
SGONS CAWS A 
CHENNIN SIFI

Trwchus gydag arlliw o winwns a chaws. Delfrydol amser te! Mae’r rysáit hon yn gwneud 12 o sgons. 

Cynhwysion: 
• 490g blawd codi 
• 1 llwy fwrdd o siwgwr mân 
• 1 llwy de o halen 
• 60g menyn 
• 330ml llaeth 
• 2 llwy fwrdd o sifi ffres wedi’u torri’n fân 
• 75g caws wedi’i ratio  
• Llaeth ychwanegol ar y diwedd  

Dull: 
1. Cynheswch y ffwrn i 220°C yn barod ac iro hambwrdd pobl. 
2. Rhowch y blawd, yr halen, y siwgwr a’r menyn mewn bowlen a’u rhwbio nes bydd y cyfan yn 

edrych fel briwsion bara. 
3. Trowch y llaeth, y sifi a’r rhan fwyaf o’r caws gyda’i gilydd i wneud toes meddal. 
4. Gosodwch hwn ar wyneb gydag ychydig flawd arno, a’i dylino’n ysgafn nes bydd y toes yn dod 

ynghyd. 
5. Gwasgwch hwn allan i ryw 3cm o drwch. Rhowch dorrwr crwn 6cm mewn blawd a thorri’r sgons 

allan. Gwasgwch y darnau toes sydd dros ben yn ysgafn i wneud cyfanswm o 12 o sgons. 
6. Rhowch y sgons ar yr hambwrdd pobi sydd wedi’i baratoi. Rhowch ychydig laeth drostyn nhw a’r 

caws sydd dros ben. 
7. Pobwch am 15 i 20 munud nes byddan nhw wedi codi a throi’n frown. 

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/

