinol yn rhoi 
cymorth i chi sefydlu’r grŵp 
ac yn eich helpu i sicrhau ei fod 
yn cael ei gynnal yn ddiogel a 
chyfreithlon. Y manteision i chi 
fydd datblygu sgiliau newydd 
a chael profiadau newydd 
gan wybod eich bod yn 
gwneud i rywbeth ddigwydd 
er budd eich cymuned a newid 
bywydau er gwell.

Synnwyr Bwyd Cymru 

Deilliodd Synnwyr Bwyd 
Cymru o’r prosiect Bwyd 
Caerdydd, un o sylfaenwyr 
y Rhwydwaith Dinasoedd 
Bwyd Cynaliadwy. Y bwriad 
yw dylanwadu ar arferion 
cynhyrchu a bwyta bwyd 
yng Nghymru drwy raglenni 
arloesol fel Dinasoedd 
Bwyd Cynaliadwy, Pys Plîs 
a Phŵer Bwyd ac yn fwy 
diweddar y digwyddiadau 
Dewch at eich Gilydd 
Bwyd am Oes. Mae dull 
gweithredu Synnwyr Bwyd 
Cymru yw canolbwyntio ar 
“hyrwyddo drwy esiampl”; 
canolbwyntio ar ddod o hyd 
i ddatrysiadau ymarferol 
drwy brofiad ar lawr gwlad 
a llais dinasyddion, gan eu 
defnyddio i hyrwyddo’n 
effeithiol y newidiadau 
angenrheidiol i bolisïau 
cenedlaethol i sicrhau  
bod pawb yng Nghymru yn 
cael yr hawl i gael  
bwyd da.

https://www.edenprojectcommunities.com/cy/y-cinio-mawr
https://generationsworkingtogether.org/
https://generationsworkingtogether.org/
http://www.foodsensewales.org.uk/cymraeg/


Incredible Edible

Mudiad sy’n cynnwys dros 100 
o grwpiau yn y DU, a mwy 
na 1,000 ar draws y byd, yw 
Incredible Edible lle y gall pobl 
leol ddod at ei gilydd i greu 
cymunedau caredig, hyderus 
a chysylltiedig. Mae’r grwpiau 
sy’n cael eu harwain gan y 
gymuned yn defnyddio bwyd 
fel catalydd i ddod â phobl 
at ei gilydd a rhannu dysg. 
Rydym yn frwd o blaid tyfu a 
defnyddio bwyd iach ffres, yn 
ogystal â hybu cynhyrchwyr 
bwyd lleol. 

Linking Generations 
Northern Ireland

Mae Linking Generations 
Northern Ireland yn rhan 
o Sefydliad Beth Johnson 
a dyma’r unig sefydliad 
sy’n canolbwyntio’n gyfan 
gwbl ar ddatblygu a hybu 
dulliau pontio’r cenedlaethau 
fel catalydd ar gyfer 
newid cymdeithasol.  Eu 
gweledigaeth yw Gogledd 
Iwerddon lle mae pob 
cenhedlaeth yn cael ei 
pharchu a’i deall ac sy’n 
cysylltu ac ymgysylltu â’u 
cymunedau. 

Mae tîm arbenigol bach LGNI 
yn frwd iawn am eu gwaith 
ac yn cydweithio’n lleol a 
rhyngwladol gyda phartneriaid 
i greu cysylltiadau a datblygu 
dulliau arloesol o ddod â 
gwahanol genedlaethau 
at ei gilydd. Mae LGNI yn 
cynnig cyngor, arbenigedd ac 
adnoddau; yn hwyluso dysgu 
am arferion sy’n pontio’r 
cenedlaethau; yn darparu 
neu’n cyfeirio pobl at grantiau 
bach ac yn cynnal 

Generations  
Working Together

Prif nod Generations 
Working Together (GWT) 
yw gweithio tuag at greu 
Alban decach lle y gall pobl 
o bob oed, ond yn arbennig 
yr ifanc a’r hen, gydweithio 
i herio stereoteipiau, CREU 
cydlyniant cymdeithasol 
a pharchu ei gilydd gan 
adeiladu cymunedau cryfach 
yn seiliedig ar asedau ei 
holl aelodau. Mae GWT yn 
Sefydliad Corfforaethol 
Elusennol cofrestredig yn yr 
Alban a hwn yw’r sefydliad 
arbenigol arweiniol ar waith 
pontio’r cenedlaethau ledled 
yr Alban. Er ei bod yn elusen 
cymharol newydd, sefydlwyd 
GWT yn 2007, o dan yr 
enw Canolfan yr Alban ar 
gyfer Arferion sy’n Pontio’r 
Cenedlaethau. Datblygwyd 
y Ganolfan fel rhan o 
ymgynghoriad Llywodraeth 
yr Alban i ymchwilio i’r 
problemau sy’n wynebu 
cymdeithas wrth ymateb i’r 
heriau yn sgil poblogaeth sy’n 
heneiddio. 

https://www.incredibleedible.org.uk/
https://linkinggenerationsni.com/
https://linkinggenerationsni.com/
https://generationsworkingtogether.org/
https://generationsworkingtogether.org/


Gilydd
Dewch at eich 



Beth sy’n digwydd? 
Ble:
Pryd:
Al lwch chi ddod?  Le        Na 
Ateb i:

  @SAfoodforlife  #FFLGTCymru  
www.foodforlife.org.uk/gettogethers



Dewch at Eich  
Gilydd yma ar
....................................................
Beth sy’n Digwydd: ...............................................................

Ble: ......................................................................................

Ymuno yn yr hwyl  @SAfoodforlife  #FFLGTCymru  
www.foodforlife.org.uk/gettogethers 



pobl

Torri’r iâ



Sut i chwarae
Gall chwarae Bingo Pobl fod yn ffordd wych o gael pobl i siarad â’i gilydd a’u helpu i deimlo’n llai nerfus.

Y nod yw siarad â llawer o wahanol bobl i weld a allwch ganfod pobl i gyfateb â’r holl ddatganiadau ar 
y cerdyn bingo. 

Gallwch lunio eich datganiadau eich hun i’w rhoi ar y cardiau bingo neu mae gennym rai yma y gallwch 
eu defnyddio. Os ydych yn gwneud eich rhai eich hun, gwnewch y datganiadau mor berthnasol ag y 
gallwch i’r bobl sy’n mynychu. 

Wedi tyfu llysiau eleni

Wedi ymweld â  
fferm eleni

Wedi bwyta cinio rhost 
yr wythnos ddiwethaf

Yn berchen ar  
anifail anwes

Yn hoffi canu

Yn ysgrifennu â fy  
llaw chwith

Yn gallu siarad iaith ar 
wahân i Gymraeg neu 
Saesneg

Yn gallu chwarae 
offeryn cerdd

Yn llysieuwr

Yn hoffi gwnïo

Yn hoffi te yn fwy  
na choffi

“Pwy...

?”



Wedi tyfu 
llysiau eleni

Wedi 
ymweld â  
fferm eleni

Wedi bwyta 
cinio rhost 

yr wythnos 
ddiwethaf

Yn berchen 
ar anifail 

anwes

Yn hoffi canu

Yn 
ysgrifennu 
â fy llaw 
chwith

Yn gallu 
siarad iaith 
ar wahân i 

Gymraeg neu 
Saesneg

Yn gallu 
chwarae 
offeryn 
cerdd

Yn llysieuwr Yn hoffi 
gwnïo

Yn hoffi te 
yn fwy na 

choffi

Hoffi 
dawnsio

Sut i chwarae bingo pobl
Gan ddefnyddio beiro, croeswch y gweithgareddau allan pan fyddwch 
yn darganfod rhywun yn yr ystafell sy’n cyfateb â’r datganiad. Y 
person cyntaf i groesi allan pob bocs a dweud BINGO! yw’r enillydd.



Dweud 
Torri’r iâ 

stor



Sut i chwarae
Pan fyddwch yn cynnal digwyddiad Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes, mae’n bosibl y byddwch yn dod â 
nifer o bobl ynghyd nad ydynt yn adnabod ei gilydd. Mae gofyn i bobl ddweud storïau am bethau y gallwn oll 
uniaethu â nhw yn ffordd hwyliog o gael pobl i ddod i adnabod ei gilydd. Gall hefyd gael y rhai nad ydynt yn 
teimlo’n gyfforddus yn siarad â phobl newydd ar unwaith i symud o gwmpas yr ystafell. 

Y bwriad yw siarad am bethau y gallwn oll uniaethu â nhw, heb fod pobl yn gorfod siarad amdanyn nhw eu 
hunain yn ormodol. Gall hynny ymddangos yn od, ond gall helpu pobl i ddod dros eu nerfau. 

Awgrymiadau:
Gallech ofyn i bobl ysgrifennu eu storïau ar bapur hefyd, oherwydd 
gall hynny eu helpu i ystyried yr hyn y maen nhw am ei ddweud. Neu 
gallech ysgrifennu’r cwestiynau ar fwrdd gwyn neu ar bapur siart troi fel 
y gall pawb eu gweld. Dyma rai o’r cwestiynau rydym yn gwybod sy’n 
gweithio’n dda gyda grwpiau, ond gallwch lunio rhai eich hunain hefyd. 

Beth yw’r pryd gorau 
gawsoch chi erioed? 
Dywedwch wrthym 
lle roeddech chi, pwy 
wnaeth ei goginio, ac 
os ydych wedi ceisio  
ei ail-greu erioed.

   Beth oedd y peth 
newydd neu 
syfrdanol diwethaf 
y gwnaethoch ei 
ddysgu?

Beth yw’r un peth na 
allwch chi fyw hebddo  
a pham?



Bwydiffwl! 

Bwyd 
am  
Oes

Rydym ni 

wedi dod at 

ein gilydd Iym!

Helo.
Ydw i
.....................

Siaradwch â  
mi am
.....................

Teim-lo’n  
dda











Bringing people together through food





Cynhwysion
Ar gyfer y toes:
175g o flawd plaen gwyn cryf
50g o flawd cyflawn cryf 
1 x pecyn 7g o furum hawdd ei goginio  
(mân iawn)
150ml o ddŵr cynnes
2 lwy fwrdd o olew olewydd
1 llwy fwrdd o finegr gwin gwyn
1 llwy de o fêl clir
Blawd ychwanegol ar gyfer rholio’r toes

Ar gyfer yr haen uchaf
11 pupur coch bach – gyda’r hadau wedi’u 
tynnu ac wedi’i dorri’n stribedi
1 pupur gwyrdd bach – gyda’r hadau wedi’u 
tynnu ac wedi’i dorri’n stribedi
1 nionyn – wedi’i sleisio’n denau
200g o domatos – gyda’r croen wedi’i dynnu 
ac wedi’u torri’n fân
2 lwy fwrdd o olew olewydd
2 lwy fwrdd o bersli dail fflat – wedi’i dorri’n fân

Cyfarpar
powlen gymysgu
jwg fesur
llwy fwrdd
llwy de
llwy bren
ysgeintiwr blawd
rholbren
fforc
hambwrdd coginio – wedi’i iro
bwrdd torri bwyd
cyllell siarp
sosban

Coca Llysiau’r haf
Fersiwn Sbaenaidd o bitsa yw Coca. Mae’r un yma wedi’i orchuddio â 
phupurau coch a gwyrdd wedi’u coginio.

Syniad rysáit

Mae’r rysáit 

hwn yn 

ddigon i 

o bobl.



1    Rhowch y blawd a’r burum mewn bowlen. Ychwanegwch yr olew, y 
finegr a’r mêl at y dŵr cynnes.

2   Gwnewch ‘dwll’ yng nghanol y blawd ac ychwanegwch yr holl hylif. 
Gyda llwy bren, cymysgwch y cyfan nes ei fod yn ffurfio toes 
meddal nes bod y toes yn gadael ochrau’r bowlen yn lân. 

3   Tylinwch y toes ar arwyneb wedi’i orchuddio â haenen denau o flawd 
nes ei fod yn llyfn. Rholiwch y toes i orchuddio hambwrdd coginio 
wedi’i iro. Rhowch dyllau yn y toes gyda fforc. Cynheswch y popty i 
2200C/Nwy 7. Gadewch i’r toes godi am 20 munud. 

4   Paratowch y cynhwysion i’w rhoi ar ben y toes. Coginiwch y nionod, 
y pupurau a’r tomatos yn yr olew olewydd nes eu bod yn feddal. 
Gadewch i’r gymysgedd oeri. 

5   Gwasgarwch y cynhwysion sydd wedi oeri am ben y toes sydd wedi 
codi. Coginiwch am 20-30 munud.

6   Gwasgarwch y persli dros y cynhwysion a gweini’r Coca wedi’i  
dorri’n sgwariau. 

Sut i’w wneud

Nodiadau a Chyngor ar y Rysait
I gael fersiwn mwy hydrefol, gellir defnyddio madarch, cenin 
a nionod wedi’u coginio’n araf fel cynhwysion.  
Gellir ei fwyta’n oer fel rhan o becyn cinio neu bicnic.

Ymwybyddiaeth 
o Alergedd
Mae’r rysait hwn yn cynnwys:

Glwten (blawd)

foodforlife.org.uk/gettogethers

Anfonwch eich lluniau atom – hoffem rannu lluniau o’ch  
digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd ar ein sianeli cyfryngau 
cymdeithasol, felly cyfrannwch!

 @SAfoodforlife  #FFLGTCymru #NationalLottery 

https://www.foodforlife.org.uk/get-togethers
https://twitter.com/SAfoodforlife


Di-glwten Di-glwtenLlysieuolLlysieuol

Fegan Fegan

Organig Organig



Sut aeth eich digwyddiad 
Dewch at eich Gilydd?

Helpwch ni i wella’r digwyddiadau Dewch at eich Gilydd a chael mwy o bobl i gymryd rhan

Beth yw eich grŵp oedran? Ticiwch y blwch priodol.

15 neu iau 16-29 30-44 45-59 60-74 75+

Sut ydych chi’n teimlo ar ôl y digwyddiad Dewch at eich Gilydd? 

Beth wnaethoch chi ei fwynhau am y digwyddiad?

Beth allwn ni ei wella ar gyfer y tro nesaf?

Cefais gyfle i sgwrsio 
â phobl o wahanol 
oedran 

Mae’r digwyddiad 
Dewch at Eich Gilydd 
wedi fy helpu i deimlo’n 
rhan o’m cymuned

Mae’r digwyddiad 
Dewch at Eich Gilydd 
wedi fy helpu i fwyta 
bwyd sy’n dda i mi

Tynnwch lun o’r wyneb sy’n cyfleu eich teimladau orau ym mhob blwch.

Rhowch y poster ar y wal yn eich digwyddiad. Ar ôl i bawb ychwanegu eu sylwadau, tynnwch lun ohono a’i anfon dros yr e-bost ef at eich  
Rheolwr Rhaglen Rhanbarthol, neu ffl@foodforlife.co.uk, neu ei bostio atom yn Food for Life, Spear House, 52 Victoria Street, Bristol, BS1 1AD




