
Bara Indiaidd 

Rysáit i: 8 darn o fara 

 

Cynhwysion 

100g blawd plaen 

100ml iogwrt plaen braster isel 

¾ lle de o bowdr pobi 

½ lle de o bowdr cyri neu garam masala 

½ llwy de o hadau cwmin (os oes gennych rai) 

 

Offer 

Powlen gymysgu, clorian, llwy de, llwy gymysgu, cyllell bwrdd, rholbren, padell frio, 

spatiwla, tin foil 

 

Sut i’w gwneud 

1. Rhowch y cynhwysion mewn powlen fawr a’u cymysgu nes eu bod yn ffurfio toes 

meddwl. 

2. Symudwch y toes i arwyneb ag ychydig o flawd arno, a’i fwydo am funud. Rhannwch y 

toes yn 8 darn cyfartal. 

3. Defnyddiwch y rholbren i wasgu pob darn yn siâp hirgrwn (tua’r un trwch â darn £1). 

4. Rhowch y badell ffrio ar wres canolig. Pan fydd yn boeth, rhowch y bara ar y badell a’i 

goginio am 1-2 funud bob ochr nes ei fod yn frown ac wedi chwyddo mymryn. Ar ôl ei 

goginio, lapiwch y cyfan mewn ffoil i’w gadw’n gynnes ac iddo barhau i goginio. 

5. Gweinwch yn gynnes ar ei ben ei hun neu gyda chyri llysiau/dip raita. 

 

 

 

 

 

 

                    

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.   

 



Cyn dechrau: 

• Mesurwch y blawd a’r iogwrt i fowlenni ar wahân.  

 

Dangoswch i’r plant 

• Sut i dapio’r sbeisys ar lwy de. 

• Sut mae’r bara’n codi wrth goginio. 

 

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

1. Tipio’r cynhwysion o’r powlenni llai i bowlen gymysgu. 

2. Cymysgu’r holl gynhwysion â’i gilydd 

3. Gweithio’r toes. 

4. Gwneud y toes yn wastad gyda’u dwylo  

 

Sgiliau 

Cymysgu, gweithio toes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 

Syniad Da! 

 Rysáit symud i ddathliadau Diwali.  

 Gadewch i’r plant arogli a enwi’r sbeisys blasus cyn eu cymysgu. 

 Gallai’r plant fynd ag ychydig o does gartref gyda chyfarwyddiadau ar sut y gall rhieni 

wneud y bara 

 Darllenwch y ryseitiau cyri llysiau a dip raita syml yn y pecyn Y Cogydd Bach. 


