
Salad pasta hafaidd 

Rysáit i: 8 plentyn (ychydig bach yr un) 

Cynhwysion 

100g siapiau pasta sych 

8 tomato bach   

½ pupur melyn 

Tun 200g o salad ffa cymysg  

100g caws ffeta  

1 llwy bwdin o bersli ffres 

3 llwy fwrdd o olew olewydd 

1 llwy fwrdd o sudd lemon (o lemon ffres) 
 

Offer 

Sosban fawr, clorian, agorwr tuniau, colandr, rholyn cegin, powlen gymysgu, bwrdd torri, 

cyllell llysiau, jwg mesur, siswrn, gwasgwr lemon, llwyau mesur, 2 llwy fwrdd, hob  

 
Sut i’w wneud 
1. Coginiwch y pasta mewn dŵr berwedig nes ei fod yn feddal ond nid yn llipa.  

2. Gyda cholandr, draeniwch y pasta a’i roi o dan y tap dŵr o’r i’w oeri. 

3. Sychwch y pasta â rholyn cegin a’u rhoi mewn powlen gymysgu fawr. 

4. Torrwch y tomatos bach yn haneri neu’n chwarteri. 

5. Torrwch y pupur yn ei hanner a thynnwch y coesyn a’r hadau â’ch dwylo. 

6. Gwasgwch y pupur a’i dorri’n ddarnau tenau. 

7. Gan ddefnyddio’r colandr, draeniwch a rinsiwch y salad ffa cymysg. 

8. Crymblwch y caws ffeta yn ddarnau bach. 

9. Rhowch y persli ffres yn y jwg a’i dorri’n ddarnau bach â siswrn. 

10. Ychwanegwch y tomatos, y pupur, y ffa, y persli a’r caws ffeta i’r pasta wedi’i goginio. 

11. I wneud y dresin – gwasgwch lemon gyda’r gwasgwr lemon. Arllwyswch y sudd lemon     

      a’r olew olewydd i’r jwg mesur a’u cymysgu. 

12. Arllwyswch y dresin dros y salad a throwch y salad â dwy lwy fwrdd. 

13. Gweinwch ar unwaith neu cadwch nhw yn yr oergell at wedyn (yr un diwrnod). 

 

 

 
 

                    

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.  

 



Cyn dechrau: 

• Coginiwch y pasta  

• Golchwch y tomatos, y pupur a’r persli 

 

Dangoswch i’r plant 

• Sut mae pupur cyfan yn edrych cyn i aelod o staff ei dorri’n hanner, i’r plentyn tynnu’r 

coesyn a chrafu’r hadau allan. 

• Sut i dorri’r tomatos bach yn chwarteri gyda’r ‘bont’ 

• Sut i dorri stribedi pupur yn ddarnau llai gyda’r ‘bont’. 

• Sut i dorri’r persli gyda siswrn mewn jwg mesur 

• Sut i wasgu’r lemon 

• Sut i droi’r salad â dwy lwy fwrdd 

 

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

• Golchi’r tomatos, y pupur a’r persli 

• Helpu i bwyso’r cynhwysion  

• Rinsio’r pasta wedi’i goginio o dan ddŵr oer, ei sychu â rholyn cegin 

• Torri’r tomatos bach yn chwarteri gyda’r ‘bont’ 

• Rhwygo coesyn y pupur a chrafu’r hadau gyda’u dwylo 

• Torri stribedi pupur yn ddarnau llai gyda’r ‘bont’.  

• Draenio a rinsio’r salad ffa cymysg dros y sinc 

• Crymblo’r caws ffeta  

• Torri’r persli gyda siswrn mewn jwg mesur 

• Gwasgu’r lemon (gyda llaw neu gyda'r gwasgwr lemon mewn parau) 

• Helpu i fesur yr olew olewydd mewn llwyau mesur 

• Arllwyso’r dresin dros y salad a throi'r salad â dwy lwy fwrdd. 
 

Sgiliau: 

Torri, rhwygo, gwasgu lemon, mesur â llwyau, arllwyso, cymysgu/troi'r salad 

 

 

 

 

 

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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 

Syniad Da! 

 Gadewch i’r plant weld a theimlo’r gwahaniaeth rhwng pasta sych ac wedi’i goginio  

 Gallwch ddefnyddio cawsiau gwahanol (cheddar, edam)  

 Gallwch dyfu persli mewn lleoliad 

 Defnyddiwch gwscws yn lle pasta (Defnyddiwch 200g o gwscws a dilynwch 

gyfarwyddiadau’r paced) 


