
Pice ar 
y Maen 

2023
I ddathlu Bythefnos Masnach Deg a 
Dydd Gwyl Dewi, rydym yn cynnal 

Cystadleuaeth Goginio ‘Pice ar y Maen’ 
yma ym Mlaenau Gwent. 

Rydym yn edrych am y pice mwyaf 
blasus erioed a’r unig reol yw fod 

yn rhaid iddynt gynnwys o leiaf un 
cynhwysyn Masnach Deg. 

Gall eich pice fod o unrhyw siâp, 
unrhyw flas ac unrhyw faint gyda’r 

gorau yn cael eu coroni yn 
Bencampwyr Pice ar y Maen 2023. 



Dosbarthiadau:

Tlysau ar gyfer:
• Pwyntiau uchaf yn y sioe - Tlws a     

thaleb ar gyfer Ystafell De Ty’r Tegeirian
• Gorau yn y sioe - Tlws 
• Cais gorau Masnach Deg - Tlws

       

1.  6 Pic ar y Maen Traddodiadol
 Chwech o’ch pice traddodiadol crwn gorau.

2.  6 Pic ar y Maen unrhyw flas
 Unrhyw flas melys heblaw traddodiadol.

3.  6 Pic ar y Maen Sawrus
 Unrhyw flas sawrus (e.e. caws, perlysiau, sbeisys)

4.  6 Pic ar y Maen o wahanol siâp
 Unrhyw flas, rydym yn edrych am rywbeth gwahanol i’r arfer, gall   
 eich cais fod yn 6 siâp gwahanol neu i gyd yr un siâp cyn belled    
 nad ydynt yn grwn.

5.  Pic ar y Maen Mwyaf
 Rhaid bod yn grwn, wedi ei fesur ar draws ei ddiamedr.

6.  3 Pic ar y Maen siâp Llwy Garu
 Gall y llwyau caru fod yn un darn neu’n nifer o bice unigol wedi eu huno.

7.  6 Pic ar y Maen Elusennol
 Dathlwch elusen agos at eich calon drwy bobi pice ar y maen i    
 ddathlu eu logo neu beth bynnag a wnânt. Unrhyw faint, siâp,    
 blas neu liw.

8.  Dosbarth plant  disgyblion ysgol gynradd (6 Pic ar y Maen Traddodiadol)
 Chwech o’ch pice ar y maen crwn traddodiadol, gorau.

9.  Disgyblion dosbarth plant ysgol gynradd (6 Pic ar y Maen hwyl)
 Unrhyw siâp, lliw, blas neu addurniad.

10. Dosbarth plant disgyblion ysgol uwchradd (6 Pic ar y Maen Traddodiadol)
 Chwech o’ch Pice ar y Maen traddodiadol crwn, gorau.

11. Dosbarth plant disgyblion ysgol uwchradd (6 Pic ar y Maen hwyl)
 Unrhyw siâp, lliw, blas neu addurniad.
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Ffurflen gais:

Dychweler i: bedwelltyhouse@aneurinleisure.org.uk neu Ty 
Bedwellte, Parc Bedwellte, Stryd Mogan, Tredegar. NP22 3XN

Rheolau:
1. Rhaid i ffurflenni cais cael eu dychwelyd neu drwy e-bost neu eu cyflwyno gyda 

llaw erbyn 5pm ar 28 Chwefror. Byddwn yn cymryd ceisiadau ar y dydd os oes lle 
yn yr ystafell.

2. Rhaid i bob cais heblaw dosbarth 3 fod ag o leiaf un cynhwysyn Masnach Deg.
3. Rhaid i bob cais gael eu rhoi ar blât gwyn papur plaen fydd ar gael ar y dydd. Caiff 

Dosbarth 5 ei eithrio os yw’n rhy fawr.
4. Mae’n rhaid derbyn pob cais yn yr Ystafell Gynnull rhwng 8.30am a 1pm ar 1 

Mawrth 2023. Beirniadu i ddechrau am 1.15pm. Ni chaniateir symud cynigion 
tan 6pm ar y dydd. Cyflwynir gwobrau am 5pm.

5. Gellir casglu cardiau arddangos ar y dydd.
6. Bydd penderfyniad y Beirniaid yn derfynol.
7. Pwyntiau – cyntaf 3 pwynt, ail 2 pwynt, trydydd 1 pwynt. 

Enw:

Cyfeiriad:

E-bost::

Rhif Ffôn /
Symudol:

Oed ar gyfer dosbarthiadau 
plant yn unig:

Rhif Dosbarth Cynhwysyn Masnach Deg

e.e. 2 Siwgr, Fanila, Siocled



               
  

Cynghorion Masnach Deg
• Gellir canfod cynhwysion Masnach Deg drwy   
 edrych am logo Masnach Deg.
• Mae pob math o siwgr Masnach Deg ar gael yn   
 eang mewn archfarchnadoedd a manwerthwyr   
 arbenigol. Mae mêl a molasau Masnach Deg    
 hefyd ar gael.
• Mae siocled Masnach Deg mewn amrywiaeth   
 o flasau ac ar werth mewn archfarchnadoedd,   
 yn arbennig Co-op, Aldi a Lidl.
• Mae jam, marmaled a menyn cnau Masnach Deg   
 ar gael mewn rhai archfarchnadoedd yn     
 cynnwys M&S a siopau arbenigol.
• Mae ffrwythau sych, cnau a sbeisys ar gael    
 mewn siopau arbenigol a rhai archfarchnadoedd.
• Gellir soegian ffrwythau sych mewn sudd    
 ffrwythau, te, coffi neu rym Masnach Deg.
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