
TEISEN GRY  
GYDA LAFANT

Amrywiad hyfryd ar rysáit draddodiadol i wneud teisen gry sawrus a blasus. Gall y bisgedi hyfryd hyn 
gael eu cadw mewn cynhwysydd aerglos (os gallwch beidio â’u bwyta mor hir â hynny!) 

Cynhwysion: 
• Tua 4 sbrigyn o lafant (dim blodau) wedi’u rhwygo o’r coesau, digon i roi llond llwy fwrdd fawr 
• 25g siwgwr gronynnog 
• 150g menyn 
• 75g siwgwr mân, a rhagor i’w daenu ar y diwedd  
• 200g blawd plaen 

Dull: 
1. Rhowch y siwgwr gronynnog a’r lafant mewn prosesydd a’u cyfuno. Rhowch nhw o’r neilltu. 
2. Rhowch y menyn a’r siwgwr mân yn y prosesydd a’u cyfuno nes byddan nhw’n feddal ac yn 

ysgafn. Ychwanegwch y gymysgedd o lafant/siwgwr a’i throi nes bydd toes yn ffurfio. 
3. Trowch hwn allan ar wyneb sydd â blawd arno a’i ffurfio fel selsig tua 5cm ar draws. Lapiwch hwn 

yn dynn mewn papur saim a’i roi yn yr oergell am o leiaf awr nes bydd yn gadarn. 
4. Cynheswch y ffwrn i 190°C yn barod. 
5. Tynnwch y toes allan o’r oergell a’i dorri’n gylchoedd tua 6 neu 7 cm o drwch. Rhowch y rhain ar 

hambwrdd pobi wedi’i iro a’u pobl am 8 - 10 munud nes byddant nhw’n frown golau. 
6. Tynnwch nhw allan o’r ffwrn a’u rhoi ar resel oeri a rhoi gweddill y siwgwr drostyn nhw. 

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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