
Toes bara 

Rysáit i: 6 rhôl fara, 12 ffon fara, neu 1 pitsa mawr/4 pitsa llai 
 

Cynhwysion 
225g blawd plaen (a mwy i weithio’r toes) 
Pecyn 7g o furum sych ‘easy-bake’ (mân iawn) 
1 llwy fwrdd o olew olewydd 
150ml dŵr cynnes (nid poeth)  
(+ topins i’r pitsa - gweler y rysáit, ‘Syniadau Pitsa') 
 

Offer 

Hidlydd, powlen gymysgu, jwg mesur, clorian, cyllell bwrdd, llwy fwrdd, llwy bren, sgeintydd 

blawd (dewisol), rholbren (dewisol i bitsa), llestr pobi, popty 
 

Sut i’w wneud 
1. Cynheswch y popty i 220°C/ 425oF / Marc Nwy 7 ymlaen llaw. 
2. Hidlwch y blawd i’r bowlen gymysgu a’i gymysgu â’r burum.  
3. Crëwch ‘dwll’ yng nghanol y bowlen ac arllwyswch yr olew i mewn. Yna ychwanegwch y 

dŵr cynnes yn raddol a’i gymysgu â llwy bren i greu toes meddal, ychydig yn ludiog.  
4. Rhowch ychydig o flawd ar y bwrdd gwaith ac ar eich dwylo, a gweithiwch y toes am o 

leiaf 5 munud nes ffurfio toes meddal, hyblyg heb lympiau ynddo. 
 

I wneud rholiau 
1. Gyda chyllell (neu’ch dwylo), rhannwch y toes yn 6 darn cyfartal a gweithiwch bob un i 

ffurfio rhôl fara gron. 
2. Rhowch y rholiau ar lestr pobi â blawd arno a’u gadael mewn lle cynnes am tua 30 

munud i godi nes eu bod yn ddwbl eu maint gwreiddiol. 
3. Rhowch nhw yn y popty am 15-20 munud nes eu bod yn frown euraidd. Ar ôl ei goginio, 

bydd y rholiau’n swnio’n wag pan fyddwch yn cnocio oddi tanynt. 
 

I wneud ffyn bara 
1. Gyda chyllell (neu’ch dwylo), rhannwch y toes yn 12 darn a defnyddiwch gledrau’ch 

dwylo i rolio’r toes yn siapiau ffyn. 
2. Rhowch y ffyn ar lestr pobi â blawd arno a’u gadael mewn lle cynnes am tua 15 munud i 

godi mymryn.  
3. Rhowch nhw yn y popty am 10-15 munud nes eu bod yn frown euraidd. 
 

I greu'r gwaelod pitsas 
1. I wneud pitsas unigol, rhannwch yn 4 rhan, neu cadwch nhw’n gyfan am un pitsa mawr. 
2. Naill ai rholiwch â rholbren, neu gwasgwch â blaenau’ch bysedd i greu cylchoedd sydd 

tua 5mm o drwch. 
3. Rhowch nhw ar lestr pobi â blawd arno, ac ychwanegwch y topins (gweler y rysáit, 

‘Syniadau Pitsa’). 
4. Rhowch nhw yn y popty am 10-15 munud nes eu bod yn frown euraidd. 



                  

Cyn dechrau:  

• Cynheswch y popty ymlaen llaw 
 

Dangoswch i’r plant  

• Sut i bwyso’r cynhwysion  

• Sut i hidlo’r blawd 

• Sut i greu ‘twll’ yn y blawd ac arllwys yr olew ynddo 

• Sut i arllwys y dŵr i mewn yn araf a’i gymysgu â’r llwy bren 

• Sut i weithio’r toes 

• Sut i siapio’r toes 
 

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

• Helpu i bwyso’r cynhwysion  

• Hidlo’r blawd i’r bowlen gymysgu 

• Arllwys yr olew a’r dŵr ar y blawd 

• Cymysgu’r toes â llwy 

• Helpu i weithio’r toes 

• Rhannu a siapio’r toes 

• Sifftio blawd ar y bwrdd gwaith 

• Rholi’r toes / gwasgu â blaenau’r bysedd 

 

Sgiliau 

Pwyso, hidlo, arllwys, cymysgu, gweithio toes, siapio/rholio toes, gwasgu â blaenau’r 

bysedd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syniad Da! 

 Ystyriwch baratoi toes ymlaen llaw rhag ofn nad yw un y plant yn codi’n dda 

 Ceisiwch ychwanegu perlysiau cymysg i’r toes i greu mwy o flas 

 Gweler y rysáit ‘Syniadau Pitsa’ am awgrymiadau ar dopins a chysylltiadau â themâu 

 Anfonwch does â’r rysáit gartref i’r rhieni/gofalwyr fel y gall y teulu bobi rhywfaint 

gartref 

 Ar ôl gweithio’r toes, gallwch ei rewi am hyd at 3 mis  

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.  

 



 

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

Caerdydd, Rhagfyr 2014.] 


