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Cyri cyw iâr 
Cynhwysion 
1 llwy fwrdd o olew olewydd/olew llysiau 
1 nionyn/winwnsyn mawr, wedi’i dorri 
2 ewin o arlleg, wedi’u torri’n fân
1 tomato mawr, wedi’i dorri
1 llwy fwrdd o biwrî tomato
1 tsili canolig ei faint, wedi’i dorri’n fân
¼ llwy de o bowdwr tsili
¼ llwy de o bowdwr coriander 
¼ llwy de o bowdwr cwmin
¼ llwy de o bowdwr tyrmerig

2 lwy fwrdd o ddwr
250g o gyw iâr heb esgyrn, wedi’i dorri 
(tua 1 brest cyw iâr)
1 llwy fwrdd o iogwrt
Pupur i roi blas
130g o reis basmati
160g o fl odfresych

I addurno
Ciwb 10cm o sinsir wedi’i dorri’n fân
1 llwy fwrdd o goriander ffres wedi’i dorri

Digon i 2
Amser 1 awr

Cyfarwyddiadau

1.  Golcha dy ddwylo, arwynebau gwaith, offer coginio a byrddau torri bob 
tro cyn dechrau paratoi bwyd.

2.  Cer ati i baratoi’r holl gynhwysion gan wneud yn siwr dy fod yn golchi dy ddwylo, offer 
coginio a’r bwrdd torri ar ôl paratoi’r cyw iâr. Cadwa’r cyw iâr amrwd oddi wrth yr holl 
gynhwysion eraill.

3.  Cynhesa’r olew a ffrïa’r nionyn/winwnsyn nes ei fod yn feddal. Ychwanega’r garlleg, y 
tomato, y piwrî tomato, y tsili wedi’i dorri a’r sbeisys. Coginia’r cyfan am ychydig funudau 
cyn ychwanegu’r 2 lwy fwrdd o ddwr gan adael iddo ferwi a thewhau.  

4.  Ychwanega’r cyw iâr a choginia’r cyfan am 10-15 munud, dros wres canolig, cyn ychwanegu’r 
iogwrt gan droi’r cyfan yn araf. Ychwanega bupur du i roi blas a gadael iddo fudferwi am 
5-10 munud pellach.

5.  Gwna’n siwr bod y cyw iâr wedi’i goginio nes ei fod yn chwilboeth drwyddo heb ddarnau 
pinc ar ôl. Yn y cyfamser, coginia’r reis gan ddilyn cyfarwyddiadau’r pecyn a berwi neu 
stemio’r blodfresych nes ei fod yn feddal.

6. Addurna’r cyri gyda sinsir a choriander.

7. Rho’r cyfan ar blât gyda’r reis a’r blodfresych.

Cyngor ar alergedd
Yn cynnwys: llaeth yn yr iogwrt.  Mae rhai mathau o biwrî tomato yn cynnwys gwenith 
(sy’n cynnwys glwten) – cofi a ddarllen y label bob tro.

Dylet oeri unrhyw fwyd sydd dros ben o fewn awr neu ddwy a’i roi yn yr oergell am hyd 

at 2 ddiwrnod neu ei rewi. Dylet oeri unrhyw reis sydd dros ben o fewn awr, ei roi yn yr 

oergell a’i ddefnyddio o fewn 24 awr. Wrth ailgynhesu’r bwyd, gwna’n siwr ei fod yn 

chwilboeth drwyddo cyn ei weini. Cof ia - paid byth ag ailgynhesu bwyd fwy nag unwaith.


