
Chaat Ffrwythau 

Rysáit flasus sy’n cael ei bwyta fel bwyd stryd yng ngogledd India a Phacistan  

Cynhwysion 

1 fanana 

1 mango 

1 afal 

1 eirinen  

Llond llaw o rawnwin duon (wedi’u torri’n haneri neu’n chwarteri) 

Sudd 1 lemon  

Pinsiad o hadau cwmin 

¼ llwy de o chaat masala 

4 deilen mintys  

 

Gallwch ychwanegu ffrwythau gwahanol yn dibynnu ar beth sy’n ei dymor (e.e. eirin 

gwlanog, pîn-afal, papaia ac oren) a gallwch hefyd ddefnyddio taten felys.  

 

Offer 

Bwrdd torri, cyllell llysiau, powlen gymysgu, gwasgwr lemon, llwy de, llwy fwrdd  
 

 

Sut i’w wneud 

1. Paratowch y ffrwythau – eu golchi, eu plicio a’u torri’n ddarnau bach a’u rhoi mewn 

powlen gymysgu.  

2. Gwasgwch y sudd o’r lemon a’i roi yn y bowlen i stopio’r fanana a’r afal rhag troi’n 

frown. 

3. Ychwanegwch y sbeisys a rhwygwch y dail mintys.  

4. Yn olaf, cymysgwch y ffrwythau gyda’i gilydd gyda llwy a’i weini ar unwaith.  

 

 

 

 

 

 

                    

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.    

 



Cyn dechrau: 

• Golchwch y ffrwythau yn barod i’r plant eu torri.  

• Os ydych yn defnyddio taten felys, berwch hi rywfaint ymlaen llaw fel ei bod yn haws i’r 

plant ei thorri. 

Dangoswch i’r plant: 

• Y ffrwythau cyn eu paratoi 

• Sut i olchi a thorri’r ffrwythau gyda’r ‘bont’  

• Sut i wasgu’r sudd o’r lemon 

• Sut i rwygo’r dail mintys ac ychwanegu’r sbeis 

• Sut i gymysgu’r Chaat ffrwythau gyda llwy.  

 

Beth y gall y plant ei wneud (gyda help oedolyn): 

• Torri’r ffrwythau gyda’r ‘bont’ 

• Gweithio mewn parau i wasgu’r lemon  

• Cymysgu’r ffrwythau a’r sbeis â’i gilydd mewn powlen 

• Rhwygo’r dail mintys 

Sgiliau 

Torri, gwasgu, cymysgu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 

Syniad Da! 

 Gallai’r rysáit hon gael ei pharatoi fel rhan o ddathliadau Diwali. 

 Anogwch y plant i arogleuo’r perlysiau a’r sbeisys. 

 Gallwch yn hawdd dyfu mintys mewn potiau neu yn yr ardd fel gweithgaredd. 

 Mae gan chaat masala halen felly dim ond tipyn bach y dylid ei ddefnyddio. 


