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Mae LLAETH yn wych, nid yn unig y 
mae’n ddiod iach, ond gall hefyd gael ei 
droi'n bethau cyffrous eraill fel caws a 
iogwrt! Ydych chi'n gwybod am yr holl 
gynhyrchion y gellir eu gwneud o laeth? 
 

Allwch chi dynnu llun poster A4 lliwgar 
sy'n dangos pob un o'r cynhyrchion y 
gellir eu gwneud o laeth? 
 
Mae Sioe Laeth Cymru wedi ymuno â 
Chwmni Caws Caerfyrddin, Castell 
Howell, Mole Valley ac Elanco i 
wobrwyo'r rhai sy'n creu'r posteri gorau. 
 
Ddim yn dda iawn yn arlunio? Yna beth 
am anfon eich hoff rysáit sy'n defnyddio 
llaeth, menyn, hufen, caws, iogwrt neu 
hufen iâ i ni. 
 

Y Gwobrau: 
• Bydd pob enillydd sir yn cael potel diod 
chwaraeon, tystysgrif a mynediad 
awtomatig i rownd derfynol Cymru gyfan  
• Bydd enillydd Cymru gyfan, a ddewisir 
o blith yr enillwyr  sirol, yn derbyn 
cyflenwad blwyddyn o'ch hoff gaws (a 
gyflenwir unwaith y mis) ......... £50.......... a 
£100 ar gyfer eich ysgol. 
• 2il le Cymru Gyfan yn derbyn £35.  
• 3ydd lle Cymru Gyfan yn derbyn £15. 

Sut i Ymgeisio 
Mae'r gystadleuaeth yn agored i bob 
plentyn ysgol gynradd ledled Cymru. 
Derbynnir ceisiadau yn Gymraeg neu 
Saesneg. 
Rhaid ysgrifennu ar gefn bob llun / rysáit: 
• Enw ac oedran y myfyriwr;  
• Enw a manylion cyswllt (yn cynnwys 
rhif ffôn a chyfeiriad ebost) ar gyfer yr 
ysgol neu riant yr ymgeisydd unigol. 

 
Danfonwch eich cais at:  
Mair James 
Sioe Laeth Cymru 
Maes y Sioe, 
Nantyci, Caerfyrddin 
SA33 5DR                                                                 
 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn 
ceisiadau yw:  
5pm Dydd Gwener,  
15 Medi 2017 
 
Noddwyd gan: 

 

 

                             

Rheolau’r  gystadleuaeth 
Mae'r gystadleuaeth hon yn agored i bob plentyn 
oedran ysgol gynradd. Mae penderfyniad y Beirniaid yn 
derfynol. Mae'r gwobrau fel a’u nodir yn yr ohebiaeth 
hon. Bydd yr enillwyr yn cael gwybod dros y ffôn. Bydd 
y poster buddugol yn eiddo i Sioe Laeth Cymru a bydd 
yn cael ei ddefnyddio mewn deunyddiau hyrwyddo’r 
dyfodol. 

 

Danfonwch lun atom o’ch hoff  

rysáit ar ôl i chi ei wneud.  

Defnyddiwch: #MightyMilk and 

#WelshDairyShow2017 

Trydar: @united_counties 

Facebook: @welshdairyshow 

http://www.unitedcounties.org/

