
CORDIAL  
BLODAU YSGAW

Mae’r blodau ffrothlyd lliw hufen sy’n britho’r goeden ysgaw ddechrau’r haf   yn olygfa sy’n codi fy 
nghalon bob amser. Hyd yn hyn mae’r goeden wedi bod yn ddigon di-nod a hawdd ei hanwybyddu 
yn y cloddiau ac ar dir segur.  

Tua diwedd mis Mai bydd yn ymddangos fel priodferch yn sgleinio yn yr haul, yn denu pryfed a 
chwilotwyr sy’n cynaeafu’r blodau niferus a’u harogl melys.  Wedyn mae’n cilio’n ôl i’r cloddiau ac 
yna’n ail-ymddangos ym mis Medi mewn gwisg borffor dywyll, ac unwaith eto mae’n ganolbwynt y 
sylw wrth i adar a llygod bach chwilio am yr aeron i’w bwydo a’u cynnal drwy fisoedd y gaeaf.  
Gallwch weld y chwilotwr hefyd yn casglu’r aeron i wneud surop, gwin a sieli gan fanteisio ar haelioni 
natur.  

Buddiannau Iechyd: Mae blodau ysgaw a’r aeron yn draddodiadol wedi’u defnyddio i wella annwyd 
a ffliw. 

Rysait Cordial Blodau Ysgaw     
Casglwch y bodau ar ddiwrnod sych a heulog (byth yn wlyb) pan fydd y blodau ar fin agor a’r arogl 
yn gryf ac yn ffres. Cofiwch chwilota’n ddoeth gan adael digon o flodau ar ôl i’r pryfed peillio, ac i’r 
aeron gael aeddfedu ar gyfer y bywyd gwyllt a’r chwilotwyr i’w mwynhau yn ddiweddarach yn y 
flwyddyn.  Gall fod pobl eraill yn yr ardal hefyd yn chwilota. 

Defnyddiwch y blodau ffres mor fuan â phosibl, a sychwch y gweddill. Cyn gynted ag y gwelaf fi’r 
blodau ysgaw cyntaf, byddaf yn prynu’r defnyddiau ar gyfer y cordial cyn mynd nôl i gasglu’r blodau, 
pan fyddan nhw ar eu gorau.  

Cynhwysion: 
• 25 -30 pen mawr o flodau ysgaw 
• 1kg siwgwr 
• 2 lemwn  
• 1.5 litr o ddŵr 

Rysait: 
1. Ysgwydwch y blodau i waredu unrhyw bryfed a thynnwch unrhyw ddail i ffwrdd  
2. Pliciwch y ddau lemwn yn fan â phliciwr llysiau i dynnu’r croen a’u rhoi o’r neilltu   
3. Torrwch y ddau lemwn yn dafelli  
4. Berwch y dŵr a’r siwgwr yn araf mewn sosban fawr 
5. Trowch y surop i sicrhau bod y siwgwr wedi toddi  
6. Ychwanegwch y tafelli lemwn, y croen a’r blodau ysgaw  
7. Berwch y cynhwysion i gyd am un funud 
8. Rhowch liain dros y sosban a gadael y cyfan i fwrw’i ffrwyth am 12 awr   
9. Arllwyswch y cyfan drwy liain mwslin neu liain sychu llestri glân i mewn i boteli wedi’u sterileiddio, 

yna seliwch y poteli 
10. Gall y cordial gael ei gadw yn yr oergell am hyd at chwe wythnos a bydd yn barod i’w yfed ar 

unwaith   
11. Gall gael ei rewi hefyd mewn bagiau, cynwysyddion neu giwbiau iâ  
12. Gallwch ei wanhau fel y mynnwch â dŵr tap neu ddŵr pefriog neu ddŵr ffynnon  
13. Yfwch gyda sbrigau o fintys, tafelli o lemwn ac iâ  
14. Does dim angen Pimms! 



Gweithgarwch Ychwanegol: Cordial Blodau Ysgaw a Rhiwbob 
I wneud cordial pinc ffres, ychwanegwch 3 coes o riwbob wedi’u coginio at y surop ynghyd â’r 
blodau ysgaw a’r lemwn yng ngham 6 yn y rysáit ar gyfer cordial blodau ysgaw. 

Sylwch: Dim ond aeron a blodau coed ysgaw y gellir eu bwyta oddi ar y goeden, a hynny ar ôl eu 
coginio.  Maen nhw ychydig yn wenwynig ac yn blasu’n gas heb eu coginio, ac mae coginio’n 
dinistrio’r cemegolion gwenwynig. Mae’r dail a’r canghennau hefyd yn cynnwys elfennau 
gwenwynig, sy’n gallu achosi salwch gan gynnwys cyfogi os cânt eu llyncu. 

Sychu Blodau Ysgaw                                                 
Yn aml iawn bydd gormod o flodau ysgaw i’w defnyddio ar unwaith, ac mae sychu blodau sydd dros 
ben yn ffordd wych i gadw’r blodau i’w defnyddio’n ddiweddarach yn y flwyddyn. 
• Casglwch y blodau ar ddiwrnod cynnes, sych ac ysgwyd y pryfed allan ohonyn nhw  
• Gosodwch y blodau ar ddarn o gardfwrdd a’u rhoi mewn lle cynnes, sych lle mae digon o aer o 

gwmpas nes bydd y blodau’n sych ac yn grimp 
• Tynnwch y blodau oddi ar y coesau a’u storio mewn cynhwysydd sy’n cadw’r aer allan  
• Defnyddiwch y rhain i wneud ryseitiau blodau ysgaw a the blodau ysgaw pan fydd eu hangen 

Tyfu Coeden Ysgaw yn eich Gardd   
Os oes lle ar gael, mae’r goeden ysgaw yn ddelfrydol i’w thyfu yn yr ardd. 

Coeden ganolig ei maint yw’r ysgaw sy’n tyfu hyd at 10 metr o uchder. Mae’n goeden ‘ddi-ffael’ sy’n 
tyfu ym mhob math o gyfeiriad a phob math o bridd ac eithrio tywod.  

Mae’n llesol i fywyd gwyllt gan fod y blodau ddechrau’r haf yn denu pryfed peillio. Yn yr hydref mae’r 
aeron yn fwyd i’r adar a rhai mamaliaid bach.  

Tocio: Mae’r blodau’n tyfu ar y canghennau ifanc sydd hyd at dair blwydd oed. Bydd angen tocio ar ôl 
yr ail flwyddyn, a hynny bob blwyddyn ar ddechrau’r gwanwyn. Dylech reoli ei huchder a thorri 
unrhyw ganghennau sy’n wan neu wedi pydru. Bydd coed ysgaw yn tyfu tua 30-60cm y flwyddyn. 

I gael hwyl – Gwneud gwn pys: Mae coesau gwag y goeden ysgaw yn ddelfrydol i wneud gwn pys.  

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/
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