
PASTA GYDA 
GARLLEG A  
FFENIGL

Pryd bwyd o Sisili a’r Ynysoedd Ionaidd yw hwn lle caiff ffenigl gwyllt ei ddefnyddio mewn llawer o 
rysetiau. Mae ffenigl yn tyfu’n rhwydd yng Nghymru ac yn ennill yn gyflyn drwy hunan-hadu. 

Cynhwysion: 
• Dyrnaid dda o ddail ffenigl 
• 4 ewin o garlleg 
• Olew olewydd 
• 500g pasta (spaghetti sydd orau) 

Dull: 
1. Torrwch goesyn y ffenigl i ffwrdd gan adael y dail, a thorrwch y rheiny’n fân. 
2. Malwch y garlleg neu ei dorri’n fân. 
3. Rhowch y ffenigl a’r garlleg mewn bowlen a’u gorchuddio â digon o olew olewydd, a gadewch 

iddyn nhw drwytho am o leiaf awr.  
4. Paratowch y pasta yn ôl y cyfarwyddiadau ar y pecyn. 
5. Ffriwch ychydig o’r garlleg mân mewn olew. 
6. Pan fydd y pasta’n barod, rhowch e mewn gogor a’i ychwanegu at y garlleg a’r olew i orchuddio’r 

pasta â’r olew poeth. 
7. Ychwanegwch y gymysgedd ffenigl at y pasta a’i dynnu oddi ar y gwres. 
8. Gweiniwch y pryd gyda chaws Parmigiano mân – neu fwy dilys gyda chaws Pecorino mân. 

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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