
CAWL TOMATO  
A THEIM

Bydd y cawl hwn yn dod â lliw i’ch diwrnod. Dylai pob cegin arogli’n gryf o’r teim, ac mae ei gynnwys 
yn y pryd hwn yn rhoi blas ffres i’r tomato. 

Cynhwysion: 
• 2kg o domatos plwm mawr aeddfed, yn eu hanner 
• 1 ewin o garlleg, wedi ei dorri yn ei hanner ar ei hyd 
• 2 winwnsyn mawr wedi eu plicio a’u torri’n chwarteri 
• ychydig sbrigau o deim ffres 
• 1 llwy fwrdd o siwgwr mân 
• 2 lwy fwrdd o olew olewydd gwyryf 

Dull: 
1. Rhowch y tomatos, y garlleg, y winwns a’r teim mewn tun rhostio mawr ac ychwanegu halen a 

phupur du wedi’i falu’n ffres. Rhowch yr olew drostyn nhw a’u rhostio yn y ffwrn am 40-50 munud. 
Tynnwch nhw o’r ffwrn a’u rhoi o’r neilltu i oeri ychydig. 

2. Stwnsiwch y garlleg a thaflu’r croen i ffwrdd. Arllwyswch y tomatos wedi’u rhostio a’r winwns i 
mewn i brosesydd bwyd ynghyd â’r garlleg mân a’u troi nes byddan nhw’n llyfn. 

3. Os bydd y cawl yn rhy drwchus, rhowch e mewn sosban a rhyddhau’r gymysgedd ag ychydig 
ddŵr llysiau neu hufen sengl. Gallwch ychwanegu ychydig saws Worcestershire neu finegr 
balsamig os mynnwch. 

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, 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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