
Cefndir
Ydych chi wedi cael y maint beunyddiol argymelledig o fitamin C?  
Os gofynnwch y cwestiwn hwnnw i’r rhan fwyaf o bobl, byddant yn 
dweud wrthych eu bod wedi yfed eu sudd oren neu wedi llyncu eu 
tabled fitamin C. Ni fyddant, siŵr o fod, yn dweud wrthych eu bod 
wedi bwyta eu tatws a’u brocoli! Mae fitamin C, sy’n cael ei alw’n asid 
asgorbig hefyd, yn asiant gweithredol yn fiolegol sydd ar gael mewn 
llawer o ffrwythau a llysiau. Mae’n debyg mai ffrwythau citrws yw’r 
mwyaf adnabyddus o’r rhain, ond mae ffynonellau fitamin C sylweddol 
ac arwyddocaol eraill ar gael hefyd. 

Bydd y celloedd yn defnyddio rhai fitaminau i alluogi adweithiau 
cemegol i ddigwydd. Heb y fitaminau hyn, bydd adweithiau cemegol  
y gell yn arafu a bydd hyn yn effeithio ar yr organeb gyfan. 

Un o swyddogaethau pwysig fitamin C yw cynnal colagen – protein 
sy’n angenrheidiol ar gyfer ffurfio’r meinwe cysylltiol yn y croen, 
gewynnau ac esgyrn. Bydd fitamin C yn helpu i ffurfio meinwe 
cysylltiol wrth i glwyfau wella ac yn y broses o dyfu ac atgyweirio 
meinweoedd. 

Ni all y corff dynol gynhyrchu neu storio cyflenwadau mawr o fitamin 
C. Felly mae’n hanfodol ei gymryd i mewn yn aml.  

Yn y gweithgaredd hwn, byddwch yn mesur ac yn cymharu faint o 
fitamin C sydd mewn amrywiaeth o samplau bwyd. 

•  

• Cymysgydd 

• DCPIP

•  Hydoddiant fitamin  

C (asid asgorbig)

• Diferyddion

•  Chwistrelli / silindrau 

mesur 10cm3 

• Tiwbiau profi 

• Rhesel 

•  Suddion ffrwythau neu 

ffrwythau / llysiau y 

gellir eu hylifo 

Defnyddiau 
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Dull
 Dewiswch 4 sudd ffrwythau / llysiau i’w profi.

  Gan ddefnyddio chwistrell / silindr mesur, rhowch 2cm3 DCPIP 
ym mhob un o’r tiwbiau profi.

  Tynnwch rywfaint o’r hydoddiant fitamin C i mewn i’r diferydd 
ac ychwanegwch yr hydoddiant bob yn ddiferyn i’r tiwb cyntaf 
sy’n cynnwys DCPIP. Dylech ysgwyd y tiwb bob tro y byddwch 
yn ychwanegu diferyn a chyfrif nifer y diferion y byddwch yn eu 
hychwanegu. 

  Parhewch i ychwanegu’r diferion nes i’r lliw glas ddiflannu ac i’r 
DCPIP fynd yn ddi-liw. Nodwch faint o ddiferion rydych wedi’u 
hychwanegu. 

  Gwnewch y prawf uchod eto gan ychwanegu un o’r suddion 
ffrwythau/ llysiau yn hytrach na’r hydoddiant fitamin C i diwb 2. 
Dylai’r DCPIP golli ei liw glas ond erbyn diwedd y prawf efallai y 
bydd yr un lliw â’r sudd yn hytrach nag yn ddi-liw. 

  Gwnewch yr un arbrawf gyda phob un o’r ffrwythau/ llysiau 
eraill. Noder: Cofiwch rinsio’ch diferydd rhwng pob prawf a 
defnyddio tiwbiau glân ar gyfer pob treial! 

  Profwch bob sudd dair gwaith a chyfrifwch nifer gyfartalog y 
diferion sydd eu hangen i gael newid y DCPIP

 Plotiwch eich canlyniadau ar graff bar.

Trafodaeth
• Ym mha sudd roedd y mwyaf / lleiaf o fitamin C?

•  Sut gallech gyfrifo faint oedd crynodiad y fitamin C ym mhob sudd a 
brofwyd gennych? 

Estyniad
•  Sut gallech gymharu effaith amodau storio ar faint o fitamin C sydd 

mewn sudd oren?  

•  Gwnewch ddadansoddiad o’r gost er mwyn darganfod pa sudd yw’r 
un mwyaf rhadus, yn seiliedig ar faint o fitamin C sydd ynddo. 
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