
Gwacamoli Syml 

 

Cynhwysion 

2 afocado aeddfed 

1 clof garlleg 

8 tomato bach  

Sudd 1 leim 

2 shibwnsyn (dewisol) 
 

Offer 

bwrdd torri, cyllell llysiau, powlen gymysgu, stwnsiwr tatws neu fforc, gwasgwr lemon, 

gwasgwr garlleg (os oes gennych un), llwy gymysgu, powlen weini 
 

Sut i’w gwneud nhw 

1. Pliciwch yr afocados a’u stwnsio yn y bowlen gyda stwnsiwr tatws neu fforc. 

2. Torrwch y tomatos bach yn chwarteri, torrwch y shibwns yn denau a gwasgwch y garlleg. 

Rhowch nhw yn y bowlen gymysgu.  

3. Gwasgwch y leim, ychwanegwch at y bowlen gymysgu a' chymysgu’r cyfan.  

4. Rhowch y gymysgedd i’w oeri am hanner awr a’i gweini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.   

 

 

http://www.google.co.uk/url?url=http://barfblog.com/tags/guacamole/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qkrTVJmLCaOy7QaLtoCoBA&ved=0CCIQ9QEwBjgU&usg=AFQjCNGRWtUenc8dV3-CpKibEkssVajjlQ


Cyn dechrau: 

• Golchwch yr afocado, tomatos a’r shibwns. 

Dangoswch i’r plant: 

• Sut i blicio afocado a thynnu’r garreg. 

• Sut i stwnsio afocado. 

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

• Sut i blicio a gwasgu’r clof garlleg neu ei dorri’n fân 

• Sut i gael sudd o’r leim (gyda’u dwylo neu wasgwr lemon) 

• Sut i gymysgu’r tomatos, shibwns, garlleg a’r leim gyda’i gilydd 

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

• Stwnsio’r afocados. 

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

• Gweithio mewn parau i wasgu’r leim 

• Ceisio gwasgu’r garlleg 

• Cymysgu’r tomatos, shibwns, garlleg a’r leim ynghyd 

Sgiliau 

Stwnsio, cael sudd o leim a chymysgu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 

Syniad da! 

 Os yw’n leim yn galed, gallwch ei rolio ar arwyneb glân am ychydig i’w wneud yn fwy 

meddal  

 Cysylltu’n dda â pharti neu ddathlu bwyd o wlad wahanol (Mecsico) 

 Gweinwch gyda bara pitta am fyrbryd blasus 

 Anfonwch y rysáit gartref i’r rhieni iddynt allu gwneud cinio cyflym a hawdd 

 Ceisiwch dyfu garlleg yn eich lleoliad fel gweithgaredd ychwanegol. 


