
Bara corbwmpen Pwylaidd 

Torth felys flasus sydd wedi’i gwneud â chorbwmpen 

Rysáit i: 1 dorth (neu 10 myffin) 

Cynhwysion  

100g o fara di-halen (neu farjarîn) 

60g siwgr  

2 wy 

1 llwy de o rinflas fanila 

2 gorbwmpen bach 

100g blawd codi 

100g blawd codi grawn cyflawn 

1 llwy de o soda bicarbonad  

2 lwy de o sinamwn 
 

Offer 

Tun torth 1kg, clorian, powlen gymysgu, llwy bren, powlen fechan, fforc, bwrdd torri, cyllell, 

gratiwr, hidlydd, llwy de 
 

Sut i’w wneud 

1. Cynheswch y popty i 180oC neu Marc Nwy 4 ymlaen llaw. Irwch a leiniwch (gyda dalen 

gwrth-saim) tun torth 1kg. 

2. Cymysgwch y menyn a’r siwgr nes bod y gymysgedd yn ysgafn. 

3. Curwch yr wyau a’u hychwanegu’n raddol, un ar y tro. 

4. Ychwanegwch y rhinflas fanila a’i gymysgu’n dda.  

5. Gratiwch y gorbwmpen a gwasgwch y dŵr allan. Plygwch hi i mewn i’r cymysgedd. 

6. Hidlwch y blawd, y bicarbonad a’r sinamwn i’r gymysgedd a’i blygu ynghyd. 

7. Arllwyswch y gymysgedd i’r tun torth a’i phobi am awr. 

8. Oerwch ar rac a’i dorri’n daflenni (tua 12).  

 

 

 

 

 

                    

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.  



Cyn dechrau: 

• Cynheswch y popty ymlaen llaw 

• Irwch a leiniwch y tun 

• Golchwch y corbwmpen 

Dangoswch i’r plant 

• Sut i bwyso’r cynhwysion  

• Sut i gracio’r wyau 

• Sut i guro’r wyau â fforc 

• Sut i dorri deupen y corbwmpenni gyda’r ‘bont’ 

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

• Helpu i bwyso'r blawd, y menyn a’r siwgr 

• Hidlo’r blawd 

• Ychwanegu’r cynhwysion yn y bowlen gymysgu 

• Rhoi’r sbeisys i mewn o’r llwy 

• Gratio’r corbwmpen 

• Cymysgu’r holl gynhwysion â’i gilydd 

• Arllwys y gymysgedd i’r tun torth. 

 

Sgiliau 

Hidlo, plygu, cymysgu, arllwys, sbrinclo a gratio 

 

 

 

 

 

 

 

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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 

Syniad Da! 

 I arbed amser, gallwch ddefnyddio’r cymysgedd i wneud myffins. Arllwyswch i mewn i 

gasys papur mewn llestr myffins a’u coginio am 20-30 munud. 

 Mae’r rysáit hon yn bwdin gwych â ffrwythau. 

 Mae’n hawdd tyfu corbwmpenni fel gweithgaredd i’r plant. 

 Rysáit wych ar gyfer trafod bwyd tramor. 


