
Saws Tomato Stwnsh 

Rysáit i: 2 blentyn (neu 4 dogn bach) 
Gall hefyd gael ei roi ar doesyn pitsa   
 

Cynhwysion 

12 tomato bach aeddfed 

1 shibwnsyn 

4 deilen basil fawr 

Ychydig o sifys 

1 llwy bwdin o olew llysiau 

2 llwy fwrdd o biwrî tomato   

I weini: pasta, caws wedi’i gratio (dewisol) 

 

Offer 

Powlen fawr, colandr, jwg blastig, siswrn, llwy bwdin/llwy fesur, llwy fwrdd, llwy bren, 
sosban, hob 
 
Sut i’w wneud 
1. Rhowch y tomatos bach mewn powlen fawr. Gyda’ch bysedd, stwnsiwch bob 

tomato’n galed  nes iddo fyrstio (peidiwch â gwneud llanast!). Rhwygwch y tomatos 

yn ddarnau. 

2. Rhowch y dail basil a’r sifys mewn jwg a'u torri’n ddarnau mân â’r siswrn (neu eu 

rhwygo). 

3. Gan ddefnyddio’r siswrn, torrwch ddeupen y shibwnsyn a thynnu’r croen allanol.  

Yna torrwch e’n ddarnau â’r siswrn. 

4. Mesurwch yr olew a’i arllwys i’r sosban. Rhowch hi dros wres canolig ac  

ychwanegwch y shibwns. Trowch am 3-4 munud i feddalu’r nionod. 

5. Gwasgwch y piwrî tomato ar lwy fwrdd ac yna ac ychwanegwch at y sosban.   

6. Gwnewch hynny unwaith eto. 

7. Ychwanegwch y tomatos stwnsh, y basil a’r sifys a’u cymysgu. 

8. Mudferwch am 5 munud yn rhagor. 

9. Gweinwch yn boeth neu’n oer. 

 

 

 

                    



Cyn dechrau: 

• Golchwch y tomatos, shibwns a’r perlysiau 

• Os yw’r tomatos yn galed, rhowch dwll yn y pen i helpu’r plant i’w gwasgu  

 

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

• Gwasgu’r tomatos a’u rhwygo’n ddarnau 

• Torri’r shibwns  

• Torri/rhwygo’r basil a’r sifys 

• Helpu i fesur yr olew i mewn i’r llwy 

• Gwasgwch y piwrî tomato ar lwy fwrdd  

 

Sgiliau: 

Gwasgu rhwng bysedd, torri/rhwygo, mesur gyda llwyau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 

 

Syniad Da! 

 

 
 Gellir defnyddio’r saws i roi ar does pitsa 

 Ychwanegwch gynhwysion ychwanegol e.e. tiwna neu india corn 

 Cysylltwch â stori (e.e. ‘A Squash and a Squeeze’ gan Julia Donaldson ac Axel Scheffler 

neu ‘I will not ever never eat a tomato’ gan Lauren Child) 

 Anfonwch y rysáit adref i annog teuluoedd i’w wneud eu hunain Gweinwch gyda 

phasta a salad i wneud pryd i’r teulu 


