
Fflapjacs Crymbl Ffrwythau 

Rysait ar gyfer: 6 Fflapjac Crymbl Ffrwythau 

 

Cynhwysion 

80g blawd codi 

60g ceirch uwd 

2 llwyaid te siwgr mân 

50g margarîn 

Hanner banana  

60g llus neu ffrwythau meddal arall  

I’w weini (dewisol): ffrwythau ffres a iogwrt 
 

Cyfarpar 

Clorian, powlen cymysgu, llwy de, bwrdd torri, cyllell, 1 tun pobi gwrth-lynu maint canolig 

(20cm) (neu 2 hambwrdd ‘tecawê’ bach).  

 

Sut i’w wneud 

1) Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i 180oC/350oF/Marc Nwy 4. 

2) Rhowch y blawd, ceirch, margarîn a siwgr yn bowlen a rhwbio’r cynhwysion gyda’i gilydd 

nes bod y cymysgedd yn mynd yn friwsionllyd. 

3) Rhowch hanner y cymysgedd crymbl i mewn i’r tun(iau) a gwasgwch i lawr yn gadarn 

gyda’ch llaw (neu gefn llwy).  

4) Piliwch y banana a’i sleisio’n denau. 

5) Ychwanegwch haenen o fanana a llus. Wedyn taenwch y cymysgedd crymbl sy'n weddill 

a'i batio i lawr i guddio'r ffrwythau. 

6) Pobwch yn y ffwrn am 20-25 munud nes ei fod yn frown euraid. Gadewch i oeri cyn ei 

dorri’n 6 darn a'i dynnu o'r hambwrdd.    

7) Gweinwch y fflapjacs gyda ffrwythau ffres a iogwrt. 

 

 

 

 

 

                    

Gwybodaeth am Alergenau  

Gwiriwch eich cynhwysion er mwyn gweld alergenau posibl.  

 

 



Cyn i chi ddechrau:  

• Cynheswch y ffwrn o flaen llaw 

• Golchwch y llus/ffrwythau meddal 

 

Dangoswch i’r plant: 

• Sut i rwbio’r cynhwysion gyda’i gilydd 

• Sut i sleisio banana 

 

Beth all y plant ei wneud (gyda chymorth oedolyn): 

• Rhoi cynnig ar rwbio’r cynhwysion gyda’i gilydd.  

• Gwasgu’r cynhwysion i lawr i mewn i'r tun(iau) 

• Rhoi cynnig ar sleisio'r banana (gan ddefnyddio darn bach o fanana a’r dull o'i ddal fel 

pont) 

• Trefni’r tafelli banana a’r llus ar y cymysgedd crymbl 

• Taenu a phatio'r cymysgedd crymbl sy'n weddill i lawr 

 

Sgiliau: 

Rhwbio i mewn, gwasgaru, torri, trefnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darparwyd y rysáit trwy garedigrwydd Coginio 'da'n Gilydd  

Awgrymiadau Gorau 

 Anfonwch y rysait adref i rieni fel syniad ar gyfe pobi iachach. 

 Gofynnwch i’r plant ddewis ffrwyth medal maen nhw’n ei hoffi, er enghraifft, mafon 


