
CIG OEN GYDA 
RHOSMARI A 
GARLLEG

Bydd eich perlysiau’n flasus tu hwnt gyda’r pryd cig oen hawdd hwn. Mae popeth yn coginio gyda’i 
gilydd mewn un llestr, ac ymhen ychydig oriau bydd gennych gig oen sawrus, llawn blas. 

Cynhwysion: 
• Coes cig oen 2½ kg 
• 1 ewin garlleg wedi’i falu 
• 1 tusw rhosmari 
• 4 sbrigyn teim ffres 
• ½ cwpanaid o fwstard Dijon 
• 1 llwy fwrdd o finegr balsamig 
• 1 kg tomatos coch aeddfed wedi’u torri 
• ½ cwpanaid o olew olewydd 
• ½ cwpanaid o fêl da (yn enwedig os ydych yn cadw gwenyn eich hun!) 
• 1 winwnsyn mawr wedi’i sleisio 

Dull: 
1. Cynheswch y ffwrn i 220°C yn barod. 
2. Sychwch y cig oen â thywelion papur a’i osod mewn padell rostio fawr a’r braster tuag i fyny. 
3. Rhowch y mwstard, y finegr, 1 llwy fwrdd o’r garlleg, 1 llwy fwrdd o halen a phupur mewn bowlen 

a’u cymysgu’n dda. Taenwch y gymysgedd dros y cig. 
4. Rhowch y tomatos, yr olew, hanner y mêl, y winwnsyn, 2 lwy fwrdd o halen a phupur mewn 

bowlen a’u cymysgu.  
5. Arllwyswch y gymysgedd hon o gwmpas y cig a gwthio’r teim a’r rhosmari i mewn. Arllwyswch 

weddill y mêl dros y cig. 
6. Rhowch hwn yn y ffwrn am 20 munud, yna trowch y gwres i lawr i 170°C a’i rostio eto am awr neu 

awr a hanner nes bydd y thermomedr cig yn dangos 55-59°C. 
7. Gosodwch y cig ar fwrdd torri, rhowch ffoil cegin drosto a’i adael am chwarter awr. 
8. Stwnsiwch goesau’r perlysiau a rhoi’r tomatos yn y ffwrn i gadw’n gynnes. Torrwch y cig yn dafelli, 

eu gosod ar blât a’u gweini gyda’r tomatos a’r sudd o’r badell wedi’u harllwys dros y cyfan. 

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. 

https://garddfotaneg.cymru/science/growing-the-future/
https://garddfotaneg.cymru/science/growing-the-future/

