
Wynebau Ffrwythau 

Rysáit i: Unrhyw nifer (1 tortilla fesul plentyn)  

 

Cynhwysion 

1 tortilla meddal 

Iogwrt plaen – 2 llwy bwdin i bob tortilla 

Dewis o ffrwythau, sy’n addas i sgiliau’r plant e.e. Melon (Galia, Melon Dŵr, neu Melon 

Honeydew), mandarinau, mefus, llus, bananas, afalau 

 
 
Offer 

Bwrdd torri, plât plastig, colandr, llwy bwdin,  

cyllell llysiau, gratiwr, torwyr toes bach, llwy de 

 
 
Sut i’w gwneud nhw 
1. Gosodwch y tortilla ar y plât plastig.  

2. Paratowch y ffrwythau: 

a. Torrwch y melon yn sleisiau crwn mawr a defnyddiwch y torwyr toes i'w torri’n 

siapiau (h.y. cylchoedd am lygaid) 

b. Pliciwch y mandarin a'u tynnu’n ddarnau 

c. Tynnwch y dail o’r mefus a’u torri’n sleisiau/haneri  

d. Pliciwch a sleisiwch y fanana 

e. Torrwch yr afal yn chwarteri , tynnwch y corun/hadau a gratiwch yr afal 

3. Taenwch yr iogwrt ar y tortilla gan ddefnyddio cefn llwy de. 

4. Trefnwch y ffrwythau ar y tortilla gan greu wyneb h.y. 

a. Gwallt – afal wedi’i gratio 

b. Llygaid – cylchoedd melon neu fanana, gyda llusen yn y canol 

c. Clustiau a thrwyn – sleisys mefus neu ddarnau mandarin 

d. Ceg – gwên o lus neu fandarin 

5. I’w fwyta, torrwch yn chwarteri neu ei rolio’n wrap a’i dorri’n hanner. 

6. Gweinwch ar unwaith. 

 

 

 



                     
Cyn dechrau: 

• Golchwch y ffrwythau sydd heb eu plicio (mefus, afal ac ati) 

• Pliciwch a thorrwch y melon yn ddarnau crwn gwastad  

• Torrwch yr afalau’n chwarteri a thynnwch y corun  

• Tynnwch goesau'r mefus  

 

Dangoswch i’r plant: 

• Sut i dorri’r siapiau melon gyda thorwyr toes 

• Sut i dorri’r mefus a’r bananas gyda’r 'bont’ 

• Sut i gratio afal (mewn parau) 

• Sut i daenu’r iogwrt ar y tortilla a gosod y bwyd i greu wyneb 

 

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

• Golchi’r ffrwythau sydd heb eu plicio yn y colandr 

• Torri’r siapiau melon gyda thorwyr toes 

• Plicio’r mandarin a'u tynnu’n ddarnau 

• Torri’r mefus yn eu hanner gyda’r ‘bont’ 

• Plicio a sleisio’r fanana gyda’r ‘bont’  

• Gratio’r afal (mewn parau)  

• Taenu’r iogwrt â chefn y llwy de 

• Trefnu’r ffrwythau’n ‘wyneb’ 

Sgiliau: 

Torri siapiau, plicio, torri, gratio, taenu, trefnu cynhwysion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syniad da! 

 Gadewch i’r plant fod yn greadigol a chreu wyneb eu hunain!  

 Cysylltwch â’r thema ‘Dod i dy adnabod’ – sut mae gan bawb nodweddion gwahanol 

 Addasu’r rysáit i ddefnyddio ffrwythau tymhorol 

 Gallai unrhyw ffrwythau sy’n weddill gael ei roi mewn blendar i greu smwddi 

 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. 


