
Crension Tiwna ac Afal 

Rysáit i: 4 tost 

 

Cynhwysion 

1 afal 

25g caws cheddar  

1 tun o diwna (mewn dŵr neu olew) 

Sudd ½ lemon  

1 shibwnsyn (dewisol) 

4 tafell o fara grawn cyflawn 
 

Offer 

agorwr tuniau, fforc, bwrdd torri, cyllell, gratiwr, powlen gymysgu, gwasgwr lemon, siswrn, 

powlen, llwy, llestr pobi 

 

Sut i’w gwneud nhw 

1. Gratiwch yr afal (a’i groen arno) a’r caws mewn i bowlen. 

2. Draeniwch y tiwna a’i stwnsio ychydig â fforc. Ychwanegwch y tiwna at y cymysgedd. 

3. Gwasgwch y lemon a’i ychwanegu at y bowlen. 

4. Gan ddefnyddio’r siswrn, torrwch ddeupen  y shibwnsyn thynnu’r croen allanol. Torrwch 

hi’n ddarnau bach a’u rhoi yn y bowlen. Cymysgwch yr holl gynhwysion.  

5. Tostiwch 4 tafell o fara a’u rhoi ar lestr pobi. 

6. Rhannwch y cymysgedd rhwng y tafelli bara a’i daenu drostynt. 

7. Rhowch nhw dan y gridyll am rai munudau nes bod y caws yn swigod a’u torri’n ddarnau 

i’w gweini. 

 

 

 

 

 

                    

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.   

 



Cyn dechrau: 

• Agorwch y tun tiwna, draeniwch y dŵr/olew a’i roi mewn powlen. 

• Golchwch yr afal, y lemon a’r shibwns 

• Tostiwch y bara a’i roi ar lestr pobi. 

• Mesurwch y caws.  

 

Dangoswch i’r plant: 

• Sut i gratio’r afal a’r caws 

• Sut i stwnsio’r tiwna â fforc 

• Sut i wasgu sudd o’r lemon 

• Sut i dorri’r shibwnsyn gyda siswrn  

• Sut i osod y gymysgedd ar y tost 

 

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

• Gratio’r caws a’r afal 

• Stwnsio’r tiwna â fforc 

• Torri’r shibwnsyn 

• Gwasgu’r lemon â’u dwylo neu wasgwr 

• Cymysgu’r cynhwysion mewn powlen 

• Helpu i daenu’r gymysgedd yn wastad ar y tost 

 

Sgiliau 

Torri, creu sudd, stwnsio, gratio, cymysgu a thaenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 

Syniad da! 

 Rysáit wych i annog plant i fwynhau bwyta pysgod 

 Gallwch roi sgwariau pupurau yn y rysáit hon i roi lliw iddi. 

 Anfonwch y rysáit gartref i’r rhieni iddynt allu gwneud cinio cyflym hawdd 

 Ffordd wych o ddefnyddio bara cyn iddo lwydo. 

 Gallech ddefnyddio bara cyflawn, tortillas, bara pitta neu fara Ffrenging yn lle 


