
Sgons Perlysieuog 

Rysáit i: 8 sgonsen 

Cynhwysion 

 

200g blawd codi  
50g menyn neu farjarîn  
150ml llaeth   
2 lwy fwrdd o bersli ffres  
½ llwy fwrdd o deim neu rosmari ffres (dewisol) 
 

Offer 

Llestr pobi, clorian, hidlydd, powlen gymysgu, cyllell bwrdd, jwg mesur, llwy bwrdd, 

rholbren (dewisol), torwyr toes  
 

Sut i’w wneud 

 

1. Cynheswch y popty i 220oC/Marc Nwy 8. Rhowch ychydig o flawd dros y llestr pobi.  
2. Hidlwch y blawd i bowlen fawr. Rhwbiwch y menyn i mewn nes bydd y gymysgedd yn 

edrych fel briwsion bara. Rhwygwch y perlysiau a’u hychwanegu at y bowlen.  

3. Gwnewch dwll mawr yn y blawd. Ychwanegwch 6-8 llwy fwrdd o laeth a chymysgu’r 
cyfan gyda chyllell bwrdd i greu toes ysgafn. Ychwanegwch fwy o laeth os oes angen.   

4. Ar arwyneb â blawd arno, gweithiwch y toes yn ysgafn nes ei fod yn llyfn. Rholiwch neu 
wasgwch y toes yn 2.5cm o drwch a’i dorri’n siapiau â thorrwr toes bach. Casglwch y 
darnau ynghyd a thorrwch nhw’n fwy o sgons.  

5. Pobwch y sgons ar silff uchaf y popty am 15-20 munud nes eu bod wedi codi ac yn 
frown.  

6. Gadewch iddynt oeri ar rac a’u gweini’n gynnes.  
 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.     

 



                    

Cyn dechrau: 

• Cynheswch y popty ymlaen llaw 

• Rhowch ychydig o flawd dros y llestr pobi. 

 

Dangoswch i’r plant 

• Sut i bwyso’r blawd, y menyn a’r llaeth 

• Sut i rwbio’r blawd a’r menyn gyda’i gilydd 

• Sut i roi blawd dros yr arwyneb gwaith yn barod i rolio/gwasgu’r toes 

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

• Pwyso’r cynhwysion 

• Hidlo’r blawd i’r bowlen gymysgu 

• Rhwbio’r blawd a’r menyn gyda’i gilydd  

• Gweithio’r toes (yn ysgafn) 

• Rhwygo’r perlysiau. 

• Gwneud y toes yn wastad â’u dwylo yn barod i’w dorri 

• Torri’r toes yn siapiau gyda’r torwyr 

Sgiliau 

Cymysgu, rhwygo, torri siapiau, gweithio a gwasgu toes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syniad Da! 

 Gadewch i’r plant arogli a chyffwrdd â’r perlysiau ffres. 

 Gallwch ddefnyddio perlysiau sy’n cael eu tyfu mewn potiau neu yn yr ardd yn y rysáit 

hon. 

 Gallwch baratoi toes ymlaen llaw, rhag ofn nad yw toes y plant yn gweithio. 

 Gallech ddefnyddio torwyr siapiau gwahanol i themâu gwahanol e.e. calonnau i 

Santes Dwynwen, sgwariau a thrionglau i drafod siapiau. 



 

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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 


