
Tartenni Bach  

Rysáit i: 12 tarten fechan  

Cynhwysion: Y toes 

2 llwy fwrdd o olew blodyn yr haul 

6 thafell o fara (hen fara grawn cyflawn os yn bosibl)  
 

Cynhwysion: Topins – dewiswch o’r canlynol:  

‘Pyllau glan môr’ Caws Cymreig a Chennin  

6 tomato bach 

½ tun o diwna 

½ - 1 pelen fawr o Fozzarella  

(tua 100g) 

6 deilen basil fawr 
(Ar gyfer 12 tarten) 

1 llwy fwrdd o olew blodyn yr haul 

1 genhinen 

4 madarchen fawr 

100g caws Cymreig /  

caws Caerffili  
(Ar gyfer 12 tarten) 

 
Offer – tartenni ‘Pyllau glân môr’ 

Llestr 12 pwll, rholbren, torrwr toes (7cm), brws toes, bwrdd torri, cyllell llysiau, agorwr 
tuniau, llwy de, llwy bwdin, llwy fwrdd, powlen gymysgu 
Offer – Caws Cymreig a Chennin 

Llestr 12 pwll, rholbren, torrwr toes (7cm), brws toes, bwrdd torri, cyllell llysiau, sosban, 
llwy bren gratiwr, llwy de, llwy bwdin, llwy fwrdd 
 
Sut i’w gwneud: Y toes 
1. Cynheswch y popty i 200oC/375oF/Marc nwy 6. 

2. Gyda rholbren, rholiwch bob tafell o fara nes ei bod yn denau. 

3. Gyda’r torrwr toes, torrwch 2 gylch o bob tafell. 

4. Brwsiwch y ddwy ochr o bob cylch bara ag olew a’u rhoi yn y llestr 12 pwll.   

Defnyddiwch eich bysedd i bwyso’r bara i ochrau’r pyllau. 

 

Sut i’w gwneud: Llenwad ‘Pyllau glan môr’ 
1. Torrwch y tomatos yn chwarteri (neu gwasgwch nhw â’ch bysedd a’u rhwygo) a’u 

rhoi yn y bowlen gymysgu. 

2. Malwch y tiwna, rhwygwch y mozzarella'n ddarnau bach a’u hychwanegu i’r bowlen. 

3. Rhwygwch y basil, ychwanegwch y bowlen a’u cymysgu. 

4. Llwywch y gymysgedd i’r casys bara. 

5. Rhowch nhw yn y popty am 10-15 munud nes eu bod yn frown euraidd. 
 



                    

Sut i’w gwneud: Llenwad Caws Cymreig a Chennin 
• Sleisiwch (neu rhwygwch) y cennin a’r madarch yn ddarnau bach. 

• Cynheswch 1 llwy fwrdd o olew yn y sosban. 

• Ychwanegwch y cennin a’r madarch a’u ffrio nes eu bod yn dechrau troi’n frown. 

• Llwywch lwy de o'r gymysgedd cennin a madarch ym mhob pwll yn y llestr.  

• Gratiwch y caws a rhowch llwy de o gaws ar ben pob tarten. 

• Rhowch nhw yn y popty am 10-15 munud nes eu bod yn frown euraidd. 
 

Cyn dechrau: 

• Cynheswch y popty ymlaen llaw 

• Golchwch y llysiau a’r perlysiau 

 

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

• Rholio’r bara a thorri'r cylchoedd 

• Brwsiwch y bara ag olew a'u gwasgu i’r pyllau yn y llestr 

• Torri/rhwygo’r llysiau a’r perlysiau  

• Rhwygo/gratio’r caws  

• Malu’r tiwna â’ch llaw  

• Llwyo'r gymysgedd i’r pyllau 

• Gwasgaru’r caws 
 

Sgiliau (yn dibynnu ar y llenwad): 

Rholio, torri siapiau, brwsio olew, torri, rhwygo, gratio, malu/sbrinclo, trefnu cynhwysion 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Syniad Da! 

 Gallent gael eu cysylltu â themâu (e.e. tartenni ‘pyllau glan môr’ – y traeth; tartenni 

caws Cymreig a chennin – Dydd Gŵyl Dewi) 

 Defnyddiwch lenwadau eraill fel cyw iâr wedi’i goginio, pinafal a chaws 

 Cadwch y bara sy’n weddill, gwneud briwsion ohono a’u rhoi’n y rhewgell a’u 

defnyddio â’r Cychod Bach Pupur neu’r Cacenni Pysgod 

 Anfonwch y rysáit adref i annog teuluoedd i’w wneud eu hunain 

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.  

 



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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 


