
Crymbl Afal Anhygoel 
 
Rysáit i: 1 crymbl mawr neu 2 grymbl bach                             

 
Cynhwysion                              
4 afal 
1 lle de o sinamon (dewisol) 
75g margarîn 
150g blawd plaen 
60g siwgr caster 
75g ceirch 
 

Offer 
Bwrdd torri, cyllell, pliciwr, llestr pobi, llwy fwrdd, llwy de, clorian, powlen gymysgu, llwy 
bren, llwy de a fforc 
 

Sut i’w goginio 
1. Cynheswch y popty i 180°C/Marc nwy 4 ymlaen llaw. 
2. Golchwch, pliciwch a thynnwch gorun yr afalau ac yna’u torri’n ddarnau tenau a’u rhoi 

ar lestr pobi.  
3. Rhowch 1 llwy fwrdd o siwgr dros yr afalau. 
4. Mewn powlen, rhwbiwch y margarîn a’r blawd ynghyd gyda blaenau’ch bysedd nes bod 

y cymysgedd yn edrych fel briwsion bara. 
5. Ychwanegwch weddill y siwgr, y ceirch a’r sinamon (dewisol) i’r cymysgedd blawd a’i 

chymysgu'n dda. 
6. Rhowch y gymysgedd crymbl yn wastad dros y ffrwythau. 
7. Rhowch y crymbl yn y popty am 30-40 munud nes ei fod yn frown euraidd. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

                    

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.   
 



Cyn dechrau 

• Cynheswch y popty ymlaen llaw 

• Pliciwch yr afalau, tynnu’r corun a’u torri’n ddarnau mawr  

• Pwyswch y margarîn 

 

Dangoswch i’r plant 

• Sut i dorri’r afal yn ddarnau mân gyda’r ‘bont’  

• Sut i bwyso’r cynhwysion sych gyda chwpanau mesur neu lwyau  

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

 

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

• Torri’r afalau’n ddarnau llai.   

• Rhoi cynnig ar bwyso’r cynhwysion sych gyda chwpanau mesur/llwyau  

• Rhwbio’r margarîn a’r blawd gyda’i gilydd i wneud y topin crymbl 

• Llwyo’r gymysgedd crymbl dros y ffrwythau  

Sgiliau 
Cymysgu, rhwbio, pwyso, torri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynhyrchwyd gan Gynllun Cyn Ysgol Iach a Chynaliadwy Caerdydd a Thîm Dieteteg Dechrau'n Deg 
Caerdydd, Rhagfyr 2014. 

Syniad Da! 

 Mae ffrwythau eraill fel eirin gwlanog, eirin, rhiwbob, mwyar duon neu gymysgedd 
ohonynt yn dda mewn crymbl hefyd. Gallai’r plant ddewis beth hoffen nhw ei gael yn 
y crymbl. 

 Mae ffrwythau tymhorol yn rhatach. Mae ffrwythau wedi’u rhewi yn iawn hefyd. 
 Ceisiwch ychwanegu llwy fwrdd o ffrwythau sych fel syltanas at yr afalau hefyd. 


