
Peli Ffa 

Rysáit i: 4 pelen 

Cynhwysion 

1 llwy fwrdd o olew llysiau  

Tun 400g o ffa cymysg (240g ar ôl ei ddraenio) 

1 clof garlleg  

1 shibwnsyn 

Llond llaw o goriander ffres 

½ lle de o bowdr cyri nad yw’n rhy boeth 

½ llwy de o gwmin sych 

1 llwy de o flawd plaen  

(I weini (dewisol): pocedi pitta a salad)  
 
Offer 

Llestr pobi, brws toes, agorwr tuniau, colandr, fforc, bag bwyd plastig, rholbren, powlen 
gymysgu, gwasgwr garlleg, jwg blastig, siswrn bach, llwy de/llwyau mesur, sleisiwr pysgod, 
popty 
 
Sut i’w wneud 
1. Cynheswch y popty i 190oC/375oF/Marc Nwy 5 ymlaen llaw, ac irwch y llestr pobi ag   

olew llysiau.  

2. Draeniwch y ffa gyda’r colandr a rinsiwch gyda dŵr oer o’r tap.  

3. Stwnsiwch y ffa mewn bag bwyd plastig a’u rholio â rholbren.  

  Rhowch y cyfan yn y bowlen gymysgu. 

4. Pliciwch a gwasgwch y clof garlleg yn y bowlen. 

5. Gan ddefnyddio’r siswrn, torrwch ddeupen y shibwnsyn thynnu’r croen allanol.  

Yna torrwch e gyda siswrn a’i roi yn y gymysgedd ffa. 

6. Rhowch y coriander yn y jwg a thorrwch yn ddarnau bach gyda’r siswrn (neu ei 

rwygo). 

7. Ychwanegwch y coriander, cwmin, powdr cyri a’r blawd plaen i’r ffa a’u cymysgu  

gyda fforc. 

8. Gwasgwch y gymysgedd gyda’i gilydd â’ch dwylo. Rhannwch yn 4 dogn cyfartal a’u  

siapio’n beli. 

9. Rhowch nhw ar y llestr pobi a’u brwsio ag ychydig yn fwy o olew. 

10. Pobwch am 12-15 munud, a’u gadael i oeri am 5 munud cyn eu bwyta. 

                    



 

Cyn dechrau: 

• Cynheswch y popty ymlaen llaw 

• Golchwch y shibwnsyn a’r coriandr 

• Pliciwch a gwasgwch y garlleg 

 

Dangoswch i’r plant 

• Sut i wasgu’r ffa â rholbren 

• Sut i dorri’r shibwns 

• Sut i dorri neu rwygo’r coriandr 

• Sut i greu peli o’r gymysgedd   

 

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

• Brwsio’r llestr pobi ag olew 

• Draenio a stwnsio’r ffa  

• Torri’r shibwns 

• Torri/rhwygo'r coriandr 

• Rhoi'r cwmin, powdr cyri a’r blawd i’r gymysgedd ffa 

• Gwasgu’r gymysgedd â’i gilydd i greu peli 

• Brwsiwch y peli ag olew 

Sgiliau: 

Olew brwsio, stwnsio, torri/rhwygo, sbrinclo, siapio â dwylo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syniad Da! 
 Dewiswch tun ffa heb halen ychwanegol ynddo 

 Ceisiwch wneud ‘dip Raita’ neu ‘Salsa Mango’ a’u gweini â’i gilydd! 

 Gallan fod yn beli troed i’w cysylltu â thema neu ddigwyddiad (e.e. chwaraeon, 

Cwpan y Byd) 

 Anfonwch y rysáit adref i annog teuluoedd i’w gwneud eu hunain Gweinwch gyda reis 

neu lysiau i greu pryd blasus. 

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.  

 



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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 


