
Pwrpas Coginio a Rhannu yw dod at eich g i lydd drwy 
fwyd a’r ffordd orau o wneud hynny yw drwy rannu bwyd 
fel talp iau tatws gyda’r chroen arnynt a d ip iau. Y dewis 
perffaith ar gyfer d igwyddiad ar ôl ysgol, noson ffi lm neu 
dd igwyddiad dewch at eich g i lydd yn ystod hanner tymor, ac 
yn ddewis gwych yn l le tecawê neu sg lod ion popty! 

DIPIAU I’W 
RHANNU



· sudd ½ lemwn
· ½ l lwy de o siwgr mân 
· 1 n ionyn maint canol ig – wedi’i bl ic io a’i dorri’n fân
· 4 tomato maint canol ig – wedi’u torri’n fân
· ½ l lwy de o hadau cwmin 
·  1 l lond l law o goriander ffres neu ddai l mintys ffres – wedi’u torri – 

a chadw rhai i addurno
· Pupur du mân

OFFER CYNHWYSION
· Cyl le l l fin iog
· bwrdd torri
· Teclyn gwasgu lemwn
· Llwy de
· fforc
· powlen gymysgu
· l lwy fwrdd
· dysg l ar gyfer gweini

Mae’r d ip hwn yn ddewis da yn l le salsa ac yn ffordd berffaith o 
ddefnyddio cnwd o domatos neu i brynu rhai aeddfed neu dd i-siâp 
am bris gostyngol yn yr archfarchnad, sef prif  
gynhwysyn y rysáit hwn Dyl id gwneud y d ip  
Ind ia idd traddodiadol hwn sy’n cynnwys nionyn  
a thomato ar y d iwrnod, i’w fwyta a’i weini’n oer.  

Sgi l iau: 
Cost:                 
Offer:

KACHUMBER TOMATO

ALERGEDDAU

Nid yw’r rysáit 

hwn yn cynnwys 

unrhyw un o’r 14 

o brif alergenau.

Recipe Idea 1
Difficulty: (Easy)



SUT I’W BARATOI

1

2

COGINIO AR Y CYD 
Mae’n hawdd gwneud y rysáit hwn ar raddfa 
fawr er mwyn ei weini mewn d igwyddiadau 
cymunedol – cofiwch fod yn ymwybodol O 
faint i’w roi yn y prosesydd neu’r hyl ifydd a 
pheid iwch â’i orlenwi.

Oedolyn cyfrifol ddyla i ddefnyddio’r  
blend iwr a’r prosesydd bwyd.

Gal lwch gynnwys plant iau a phobl hŷn drwy 
ofyn iddynt wasgu lemwn, gwasgu garl leg, 
pwyso a mesur, rhoi halen a phupur a blasu, 
ac addurno a  gweini.

NODIADAU AC 
AWGRYMIADAU AR 
GYFER Y RYSÁIT
Mae sibols yn ddewis da os nad oes gennych 
nionyn
Dyma rysáit da i ddefnyddio tomatos 
aeddfed iawn o ardd yr ysgol, gardd 
gymunedol neu’r archfarchnad 

ALERGEDDAU: Nid yw’r rysáit hwn yn 
cynnwys unrhyw un o’r 14 o brif alergenau.

Storio: Dyl id gwneud y pryd hwn ar y 
d iwrnod a’i fwyta a’i weini’n oer.  

Maint y pryd: d igon i bedwar oedolyn, ond 
gal l ychydig bach fynd ymhel l os bydd yn cael 
ei weini gyda thalp iau tatws a d ip iau era i l l . 

1    Rhowch y sudd lemwn a’r s iwgr yn y bowlen 
a’u cymysgu’n ysgafn gyda fforc.

2    Ychwanegwch y nionyn a’r tomatos wedi’u 
torri’n fân a’r cwmin.

3    Ychwanegwch y dai l mintys neu goriander 
wedi’u torri’n fân, pupur du a chymysgu’r 
cyfan.

4    Rhowch bopeth yn y ddysg l weini, e i 
gorchudd io a’i rhoi yn yr oergel l am 30 munud.



Recipe Idea 2
Difficulty: (Easy)

• 1 x 400g tun o ffacbys
• 1 darn o arl leg – wedi’i bl ic io a’i wasgu
• 4 l lwy fwrdd o olew olewydd neu olew had rêp wedi’i wasgu’n oer
• 2 lwy fwrdd o sudd lemwn
•  1 l lwy fwrdd o tahini ysgafn (hufen sesami ysgafn) neu fenyn 

pysgnau (peanut butter) melfedaidd neu 2 foronen wedi’u coginio 
neu 2 fetys coch bach wedi’u coginio

• Halen a phupur i ychwanegu blas

OFFER CYNHWYSION
• gogr neu h id lydd
• jwg fesur
•  prosesydd bwyd, 

hyl ifydd, blend iwr 
l law neu stwnsiwr

• powlen gymysgu
• l lwy bren

Mae’r rysáit hawdd hwn nad oes angen ei goginio yn wych fel 
byrbryd iach neu mewn pecyn c in io, bwffe neu bicnic.  
Gal lwch ei ddefnyddio fel d ip gyda thalp iau tatws  
gyda’r croen arnynt neu gyda ffyn l lysiau a bara p itta  
neu i’w roi mewn brechdan gyda moron wedi’i gratio  
neu ddarnau o bupur.

HWMWS

ALERGEDD:  

Mae’r rysáit 

hwn yn 

cynnwys sesami 

a physgnau 

(peanuts)

Recipe Idea 2
Difficulty: (Easy)

Sgi l iau: 
Cost:                 
Offer:



SUT I’W BARATOI:

2

4

COGINIO AR Y CYD
Mae’n hawdd gwneud y rysáit hwn ar raddfa 
fawr er mwyn ei weini mewn d igwyddiadau 
cymunedol – cofiwch fod yn ymwybodol  
fa int i’w roi yn y prosesydd neu’r hyl ifydd a  
pheid iwch â’i orlenwi. Peid iwch â defnyddio 
gormod o halen a phupur os byddwch yn 
gwneud mwy a chofiwch ei f lasu wrth fynd.

Oedolyn cyfrifol ddyla i ddefnyddio’r blend iwr 
a’r prosesydd bwyd.

Gal lwch gynnwys plant iau a phobl hŷn drwy 
ofyn iddynt wasgu lemwn, gwasgu garl leg, 
pwyso a mesur, rhoi halen a phupur a blasu, 
addurno a gweini.

NODIADAU AC 
AWGRYMIADAU AR 
GYFER Y RYSÁIT  
Gal lwch ychwanegu’r canlynol ar ben yr 
hwmws: d iferion o olew olewydd, paprica wedi’i 
fygu, nionod wedi’u ffrio’n grensiog, moron/
betys coch wedi’u torri a’u coginio, ychydig o 
ffacbys cyflawn, perlysiau wedi’u torri’n ffres 
megis cennin syfi neu goriander, hadau sesami 
wedi’u tostio.

ALERGEDD : Mae’r rysáit hwn yn cynnwys 
sesami a physgnau (peanuts)

Storio: Gal lwch ei orchudd io a’i gadw yn yr 
oergel l am hyd at 5 d iwrnod. Gal lwch ei rewi am 
hyd at 3 mis. Dylech ei ddadrewi yn yr oergel l 
cyn ei ddefnyddio.

Nifer y dognau: Mae’n gwneud 300ml – sy’n 
gyfystyr â 2 botyn arferol o’r archfarchnad.*

1    Draeniwch y ffacbys drwy’r gogr uwchben y 
bowlen gymysgu er mwyn dal yr hyl if. Arl lwyswch 
yr hyl if i ’r jwg fesur i’w ddefnyddio’n dd iweddarach.

2    Yna blend iwch y ffacbys nes bydd y gymysgedd 
yn l lyfn. Os byddwch yn defnyddio stwnsiwr tatws 
i wneud hyn, dylech ei gymysgu gymaint â phosibl 
a derbyn y bydd yn fwy bras na’r ansawdd a geir 
wrth ddefnyddio blend iwr.

3    Ychwanegwch yr olew olewydd, sudd lemwn, 
garl leg wedi’i wasgu a’r tahin i/menyn pysgnau neu 
foron wedi’u coginio/betys coch wedi’u coginio. 
Yna ei f lend io neu ei stwnsio ychydig bach mwy i 
gyfuno’r hol l gynhwysion.

4    Ychwanegwch dd igon o’r hyl if o’r ffacbys i’w wneud 
yn ysgafn ac yn l lyfn, ac yn debyg i hufen wedi’i 
chwip io’n ysgafn.

5   Ychwanegwch halen a pupur i roi blas.

6    Rhowch y cyfan mewn powlen weini ac ychwanegu 
eich hoff opsiwn o’r rhestr ar y dudalen nesaf neu 
gal lwch ei weini ar ei ben ei hun.
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