
EIRLYSIAU  
Un o’r pethau braf yn y Flwyddyn Newydd yw gweld yr arwyddion cyntaf o obaith am y gwanwyn. 
Maen nhw’n swatio dan y cloddiau neu ar eu hymylon, yn gwthio’u pennau allan mewn dail bach 
gwyrdd sy’n addo blodau dewr, hardd, eu pennau’n gwyro oddi wrth y gwynt deifiol, y glaw a’r eira. 

Bylb sy’n byw yn ddwfn yn y daear yw’r eirlys, neu lili’r wen fach, ac mae’n blodeuo o fis Ionawr tan fis 
Mawrth. Yma yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru mae gennym gasgliad da o wahanol fathau o 
eirlysiau – eu henw gwyddonol yw Galanthus, a’r lleoedd gorau i edrych amdanyn nhw yw Coed y 
Gwanwyn, y Rhodfa a’r Ardd Glogfeini. 

Yn draddodiadol bydd plant ym mhob rhan o Gymru yn croesawu eirlysiau i’r byd drwy ganu’r gân fach 
hon:  

O Lili wen fach, o ble daethost di? 
A'r gwynt mor arw ac mor oer ei gri? 
Sut y mentraist di allan drwy'r eira i gyd? 
Nid oes blodyn bach arall i'w weld yn y byd! 

TEISENNAU EIRLYSIAU  
Mae gwneud y rhain yn syniad gwych ar ddiwrnod oer o aeaf.  Mae hefyd yn ein helpu i werthfawrogi 
harddwch tyner yr eirlys. Cyn gwneud y teisennau, edrychwch yn fanwl ar farciau’r eirlys naill ai ar 
flodyn go iawn neu mewn llun.  

Peidiwch byth â bwyta eirlysiau na’r bylbiau: bwytewch dim ond yr eisin  fyddwch chi’n ei wneud.   

Cynhwysion: 
• I wneud 18 o deisennau bach  
• 225g Siwgwr  
• 225g Menyn Meddal Cymreig neu Fargarîn Meddal  
• 225g Blawd Codi 
• 3 Ŵy  
• 10 Diferyn o Flas Fanila    
Eisin  
• Bloc o eisin parod i’w rolio allan  
• Defnydd lliwio gwyrdd  
• Brwsh paent bach 
• Tri phetal wedi’u torri allan (dewisol) 

Dull: 
1. Cynheswch y ffwrn i 180 gradd C neu Nwy marc 4/5 
2. Curwch y siwgwr a’r menyn neu’r margarîn gyda’i gilydd mewn powlen 
3. Ychwanegwch yr wyau a’r blas fanila a’u cymysgu 
4. Ychwanegwch y blawd 
5. Irwch duniau byns neu osod cwpanau papur mewn tuniau byns  
6. Rhannwch y gymysgedd rhwng y tuniau unigol neu’r cwpanau papur  

Llun gan: Steffan John

https://garddfotaneg.cymru/garden-areas/gwanwyngoed/
https://garddfotaneg.cymru/garden-areas/gwanwyngoed/
https://garddfotaneg.cymru/garden-areas/yr-ardd-glogfeini/
https://garddfotaneg.cymru/garden-areas/gwanwyngoed/
https://garddfotaneg.cymru/garden-areas/gwanwyngoed/
https://garddfotaneg.cymru/garden-areas/yr-ardd-glogfeini/


7. Coginiwch yn y ffwrn am 15-20 munud, a’u tynnu allan pan fyddan nhw’n frown golau ac yn dod 
allan yn lân wrth roi sgiwer ynddyn nhw  

8. Gadewch iddyn nhw oeri  

Addurno’r teisennau: 
1. Rholiwch yr eisin a thorri allan gylchoedd a fydd yn ffitio dros y teisennau bach. 
2. Torrwch allan ffurfiau’r petalau. Os nad oes gennych dorrwr pwrpasol, torrwch siâp meillionen 

bigfain.  
3. Gwnewch belen fach o eisin a’i gosod yng nghanol y petalau. 
4. Defnyddiwch y brwsh paent a’r lliw gwyrdd i beintio rhannau gwyrdd yr eirlys y tu mewn i’r petalau 

ac ar waelod y blodyn.  
5. Gosodwch y blodyn yn yr eisin ar y deisen a’i addurno gan ddefnyddio’r brwsh a’r lliw gwyrdd.   

Os ydych chi wedi mwynhau gwneud eich teisennau eirlysiau, anfonwch eich lluniau atom gan 
ddefnyddio @GTFCymru a #TyfurDyfodol.   

Dewch inni gael hwyl gyda natur gyda’n gilydd! 

TYFU’R DYFODOL 
Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn brosiect pum mlynedd o hyd 
i ddathlu garddwriaeth Cymru, planhigion ar gyfer pryfed peillio, i amddiffyn bywyd gwyllt, ac i 
bwysleisio holl fanteision tyfu planhigion - i’w bwyta, i roi hwyl inni ac i gyfrannu at ein lles a’n hiechyd.  

P’un a ydych yn arddiwr profiadol, yn dyfwr dibrofiad neu’n ddarpar wenynwr – rydym am helpu i roi 
hyfforddiant, gwybodaeth a chymorth i chi.  Am fwy o wybodaeth ar ddigwyddiadau a chyrsiau’r 
prosiect, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i 
garddfotaneg.cymru/gwyddoniaeth/tyfur-dyfodol os gwelwch yn dda.  

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig 
Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a 
Llywodraeth Cymru. 
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