
Crempogau Llysiau 

Rysáit i: 10 crempog llysiau 

Cynhwysion 

200g vermicelli/nwdls reis 

Tua 400g o lysiau cymysg wedi’u torri’n denau (e.e. 1 foronnen ganolig, 1 pupur, ¼ cabaets, 

4 crempog llysiau) 

2 glof garlleg 

Darn bach o sinsir ffres 

2 lwy bwdin o olew llysiau 

1 llwy de o saws soy sy’n isel mewn halen 

Coriander ffres (dewisol) 

1 pecyn o does ffilo  

 

Offer 

Colandr/hidlydd, 2 bowlen gymysgu, bwrdd torri, cyllell llysiau, pliciwr, llwy bwdin, wok neu 

badell ffrio, llwy bren, cwpan fechan neu bot, brws toes, llestr pobi, sleisiwr pysgod  
 

Sut i’w gwneud 

1. Cynheswch y popty i 190°C/ 375oF / Marc Nwy 5 ymlaen llaw.  

2. Rhowch y nwdls mewn powlen gymysgu a’u gorchuddio â dŵr berwedig. Gadewch am 3 

munud (nes neu eu bod yn feddal), eu draenio a’u rhoi’n ôl yn y bowlen. 

3. Paratowch y llysiau – golchwch a torrwch nhw’n denau, a thorrwch y garlleg a’r sinsir yn 

fân. 

4. Ffriwch y llysiau – cynheswch 1 llwy bwdin o olew llysiau yn y wok/padell ffrio. 

Ychwanegwch y garlleg a’r sinsir a ffriwch am 1 funud. Ychwanegwch eich llysiau a 

ffriwch am 3 munud arall nes eu bod yn feddal. Yna ychwanegwch y saws soy a’r pupur 

du a’u symud i bowlen fechan i oeri fymryn.  

5. Paratowch y toes ffilo – agorwch y pecyn a thorrwch pob dalen yn ddwy. Yna rhowch 

cling ffilm drosto i’w atal rhag sychu.  

6.  I wneud y crempogau llysiau – rhowch 1 darn o does ffilo ar y bwrdd gwaith a brwsiwch 

ag ychydig o olew llysiau. Rhowch 1 llwyad o nwdls ac 1 llwyad o lysiau ar un o ymylon 

byrrach y toes a rhwygwch goriander dros y llenwad. Plygwch ochrau’r toes (i selio’r 

llenwad) a’u rholio i greu parsel.  

7. Rhowch y crempogau llysiau ar y llestr pobi a brwsiwch eu pen ag olew llysiau. Rhowch 

nhw yn y popty am 15-20 munud nes eu bod yn frown euraidd.  
8. Gweinwch yn boeth neu’n oer.  

 



  Cyn dechrau: 

• Cynheswch y popty ymlaen llaw 

• Paratowch y nwdls vermicelli  

• Paratowch a ffriwch y llysiau, y garlleg a’r sinsir 

• Rhowch y llysiau wedi’u ffrio a’r nwdls mewn powlenni ar wahân 

• Golchwch y coriander 

Dangoswch i’r plant 

• Sut i osod nwdls a llysiau ar y ddalen toes ffilo 

• Sut i rwygo’r coriander  

• Sut i rolio’r crempogau llysiau 

• Sut i frwsio’r toes ag olew llysiau  

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

• Defnyddio llwy i roi’r llysiau a’r nwdls ar y toes 

• Rhwygo’r coriander a’i sbrinclo ar yr uchod 

• Rholio’r crempogau llysiau (dim ots os nad ydynt yn berffaith!) 

• Brwsio’r toes ag olew llysiau  

• Rhoi eu crempog nhw ar y llestr pobi 

Sgiliau 

Defnyddio llwy gyda’r gymysgedd, rholio toes, brwsio ag olew, rhwygo, sbrinclo 

 

 

 

 

 

 

 

                  

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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 

Syniad Da! 

 Mae verimicell/nwdls reis fel arfer yn hawdd eu cael yn y rhan fwyaf o 

archfarchnadoedd mawr neu siopau Asiaidd. 

 Gallai’r plant hefyd dorri’r llysiau os oes gennych amser. Efallai y bydd angen eu torri 

eto ar ôl i’r plant wneud hyn. 

 Gallwch ddefnyddio’r rysáit hon i ddathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd. 

 Mae llawer o halen mewn saws soy felly peidiwch â defnyddio gormod ohono.  

 Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.  


