
Salsa Mango 

 

 

Cynhwysion 

1 mango aeddfed 

½ ciwcymbr bach 

4 tomato bach  

1 llwy fwrdd o goriander ffres  

Sudd 1 leim 

pupur du 

 

Offer 

bwrdd torri, cyllell llysiau, pliciwr, gwasgwr lemon, powlen gymysgu  
 

Sut i’w wneud 

1. Pliciwch y mango, tynnwch y garreg a thorrwch yn ddarnau bach 

2. Pliciwch a thorrwch y ciwcymbr yn sgwariau, torrwch y tomatos bach yn chwarteri, 

rhwygwch y coriander yn ddarnau bach a gwasgwch y leim  

3. Cymysgwch yr holl gynhwysion gyda'i gilydd mewn powlen a rhowch damaid o bupur du 

drosto. 

4. Gweinwch â stribedi o fara pitta wedi’i dostio i’w roi yn y salsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.   

 



                    

Cyn dechrau: 

• Golchwch y mango, ciwcymbr, tomatos a choriander 

Dangoswch i’r plant: 

• Sut i blicio mango a thynnu’r garreg. 

• Sut i gratio ciwcymbr 

• Sut i dorri’r mango/llysiau gyda’r ‘bont’  

• Sut i wasgu sudd o’r leim 

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

• Torri’r mango a’r ciwcymbr gyda’r ‘bont’ 

• Torri’r tomatos bach yn haneri (neu’n chwarteri) gyda’r ‘bont’ 

• Rhwygwch y coriander  

• Gweithio mewn parau i wasgu’r leim  

• Ychwanegu’r cynhwysion i’r bowlen 

• Cymysgwch yr holl gynhwysion â’i gilydd 

Sgiliau 

Torri gyda chyllell, rhwygo, creu sudd a chymysgu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syniad Da! 

 Gallwch brynu mango ar unrhyw adeg o’r flwyddyn, ond mae ar eu gorau rhwng Ebrill 

a’r hydref 

 Os yw’r mango bach yn galed, cadwch e wrth y ffenestr i’w aeddfedu. 

 Gallwch ychwanegu ¼ nionyn coch wedi’i dorri’n fân at y gymysgedd 

 Mae’r rysáit hon yn arogleuo’n wych, ac yn llenwi’r lleoliad ag arogl haf! 

 Gallech anfon y rysáit hon gartref i’r teulu ei wneud gyda barbyciw neu gyda chyw iâr 

neu eog. Mae hefyd yn falsus mewn tortillas gyda stribedi o gyw iâr neu salad ffa 

cymysg mewn tun (heb halen ychwanegol). 



 

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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 


