
 Myffins Ffrwythau Ffantastig 

Rysáit ar gyfer: 6 myffin mawr neu 12 myffin maint canolig 

 

Cynhwysion 

75g blawd codi                                                               

75g blawd codi cyflawn 

50g siwgr mân 

75g o ffrwythau meddal ffres neu wedi'i rewi (e.e. mafon, 

llus, neu fanana wedi'i stwnsio)  

1 wy, wedi’i churo 

75ml llaeth 

75ml olew olewydd 
 

Cyfarpar 

Clorian, powlen cymysgu, llwy bren, jwg mesur, fforc, 2 lwy de, sbatwla, hambwrdd myffins, 

casiau myffins 

 

Sut i’w wneud 

1. Cynheswch y popty o flaen llaw i 190 / 375 / Marc Nwy 5.   

2. Rhowch y casiau myffins i mewn i’r tun myffins. 

3. Mewn powlen, cymysgwch y blawd codi, y blawd codi cyfan siwgr gyda’r ffrwythau. 

4. Mewn jwg, curwch yr wy gyda’r llaeth a’r olew. 

5. Arllwyswch y cynhwysion hylifog ar y cynhwysion sych a chymysgu nes eu bod wedi 

cyfuno. 

6. Gan ddefnyddio’r llwyau te, llenwch bob cas myffins dri chwarter yn llawn. Defnyddiwch 

y sbatwla i grafu i lawr ochrau'r bowlen.  

7. Pobwch am 15-20 munud nes bod y myffins yn frown golau ac yn sboncio'n ôl wrth i chi 

gyffwrdd â nhw. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth am Alergenau  

Gwiriwch eich cynhwysion er mwyn gweld alergenau posibl.  

 

 



                    

Cyn i chi ddechrau:  

• Cynheswch y ffwrn o flaen llaw 

• Golchwch y ffrwythau meddal 

                                                                                          

Dangoswch i’r plant: 

• Sut mae’r ddau flawd gwahanol yn edrych ac yn teimlo 

• Sut i bwyso’r cynhwysion  

• Sut i stwnsio banana (os ydych yn ei ddefnyddio) 

• Sut i gymysgu’r cynhwysion a chwisgo'r llaeth, yr wy a'r olew 

• Sut i lenwi’r casiau myffins 

 

Beth all y plant ei wneud (gyda chymorth oedolyn): 

• Trefnu’r casiau myffins yn y tun 

• Pwyso’r cynhwysion  

• Stwnsio’r fanana gyda fforc (os ydych yn ei defnyddio un) 

• Cymysgu’r cynhwysion gyda llwy  

• Chwisgo’r cymysgedd llaeth/wy/olew gyda fforc 

• Arllwys yr hylif i mewn i’r cymysgedd sych 

• Helpu i roi’r cymysgedd i mewn i’r casiau myffins gyda llwy 

 

Sgiliau: 

Pwyso, stwnsio, cymysgu, arllwys, chwisgo   

 

 

 

 

 

 

Darparwyd y rysáit gan Dîm Dieteteg Dechrau’n Deg  Caerdydd.   

Awgrymiadau Gorau 

 Gadewch i’r plant roi cynnig ar y ffrwythau gwahanol adeg byrbryd, neu fel sesiwn 

blasu, ac wedyn dewsiwch y ffrwyth mwyaf poblogaidd er mwyn ei roi yn y myffins  

 Anfonwch y rysait adref i rieni fel syniad am bobi iachach. 

 Gan nad yw bwydydd llawn siwgr yn dda ar gyfer dannedd plant, y peth gorau fyddai 

eu rhoi ar ddiwedd pryd o fwyd. 


