
Cacenni ceirch cartref 

Rysáit i: tua 16 cacen geirch fechan 

 

Cynhwysion 

225g ceirch 

60g blawd cyflawn 

½ llwy de o soda bicarbonad 

60g menyn di-halen 

½ llwy de o siwgr 

60-80mls dŵr poeth 

 

Offer 

Powlen gymysgu, llwy bren, llwy de, llwy fwrdd, tegell, rholbren, torwyr siapiau, llestr pobi 
 

Sut i’w wneud 

1. Cynheswch y popty i 190oC ac irwch y llestr pobi.  

2. Cymysgwch y ceirch, y blawd, y siwgr a’r soda bicarbonad. 

3. Ychwanegwch y menyn a rhwbiwch bopeth at ei gilydd nes ei fod yn debyg i friwsion 

bara mawr. 

4. Ychwanegwch y dŵr poeth fesul llwy fwrdd a chyfunwch y cyfan nes bod  y toes yn 

drwchus. Bydd faint o ddŵr sydd ei angen arnoch yn amrywio, yn dibynnu ar y ceirch. 

5. Rhowch ychydig o flawd dros y bwrdd gwaith a rholiwch y toes nes ei fod tua ½cm o 

drwch. Defnyddiwch dorrwr cwcis i dorri siapiau. 

6. Rhowch y cacenni ceirch ar y llestr pobi a’u coginio am 2—30 munud nes eu bod yn 

frown euraidd. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.   

 



Cyn dechrau: 

• Cynheswch y popty ymlaen llaw 

• Berwch y tegell ar gyfer y dŵr poeth 

• Pwyswch y ceirch, y blawd a’r menyn 

• Irwch lestr pobi fymryn (neu torrwch sgwâr o bapur gwrthsaim yn lle) 

Dangoswch i’r plant 

• Sut i fesur y siwgr a’r soda bicarbonad 

• Sut i rwbio’r menyn yn friwsion bara 

• Sut i osod blawd ar y bwrdd gwaith 

• Sut i rolio’r toes a thorri siapiau â’r torrwr 

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

• Ychwanegu’r halen a’r siwgr o’r llwy ar ôl eu mesur 

• Cymysgu’r holl gynhwysion â’i gilydd 

• Ceisio rhwbio’r menyn i mewn 

• Rholio’r toes 

• Torri siapiau â’r torrwr 

• Codi’r siapiau i’r llestr pobi 

Sgiliau 

Cymysgu, rhwbio, rholio, torri siapiau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 

Syniad Da! 

 Yn yr Alban, ‘bannocks’ yw’r gair am y rysáit hon – syniad da ar gyfer Noson Robert 

Burns ar 25 Ionawr. Mae’n ddathliad o fywyd y bardd enwog o’r Alban.  

 Gallech fod am greu toes ymlaen llaw, rhag ofn i does y plant beidio â gweithio. 

 Mae’r cacenni ceirch yn flasus ar eu pen eu hunain neu gyda hwmws a darnau afal.  


