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80%
NID YW 80% O’N PLANT YN
BWYTA DIGON O LYSIAU
Sefydlwyd Veg Power gan y Food
Foundation, Jamie Oliver, HughFearnley-Whittingstall a’r Farwnes
Boycott fel ymgyrch ddeg mlynedd
i wyrdroi arferion bwyta llysiau yn y
Deyrnas Unedig. Drwy hysbysebion
a dulliau marchnata blaengar
ceisiwn ysbrydoli plant o oedran y
blynyddoedd cynnar, trwy’r ysgol
gynradd hyd at eu harddegau i
fwyta a charu llysiau trwy gydol
eu hoes, a throsglwyddo’r arfer i’w
plant hwythau yn eu tro. Mae Veg
Power (Nerth Llysiau) wedi partneru
ag ITV, Channel 4 a Sky i greu “Eat
Them to Defeat Them / Bwytwch
y Llysiau i’w Llethu”. Ymgyrch
hysbysebu a rhaglen ysgolion
yw hon i gael plant oed cynradd
i fwyta mwy o lysiau. Enillodd yr
ymgyrch wobrau am ei llwyddiant
yn gwneud bwyta llysiau yn fwy
o hwyl. Cefnogir ein partneriaeth
gan brif noddwyr, enwogion,
cogyddion, awdurdodau lleol,
ffermwyr, cymunedau, ysgolion,
gofalwyr a phlant ym mhob rhan
o’r Deyrnas Unedig. Diolch i bob un
ohonoch am eich cefnogaeth.

I ddysgu mwy, ewch i’r
wefan:

EatThemToDefeatThem.com
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WELCOME
Wyddech chi nad yw 80% o blant yn bwyta digon o lysiau?
Ie, mae’n drist gweld plant yn gwrthod llysiau blasus sydd
wedi eu coginio’n ardderchog.

PRUE LEITH

COGYDD A NOFELYDD

Gwn hefyd ei fod yn dipyn o boen cael pobl o’r tu allan, nad
ydynt erioed wedi coginio prydau ysgol, yn dweud wrthych
sut i wneud eich gwaith. Ond chwarae teg i’r plant. Os ydynt
yn dechrau mwynhau llysiau yn awr, byddant yn eu mwynhau
am weddill eu hoes ac yn derbyn a mwynhau diet iachach (a
rhatach fel mae’n digwydd!) o hyn allan.
Mae gan gogyddion a holl staff ceginau ysgolion ran
allweddol i’w chwarae. Y newyddion da yw ei bod yn hawdd
cyffroi ac ysbrydoli plant gyda llysiau blasus ac nad oes raid
i amser cinio fod yn frwydr barhaus. Gyda chymorth Veg
Power, gallwch fod ar flaen y gad yn gwella diet cannoedd o
blant, am oes.

“

Mae gan gogyddion a holl staff ceginau
ysgolion ran allweddol i’w chwarae.”

Gall Veg Power ysbrydoli plant i garu llysiau. Bydd yr
ymgyrch Eat Them to Defeat Them / Bwytwch y Llysiau
i’w Llethu yn creu llawer o hwyl a fydd yn apelio i blant.
Bydd yn digwydd yn eich ysgol o’r 24ain o Chwefror. Mae
canllaw Veg Power yn llawn o syniadau fel byrddau blasu
ar gyfer llysieuyn yr wythnos, sticeri a gwobrau i’r plant sy’n
rhoi cynnig ar flasu’r llysiau. Y cyfan yr ydym ei angen yw i
chithau ymuno yn yr hwyl hefyd!

 @PrueLeith  Prue Leith  prueleith  Prue-Leith.com
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Bwytwch y Llysiau
i’w Llethu 2019
Ffurfiodd Veg Power bartneriaeth
gydag ITV i greu’r ymgyrch Bwytwch
y Llysiau i’w Llethu wedi ei hanelu at
blant oed ysgol gynradd.

3MI8LIW.2
N
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• Rhoddodd ITV werth £2m o
hysbysebion teledu
• Cefnogwyd yr ymgyrch
gan bob archfarchnad fawr
genedlaethol yn eu siopau neu
ar-lein
• Rhoddodd cwmnïau posteri
awyr agored, sinemâu a
phapurau newydd werth £3m
arall o hysbysebion
• Dosbarthwyd 300,000 o
siartiau gwobr llysiau (veggie
reward) mewn bagiau ysgol
• Bu ein rhwydwaith o
ddylanwadwyr cymdeithasol
mewn cysylltiad â thros 3m o
bobl
• Gyda chefnogaeth enwogion
fel Ant & Dec, Jamie Oliver,
will.i.am a Team GB
Cyrhaeddodd ein neges gartrefi 38m
o bobl, yn cynnwys 65% o rieni a
44% o blant. Dangosodd arolygon
annibynnol fod 46% o’r plant a welodd
yr hysbyseb yn dweud iddynt roi cynnig
yn ddiweddar ar fwyta rhagor o lysiau.
Mae data’n cadarnhau fod gwerthiant
llysiau wedi cynyddu 2.3% a bod y
llysiau a gafodd eu bwyta gan blant
wedi cynyddu 1.7%. Dechrau rhagorol
yn wir!
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Bwytwch y Llysiau
i’w Llethu 2020 SWYDDOGAETH
Yn Chwefror 2020 mae ITV a Veg Power yn lansio ymgyrch arall Bwytwch y
Llysiau i’w Llethu – ymgyrch fwy fyth a fydd yn canolbwyntio unwaith eto ar
blant oedran ysgol gynradd.

HANFODOL
YSGOLION

• Mae ITV, Channel 4 a Sky wedi ymrwymo gwerth £3.6m o
hysbysebion ynghyd â chefnogaeth pobl enwog
• Bydd ein hysbysebion i’w gweld mewn sinemâu yn ystod y gwyliau
hanner tymor ac fe welwch ein posteri ar draws y Deyrnas Unedig
• Bydd ein hysbyseb greadigol, a dderbyniodd ganmoliaeth uchel,
unwaith eto yn apelio i blant. Eleni, fe’i cefnogir gan chwech
hysbyseb 10 eiliad yn herio plant i fwyta llysieuyn arbennig yr
wythnos honno
• Bydd archfarchnadoedd ym mhob rhan o’r Deyrnas Unedig yn
cefnogi’r ymgyrch o fewn eu siopau ac ar lein
• Bydd ein rhaglen newydd i ysgolion yn cyrraedd 400,000 o blant
mewn 1,500 ysgol.

Mae gan ysgolion ran
allweddol i’w chwarae. Bydd
y sylw ar y teledu, cefnogaeth
selebs a’r hysbysebion yn creu
ymwybyddiaeth a chyffro mawr.
Swyddogaeth yr ysgolion drwy
eu gwersi, amserau chwarae a
chyfnodau cinio fydd harneisio’r
cyffro hwnnw i gael plant i flasu
llysiau – a chael y neges adref
i’w rhieni.
Ar yr un pryd bydd ein partneriaid
yn yr archfarchnadoedd yn
cefnogi rhieni a gofalwyr gyda
chynigion llysiau arbennig,
bydd ein cogyddion enwog yn
eu hysbrydoli gyda syniadau
am brydau deniadol a bydd y
cyfryngau cymdeithasol yn creu
teimlad o fomentwm. Gyda’i
gilydd bydd yr ymgyrchoedd
hyn yn annog rhieni i gynnig
yng nghartrefi’r plant y llysiau y
byddant yn eu blasu yn yr ysgol.
Y nod yw ffurfio arferion a fydd
yn parhau ymhell i’r dyfodol.
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Bob wythnos o’r ymgyrch byddwn yn canolbwyntio ar un llysieuyn
sy’n ffefryn teuluol. Gofynnwn ichi lunio eich gweithgareddau o
amgylch y llysieuyn hwnnw. Rydym yn awyddus i blant roi cynnig ar
bob un o’r llysiau hyn dair gwaith fel bod y chwech llysieuyn yn dod
yn rhan o’u diet arferol.

Rydych yn darlunio’r
llysiau fel y bobl
ddrwg – onid ydych
chi wedi drysu’n lân?
I wybod pam fod y
ffordd greadigol hon
o weithio yn llwyddo,
ewch i:

VegPower.org.uk
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Canllaw cyflym
Mae Bwytewch y Llysiau i’w Llethu’ (‘Eat Them to Defeat Them) yn ymgyrch ar y
cyd gan y teledu, enwogion, archfarchnadoedd, cogyddion, ysgolion, cymunedau a
theuluoedd - mae’n dîm enfawr sydd i gyd yn ceisio cael plant i fwyta mwy o lysiau.
Dyma ganllaw bras o’r hyn y gallwch ei brofi yn eich ysgol a rôl hanfodol ceginau ysgol.

Yn yr ysgol

Adref

Gwyliwch allan am y gwasanaeth
llysiau, posteri ac addurniadau

Bydd pob plentyn yn eich ysgol yn
derbyn siart gwobrwyo a phecyn
sticeri i fynd adref

YN EIS IAU YN EIS IAU

Ydych chi wedi gweld y llysieuyn hwn?

plant i drechuʼr llysiau.
y Llysiau iʼw Llethu yw annog
Bwriad ymgyrch Bwytewch
bwyta llysiau yn fwy o hwyl.
gwobrau ac wedi ei brofi i wneud
Maeʼr ymgyrch wedi ennill
ganfod rhagor ar-lein.
am Becyn Ymgyrch a gallwch
Cadwch eich llygaid ar agor

Staff y Gegin
Byrddau Blasu

Sticeri llysiau

Her Cogyddion

Annog plant i flasu llysiau
newydd

Gwobrwyo plant
am flasu

Gwobrau ariannol i
gogyddion ysgol

p8

p8

p11

Cofiwch rannu eich adborth
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Prawf bwrdd blasu
Annog plant i flasu llysiau newydd

Sticeri
llysiau
Gwobrwyo
plant am flasu

Ar ddiwedd y dydd, yr holl bwynt
yw bwyta llysiau – a’r unig ffordd
i lethu’r llysiau yw eu bwyta!
Gobeithiwn weld cogyddion ym
mhob rhan o’r Deyrnas Unedig nid
yn unig yn cynnwys llysieuyn yr
wythnos ar eu bwydlenni ond hefyd
yn gosod byrddau blasu cyffrous
a fydd yn annog plant i roi cynnig
arnynt. Yn ddelfrydol awgrymwn
drefnu un diwrnod yr wythnos am
chwech wythnos lle bydd cyfle i’r
plant flasu llysieuyn yr wythnos.
Wele ganllaw ar gyfer creu byrddau
blasu diddorol gan dîm arlwyo Elior.

CANLLAW BYRDDAU BLASU

Wrth i’r plant fwrw ati i lethu’r llysiau,
rydym eisiau iddynt archwilio’r
gwahanol lysiau trwy ddefnyddio eu
synhwyrau gweld, blasu, cyffwrdd
ac arogli, gan ddweud beth

maent yn ei hoffi a chael gwared
o unrhyw ragdybiaethau ynghylch
“llysiau – ych a fi!” Mae mwynhau
pob llysieuyn yn bosibl! Bydd torri a
shredio llysiau ar blatiau ac mewn
potiau a phowlenni yn gwneud eich
bwrdd blasu’n fwy diddorol, ynghyd
â’u gosod ar risers arddangos. Bydd
ychwanegu pot o berlysiau ffres
yn creu mwy fyth o apêl. Mae’n
syniad da cynnwys llysieuyn cyfan
sydd heb ei goginio – er enghraifft
moron heb eu plicio a heb dynnu
eu gwrysg. Da o beth yw rhoi cyfle
i blant weld tarddiad eu hoff lysiau
– wedi’r cyfan, “maent yn dod o’r
pridd”! Gosodwch gymeriadau
llysiau ar eich bwrdd a defnyddiwch
adnoddau Eat Them to Defeat Them
/ Bwytwch y Llysiau i’w Llethu,
yn cynnwys posteri a thempledi
bwydlen.

Lawrlwythwch dempledi bwydlen o VegPower.org.uk
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Mae ein pecynnau ysgol yn
cynnwys rholiau o sticeri ar gyfer
pob llysieuyn yr wythnos. Mae’r
sticeri yma’n rhan allweddol o’r
ymgyrch. Mae ganddynt ddau
bwrpas. Yn gyntaf, gall staff y
gegin a’r tîm amser cinio roi
sticeri i’r plant i’w gwobrwyo
am flasu llysieuyn yr wythnos –
yn ddelfrydol ochr yn ochr â’r
byrddau blasu.
Mae plant wrth eu bodd yn
derbyn sticeri. I blant ansicr,
peidiwch â’u rhoi dan bwysau –
bydd arogli neu lyfu’r llysieuyn
yn ddigon. Swyddogaeth y
sticeri yw mynd â’r neges adref
i rieni a gofalwyr y plant. Yn eu
hanfod, dweud y mae’r sticeri hyn,
“Rhoddais gynnig ar bys melyn
heddiw”. Byddwn yn rhoi cyngor
i rieni, ac yn eu cydnabod a’u
canmol (fel eu bod yn ddelfrydol
yn ymuno yn hwyl yr ymgyrch).
Yn allweddol gobeithiwn y
bydd rhieni a gofalwyr yn creu
cyfleoedd pellach i flasu’r llysieuyn
adref gan ganmol eu plentyn
gyda siart gwobrwyo a sticeri.
Wrth ymuno yn yr ymgyrch bydd
y plentyn yn cael cyfle i flasu
llysieuyn yn yr ysgol, ailadrodd y
profiad adref a derbyn gwobr am
yr ymdrech, gyda’r nod o wneud
llysiau yn rhan arferol o ddiet y
plentyn hwnnw.

Byrddau Blasu
Moron, Pys & Pys Melyn

M ORO

Troelliadau moron
Sudd moron
Cwpanau siwrwd moron
Cawl moron (moron
a choriander)
• Cîbabs moron
(darnau o foron
ar goesau
pren)

E

S

Awgrymiadau
gweini

3 M AWR

•
•
•
•

TH

PY

•
•
•
•

ROR

Cîbabs pys bach
Cawl pys
Potiau pys
Pys stwnsh

Awgrymiadau
gweini

N 10 M
A
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• Stwnsh pys melyn gyda
sesnin
• Corn ar y cob
• Powlen gorn
• Cawl pys
melyn
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24 C H W
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Awgrymiadau
gweini

Syniadau ar gyfer y byrddau blasu wedi eu rhoi’n garedig gan:
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Byrddau Blasu
• Coesau troellog
• Coed brocoli heb eu
coginio
• Cwpanau coed brocoli
• Reis brocoli wedi’i
gratio

Awgrymiadau
gweini

BRO

S 24 M A
O
T

Cawl tomato
Tafellau tomatos bîff
Lletemau tomatos ceirios
Tomatos gwinwydd
aeddfed
• Powlen tomatos melyn, oren
a cheirios coch
• Sudd tomato
• Potiau darnau
tomato a basil

RTH

Awgrymiadau
gweini

1 M AW
R3

•
•
•
•

Tafellau pupur
Pupurau bach
Pupurau wedi eu stwffio
Darnau pupur mewn
potiau
• Pupurau melyn,
gwyrdd
a choch
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Awgrymiadau
gweini
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Brocoli, Tomatos & Pupur

Rhannwch eich creadigaethau hardd #EatThemToDefeatThem
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Her Cogyddion
Yn 2019 cawsom ein hysbrydoli
gan y llu o gogyddion ysgol
a greodd arddangosfeydd
llysiau ardderchog. Felly, yn
2020, rydym yn herio staff
ceginau ysgol i’n cyfareddu
gyda’u creadigrwydd a’u
hysbrydoliaeth i’r plant y
maent yn eu bwydo. Byddwn
yn canmol a brolio’r goreuon a
rhannu rhywfaint o dystysgrifau
a gwobrau ariannol.

Sut i gystadlu

1. Tynnu llun neu wneud fideo
o’ch arddangosfeydd llysiau
2. Uwchlwytho nhw i wefan
EatThemToDefeatThem.com
ac ymgeisio

Gwobrau

Dyddiad
cau
15 Mawrth
2020

2 x ail wobr
£250

Gwobrau personol
yw’r rhain i’r timau
arlwyo

Gwobr gyntaf
£500

RHEOLAU Dim ond ysgolion sy’n cymryd rhan yn yr ymgyrch all ymgeisio. Mae penderfyniad y beirniaid
yn derfynol. Mae’r telerau ac amodau llawn ar ein gwefan. Gwobrau personol yw’r rhain i’r timau arlwyo.
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BETH YW EICH BARN
O 1 Mawrth tan 20 Ebrill bydd ein harolwg ar-lein yn
agored. Mae croeso i bawb ddweud ei ddweud. Chi,
eich cydweithwyr, eich tîm coginio, y criw cefnogi,
rhieni, gofalwyr, a’r plant. Os ydych yn caru neu yn
casáu’r ymgyrch, rydym eisiau gwybod eich barn gan
y bydd eich adborth o gymorth inni wella. Ewch i’r
arolwg ar-lein: vegpower.org.uk/feedback

ANGEN HELP?

Os ydych angen help, edrychwch yn gyntaf drwy’r
canllaw hwn ac yna ewch i’n gwefan. Yno mae

adnoddau i chi eu lawrlwytho,
ynghyd â chanllawiau a blogiau
a all fod â’r ateb i’ch cwestiynau.
Os nad yw’r ateb yno, cysylltwch â ni
gan ddefnyddio’r ffurflen yn ein gwefan.
Yn Saesneg yn unig y mae ein harolwg adborth ac nid
oes siaradwyr Cymraeg ar ein tîm cefnogi.
"Diolch i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth i’r
prosiect hwn yng Nghymru”

Cofiwch rannu’r hwyl a gewch yn eich ysgol drwy ddefnyddio’r hashnod #EatThemToDefeatThem
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GORSAF
LLETHU’R LLYSIAU
Ydych chi’n barod?

LANSIO

DYDDIADAU ALLWEDDOL

24 Chwefror 2020

15 Chwefror Dechrau’r ymgyrch
24 Chwefror Lansio’r rhaglen
ysgolion
15 Mawrth Dyddiad cau Her y
Cogyddion
3 Ebrill
Dyddiad cau y
gystadleuaeth
ysgolion
5 Ebrill
Diwedd yr ymgyrch
20 Ebril
Diwedd y cyfnod
cyflwyno adborth

Briffio cydweithwyr
Gwasanaeth ysgol
Posteri naid (pop ups)
E-bostio rhieni
Dosbarthu siartiau
gwobrwyo

❑
❑
❑
❑
❑

LLETHU’R LLYSIAU
Addurniadau i’w torri allan a’u
❑
lliwio
Byrddau blasu
❑

Sticeri llysiau i’w rhannu
Bwytwch fwy o lysiau

❑
❑

Wythnos 24 Chwefror

Wythnos 10 Mawrth

Wythnos 24 Mawrth

Moron

Pys Melyn

Tomatos

Wythnos 3 Mawrth

Wythnos 17 Mawrth

Wythnos 31 Mawrth

Pys

Brocoli

Pupur

#EATTHEMTODEFEATTHEM
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