
Cawl Cennin a Thatws 

 
Cynhwysion 
1 llwy fwrdd o olew llysiau                      
3 cenhinen, wedi’u trimio a’u torri’n gylchoedd tenau  
1 winwnsyn, wedi’i dorri’n sgwariau 
2 glof garlleg 
2 daten fawr, wedi’u plicio a’u torri’n sgwariau 
800ml o ddŵr berwedig 
1 lle de o berlysiau cymysg 
Pupur du fel sesnin 
3-4 llwy fwrdd o laeth hanner sgim  
 

Offer 

Bwrdd torri, cyllell, pliciwr, sosban fawr, llwy bren, jwg mesur, blendiwr llaw 
 

Sut i’w gwneud nhw 

 

1. Paratowch y llysiau – rhaid golchi, trimio a sleisio’r genhinen yn denau (neu ei rwygo) a 
phlicio a thorri'r winwnsyn. Yna golchwch a phliciwch y tatws a’u torri’n sgwariau bach  

2. Pliciwch y garlleg a’i dorri’n fân 
3. Rhowch y llysiau a’r garlleg yn y sosban a rhowch y dŵr drostynt  
4. Rhowch hi ar yr hob nes i bopeth ferwi. Yna rhowch y caead ar y sosban, lleihau’r gwres 

a mudferwi am 25-30 munud nes bod y tatws wedi'u coginio.  
5. Ar ôl coginio, defnyddiwch blendiwr llaw i gymysgu’r cawl nes nad oes darnau mawr 

ynddo.  
6. Yn olaf, ychwanegwch y llaeth a’r pupur du a’i droi’n ofalus.  
7. Gweinwch gyda rhôl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.   

 



Cyn dechrau: 

• Paratowch y winwnsyn a’r garlleg. 

• Golchwch, trimiwch a hanerwch y cennin fel y gall y plant eu rhwygo’n ddarnau mân. 

• Pliciwch a thorrwch y tatws yn sleisys, yna’u berwi’n rhannol am 5 munud yn barod i’r 

plant eu torri’n hanner gyda'r ‘bont’ 

• Mesurwch y dŵr  

 

Dangoswch i’r plant: 

• Sut i rwygo’r cennin yn ddarnau mân gyda’r ‘bont’ 

• Sut i dorri’r sleisys tatws yn hanner  

• Sut i arllwys y dŵr oer yn y badell   

• Sut i dorri’r garlleg yn fân neu ei wasgu 

 

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

• Rhwygo’r cennin yn ddarnau bach  

• Torri’r tatws yn eu hanner gyda’r ‘bont’ 

• Arllwys y dŵr oer yn y badell   

 

Sgiliau 

Torri ac arllwys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2014. 

Syniad Da! 

 Gallwch dyfu garlleg a thatws yn y lleoliad fel gweithgaredd ychwanegol 

 Gall y cawl fod yn un trwchus neu’n un tenau 
 I wneud y cawl yn fwy swmpus a llawn ffibr, ychwanegwch dun o ffacbys neu ffa 
gwynion 

 Rysáit Dydd Gŵyl Dewi gwych! 
 


