
Peli Pizza 

Rysáit i: 8 pelen pizza 
 
Cynhwysion  

1 llwy fwrdd o olew llysiau – i iro’r llestr pobi 
1 dogn o does bara (gweler y rysáit) 
3 llwy fwrdd o biwrî tomato neu passata  
6 tomato bach  
2 fadarchen 
70g caws  
2-3 llwy fwrdd o india corn 
1 llwy bwrdd o berlysiau cymysg sych neu fasil sych 
 
 
Offer 

Llestr pobi, brwsh toes, rholbren, llwy fwrdd, bwrdd torri, cyllell llysiau, cloriannau, gratiwr, 
llwy de, cyllell bwrdd, rac oeri  

 
Sut i’w gwneud nhw 

1. Cynheswch y popty i 220oC / 425oF / Marc nwy 7. Brwsiwch olew ar y llestr pobi. 
2. Gwnewch y toes bara gan ddilyn y rysáit. 
3. Rholiwch y belen does yn betryal, tua 32cm o hyd 
4. Rholiwch y piwrî tomato/passata ar y toes gyda chefn y llwy fwrdd, gan adael bwlch o tua  
 2cm ar ymylon y pitsa. 
5. Torrwch y tomatos yn chwarteri a rhwygwch y madarch yn ddarnau . Gosodwch nhw ar   
 y toes. 
6.  Gratiwch y caws a rhowch e dros ben y pizza. 
7.  Rhowch yr india corn a’r perlysiau sych drostynt. 
8.  Rholiwch y toes o'r pen hir gan selio’r llenwad tu mewn. 
9.  Torrwch yn sleisys 4cm o led gyda’r cyllell bwrdd. 
10.  Rhowch y toes yn wastad ar y llestr pobi wedi’i iro a phobwch am 10-12 munud nes bod y 
pitsas yn frown. 
11. Ar ôl eu pobi, rhowch nhw ar rac oeri. 
 

 
 
 
 
 

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.  

 



                  
Cyn dechrau:  

• Cynheswch y popty ymlaen llaw 

• Creu’r toes o’r rysáit toes bara 

• Golchwch y tomatos a’r madarch 
 

Dangoswch i’r plant:  

• Sut i rolio’r toes 

• Sut i daenu’r piwrî tomato/passata â chefn llwy 

• Sut i dorri’r tomatos gyda’r ‘bont’ 

• Sut i dorri’r madarch 

• Sut i rolio’r toes a’i dorri’n sleisys 

• Sut i osod y sleisys yn wastad ar y llestr pobi  

       

 

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

• Brwsio’r olew ar lestr pobi 

• Creu’r toes o’r rysáit toes bara (gweler y rysáit) 

• Taenu’r piwrî tomato neu’r passata  

• Torri’r tomatos yn chwarteri a rhwygo’r madarch  

• Rhoi’r caws, yr india corn a’r perlysiau sych dros y peli 

• Rholio’r toes a’i dorri’n sleisys 

• Gosod toes ar y llestr pobi 

 

Sgiliau (hefyd gweler y rysáit toes bara) 

Brwsio olew, taenu â llwy, sleisio (pont), sbrinclo, rholio â dwylo 

 
 
 

Syniad Da! 

 Cysylltwch â thema Noson Tân Gwyllt, neu Drafnidiaeth (olwynion) 

 Anfonwch y rysáit adref i annog teuluoedd i’w wneud eu hunain 



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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 


