
Cacenni Pysgod Syml 

Rysáit i: 6 chacen bysgod fach  

Cynhwysion 

1 llwy fwrdd o olew llysiau 

2 daten ganolig 

Tun 200g o diwna neu eog 

Sudd 1 lemon 

½ llwy fwrdd o bersli sych (dewisol) 

100g craceri 
 

Offer 

Llestr pobi, bwrdd torri, cyllell llysiau, pliciwr, sosban fawr, colandr, stwnsiwr tatws, powlen 

gymysgu, agorwr tuniau, gwasgwr lemon, llwy de, fforc, clorian, bag bwyd plastig, rholbren, 

plât, llwy fwrdd, sleisiwr pysgod  
 

Sut i’w wneud 

1. Cynheswch y popty i 200ºC ymlaen llaw, ac irwch y llestr pobi ag 1 llwy fwrdd o olew 

llysiau. 

2. Golchwch, pliciwch a berwch y tatws am 20-30 munud. Ar ôl eu coginio, draeniwch a 

stwnsiwch y tatws cyn eu symud i bowlen gymysgu i oeri fymryn.  

3. Draeniwch y pysgod a gwasgwch y sudd o’r lemon. Ychwanegwch nhw at y tatws stwnsh 

â phupur du a phersli sych a’u cymysgu’n dda â fforc.  

4. Rhowch y craceri mewn bag brechdan a’i lapio mewn lliain sychu llestri glan. Yna, gyda’r 

rholbren, malwch y craceri’n friwsion mân drwy eu rholio. Rhowch y briwsion ar blât. 

9. Rhannwch y gymysgedd yn 6 a rholiwch bob darn yn belen. Yna rholiwch nhw i mewn i’r 

briwsion. 

10. Rhowch y cacenni pysgod ar y llestr pobi a’u rhoi’n y popty am 20 munud gan eu troi 

hanner ffordd drwy’r coginio. 

12. Tynnwch nhw o’r popty a’u gadael i oeri tamaid cyn gweini. 

 

 
 

 

 

 

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.   



                    

Cyn dechrau: 

• Cynheswch y popty ymlaen llaw 

• Golchwch, pliciwch a berwch y tatws. 

• Draeniwch y pysgod tun. 

• Pwyswch y craceri. 

• Irwch y llestr pobi gydag olew. 

Dangoswch i’r plant: 

• Sut i stwnsio tatws  

• Sut i wasgu’r sudd o’r lemon  

• Sut i gymysgu’r pysgod, y sudd lemon a’r persli  

• Sut i falu'r craceri gyda rholbren 

• Sut i rannu a rholio’r gymysgedd cacenni pysgod yn beli 

Sut y gall y plant helpu (gyda help oedolyn): 

• Stwnsio’r tatws  

• Gwasgu’r sudd o’r lemon  

• Cymysgu’r pysgod, y sudd lemon a’r persli  

• Malu’r craceri 

• Rhannu a rholio’r gymysgedd cacenni pysgod yn beli 

• Rholio’r gymysgedd cacenni pysgod i mewn i’r craceri 

Sgiliau 

Stwnsio, gwasgu, cymysgu, malu a rholio  

 

 

 

 

 

 

 

Syniad Da! 

 Yn cysylltu’n dda â thema glan môr 

 Gallwch ddefnyddio briwsion bara yn lle craceri  

 Os ydych yn tyfu perlysiau (e.e. persli neu sifys) gallech eu defnyddio nhw yn lle persli 

sych  

 Anfonwch y rysáit gartref i’r rhieni iddynt allu gwneud cinio cyflym hawdd gyda llysiau 



 

Cynhyrchwyd gan Gynllun Cyn Ysgol Iach a Chynaliadwy Caerdydd a Thîm Dieteteg Dechrau'n Deg 

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 


