
Cychod bach pupur 

Rysáit i: 4 plentyn (hanner pupur yr un) 

Cynhwysion 

2 bupur canolig (coch, gwyrdd, oren neu felyn) 

4 tomato bach 

1 fadarchen fawr 

1 llwy fwrdd o india corn 

2 llwy fwrdd o friwsion bara (dewisol) 

4 deilen basil  

1 llwy fwrdd o olew olewydd 

30g / 1½ owns o gaws gafr meddal neu gaws feta      

Pinsiad o bupur du mân (dewisol) 
 

Offer 

Llestr pobi, clorian, powlen gymysgu fechan, bwrdd torri, cyllell llysiau, llwy bwdin, llwy 

fwrdd, llwyau mesur, popty 

 
Sut i’w gwneud 
1. Cynheswch y popty i 190oC/375oF/Marc nwy 5. 

2. Gwasgwch goesyn y pupur â’ch bodiau fel ei fod yn disgyn y tu mewn i’r pupur. 

3. Rhwygwch (neu torrwch) y pupur yn ei hanner i greu ‘cychod’. Tynnwch y coesyn,  

yr hadau a’r bywyn (yr ymylon golau y tu mewn i’r pupur) 

4. Torrwch y tomatos yn chwarteri a’u rhoi yn y bowlen gymysgu. 

5. Torrwch (neu rhwygwch) y madarch yn ddarnau bach a’u hychwanegu at y bowlen  

    gymysgu, gyda’r india corn. 

6. Rhowch y briwsion bara (os oes gennych rai) drostynt a rhwygwch y dail bara i’r 

 bowlen. 

7. Ychwanegwch olew olewydd a phupur du (os yn ei ddefnyddio) a’u cymysgu’n dda. 

8. Rhannwch y llenwad rhwng y cychod pupur a gwasgarwch gaws drostynt. 

9. Rhowch nhw ar y llestr pobi wedi’i iro a phobwch am 15-20 munud nes bod y caws yn 

 frown euraidd. 

10. Gweinwch ar unwaith. 

 

 

                    



 

Cyn dechrau:  

• Cynheswch y popty ymlaen llaw 

• Golchwch y llysiau a’r perlysiau 

 

Dangoswch i’r plant 

• Sut mae pupur cyfan yn edrych cyn i rywun bopio’r coesyn y tu mewn i’r pupur â’i fodiau 

• Sut i rwygo’r pupur yn ei hanner a chrafu’r hadau a’u bywyn 

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

• Sut i dorri’r madarch a’r basil 

• Sut i ddefnyddio llwy i roi’r gymysgedd yn y cychod a gwasgaru’r caws drostynt 

 

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

• Rhwygo’r pupur yn ei hanner i greu dau ‘gwch’ a chrafu’r hadau a’u bywyn gyda’u dwylo 

• Torri’r tomatos bach yn haneri gyda’r ‘bont’  

• Rhwygo’r fadarchen yn ddarnau bach 

• Ychwanegu’r india corn a’r briwsion bara (os yn eu defnyddio)  

• Rhwygo’r dail basil  

• Helpu i fesur yr olew olewydd mewn llwyau mesur  

• Defnyddio llwy i roi’r gymysgedd yn y cychod  

• Gwasgaru’r caws drostynt  

 

Sgiliau: 

Rhwygo, torri, sbrinclo, mesur â llwyau, gwasgaru caws 

 

 

 

 

 

 

 

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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 

Syniad Da! 

 Gallent gael eu cysylltu â stori neu thema (y môr/traeth/gwyliau) 

 Gwnewch ‘hwyliau’ bach gyda ffyn coctel a phapur (tynnwch nhw cyn eu gweini) 

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


