
Peli Crymbl Afal 

Rysáit i: 12 pelen Crymbl Afal 

 

Cynhwysion 

100g blawd codi gwyn 

50g blawd codi grawn cyflawn 

50g menyn neu fargarîn  

2 afal melys  

60g siwgr caster 

¼ llwy de o sinamon (dewisol) 

1 llwy fwrdd o laeth  

 

Offer 

Clorian, powlen gymysgu, cyllell bwrdd, bwrdd torri, gratiwr, llwy fwrdd, llwy gymysgu, 

llestr pobi 

 

Sut i’w wneud 

1. Cynheswch y popty i 200oC/Marc Nwy 6.  

2. Hidlwch y blawd i’r bowlen gymysgu. Gyda chyllell bwrdd, torrwch y menyn/margarîn yn 

ddarnau ac ychwanegwch y blawd. 

3. Gyda blaenau’ch bysedd, rhwbiwch y menyn/margarîn i mewn nes bydd y gymysgedd yn 

edrych fel briwsion bara. Gratiwch yr afal (a’r croen) a’i ychwanegu at y gymysgedd 

gyda’r siwgr a’r sinamon (dewisol).   

4. Ychwanegwch lond llwy fwrdd o laeth i ffurfio toes meddal, ychydig yn ludiog.  

5. Rhannwch y gymysgedd yn 12 pelen a rhowch nhw ar lestr pob â blawd arno (ychydig 

yn ar wahân o'i gilydd). Pobwch am 15-20 munud nes iddynt godi a throi’n frown 

euraidd. 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.   

 



                    

Cyn dechrau: 

• Cynheswch y popty ymlaen llaw 

• Rhowch ychydig o flawd dros y llestr pobi. 

• Mesurwch y blawd, y menyn a’r siwgr. 

• Golchwch yr afalau’n drylwyr. 

Dangoswch i’r plant: 

• Sut i gratio’r afalau. 

• Sut i greu peli a’u rhoi ar y llestr pobi.  

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

• Hidlo’r blawd. 

• Torri’r menyn/margarîn. 

• Sbrinclo’r sinamon (dewisol) 

• Gratio’r afal. 

• Rhoi cynnig ar rwbio’r menyn/margarîn yn y blawd. 

• Cymysgu’r afal wedi’i gratio yn y gymysgedd. 

• Teimlo’r toes i wneud yn siŵr ei fod ychydig yn ludiog. 

Sgiliau 

Hidlo, torri, cymysgu, sbrinclo, gratio a rhwbio menyn a blawd ynghyd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syniad Da! 

 Os oes gennych amser, gallai’r plant helpu i bwyso’r cynhwysion hefyd. 

 Syniad blasus i barti. 

 Gallech baratoi’r gymysgedd ymlaen llaw, rhag ofn nad yw cymysgedd yn plant yn 

gweithio. 

 Anfonwch y rysáit gartref i’r rhieni iddynt allu gwneud pwdin cyflym hawdd 

 Gallech ddefnyddio hadau’r afal i dyfu afalau. 



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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 


