
 Amrywiadau Gwaelod Pitsa 

Yn ogystal â’r rysáit ar gyfer toes bara, mae dewisiadau cyflym a rhwydd                                                                          
eraill ar gyfer gwaelodion pitsas:   
 
 
(1) Nid oes angen unrhyw baratoi: Gellir defnyddio bara parod i wneud pitsa syml:  

• Darn o baguette, wedi’i dorri yn ei hanner 

• Bara pitta  

• Bara Naan (bach, neu faint llawn) 

• Myffin Seisnig, wedi’i dorri yn ei hanner  
 
(2) Angen rhywfaint o baratoi, cynhwysion syml: Gwaelod Sgon (dim burum): 
Rysait ar gyfer: 1 pitsa maint canolig, neu 4 pitsa bach 
 
Cynhwysion  
150g blawd codi 
25g margarîn 
1 wy 
2 lwy fwrdd o laeth 
 
Cyfarpar 

Clorian, powlen cymysgu, rhidyll, jwg mesur, fforc, llwy fwrdd/llwyau mesur, llwy bren, 
rholbren, hambwrdd torri, ffwrn 
 
Sut i’w wneud 
1. Rhidylliwch y blawd i mewn i bowlen cymysgu.  Ychwanegwch y margarîn a rhwbiwch y 

blawd a’r margarîn  
gyda’i gilydd nes eu bod yn edrych fel briwsion bara.  

2. Craciwch yr wy i mewn i’r jwg mesur ac ychwanegwch y llaeth. Chwisgwch gyda'i gilydd 
gyda fforc. 

3. Arllwyswch y cymysgedd wy i mewn i’r blawd a chan ddefnyddio llwy bren, cymysgwch i 
ffurfio pelen toes  
feddal. 

4. I wneud pitsas bach, rhannwch yn 4 darn. 
5. Rhowch ychydig o flawd ar y ardal waith a rholiwch y toes yn ddarnau crwn (tua 5mm o 

drwch). 
6. Rhowch eich topins pitsa o ddewis ar ben y gwaelodion a phobwch mewn ffwrn a 

gynheswyd ymlaen llaw i 200oC / 400oF / Marc Nwy 6 am 15-20 munud nes eu bod yn 
frown euraid (mae ar bitsas bach angen llai o amser). 

 

                  



Cyn i chi ddechrau:  

• Dewiswch a pharatowch y topins pitsa 

 

Ar gyfer y pitsa gwaelod sgon: 

Dangoswch i’r plant: 

• Sut i rwbio’r margarîn i mewn i’r blawd 

• Sut i roi blawd ar yr ardal gwaith 

• Sut i rolio’r toes  

 

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

• Rhidyllio’r blawd i mewn i'r bowlen cymysgu  

• Rhoi cynnig ar rwbio’r margarin i mewn   

• Ychwanegu’r llaeth o'r llwy mesur 

• Chwisgo'r wy a'r llaeth gyda fforc 

• Arllwys y cymysgwch wy i mewn i’r bowlen 

• Cymysgu a rholio’r toes yn belen  

• Rholio’r toes 

•  (+ ychwanegu’r topins i’r pitsa) 

 

Sgiliau: 

Pwyso, rhidyllio, mesur gyda llwyau, chwisgo, rhwbio i mewn, rholio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynhyrchir gan Gynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy Caerdydd, 2017.  

Gwybodaeth am Alergenau  

Cofiwch wirio eich cynhwysion er mwyn gweld alergenau posibl 

 

Awgrymiadau Gorau 

 Edrychwch ar y rysait Syniadau am Bitsas i weld awgrymiadau am dopins. 

 Cofiwch Ddiogelwch Bwyd –Ar ôl gweithio gydag wyau amrwd, mae’n rhaid i blant ac oedolion olchi 

eu dwylo gyda sebon hylif/ewyn ac wedyn eu sychu’n drylwyr  


