
Bruschetta Llysiau Bach 

Blas ar yr Eidal! 

Rysáit i: 8 bruschetta bach 

 

Cynhwysion 

8 tafell o fara ciabatta 

8 tomato bach  

1 corbwmpen bach 

1 clof garlleg 

1 llwy fwrdd o olew olewydd 

4 deilen basil ffres neu ½ llwy de o fasil sych (dewisol) 

 

Offer 

bwrdd torri, cyllell llysiau, wok neu badell ffrio, llwy bren, gwasgwr garlleg, llwy fwrdd, 

powlen fechan, brws toes, llestr pobi, llwy de  
 

Sut i’w wneud 

1. Torrwch y ciabatta yn 8 tafell, yna tostiwch y ddwy ochr rywfaint 

2. Torrwch y tomatos bach yn chwarteri a’r corbwmpen yn sleisys tenau 

3. Ffriwch y corbwmpen am rai munudau, gan ei droi, nes iddo droi’n euraidd 

4. Gwasgwch y garlleg â’r gwasgwr garlleg (neu ei dorri’n fân â chyllell) 

5. Mesurwch yr olew yn bowlen fechan ac ychwanegwch y garlleg. 

6. Rhowch y ciabatta ar y llestr pobi a brwsiwch y ddau ochr â’r olew garlleg. 

7. Rhowch y sleisys corbwmpen ar y bara a gosodwch y tomatos bach ar ben yn ofalus. 

Rhwygwch y basil a’i roi dros y cyfan.  

8. Rhowch nhw dan gridyll am 2-3 munud. 

 

 

 

 

 

                    

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.   

 



Cyn dechrau: 

• Golchwch y tomato, corbwmpen a basil 

• Sleisiwch a ffriwch y corbwmpen 

• Torrwch a thostiwch y taflenni ciabatta 

• Torrwch y tomatos yn ddarnau tenau (gallai’r plant wneud hyn os nad oes ots gennych 

gael darnau mwy!) 

Dangoswch i’r plant: 

• Sut i wasgu garlleg (neu ei dorri’n fân) 

• Sut i dorri’r tomatos gyda’r ‘bont’ 

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

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

• Cymysgu’r garlleg yn yr olew 

• Brwsio’r olew i mewn i’r bara 

• Rhoi’r corbwmpen (ar ôl iddo oeri) a’r tomato ar y bara 

• Rhwygo’r dail basil yn ddarnau llai a’u rhoi dros ben y ciabatta cyn eu rhoi o dan y gridyll 

Sgiliau 

Rhwygo perlysiau, torri, troi, brwsio’r bara ag olew a sbrinclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 

Syniad da! 

 Gallai’r rysáit hon helpu i ddathlu gwledydd gwahanol pencampwriaeth y 6 Gwlad 

 Rysáit wych ar gyfer defnyddio basil, tomatos neu arlleg sy’n cael eu tyfu yn y lleoliad.  


