
Syniadau Pizza  

Defnyddiwch y rysáit Toes Bara i greu’r pizzas canlynol:   
 
(1) Syniadau ar gyfer topins pizza  
 
Piwrî tomato neu passata (tomatos wedi’u hidlo) yn aml yw’r cynhwysyn cyntaf i’w roi ar y 
pizza, ac yna’r topins eraill. Gallech roi: 

- Cig / pysgod – ham, tiwna, cyw iâr wedi’i goginio 
- Llysiau / ffrwythau gwahanol - tomatos, madarch, pupurau, winwnsyn/shibwns, india 

corn, pinafal, sbigoglys 
- Perlysiau gwahanol – basil, oregano, perlysiau cymysg  
- Cynnyrch llaeth – ychydig o gawsiau gwahanol (e.e. cheddar, edam, mozzarella, ffeta) 

 
Syniad Da! Hefyd, rhowch y Saws Tomato Stwsh fel topin. 
 
(2) Pizzas o bob siâp 
 
Yn dibynnu ar y thema, gwnewch pizza o bob siâp e.e. 
 
- Thema ‘siapiau’ – defnyddiwch y torwyr toes i greu sgwariau, trionglau, sêr ac ati. 
 
- ‘Dod i dy adnabod’ / ‘Emosiynau’ – ystyriwch y syniad o ystumiau / emosiynau gwahanol 
drwy ddefnyddio topins i wneud wynebau ar y pizzas  
 
- Calan Gaeaf – gwnewch pizzas pry cop gan ddefnyddio toes i wneud wyth coes y pry cop. 
Defnyddiwch y topins i greu wyneb y pry cop. Neu torrwch y toes yn siapiau Calan Gaeaf 
eraill a defnyddiwch dopins i ychwanegu manylder e.e. pwmpen, het gwrach  
 

 
 

                  



- Nadolig - gwnewch pizza Nadoligaidd: 
- Torrwch y toes yn sgwariau gyda thorwyr toes (neu torrwch gyda chyllell bwrdd).  
  (Cadwch rywfaint o does dros ben)  
- Ychwanegwch dopins Nadoligaidd e.e. twrci wedi’i goginio, llugaeron ffres/wedi’u 
rhewi (a  
  llysiau a chaws) 
- Defnyddiwch eich dwylo i rolio 2 stribed o does dros ben.  Rhowch nhw ar ffurf 
croes ar dop  
  y pizza (i greu'r rhuban ar anrheg Nadolig)   
- Pobwch ar 220oC / 425oF / Marc nwy 7 am 10-15 munud nes ei fod yn frown euraidd 

 
                                    

Siapiau pizza Nadoligaidd 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 

Syniad Da! 

 Rhowch bob math o dopins i’r plant ddewis ohonynt i’w hannog i fod yn annibynnol. 

 Mae hon yn rysáit wych i annog plant i fwyta ffrwythau a llysiau gwahanol. 

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.  

 


