
Cyri llysiau syml 

 

Cynhwysion 

1 llwy fwrdd o olew llysiau 

1 winwnsyn 

2 glof garlleg 

300g o lysiau cymysg wedi’u torri (e.e. 1 foronen, ¼ blodfresych, 1 daten felys, 50g o bys 

wedi’u rhewi) 

1 llwy bwdin o bowdr cyri nad yw’n rhy boeth 

1 llwy de o gwmin (dewisol) 

1 llwy fwrdd o biwrî tomato  

Tun 400g o domatos wedi’u torri 

350ml o ddŵr  

coriandr ffres (dewisol) 
 

Offer 

Bwrdd torri, cyllell llysiau, sosban fawr, gwasgwr garlleg (os oes gennych), llwy fwrdd, llwy 

bwdin, llwy fwrdd, agorwr tuniau, jwg mesur, llwy bren  
 

Sut i’w gwneud 

1. Pliciwch a thorrwch y winwnsyn, gwasgwch (neu torrwch yn fân) y garlleg a pharatowch 

y llysiau. 

2. Cynheswch yr olew mewn  sosban fawr. Ychwanegwch y winwnsyn a’r garlleg a’u coginio 

nes eu bod yn euraidd. 

3. Trowch y powdr cyri a’r piwrî tomato i mewn a choginiwch am 2-3 munud. 

4. Trowch y tomatos, y llysiau a’r dŵr i mewn a choginiwch am 20-30 munud. 

5. Rhowch goriander ffres (os ydych yn ei ddefnyddio) a'i weini. 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.   

 



                    

Cyn dechrau: 

• Golchwch a thorrwch eich llysiau yn frathiadau, yna‘u berwi ychydig am 5 munud yn 

barod i’w plant eu torri  

• Pliciwch a pharatowch y winwnsyn a’r garlleg. 

• Golchwch y coriandr  

• Mesurwch y powdr cyri, y cwmin a’r piwrî tomato 

• Agorwch y tun o domatos wedi’u torri a’u rhoi mewn powlen. 

• Mesurwch y dŵr. 

Dangoswch i’r plant 

• Sut i dorri’r llysiau’n ddarnau bach gyda’r ‘bont’ 

• Sut i rwygo’r coriandr 

• Sut i dorri’r garlleg yn fân neu ei wasgu 

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

• Torri’r llysiau gyda’r ‘bont’  

• Ceisio gwasgu’r garlleg 

• Ychwanegu’r cynhwysion i’r sosban 

• Cymysgu’r holl gynhwysion â’i gilydd 

• Rhwygo’r coriandr 

Sgiliau 

Torri, ychwanegu cynhwysion i badell, cymysgu, rhwygo perlysiau, gwasgu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syniad Da! 

 Rysáit flasus i Diwali. 

 Gallech dyfu’r garlleg yn eich lleoliad. 

 Gallai’r plant geisio gwasgu’r garlleg cyn ei blicio â gwaelod rholbren 

 Anogwch y plant i arogli’r garlleg a’r powdr cyri. 

 Bwytwch gyda dip raita a bara Indiaidd (gweler cardiau ryseitiau Y Cogydd Bach) neu 

gyda reis plaen wedi’i ferwi. 

 Berwch y llysiau fymryn ymlaen llaw i’w gwneud yn haws i’r plant eu torri. 



 

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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 


