
Bara Banana 

Rysáit i: 1 dorth fechan (neu 10-12 myffin)  

 

Cynhwysion 

100g margarîn 

70g siwgr caster 

2 wy 

3 banana aeddfed 

100g blawd codi 

100g blawd cyflawn 

1 llwy de o sbeis cymysg 

 

Offer 

Tun torth, papur iro, llestr pobi, clorian, powlen gymysgu, llwy bren, powlen fechan, fforc, 

stwnsiwr tatws (dewisol), hidlydd, llwy de, rac oeri 

 

Sut i’w wneud 

 

1. Cynheswch y popty i 180ºC/Marc Nwy 4 ac irwch a leiniwch y tun torth.  

2. Yn y bowlen gymysgu, cymysgwch y margarîn a’r siwgr nes bod y gymysgedd yn ysgafn. 

3. Curwch yr wyau a’u hychwanegu i mewn fesul dipyn. 

4. Stwnsiwch y fanana gyda fforc neu'r stwnsiwr tatws a'u hychwanegu at y bowlen. 

5. Hidlwch y blawd a’r sbeis i’r gymysgedd a’u plygu i mewn nes eu bod wedi’u cyfuno. 

6.  Arllwyswch y gymysgedd i’r tun torth, ei roi ar lestr pobi a’i bobi am awr. 

7. Gadewch i’r dorth oeri ar rac cyn ei thorri’n 12 sleis i’w gweini. 

 

 

 

 

 

 

                    

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.   

 



Cyn dechrau: 

• Leiniwch y tun torth â phapur iro. 

• Cynheswch y popty ymlaen llaw 

Dangoswch i’r plant: 

• Sut i gymysgu cynhwysion sych mewn powlen 

• Sut i stwnsio banana gyda fforc neu stwnsiwr tatws  

• Sut i hidlo’r blawd  

• Sut i bwyso’r cynhwysion sych 

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

• Helpu i bwyso’r cynhwysion sych 

• Cymysgu’r cynhwysion 

• Stwnsio’r fanana 

• Hidlwch y blawd 

• Arllwyswch y gymysgedd yn y tun wedi’i leinio neu’r casys myffins 

• Ychwanegwch y cynhwysion i’r gymysgedd 

Sgiliau 

Cymysgu, arllwys, stwnsio, hidlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

{0><}100{>Syniad Da!<0} 

 {0><}0{>I arbed amser, gallwch ddefnyddio’r cymysgedd i wneud myffins.<0} 

{0><}0{>Arllwyswch i mewn i gasys papur mewn llestr myffins a’u coginio am 20-30 

munud.<0} 

 {0><}0{>Mae’r rysáit yn ddelfrydol i bwdin neu fel rhan o becyn cinio.<0} 

 {0><}0{>Mae’n ffordd wych o ddefnyddio bananas aeddfed.<0} 

http://www.google.co.uk/url?url=http://foodformyfamily.com/recipes/gingered-banana-bread&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_HIiVMfAJPOM7AaI8IDwCg&ved=0CDQQ9QEwDw&usg=AFQjCNGBd8HJmfdf1sx51-RW3Kw-uwJSMQ


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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 


