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Byddwch angen
 — Clip 21 (4'25") 

 — Clip 22 (3'27") 

 — Prawf blasu

 –  Dau far mawr o siocled llaeth brand o ansawdd 
da gyda digon o ddarnau i bob myfyriwr gael 
darn o bob bar

 — Gweithgaredd pwynt toddi

 –  Taflen waith a thabl gwybodaeth am strwythur 
crisialau (tud. 32 a 33)

 –  Dau far mawr o siocled llaeth brand o ansawdd 
da 

 –  Thermomedrau neu gofnodwyr data gyda 
stilwyr tymheredd 

 –  Amseryddion neu stopwatsis

 –  Dŵr poeth (tua 50°C) 

 –  Biceri/tiwbiau berwi

Nodiadau i’r technegydd
 — Mae bariau mawr o siocled brand o ansawdd da 
sydd wedi’u selio mewn ffoil plastig yn gweithio’n 
dda. Gosodwch un bar mawr mewn lle cynnes 
i’w doddi heb godi ei dymheredd dros 50°C.  
Ar ôl iddo doddi, rhowch y bar mewn oergell  
i’w ail-rewi’n a’i storio ar dymheredd ystafell  
nes y wers.

 — Bydd angen tua’r un faint o siocled ar gyfer y 
profion pwynt toddi. Unwaith eto, dylech doddi 
un bar a’i ail-rewi cyn y wers ar gyfer y prawf 
blasu.

 — Bydd angen llawer o ddŵr poeth ar wres o 50°C 
ar gyfer toddi’r siocled.

Grisialau a  
siocled

Gwers 8 

Addas i rai: 11–16 oed

Cysylltiadau â’r cwricwlwm a dysgu:
Cemeg coginio, deunyddiau cyfansawdd, 
newid cyflwr, gwres cudd

Amcanion dysgu:
—  Disgrifiwch doddi a rhewi yn nhermau 

endothermig ac ecsothermig.

—  Disgrifiwch strwythur siocled fel matrics 
cyfansawdd o risialau wedi’u trefnu mewn 
menyn coco. 

—  Eglurwch sut mae microstrwythur 
deunydd (menyn coco yn yr achos hwn) 
yn gallu effeithio ar ei nodweddion.

Iechyd a diogelwch
 — Cyfrifoldeb yr athro sy’n arwain y wers yw 
cynnal asesiad risg llawn a chanfod a oes gan 
unrhyw fyfyriwr alergedd i gynnyrch llaeth.

 — Gallai fod yn well cynnal y prawf blasu mewn 
ystafell ddosbarth yn hytrach na mewn labordy 
er mwyn osgoi dryswch ynghylch rheolau’r 
labordy. Ni ddylai’r myfyrwyr fwyta’r siocled yn 
ystod yr ail weithgaredd am fod risg posibl o 
halogiad oddi ar gyfarpar y labordy.
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Beth am archwilio ymhellach?
Gofynnwch i’r myfyrwyr wneud gwaith ymchwil ar-lein i weld a allant ddarganfod yn union sut mae siocled 
yn cael ei wneud.

Gweithgaredd agoriadol
1. Rhannwch ddau ddarn o siocled llaeth sy’n sownd 

wrth ei gilydd i bob pâr o fyfyrwyr. Gofynnwch 
iddynt dorri’r siocled yn ei hanner ac archwilio pa 
mor frau yw’r siocled.

2. Gwyliwch Glip 21 lle mae Mark yn trafod strwythur a 
chynhwysion siocled a beth sy’n digwydd pan 
mae’n toddi ar eich tafod.

3. Gofynnwch i’r myfyrwyr gyflawni’r prawf blasu yr un 
pryd â’r gynulleidfa yn y clip fideo. Edrychwch i weld 
a yw’r myfyrwyr yn canfod gostyngiad mewn 
tymheredd ar eu tafod wrth i’r siocled doddi.

4. Ar ôl yfed ychydig o ddŵr, ailadroddwch gam 1 gan 
ddefnyddio siocled wedi’i doddi a’i ail-rewi’n gyflym 
(gweler Nodiadau i’r Technegydd). Mae’r siocled yn 
debyg o fod yn llai brau.

5. Gofynnwch i’r myfyrwyr ailadrodd y prawf blasu gan 
ddefnyddio’r siocled wedi’i ail-rewi. Dylai’r ansawdd 
fod yn wahanol a’r effaith oeri’n llai amlwg. Gallai’r 
blas fod yn wahanol hefyd.

Gweithgareddau datblygu
6. Gwyliwch Glip 22 sy’n adolygu strwythur 

cyfansawdd siocled. Cynhwysyn allweddol yw 
menyn coco, sy’n dod mewn chwe strwythur grisial.

7. Dangoswch y tabl gwybodaeth am strwythur 
grisialau i’r myfyrwyr. Eglurwch mai Ffurf V sydd â’r 
blas a’r ansawdd gorau, ond pan fo’r siocled yn 
toddi ac yn oeri wedyn, gall strwythur ei risialau 
newid yn strwythurau eraill.

8. Gofynnwch i’r myfyrwyr ddilyn y dull ar y daflen 
waith Grisialau a siocled i archwilio pwyntiau toddi 
a chromliniau oeri dau sampl o siocled, gydag un 
ohonynt wedi’i doddi a’i ail-rewi. Dylai’r darn 
gwastad yn eu cromlin oeri, ynghyd â’u harsylwadau 
o’r siocled yn oeri, eu helpu i nodi’r pwynt toddi. 
Gallai cyffwrdd arwyneb y siocled â phrennyn neu 
nodwydd fowntiedig eu helpu i weld a yw wedi troi 
nôl yn solid.

Myfyrio ac adolygu
 — Adolygwch ganlyniadau arbrawf gwahanol grwpiau 
o fyfyrwyr. A oes digon o dystiolaeth i nodi pa 
strwythur grisialau menyn coco allai fod yn 
bresennol yn y ddau sampl siocled?

 — Mae peth amrywioldeb yn gallu effeithio ar 
ganlyniadau’r arbrawf hwn, yn rhannol yn sgil 
tymereddau ystafell gwahanol a gwahanol 
gyfansoddion siocled. Mae’n debyg y bydd gan 
sampl cyffredin o siocled bwynt toddi rhwng 33 a 
35°C, sy’n awgrymu ei fod yn cynnwys Ffurf V. 
Mae’r sampl a gafodd ei doddi a’i ail-rewi yn debyg 
o gynnwys Ffurf II neu Ffurf III ac o ganlyniad, bydd 
iddo bwynt toddi is fel arfer.

Gwers 8

Uchod: Bar mawr o siocled llaeth brand o ansawdd da mewn ffoil 
plastig.



Mater o Faint: Pecyn Athrawon | Pam mai siocled, nid awyrennau jet, sy’n toddi32 BBC Learning

Grisialau a siocled

Gwers 8: Taflen waith

Iechyd a diogelwch
Mae’n bwysig eich bod yn dilyn cyfarwyddiadau eich athro ynglŷn 
â phryd sy’n iawn i chi fwyta siocled a phryd na ddylech ei fwyta. 
Cofiwch fod sylweddau gwenwynig yn cael eu defnyddio gyda 
chyfarpar labordy’n aml ac felly byddai’n hawdd iawn i’r siocled 
sy’n cael ei ddefnyddio yn yr arbrawf hwn gael ei halogi.

Byddwch angen
 — Bicer 250cm3 

 — 200cm3 o ddŵr poeth

 — Un neu ddau ddarn o siocled

 — Thermomedr

 — Tiwb berwi

 — Stopwats/amserydd

Dull
1. Dewiswch ficer 250cm3 a llenwch ef â thua 200cm3 o ddŵr ar 

wres o 50°C.

2. Gosodwch un neu ddau ddarn o siocled llaeth, wedi’i dorri’n ddarnau 
bach, mewn tiwb berwi.

3. Gosodwch thermomedr yn y tiwb berwi gyda’r darnau siocled. 
Cofnodwch dymheredd yr aer a’r siocled yn y tiwb berwi.

4. Gosodwch y tiwb berwi yn y bicer o ddŵr poeth a chofnodwch y 
tymheredd yn y tiwb berwi bob 30 eiliad. Cofnodwch eich arsylwadau 
yn y tabl canlyniadau i weld ar ba dymheredd y mae’r siocled yn toddi. 
Yn ofalus, symudwch y thermomedr o ochr i ochr yn y tiwb berwi bob 
30 eiliad weld a yw’r siocled wedi toddi.

5. Un funud wedi i’r siocled doddi, tynnwch y tiwb berwi o’r dŵr poeth. 
Daliwch ati i gofnodi’r tymheredd am yr ychydig funudau nesaf wrth i’r 
siocled oeri nôl i dymheredd ystafell.

6. Yn ofalus, glanhewch eich thermomedr ac ailadroddwch yr arbrawf  
gan ddefnyddio tiwb berwi glân a darnau o siocled sydd wedi’u toddi 
a’u hailrewi.
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Grisialau a siocled

Gwers 8: Taflen waith

Canlyniadau
Cofnodwch eich data mewn tabl fel hwn

Siocled normal Siocled wedi’i doddi a’i ail-rewi

Amser (munudau 
ac eiliadau)

Tymheredd y tu 
mewn i’r tiwb berwi 
(ºC)

Arsylwadau Tymheredd y tu 
mewn i’r tiwb berwi 
(ºC)

Arsylwadau

00:00

00:30

01:00

01:30

02:00

02:30

Pwynt toddi’r siocled normal oedd: ºC

Pwynt toddi’r siocled a oedd wedi’i doddi a’i ail-rewi oedd: ºC

Defnyddiwch y tabl strwythur grisialau isod i nodi’r strwythur grisial sy’n fwyaf tebygol o fod yn bresennol ym mhob 
un o’r samplau siocled.

Strwythur grisial Amodau sydd eu hangen i wneud y strwythur grisial Pwynt toddi (ºC)

Ffurf I Oeri siocled toddedig yn gyflym 17.3

Ffurf II Oeri’r siocled toddedig ar 2oC 23.3

Ffurf III
Ymsolido’r siocled toddedig ar 5–10oC  
neu storio Ffurf II ar 5–10oC

25.5

Ffurf IV
Ymsolido’r siocled toddedig ar 16–21oC  
neu storio Ffurf III ar 16–21oC

27.3

Ffurf V
Ymsolido’r siocled toddedig gan ei droi (proses 
arbennig o’r enw ‘tymheru’)

33.8

Ffurf VI Storio Ffurf V am bedwar mis ar dymheredd ystafell 36.3

Tabl gwybodaeth am strwythur grisialau
Mae’r tabl isod yn cynnwys peth gwybodaeth am y chwe ffurf o fenyn coco. Ffurf V yw’r orau ar gyfer siocled o 
ansawdd da gan mai dyma’r ffurf sydd â’r blas a’r ansawdd gorau.




