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03.

Cawl Cennin a Thatws

Rydym ni wedi rhoi llyfr coginio bach
gwych at ei gilydd yn llawn prydau
blasus, maethlon, ac yn fwy na dim, syml!
Mae ein holl ryseitiau wedi eu creu i fod
yn hawdd i’w gwneud, ac yn flasus iawn.

Prydau Hawdd
Cawl tatws melys a moron

3.

Cawl cennin a thatws

3.

Cyw iâr tsili

4.

Cyw iâr cashiw wedi’i dro-ffrïo

4.

Stribedi cyw iâr wedi eu ffrïo mewn padell

5.

Nwdls cnau daear, tsili a sinsir

5.

Sbageti gyda saws tomato ffres

6.

Pastai’r bwthyn

6.

Peli tatws wedi eu stwffio â chig

7.

Pei ffa gwynion

8.

Pei pot pizza

8.

Frittata sbageti

9.

Pasta tiwna caws

10.

Omled bacwn a chaws

10.

Iau a reis wedi’i ffrio

11.

Lasagne madarch a sbigoglys

11.

Cyw iâr Piri Piri gyda reis sbeislyd

12.

Dahl ffacbys coch

13.

Cawl cyw iâr a llysiau a nwdls

14.

Cyw iâr fajita Mecsicanaidd

15.

Sbageti bolognese

15.

Tshili llysieuol

16.

Stiw cig eidion Nigeria

16.

Paella cyw iâr a chorizo

17.

Mae’r llyfr coginio yn egluro mewn termau syml sut i
greu prydau sy’n tynnu dŵr o’ch dannedd o’r dechrau
un, fel y gellwch greu argraff ar eich ffrindiau a gwneud
yn siŵr eich bod yn byw ar fwy na dim ond bîns ar
dost eleni. Rydym ni wedi cynnwys ychydig o ryseitiau
clasurol ar gyfer cawl, ac ychydig o bwdinau hefyd,
felly gellwch chi hyd yn oed gynnal eich swper 3 chwrs
eich hun os ydych chi’n teimlo’n anturus!
Felly ewch drwy eich cwpwrdd am berlysiau a sbeisys,
eich oergell am fwyd dros ben, rhowch alwad i’ch
ffrindiau - a dechrau Coginio Campws Byw!

Dannedd Melys

1 llwy fwrdd o olew llysiau

CAWL TATWS
MELYS A MORON Ll
CYNHWYSION
250g o datws melys
wedi’u plicio a’u torri

2 clof garlleg

150g o foron wedi’u
plicio a’u torri

500ml o stoc llysiau

2 ffon seleri

Cacen gaws siocled nad oes angen ei phobi

17.

Cwcis pwmpen

19.

Cacen cyffug siocled gludiog 7 munud

19.

Mins peis

20.

Brownies Masnach Deg

20.

Teisen â diferion o lemwn

21.

Picau’r grog

22.

Torth sinsir

23.

Ein Moctels

24.

Ll

CYNHWYSION

1 nionyn
50ml crème fraiche

1.

Berwch y tatws melys a’r moron am 20 munud.

2.

Mewn padell, rhowch llond llwy fwrdd o olew olewydd
a ffrïwch y nionyn gyda’r garlleg am 10 munud. Nesaf,
ychwanegwch y stoc a’i fud-ferwi am 5-10 munud nes
ei fod yn feddal, yna arhoswch i’r llysiau orffen berwi.

3.

Draeniwch y llysiau a’u gadael i oeri, yna
ychwanegwch hwy at y badell a blendiwch
gyda’r nionod a’r stoc gyda blendiwr llaw.

4.

Ychwanegwch y crème fraiche a’i
aildwymo yn barod i’w weini.

1 nionyn, wedi’i sleisio

1.2 litr / 2 beint o
stoc llysiau

225g/8oz o datws
(wedi’u plicio a’u torri’n
sgwariau bach)

150ml/5 owns hylifol
o hufen dwbl neu
crème fraîche

2 o gennin canolig
(wedi’u sleisio)

Halen a phupur

1.

Cynheswch yr olew mewn padell fawr ac
ychwanegwch y nionod, y tatws a’r cennin. Coginiwch
am 3-4 munud nes iddynt ddechrau meddalu.

2.

Ychwanegwch y stoc llysiau a dewch ag ef
at y berw. Rhowch ychydig o halen a phupur
a’i fudferwi nes bod y llysiau’n feddal.

3.

Blendiwch gyda blendiwr llaw neu mewn blendiwr
nes ei fod yn llyfn. Ail-gynheswch mewn padell lân,
ychwanegwch yr hufen neu’r crème fraîche, cynheswch
drwodd a’i weini.

Cyw iâr tsili

05.

CYNHWYSION

2 tsili (1 coch 1 gwyrdd)
– tynnwch yr hadau

2 lwy de o bowdwr tsili

CYNHWYSION

2/3 clof garlleg

½ llwy de o gwmin
Coriander ffres

200g (7 owns) blawd plaen
ar gyfer gorchuddio

Darn bach o sinsir ffres
2 lwy fwrdd o siytni mango
2 lwy fwrdd o biwrî tomato

Iogwrt naturiol
2 frest cyw iâr

CYW IÂR CASHIW
WEDI’I DRO-FFRÏO
CYNHWYSION

1.

Rhowch bopeth ar wahân i’r iogwrt a’r cyw iâr mewn
blendiwr. Blendiwch nes y bydd yn llyfn.

2.

Torrwch y cyw iâr yn ddarnau bach, a ffrïwch
nes y bydd yn frown. Ychwanegwch y saws
a choginiwch ar wres isel am 10 munud ac
ychwanegwch yr iogwrt cyn ei weini.

2 lond llwy fwrdd
o flawd corn

1 paced (500g) o
ddarnau brest cyw iâr

150ml stoc cyw iâr

1 nionyn bach,
wedi’i dorri’n fân

3 llwy fwrdd o saws soi
1/2 llwy de o sinsir
wedi’i falu
1/2 llwy de o saws tsili poeth
2 llwy fwrdd o olew llysiau

1.

1 pupur gwyrdd, wedi’i dorri
1 tun (220g) o gnau dwr,
wedi eu draenio a’u sleisio
100g o gnau cashiw

Toddwch y blawd corn yn y stoc cyw iâr,
ac ychwanegwch y saws soi, y sinsir a’r
saws tsili a’i droi; rhowch i’r neilltu.

2.

Cynheswch hanner yr olew mewn wok neu
badell ffrio fawr dros wres uchel. Ychwanegwch
y cyw iâr; coginiwch a’i droi nes nad yw’r cyw
iâr yn binc mwyach, tua 5 munud. Tynnwch
y cyw iâr o’r wok, a’i roi o’r neilltu.

3.

Tywalltwch y llwy fwrdd o olew sy’n weddill i mewn
i’r wok, ac ychwanegu’r nionyn, pupur gwyrdd,
cnau cashiw a chnau dŵr. Coginiwch a’i droi nes
bod y cnau dŵr yn boeth, a’r nionyn wedi meddalu,
tua 5 munud yn rhagor. Trowch y saws i wneud yn
siŵr bod y blawd corn wedi’i gymysgu unwaith eto,
ei dywallt i mewn i’r wok, a dewch ag ef i’r berw.
Ychwanegwch y cyw iâr a roddwyd i un ochr, a’i droi
nes bod y saws yn tewhau a’r cyw iâr yn boeth.

1 wy, wedi ei guro

1 llwy bwdin o bowdwr coco

200g (7 owns)
briwsion bara ffres

Pinsiad o bupur du
wedi’i falu’n ffres

2 llwy fwrdd o olew
olewydd ar gyfer ffrïo

900g (2 pwys) o ffiledau
bach cyw iâr

NWDLS CNAU DAEAR,
TSILI A SINSIR

1.

Cymysgwch y blawd, powdwr coco a’r pupur ar blât neu mewn dysgl fas.

2.

Fesul un, gorchuddiwch y ffiledau cyw iâr bychain yn y cymysgedd blawd, yna dipiwch yn
yr wy wedi’i guro ac yna’r briwsion bara.

CYNHWYSION

3.

Cynheswch yr olew mewn padell ffrïo
fawr, ar wres canolig i uchel.

250g (9 owns) o nwdls
Tsieineaidd ffres

Ffrïwch y darnau cyw iâr mewn olew nes eu
bod wedi eu coginio drwodd - tua 5 munud.

100ml (4 owns hylifol)
o stoc cyw iâr

4.
5.

Rhowch y cyw iâr ar bapur cegin i amsugno ychydig o’r olew, ac yna’u gweini.

1 1/2 llwy fwrdd o sinsir
ffres wedi’i dorri’n fân
3 llwy fwrdd o saws soi
3 llwy fwrdd o fenyn cnau
daear heb ei felysu

1 1/2 llwy fwrdd o fêl
1 llwy bwdin o bast
tsili poeth (dewisol)
3 clof garlleg, wedi’i
dorri’n fân
4 sibolsyn, wedi eu torri
30g (1 owns) o gnau
daear wedi eu torri

1.

Coginiwch y nwdls mewn sosban fawr o ddŵr
berw nes eu bod wedi eu gwneud. Draeniwch.

2.

Yn y cyfamser, cyfunwch y stoc cyw iâr, sinsir, saws
soi, menyn cnau daear, mêl, pâst tsili a’r garlleg mewn
sosban fach. Coginiwch ar wres canolig nes bod y
menyn cnau daear yn toddi ac wedi’i gynhesu drwodd.
Ychwanegwch y nwdls a’u troi a throsi i’w gorchuddio.
Rhowch sibols a chnau daear ar ei ben i’w weini.

Peli tatws wedi
eu stwffio â chig

Sbageti gyda
saws tomato ffres Ll

CYNHWYSION

CYNHWYSION
300g o sbageti
4 tomato
1 pupur gwyrdd bach
2 clof garlleg
3 llwy ffwrdd o
olew olewydd

1.
2.
3.
4.

3 taten fawr neu iam
neu datws melys

Pinsiad o bowdwr tsili

30g o gig wedi ei finsio

Dipyn o olew

1 moronen ganolig

½ llwy de o tsilis
sych wedi eu malu

1 nionyn bach

2 llond llwy fwrdd o bersli
ffres wedi’i falu’n fân

½ llwy de o bowdwr garlleg

30g o Barmesan

½ llwy de o bersli
wedi’i dorri

Halen a phupur

1 llwy de o deim

PASTAI’R BWTHYN

Berwch lond sosban o ddŵr ac ychwanegwch
y sbageti i’w coginio am 10-12 munud.

CYNHWYSION

Yn y cyfamser, cynheswch y tomatos mewn powlen
o ddŵr berw am 30 eiliad, eu draenio a’u hoeri o dan
ddŵr oer. Yna, pliciwch y croen a’u torri’n dalpiau.

1 llwy fwrdd o olew

Dail teim

1 nionyn mawr

2 lwy fwrdd o biwrî tomato

2 foron wedi’u
torri’n giwbiau

Halen a phupur

Cymysgwch y tomatos gyda’r pupur, garlleg, olew
olewydd, persli a tsilis mewn sosban ac ychwanegu
halen a phupur os dymunwch. Cynheswch y cymysgedd
ar wres isel.
Draeniwch y pasta, a’i roi mewn powlen gyda’r
saws tomato wedi’i gynhesu am ei ben, ac ychydig
o’r parmesan.

1 ciwb sesnin

500g o fins cig eidion
400g o domatos wedi
eu torri’n fân (tun)
250ml o stoc biff

750g o datws wedi’u
plicio a’u torri
55ml o lefrith

Berwch sosban o ddŵr ac ychwanegwch y tatws.

3.

Ychwanegwch y tomatos, stoc a’r piwrî tomato at
y badell a chynheswch am 10 munud arall. Yn olaf,
rhowch y mins mewn dysgl all fynd i’r popty.

4.

I wneud y topin, draeniwch y tatws. Ychwanegwch y
llefrith a’r menyn a’u stwnsio nes bod y cymysgedd
yn llyfn a’i daenu ar ben y mins yn y ddysgl bopty.

Yn y cyfamser, rhowch olew mewn padell gyda’r
nionyn, y moron a’r mins a’i goginio nes bod y mins
wedi brownio.

Pobwch am 30 munud nes bydd wedi dechrau brownio.

50g o flawd
1 wy mawr
50g o friwsion bara

1.

Pliciwch a thorrwch y tatws yn giwbiau bach, eu golchi, a’u
rhoi mewn sosban gyda digon o ddŵr i’w gorchuddio, a’u
berwi nes eu bod wedi meddalu ac wedi eu coginio.

2.
3.

Draeniwch y tatws a’u stwnsio nes eu bod yn llyfn, a’u rhoi i un ochr.

4.

Ychwanegwch y nionyn wedi ei dorri a’i ffrïo nes y bydd
yn frown. Ychwanegwch y cymysgedd cig a’i ffrïo nes y
bydd wedi brownio, yna ychwanegu’r moron a choginio’r
cyfan nes bod y cig wedi ei goginio’n dda (tua 2 funud).

5.
6.

Rhowch o’r neilltu i oeri.

7.

Ar gyfer y gorchudd briwsion bara, rhowch y blawd, yr
wyau wedi eu curo a’r briwsion bara ar dair plât ar wahân.
Gorchuddiwch bob pelen yn ysgafn gan eu rhoi yn y
blawd yn gyntaf, yna’r wy ac yn olaf y briwsion bara.

8.

Ar ôl gorchuddio’r pelenni i gyd, gellir eu ffrïo mewn dipyn o olew
wedi ei gynhesu nes eu bod wedi brownio, rhowch y pelenni ar
bapur cegin i ddraenio’r olew, a’u gadael i oeri.

75g o fenyn

1.
2.

5.

1 llwy de o bowdwr cyri

AR GYFER YR HAEN
BRIWSION BARA:

Marinadwch y mins gyda theim, powdwr cyri, tsili, persli, pupur,
powdwr garlleg, ciwbiau stoc a halen; cymysgwch yn dda, yna
cynhesu llwy fwrdd o olew mewn padell fawr.

Gan ddefnyddio sgŵp, sgŵpiwch y tatws stwnsh i ffurfio pelen.
Gwnewch y belen ychydig yn fflat ac ychwanegu ychydig bach
o’r llenwad cig, ei selio a’i rolio’n belen. Ailadroddwch y camau
hyn nes bod y tatws stwnsh a’r llenwad wedi gorffen.

07.

Pei ffa gwynion

Frittata sbageti

Ll

CYNHWYSION
1 nionyn canolig

1 can canolig o ffa gwynion

1 clof garlleg

Pupur du i flasu

1 llwy ffwrdd o
olew olewydd

110g o gaws cheddar
canolig llysieuol*

1 x can 400g o domatos
wedi eu torri’n fân

225g o gaws colfran
(cottage cheese)*

Mymryn go lew o
biwrî tomato

1 wy mawr*

1.
2.

3.

Torrwch y nionyn a’r garlleg, yna’u ffrïo’n ysgafn
mewn padell fawr gydag ychydig o olew am 5
munud. Ychwanegwch y tomatos wedi eu torri
a’r piwrî tomato a’i goginio ar wres canolig
nes bod y nionyn wedi’i goginio drwodd.
Draeniwch y ffa gwynion, gan gadw’r hylif, a’u
hychwanegu at y cymysgedd tomatos. Ychwanegwch
halen a phupur yn ôl y blas. Ychwanegwch ychydig o’r
hylif ffa gwynion os yw’r cymysgedd yn ymddangos yn
rhy sych.

4.

Trosglwyddwch y cymysgedd hwn i ddysgl
addas ar gyfer y popty, a all ddal tua litr.

5.

I baratoi’r topin*, gratiwch y caws, ei roi mewn
powlen gymysgu, ychwanegwch y caws colfran
a chymysgu’r wy wedi’i guro i mewn.

6.

*

Cynheswch y popty i 180C.

Taenwch y topin yn ofalus dros y cymysgedd ffa
gwynion, ei roi yn y popty a’i bobi am 35-40 munud,
nes bod y topin wedi setio ac yn frown euraid.

Gweinwch gyda bara Ffrengig crystiog neu
fara garlleg a llysiau gwyrdd neu salad.
Gall fod yn fegan os newidir y topin i naill ai datws mwtrin gyda
chaws fegan wedi toddi neu 100g o greision tortilla wedi eu
malu’n fân wedi eu cymysgu gyda chaws fegan wedi gratio.

09.

Ll

CYNHWYSION

PEI POT PIZZA
CYNHWYSION
3 cwpan (1 cwpan =
240ml) o saws tomato
2 gwpan o gyw iâr rhost
wedi ei dorri’n ddarnau
2 gwpan o frocoli wedi’i
dorri’n ddarnau hwylus
1 a 1/2 cwpan o gaws
mozzarella wedi’i
dorri’n giwbiau bach

1/2 llwy de o halen
1/4 llwy de o bupur du
wedi’i falu’n ffres
1 a 1/2 pwys o does pizza
1/3 cwpan o olew olewydd
6 llwy fwrdd o Barmesan
wedi’i gratio

8 owns o sbageti gwenith
cyflawn heb ei goginio, neu
4 cwpan wedi eu coginio

2 llond llwy fwrdd o bersli
ffres wedi’i falu’n fân

4 llwy de o olew olewydd pur

2 llond llwy fwrdd o fasil
ffres wedi’i falu’n fân

3 nionyn canolig, wedi eu torri

1 llwy de o halen

4 wy mawr

½ llwy de o bupur

½ cwpan o lefrith sgim

1 tomato, wedi’i dorri (dewisol)

⅓ cwpan o gaws parmesan
wedi’i gratio

1.

Coginiwch y sbageti yn ôl y cyfarwyddiadau ar y pecyn
(sgipiwch y cam hwn os ydych yn defnyddio sbageti dros ben).

2.

Yn y cyfamser, cynheswch yr olew mewn padell ffrïo ar wres canolig.

3.

Ychwanegwch y nionod a’u coginio, gan eu troi’n
achlysurol, nes eu bod wedi brownio.

4.

Trosglwyddwch i bowlen a’i adael i oeri ychydig. Sychwch y badell.

5.

Curwch yr wyau a’r llefrith mewn powlen fawr. Ychwanegwch y
nionod, parmesan, persli, basil, halen a phupur a’u troi.

6.

Ychwanegwch y sbageti.

7.

Gorchuddiwch y badell yn dda gyda chwistrell olew a’i rhoi ar wres canolig.

8.

Tywalltwch gymysgedd yr wy a’i wasgaru’n gyfartal yn y badell.

1.
2.

Cynheswch y popty i 200°c.

3.

Rhannwch y cymysgedd yn gyfartal
rhwng y dysglau bach (ramekin).

4.

Rholiwch y toes pizza a thorri cylchoedd 1 modfedd
yn lletach mewn diamedr na’r dysglau bach.

5.

Rhowch y cylchoedd toes dros y dysglau bach
wedi eu llenwi a phwyso i lawr i selio.

6.

Torrwch hollt bach yn nhop y toes pizza
gyda chyllell i alluogi i aer ddianc.

9.

Coginiwch nes bod yr ochr isaf wedi dechrau brownio, gan droi’r badell o
amgylch weithiau i wneud yn siŵr ei fod yn coginio’n gyfartal, am tua 5 munud.

7.

Brwsiwch dop y toes pizza gydag olew olewydd
ac ysgeintio ychydig o gaws Parmesan.

10.

8.

Rhowch blât fawr dros y badell, gafaelwch yn y plat a’r
badell gyda menig popty a’u troi drosodd yn araf.

Pobwch am 20 munud (nes bod crwst y
pizza wedi brownio). Tynnwch nhw o’r popty
a’u gadael i oeri ychydig cyn gweini.

11.

Codwch oddi ar y badell a’i chwistrellu eto gyda chwistrell olew.

12.

Llithrwch y frittatta’n ôl i’r badell a choginio nes y
bydd yr ochr isaf wedi dechrau brownio.

13.

Llithrwch y frittata ar y blât. Rhowch y tomato ar ei
ben i’w weini, os ydych yn defnyddio tomato.

Rhowch y saws tomato, y cyw iâr, brocoli, mozzarella,
halen a phupur mewn powlen fawr a’i gymysgu.

GWYBODAETH YCHWANEGOL:

Gellir defnyddio unrhyw gig neu lysiau
sydd dros ben - syml iawn!

11.

OMLED BACWN
A CHAWS

LASAGNE MADARCH
A SBIGOGLYS
Ll

CYNHWYSION

CYNHWYSION

2 wy

1 llond llwy fwrdd
o olew olewydd

Mymryn o lefrith
Mymryn o olew

1 clof garlleg, wedi’i wasgu

Caws

Pecyn 250g o fadarch,
wedi eu sleisio

Halen a phupur (fel y dymunir)

Pasta tiwna caws
CYNHWYSION

Pasta (unrhyw fath)
Tun o diwna (unrhyw fath)
Caws
Mayonnaise (faint fynnwch)

1.

Curwch 2 wy gyda’i gilydd mewn jwg
ac ychwanegu mymryn o lefrith.

2.
3.
4.

Torrwch y bacwn yn ddarnau.
Cynheswch fymryn o olew mewn padell ffrïo.
Ychwanegwch y darnau bacwn a’u ffrïo
nes byddant wedi dechrau brownio.

5.

Ychwanegwch yr wyau sydd wedi eu
curo a’r llefrith i mewn i’r badell.

6.

Ychwanegwch gymaint o gaws,
halen a phupur fel y dymunir.

7.

Coginiwch nes bydd wedi dechrau brownio.

Iau a reis wedi’i ffrio

CYNHWYSION

1.

Berwch sosban o ddŵr.

2.

Ychwanegwch y pasta a choginiwch
yn ôl y cyfarwyddiadau.

3.
4.
5.
6.
7.

Draeniwch y pasta.

Cynheswch y popty i 200C/180C ffan/nwy 6.
Cynheswch yr olew mewn padell ffrïo fawr,
ychwanegwch y garlleg a choginiwch am 1 munud.

2.

Ychwanegwch y madarch a’r teim, yna coginiwch
am 3 munud nes iddynt ddechrau meddalu.

1 seleri
2 goes persli

2 gwpan o lysiau cymysg bresych coch, ffa gwyrdd,
moron, pupur, nionod,
india corn a phys

3.

1 pwys (tua hanner kg) o
iau biff wedi’i goginio

Ychwanegwch y sbigoglys a throi nes bod
gwres y badell yn gwywo’r dail.

4.

Tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegwch
y caws meddal, 1 llwy fwrdd o Parmesan
a halen a phupur a’i droi.

5.

Rhowch chwarter cymysgedd y sbigoglys ar
waelod dysgl bobi o faint canolig, rhowch 2
haen pasta ar ei ben, yna dilynwch y ddau
gam yma nes i chi ddefnyddio’r holl basta.

6.

Gorffennwch gyda chwarter olaf y cymysgedd
sbigoglys, rhowch weddill y Parmesan ar ei ben,
yna pobwch am 35 munud nes ei fod yn euraid a’r
pasta’n feddal.

Halen i flasu

Rhowch olew mewn padell ar wres canolig a
ffrïo’r nionod nes eu bod wedi brownio.

Ychwanegwch y tiwna a’r caws at y pasta yn y badell.

3.

Ychwanegwch yr iau a’i dro ffrïo am funud.

Ychwanegwch 2 lwy fwrdd o mayonnaise.

4.

Ychwanegwch yr holl lysiau ar wahân i’r pys a’r corn
(un math ar y tro), cymysgwch gyda’i gilydd ac yna
ychwanegwch y cymysgedd sydd wedi ei flendio.

5.

Cymysgwch y cyfan a’i ffrïo am tua 2 funud.

6.

Ychwanegwch y pys a’r corn, ac yna’r reis a
dim ond pinsiad o halen, a chymysgwch eto
a’i adael ar wres isel am tua 4 munud.

Ychwanegwch mayonnaise ysgafn am
ddewis iachach gyda salad

1.

2 lwy de o bowdwr cyri

7 clof garlleg

2.

AWGRYMIADAU A CHYNGHORION:

6 haen lasagne ffres

2 giwb stoc cyw iâr

Blendiwch y persli, garlleg a’r seleri wedi’i dorri.

Trowch yn dda tra’i fod yn dal ar y
gwres nes bod y caws wedi toddi.

4 llwy fwrdd o Parmesan
wedi’i gratio, (neu
ddewis llysieuol)

3/4 cwpan o olew llysiau

1.

Gratiwch y caws.

Twb 300g o gaws
meddal ysgafn

2 a 1/2 cwpan o reis
wedi’i ledferwi

1 nionyn canolig
AWGRYMIADAU A CHYNGHORION:
I sicrhau bod y top wedi brownio, rhowch y badell
dan y gril ar wres isel am 2-3 munud.

1 llwy de o ddail teim,
wedi eu torri’n fân

Bag 200g o sbigoglys

CYW IÂR PIRI PIRI
GYDA REIS SBEISLYD

CYNHWYSION

CYNHWYSION
Tua 4 morddwyd cyw
iâr gyda’r croen a 4
coes cyw iâr (gellwch
brynu pecyn cymysg)

½ bwnsiad o sibols, wedi
eu sleisio, y rhannau gwyn
a gwyrdd wedi eu gwahanu

6 llwy fwrdd o farinad
piri-piri (gellwch brynu
ysgafn, canolig neu boeth)

1 llwy fwrdd o baprica
mwg melys

1 llwy fwrdd o olew
blodau’r haul
2 bupur, unrhyw liw, wedi
tynnu’r hadau a’u torri’n fân

4 llwy fwrdd o biwrî tomato

1 llwy fwrdd o olew
blodau’r haul
1 nionyn wedi’i falu’n fân
1 clof garlleg wedi’i
falu’n fân

400g o datws melys
can 400g o domatos
wedi’u torri’n fân
1.2l o stoc cyw iâr

1 llwy de o goriander mâl

1 llwy de lawn o
siytni mango

250g o reis wedi’i goginio

1 llwy de o gwmin mâl

300g o ffacbys coch

Llysiau neu salad i
weini (dewisol)

1 llwy de o dyrmerig mâl

Dail coriander ffres i’w weini

1.

Cynheswch y popty i 200C/180C ffan/nwy 6.
Rhowch 3 slaes ymhob darn o gyw iâr, fel
y gall y marinad roi blas da i’r cig.

2.

Tywalltwch y saws a’i adael yn yr oergell i farinadu,
os oes gennych amser. Os nad oes gennych amser,
cymysgwch yn dda, a gosodwch y cyw iâr mewn
tun rhostio, gydag ochr y croen yn gwynebu i fyny.

3.

Coginiwch am 30 munud, yna codwch y gwres i
220C/200C ffan/nwy 7 a choginiwch am tua 15 munud
yn rhagor nes bydd y croen wedi crasu a brownio.

4.

Pan fydd y cyw iâr bron yn barod, cynheswch
yr olew mewn padell ffrïo. Coginiwch y pupur
a rhannau gwynion y sibols am 5 munud.

5.

Ychwanegwch y piwrî a’r paprica, trowch, yna
ychwanegu’r reis, gan ei dorri i fyny gyda llwy bren
fel bod y gronynnau i gyd wedi eu gorchuddio’n dda.

6.

Defnyddiwch wres uchel a chrafwch unrhyw
reis sy’n glynu ar y gwaelod fel eich bod yn cael
ychydig o reis meddal a reis wedi crasu.

7.

Dahl ffacbys coch

13.

Cynheswch nes y bydd yn chwilboeth. Gwasgarwch
rannau gwyrdd y sibols ar ei ben a’i weini gyda’r cyw
iâr, ac ychydig o lysiau neu salad, os dymunwch.

½ llwy de o bupur cayenne

1.

Pliciwch a thorrwch y tatws a’r nionyn

2.

Ychwanegwch yr olew blodau haul a
ffrïwch y nionod a garlleg mewn padell
fawr nes eu bod yn frown euraid.

3.

Ychwanegwch y ffacbys, y tatws
melys, tomatos a sbeisys

4.

Dewch a’r stoc llysiau i’r berw ac ychwanegu'r
holl gynhwysion i’r badell. Trowch y gwres i
ganolig fel bod y padell yn rwdferwi ac yn lleihau
yn raddol i greu dahl mwy trwchus gyda ffacbys
a thatws meddal. Gall hyn gymryd hyd at 45
munud wrth iddo fynd yn fwy a mwy blasus.

5.

Yn olaf ychwanegwch y siytni mango ac
ysgeintiwch y coriander ar ben y dahl.

Ch
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CYNHWYSION

1.

Cymysgwch y blawd a’r dŵr
nes bod y does yn gadarn
ond ddim yn ludiog

2.

Rholiwch a’i iro â’r olew

3.

Ffriwch yn y badell am 30
eiliad a’i adael yn y ffwrn nes
ei fod yn barod i’w fwyta

400g o flawd cyflawn
1 llwy de o halen a phupur
200ml o ddŵr oer
Mymryn o olew

CAWL CYW IÂR A
LLYSIAU A NWDLS
CYNHWYSION

Cyw Iâr Fajita
Mecsicanaidd

15.

CAWL

1 daten

CYNHWYSION

1/2 brest cyw iâr

1/3 seleri

1/2 ciwb o stoc cyw iâr

Dail parsli ffres

1 llwy ffwrdd o olew
olewydd

Pinsiad o bowdwr tsili
ysgafn

1 moronen

1 nionyn

1 nionyn coch mawr

Pinsiad o gwmin

1/2 ciwb stoc llysiau

NWDLS

1 pupur coch

Pinsiad o halen garlleg

SBAGETI
BOLOGNESE

1 pannas

1 wy

1 pupur melyn

1 llwy fwrdd o sudd lemwn

CYNHWYSION

Halen a phupur

½ (60-70g) cwpanaid o flawd gwyn

450g/1lb brest cyw iâr
wedi’i flingo

Blas o saws barbeciw

1 llwy ffwrdd o olew olewydd

1 llwy de o oregano sych

4 tortila meddal

1 foronen wedi’i thorri

500g o friwgig coch

1 nionyn wedi’i falu’n fân

400g sbageti neu
basta hir arall

Pinsiad o halen

Pinsiad o paprica
NWDLS

1.

Rhowch yr halen a’r blawd
mewn powlen.

2.
3.

Ychwanegwch yr wy

4.

Rhowch y toes ar y bwrdd ac
ychwanegu mwy o flawd nes
iddo beidio â bod yn ludiog

Cymysgwch yr wy nes ei fod
yn dod ynghyd fel toes

CAWL

1.
2.

3.

Torrwch y cyw iâr, ei roi mewn
padell o ddŵr oer a’i osod ar yr
hob ar dymheredd uchel

5.

Rholiwch y toes nes ei fod y
trwch a ddymunir

6.

Plygwch y toes a’i dorri’n
ddarnau 0.5 – 1cm (neu mor
fawr ag y dymunwch).

7.

Agorwch y darnau o does,
cael gwared ar y blawd
ychwanegol a’u gosod ar
bapur pobi i sychu ychydig cyn
i chi eu hychwanegu at y cawl.

4.

Blaswch y cawl ac
ychwanegu mwy o halen
a phupur os oes angen

5.

Pan fydd y llysiau bron
â choginio, tynnwch y
nionyn, ychwanegu’r nwdls
a gadael iddynt ferwi am
5-10 munud (gwiriwch nhw
sawl gwaith, mae’n bwysig
peidio â’u gor-goginio)

Pliciwch y llysiau a’u
torri’n ddarnau tua 1cm a’u
hychwanegu i’r dŵr berwedig.
Eithriad: y nionyn; pliciwch a’i
ychwanegu i’r cawl heb ei dorri.
Ychwanegwch y stoc cyw
iâr a llysiau a’u gadael i
ferwi am 10 munud arall
ar dymheredd canolig

6.

Tynnwch y pot o’r hob poeth,
ychwanegwch y persli wedi’i
dorri’n ffres, rhowch gaead
arno a gadewch iddo oeri am
ychydig o funudau.

Can 400g o domatos eirin

1.

Torrwch y nionyn, y pupurau a’r cyw
iâr yn stribedi tenau. Cadwch y cyw iâr
ar wahân i’r pupurau a’r nionod.

2.

Gadewch y cyw iâr i fwydo yn y sudd lemon, y
powdr tsili, y cwmin a’r paprica (gadewch am
awr os oes gennych amser, ond os nad oes
peidiwch â phoeni, bydd yn dal i flasu’n dda).

3.

Cynheswch yr olew mewn woc neu badell
ffrio fawr gwrthlud, ychwanegwch y nionyn
a’r pupurau a’u tro-ffrio am 3-4 munud.

4.

Ychwanegwch y cyw iâr a’i goginio am 5 munud, neu
nes bod y cyw iâr wedi coginio trwyddo.

5.

Cynheswch y tortilas (microdon am 30 eiliad).

6.

Rhowch chwarter o’r cymysgedd cyw iâr
i ganol pob tortila â llwy (ychwanegwch
gaws a/neu letys fel elfen ychwanegol).

Tusw bach o fasil (a dail
ychwanegol, i’w weini)

Caws mozzarella i’w weini

1.

Cynheswch yr olew mewn padell ffrio wrthlud.
Coginiwch y foronen a nionyn am 5 munud i’w meddalu.

2.

Ychwanegwch y tomatos a choginio am 5 munud
arall. Tywalltwch y sudd tomato drosto ac
ychwanegu’r basil a’i fudferwi am 15 munud.

3.

Cymysgwch mewn blendiwr nes ei fod yn llyfn.
Gellir rhewi’r saws hwn am hyd at 3 mis.

4.

Ychwanegwch y briwgig i’r badell a’i goginio nes ei
fod yn frown, (dylai hynny gymryd tua 10 munud)
gan dorri’r briwgig yn fân gyda chefn llwy bren.

5.

Coginiwch y sbageti yn ôl cyfarwyddiadau’r pecyn.

6.

Tra bod y sbageti yn coginio
ychwanegwch y saws i’r briwgig.

7.

Os yw’r saws yn rhy drwchus, gallwch ychwanegu
rhywfaint o’r dŵr coginio o’r pasta i’w deneuo.

8.

Draeniwch y dŵr o’r pasta a chymysgu’r pasta a’r
briwgig neu eu gweini ar wahân os dymunir.

PAELLA CYW IÂR
A CHORIZO

TSILI LLYSIEUOL V

DIGON I: 6

CYNHWYSION
Olew (i ffrïo)

8 madarch

CYNHWYSION

2 nionyn

3 tun o ffa Ffrengig

2 llwy de o bowdr tsili

1 llwy ffwrdd o
olew olewydd

2 llwy de o gwmin

2 dun o domatos wedi'u
torri'n fân

2 llwy de o baprica

Sblash o finegr balsamig

2 bupur gwyrdd

DEWISOL:

2 bupur coch

Reis basmati

2 courgette canolig

Caws

1.
2.
3.

I ddechrau, paratowch yr holl lysiau trwy eu golchi'n
drylwyr. Torrwch y nionod yn sgwariau mân a
sleisio'r pupurau, y courgette a'r madarch.

Stiw Cig Eidion Nigeria

CYNHWYSION

Coginiwch y reis yn unol â'r cyfarwyddiadau ar
y pecyn. Toddwch y nionod yn yr olew yn ysgafn
dros wres canolig am oddeutu 5 munud.

2 domato

Ysgeintiwch y sbeisys drosto a'u
coginio am funud arall.

4 ewin garlleg

4.

Ychwanegwch y llysiau wedi'u torri, gan
eu troi nes bod y llysiau wedi'u gorchuddio
yn y gymysgedd nionod sbeislyd.

5.

Ychwanegwch y piwrî tomato a'r tun tomatos a'u troi.

6.

Dewch â'r holl gynhwysion i'r berw, yna trowch
y gwres i lawr yn isel fel y gall fudferwi heb
losgi, a nes bod y courgettes wedi'u coginio
(tua 35 munud, mwy os oes angen).

7.

Gweinwch gyda chaws wedi'i gratio a reis basmati.

2 bupur coch
2 nionyn coch
4 cwpan o reis gwyn

900g o gig eidion
wedi'i ddeisio
Past tomato
Pinsiad o halen
1 llwy de o olew
blodau'r haul

1.

Torrwch y tomatos, y pupurau a'r nionod. Cymysgwch
yr holl gynhwysion sydd wedi'u torri gyda'i gilydd ac
ychwanegu olew i'r badell dros wres canolig.

2.

Ychwanegwch y llysiau wedi'u torri i'r badell
gan eu troi yn achlysurol. Ychwanegwch
y garlleg a'r halen i roi blas.

3.

Ychwanegwch gig eidion wedi'i ddeisio i'r badell ac
ychwanegu past tomato a mwy o halen a phupur
(dewisol). Gadewch ar wres isel am oddeutu 20
munud neu nes bod y cig eidion wedi'i goginio.

4.

Berwch y reis yn unol â'r cyfarwyddiadau ar y pecyn
tra bo'r cig eidion yn coginio. Draeniwch weddill
y dŵr o'r sosban pan fydd y reis wedi'i goginio.

5.

Ar ôl i'r cig eidion gael ei goginio, gweinwch efo'r reis.

300g o reis paella

2 nionyn

1 tun o domatos
wedi'u torri'n fân

1 lemwn

1 pupur coch

1 llwy de o baprica

1 tun o bys

600ml o stoc cyw iâr

1 tun o india-corn

2 frest cyw iâr

140g o selsig chorizo

3 ewin garlleg

Llond llaw o bersli

1 llwy de o dyrmerig

1.

Cynheswch yr olew olewydd
mewn padell ffrio ddwfn.

2.

Torrwch y cyw iâr yn dalpiau a'u
hychwanegu at y badell ffrïo.

3.

Torrwch y nionod a'r pupur a'u
hychwanegu at y badell.

4.

Ychwanegwch y garlleg a chorizo, a'u ffrio
nes bod yr olewau'n cael eu rhyddhau.

5.

Ychwanegwch y tyrmerig, paprica, halen,
pupur, yna ychwanegwch y reis.

6.

Trowch i wasgaru'r olewau am ddau
funud, ac yna ychwanegwch y stoc
cyw iâr berwedig. Dewch â'r cyfan i'r
berw a'i fudferwi am 15 munud.

7.

Ychwanegwch y pys, india-corn a thomatos a'u
coginio am 5 munud arall nes bod y cyw iâr a'r
reis wedi'u coginio. Gweinwch gyda sleisen o
lemwn ac ychydig o bersli.

17.

Dannedd Melys

Cacen cyffug siocled
gludiog 7 munud Ll

Cacen gaws

siocled nad oes
angen ei phobi
Ll

CYNHWYSION
150g o ‘brownies’

250ml o hufen dwbl

75g o siwgr demerara

50g o bowdwr coco

75g o fenyn

50g o siwgwr eisin

750g o gaws hufen
braster llawn

1.
2.

Toddwch y menyn mewn sosban.

3.

Cymysgwch y briwsion ‘brownie’, y menyn
a doddwyd a’r siwgr mewn powlen.

4.

Taenwch y cymysgedd ar draws
gwaelod tun cacen ‘spring-form’.

5.

Cymysgwch y caws hufen, y powdwr
coco a’r siwgr eisin mewn powlen.

6.
7.
8.

Ychwanegwch yr hufen dwbl.

Rhowch y ‘brownies’ mewn bag plastig brechdanau
a defnyddio rholbren i’w droi’n friwsion.

Taenwch ar draws y sylfaen ‘brownie’.

CWCIS PWMPEN Ll
CYNHWYSION

Ychwanegwch ddarnau siocled am
flas siocled ychwanegol

110g (4 owns) blawd codi

4 llwy fwrdd o lefrith

110g (4 owns) siwgr mân

1 llwy fwrdd o flas fanila

Pinsiad o halen

AR GYFER Y SAWS

2 1/2 cwpan o flawd plaen

1 1/2 cwpan o siwgr gwyn

30g (1 owns) coco

1 llwy de o bowdwr codi

1 llond cwpan o biwrî
pwmpen mewn can

55g (2 owns) marjarîn
wedi toddi

2 lwy de o sinamon wedi’i falu

1 wy

1 wy

1/2 llwy de o nytmeg
wedi’i falu

1 llwy de o flas fanila
2 gwpan o siwgr eisin

1/2 llwy de o glofs
wedi’u malu

3 llwy fwrdd o lefrith

1.

1 llond llwy fwrdd o
fenyn wedi toddi

Cymysgwch y blawd, y siwgr mân, yr halen
a’r 30g (1 owns) o goco gyda’i gilydd.

2.

Ychwanegwch y marjarîn wedi toddi, yr wy, y llefrith
a’r blas fanila at y cymysgedd uchod. Cymysgwch
yn dda a’i roi mewn powlen addas ar gyfer
microdon (dylai’r ochrau fod tua 5cm (2 modfedd)
o uchder oherwydd bydd y gacen yn codi).

3.

Gwnewch y saws drwy gyfuno 110g (4 owns)
o siwgr brown gyda’r coco sy’n weddill.
Ysgeintiwch ar ben cymysgedd y cytew.

4.

Cynheswch ddŵr am 30 eiliad a’i arllwys yn
ofalus am ben y gacen yn ysgafn. Defnyddiwch
fforc i bricio ychydig o dyllau yn y cytew er mwyn
galluogi i ychydig o ddŵr fynd i mewn iddo.

5.

Coginiwch ar uchel mewn microdon
(800 wat) am 5 munud.

6.

Gweinwch gyda hufen ia neu gwstard.

1 llwy de o soda pobi

1/2 llwy de o halen
1/2 cwpan o fenyn,
wedi’i feddalu

1 llwy de o flas fanila

1.

Rhowch y popty i gynhesu ar dymheredd o 350
gradd F (175 C). Cyfunwch y blawd, powdwr
pobi, soda pobi, sinamon, nytmeg, clofs wedi’u
malu a’r halen; gosodwch i’r neilltu.

2.

Mewn powlen ganolig, cymysgwch yr 1/2 cwpan
o fenyn a’r siwgr gwyn nes eu bod yn hufennog.
Ychwanegwch y bwmpen, yr wy ac 1 llwy de o flas
fanila at y cymysgedd menyn, a’i guro nes ei fod yn
hufennog. Cymysgwch y cynhwysion sych i mewn.
Rhowch y cymysgedd ar hambwrdd pobi (baking
tray) fesul llond llwy fwrdd, a’u fflatio ychydig.

3.

Pobwch am 15-20 munud yn y popty wedi’i
gynhesu ymlaen llaw. Oerwch y cwcis, yna
diferwch ychydig o’r sglein (glaze) gyda fforc.

4.

I wneud y sglein: Cyfunwch y siwgr eisin, y
llefrith, 1 llond llwy fwrdd o fenyn wedi toddi
ac 1 llwy de o fanila. Ychwanegwch lefrith fel
bo angen, i gael y trwch i allu ei ddiferu.

Rhowch yn yr oergell am awr neu nes iddo setio.

AWGRYMIADAU A CHYNGHORION:

CYNHWYSION

110g (4 owns) siwgr brown
30g (1 owns) coco
150ml (1/4 peint) o ddŵr

19.

TEISEN Â DIFERION
O LEMWN Ll

MINS PEIS Ll
CYNHWYSION
225g menyn oer, wedi’i
dorri’n ddarnau mân

Pinsiad o halen

350g o flawd plaen

1 wy bach

100g siwgr mân euraid

Siwgr eisin, i’w ysgeintio

1.

2.

3.

4.

280g o friwfwyd

I wneud y crwst, rhwbiwch 225g o fenyn oer, wedi’i
dorri’n fân, i 350g o flawd plaen, ac yna cymysgu 100g
o siwgr mân euraid iddo, a phinsiad o halen. Trowch
y crwst yn bêl - peidiwch ag ychwanegu hylif - a’i
dylino ychydig. Bydd y toes yn weddol gadarn, fel toes
teisen frau. Gallwch ddefnyddio’r toes ar unwaith,
neu ei roi yn y rhewgell i’w ddefnyddio’n hwyrach.
Cynheswch yn popty i 200c /nwy 6 /180 ffan. Gan
ddefnyddio tun cacennau bach 12 twll, gwasgwc
beli bach o does, maint cnau Ffrengig, i mewn i bob
twll. Rhowch 280g o friwfwyd yn y pasteiod a llwy.

Brownies h Deg
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CYNHWYSION
2 lemon bach, wedi eu sgwrio’n dda
275g o siwgr gronynnog
200g o flawd plaen

Ll

175g o fenyn, wedi ei feddalu, a thipyn yn ychwanegol i iro’r tun
2 lwy de o bowdwr codi
3 wy buarth mawr

CYNHWYSION

100g o fenyn, wedi’i dorri’n fân

4 wy

100g o siocled tywyll Masnach
Deg, wedi ei dorri’n fân

250g o siwgr mân euraid

100g o siocled llefrith Masnach
Deg, wedi’i dorri’n fân

1 llwy de o bowdr
codi Masnach Deg

50g o siocled gwyn,
wedi’i dorri’n fân

30g o coco

1.

Rhowch y popty i gynhesu ar dymheredd o 180°C/
Nwy 4. Leiniwch waelod tun torth 900g nad yw’n
glynu gyda phapur pobi ac irwch y tun yn dda
gyda menyn.

2.

Gratiwch groen y lemonau’n fân. Rhowch 175g
o’r siwgr mewn powlen gyda’r menyn, blawd,
powdwr codi, wyau a chroen lemon. Cymysgwch
nes bydd popeth wedi’i gymysgu ac ansawdd
llyfn, trwchus iddo. Codwch y cymysgedd gyda
llwy a’i roi yn y tun a’i wneud yn wastad.

3.

Pobwch am 35 munud neu nes y bydd wedi codi’n
dda ac yn lliw brown euraid golau. Profwch drwy
roi sgiwer yng nghanol y gacen; os daw allan
yn lân, yna mae’r gacen yn barod. Tynnwch y
gacen o’r popty a’i gadael yn y tun am 5 munud.
Yn y cyfamser, gwasgwch y sudd allan o’r 2
lemon a’i ychwanegu at y siwgr sy’n weddill.

4.

Trowch y gacen allan ar rac oeri a rhoi plât neu
hambwrdd oddi tani. Tynnwch y papur pobi a
throwch y gacen yr ochr gywir i fyny. Gwnewch tua
50 o dyllau twfn yn nhop y gacen gyda sgiwer.

5.

Yn araf, rhowch hanner y cymysgedd lemon siwgr
dros dop y gacen gyda llwy. Gadewch i sefyll am 5
munud ac yna ailadrodd hyn gyda gweddill y siwgr
lemon. Gadewch i setio am o leiaf awr cyn gweini.

100g o flawd plaen

Cymrwch beli ychydig yn llai o grwst nag o’r blaen a’u
gwastadu rhwng eich dwylo i wneud caeadau crwn,
digon mawr i orchuddio’r pasteiod. Rhowch y caeadau
ar y pasteiod, gwasgwch yr ymylon yn ysgafn â’i gilydd
i’w selio - nid oes angen i chi eu selio â llaeth nac wy
gan y byddant yn glynu ar eu pen eu hunain. (Gall y
pasteiod yn awr gael eu rhewi am hyd at 1 mis).

1.

Cynheswch y popty i 180C/200C ffan/nwy 4.

2.

Curwch 1 wy bach a’i ddefnyddio i frwsio pennau’r
pasteiod. Pobwch am 20 munud nes y byddant
wedi brownio. Gadewch i oeri yn y tin am 5 munud,
yna gosodwch ar rac weiren. Cyn eu gweini
ysgeintiwch yn ysgafn â siwgr eisin. Byddant yn
cadw am 3 i 4 diwrnod mewn cynhwysydd aerdyn.

Leiniwch din brownie 22cm sgwâr gyda phapur
pobi. Toddwch y menyn, y siocled tywyll a’r siocled
llefrith gyda’i gilydd mewn microdon neu mewn
powlen wedi’i gosod dros sosban o ddŵr sy’n
mudferwi. Gadewch i oeri at dymheredd yr ystafell.

3.

Chwisgwch yr wyau a’r siwgr ynghyd nes bod y
gymysgedd yn ysgafn ac yn feddal.

4.

Arllwyswch y cymysgedd siocled yn araf deg i’r
cymysgedd wy a’i droi â llwy, a nithio’r blawd, y powdr
pobi a’r coco iddo. Ychwanegwch y siocled gwyn.

5.

Arllwyswch i’r cymysgedd a’i droi â llwy
i greu cytew o ansawdd cyffug.

6.

Pobwch am 25-30 munud neu nes bod yr
haen uchaf wedi cracio ond bod y canol
newydd ddechrau caledu. Gadewch i oeri’n
llwyr, yna codwch allan o’r tin a’i dorri.

21.

Picau'r Grog

Ll

CYNHWYSION

300ml o lefrith braster llawn

ymdoddi’n gyflym

50g o fenyn

1 wy, wedi ei guro

500g o flawd bara cryf

75g o syltanas

1 llwy de o halen

50g o groen ffrwythau cymysg

75g o siwgr mân

75g o flawd plaen, ac ychydig yn
fwy i’w ysgeintio

1 llwy fwrdd o olew
Bag bach 7g o furum sy’n
gweithredu’n gyflym neu furum sy’n

1.

2.

3.

TORTH SINSIR Ll
CYNHWYSION
1 cwpan o fenyn, wedi'i feddalu
1 ½ cwpan o fêl
1 wy
2 ½ cwpan o flawd
1 llwy de o soda pobi
2 lwy de o sinsir mâl
1 ½ llwy de o sinamon mâl
3/4 cwpan o ddŵr berwedig

surop euraid

Dewch â’r llefrith i’r berw, yna symudwch o’r gwres ac ychwanegu’r
menyn. Gadewch iddo oeri nes ei fod yn cyrraedd tymheredd
llaw. Rhowch y blawd, yr halen, y siwgr a’r burum mewn
powlen. Gwnewch dwll yn y canol. Arllwyswch y cymysgedd o
laeth a menyn cynnes i mewn, yna ychwanegwch yr ŵy. Gan
ddefnyddio llwy bren, cymysgwch yn dda, yna dewch â phopeth
at ei gilydd gyda’ch dwylo nes bod gennych does gludiog.
Gosodwch ar arwyneb â haen ysgafn o flawd a’i dylino trwy ddal y
toes ag un llaw a’i ymestyn gyda chledr y llaw arall, yna ei blygu’n ôl
arno’i hun. Ailadroddwch hyn am 5 munud nes ei fod yn llyfn ac elastig.
Rhowch y toes mewn powlen wedi’i hiro ag olew. Gorchuddiwch gyda
cling film a gadewch iddo godi mewn lle cynnes am 40 munud neu nes
ei fod wedi dyblu o ran maint a bod gwasgu bys iddo yn gadael tolc.
Tywalltwch y syltanas a’r croen cymysg i’r toes yn y bowlen. Tylinwch y
rheiny i’r toes, gan wneud yn siŵr bod popeth yn cael ei wasgaru’n dda.
Gadewch iddo godi eto nes ei fod wedi dyblu o ran maint, a’i orchuddio
gyda cling film wedi’i iro’n dda i atal y toes rhag magu crystyn.

4.

Cynheswch y popty i 220C/200C ffan/nwy 7. Cymysgwch y blawd
gyda thua 5 llwy fwrdd o ddŵr i wneud y past ar gyfer y groes –
ychwanegwch y dŵr 1 llwy fwrdd ar y tro, er mwyn ychwanegu digon
ar gyfer past trwchus. Gosodwch ar y picau mewn siâp croes. Pobwch
am 20 munud ar silff ganol y ffwrn, nes ei fod yn frown euraid.

5.

Cynheswch y surop euraidd i’w doddi. Tra bod y surop yn dal yn
gynnes, brwsiwch ar ben y picau cynnes a’u gadael i oeri.

1.

Rhowch y popty i gynhesu ar dymheredd
o 180 gradd. Irwch ddau dun torth
(8 ½ wrth 4 ½ modfedd).

2.

Mewn powlen, cymysgwch y menyn a'r ½
cwpan o fêl nes eu bod yn hufennog.

3.

Mewn powlen maint canolig, cymysgwch y blawd,
sinsir, soda pobi a sinamon gyda'i gilydd.

4.

Mewn powlen fach, cymysgwch yr hyn sy'n
weddill o'r cwpan o fêl gyda dŵr berwedig.

5.

Parhewch i gymysgu ac ychwanegu traean o'r
cymysgedd sych at y cymysgedd hufennog. Pan
fyddwch wedi gorffen ychwanegu'r cymysgedd
sych, ychwanegwch draean y gymysgedd hylif.

6.

Parhewch i ychwanegu'r cynhwysion sych a
hufennog fesul dipyn bob yn ail.

7.

Rhowch y cytew yn y tuniau parod,
gan ei rannu'n gyfartal.

8.

Pobwch nes bod sgiwer wedi'i roi yn y canol yn
dod allan yn lân, sef tua 40 i 50 munud.

23.

25.

Moctels

MEFUS A SBEIS
A RHYWBETH
NEIS, NEIS

POM COLLINS
PEFRIOG

CYNHWYSION

CYNHWYSION

5 Mefus

60ml o sudd Pomgranad

1 cwpanaid o sudd lemwn

30ml o ddŵr soda

Sudd mango

Hadau pomgranad

Cwrw sinsir

1 leim

1.

Holltwch y mefus a’u
rhoi mewn jwg wydr.

1.

Gwasgwch y leim i mewn i
wydr tal ac ychwanegwch rew.

2.

Ychwanegwch 1 cwpanaid
o sudd lemwn.

2.

3.

Llenwch hanner y jwg
â sudd mango.

Arllwyswch 60ml o
sudd pomgranad i
mewn. Ychwanegwch
30ml o ddŵr soda.

4.

Llenwch y gweddill â
chwrw sinsir.

3.

Addurnwch gyda'r hadau
pomgranad a'i droi.

NEITHDAR
MWYAR MAIR

TORRWR SYCHED
CAMPWS BYW

MARI WAEDLYD
DIM-ALCOHOL

CYNHWYSION

CYNHWYSION

CYNHWYSION

Hanner leim

250g o fefus ffres

180ml o sudd tomato

10-15 o lus

5 granadila

Lemwn

10 mafonen

1ltr o sudd mango

Halen a phupur

3 mefusen

1ltr o lemonêd

6 deilen basil

Sudd lemwn
5 deilen o fintys ffres
1 cwpanaid o gwrw sinsir
Lemonêd

Ffon seleri

1.

Torrwch 5 o fefus yn fân
a gosod un fefusen yng
ngwaelod pob gwydr.

2.

Ychwanegwch fwydion un
granadila am bob gwydriad

3.

Llenwch hanner pob
gwydr â sudd mango.

4.

Llenwch yr hanner
arall â lemonêd.

5.

PEIDIWCH â’i droi!.

6.

Holltwch waelod y mefus
yn fertigol a’u rhoi ar
ochr uchaf y gwydrau.

1.

Torrwch y llus, mafon a
dail mintys yn eu hanner a
thorrwch y mefus yn fân.

2.

Rhowch yr holl ffrwythau
mewn jwg.

3.

Gwasgwch rywfaint o’r
sudd leim i’r jwg ac yna
torrwch y leim yn dafellau ac
ychwanegu’r ffrwythau.

4.

Ychwanegwch ½ cwpanaid
o sudd lemwn.

7.

Ychwanegwch ymbarél coctel
i’ch mefus os dymunwch.

5.

Ychwanegwch 1 cwpanaid
o gwrw sinsir.

8.

Mwynhewch mewn parti
neu gartref i ymlacio.

6.

Llenwch y jwg â lemonêd.

Picl
Ychydig ddiferion o saws tabasco a
saws Worcestershire.

1.

Gwasgwch ½ lemwn i mewn
i wydr ac ychwanegwch
binsiad o halen a phupur.

2.

Ychwanegwch ychydig
ddiferion o saws tabasco a
joch o saws Worcestershire.

3.

Rhwygwch 4 deilen basil
a'u hychwanegu at y
gwydr. Ychwanegwch y
rhew a'r sudd tomato.

4.

Ychwanegwch y cynnwys at y
cymysgwr ac YSGWYDWCH!

5.

Rhowch rew mewn
gwydr ac arllwyswch y
gymysgedd trwy'r hidlydd.
Addurnwch gyda seleri,
basil, lemwn a phicl.

