
Tortilla Iachus 

Rysait ar gyfer: 2 tortilla 

 

Cynhwysion 

1 llwy fwrdd o hwmws neu gaws hufen 

2 tortilla  

Dail salad cymysg 

2 tomato ceiriosen 

1/8 ciwcymbr 

1 shibwnsyn 

15g caws cheddar aeddfed 

Hanner brest cyw iâr wedi’i goginio neu hanner can o diwna neu 1 sleisen o ham 
 

Cyfarpar 

Bwrdd torri, cyllell torri, agorydd caniau, siswrn, gratur, llwy de, cyllell fwrdd 
 

Sut i’w wneud 

1) Torrwch y tomatos ceirios yn eu hanner a sleisio’r ciwcymbr.  

2) Sleisiwch y shibwnsyn, neu ei dorri gyda siswrn.  

3) Sleisiwch y cyw iâr/ agorwch a draeniwch y tiwna/ rhwygo’r ham. Gratiwch y caws. 

4) Taenwch yr hwmws neu’r caws hufen dros y ddau tortilla gan ddefnyddio cefn y llwy de 

neu’r gyllell fwrdd. 

5) Gwasgarwch y dail salad dros ganol y tortilla a rhowch y tomatos, ciwcymber, shibwnsyn 

a chaws wedi’i lapio ar ei ben. 

6) Rhannwch y cyw iâr, tiwna neu ham rhwng y tortillas. 

7) Plygwch y ddwy ochr gyferbyn er mwyn selio’r ymylon ac wedyn eu rholio’n gadarn er 

mwyn amgáu’r llenwad. Torrwch yn eu hanner i’w gweini. 

 

 

 

                    

Gwybodaeth am Alergeddau  

Gwiriwch eich cynhwysion er mwyn gweld alergenau posibl. 

 

 



Cyn i chi ddechrau:  

• Golchwch y tomatos, ciwcymbr, shibwnsyn a dail salad (os na chawsant eu golchi o flaen 

llaw) 

• Gratiwch y caws. 

• Draeniwch y tiwna (os ydych yn ei ddefnyddio) 

Dangoswch i’r plant: 

• Sut i dorri’r tomatos ceirios a sleisio’r ciwcymbr. 

• Sut i dorri’r shibwns gyda siswrn 

• Sut i sleisio’r cyw iâr (os ydych yn ei ddefnyddio) 

• Sut i daenu’r hwmws neu'r caws hufen ar y tortilla. 

 

Beth all y plant ei wneud (gyda chymorth oedolyn): 

• Torri’r tomato ceirios yn ei hanner gan ddefnyddio’r ‘Bont'.  

• Torri darn bach o giwcymbr yn sleisiau gan ddefnyddio'r 'Bont' 

• Rhoi cynnig ar dorri’r shibwns gyda'r siswrn 

• Sleisiwch y cyw iâr/ torri’r tiwna/ rhwygo’r ham  

• Taenu’r hwmws neu'r caws hufen ar y lapiad 

• Gwasgaru’r dail salad, llysiau a llenwad arall a ddewiswyd 

 

Sgiliau: 

Torri, torri gyda siswrn, rhwygo, taenu, ysgeintio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darparwyd y rysáit trwy garedigrwydd Coginio 'da'n Gilydd  

Awgrymiadau 

 I annog annibyniaeth, cynigiwch amrywiaeth o lenwadau i’r plant ddewis o’u plith.<0} 

 Anfonwch y rystait adref at y rhieni i’w ddefnyddio yn bryd amser cinio i’r teulu cyfan. 


