
TEISEN LEMWN  
A THEIM

Sbwng lemwn syml wedi’i mwydo mewn syrop teim a lemwn. 

Cynhwysion: 
• 200g menyn 
• 200g siwgwr coch mân  
• 100g blawd plaen 
• 1 llwy de o bowdwr pobi 
• 100g cnau almwn wedi’u malu 
• 4 wy 
• 1 lemwn, croen yn unig 
• 1 llwy de o ddail teim  
Ar y diwedd: 
• 4 llwy fwrdd o siwgwr 
• 2 lemwn mawr, sudd yn unig 
• ½ llwy de o ddail teim 

Dull: 
1. Cynheswch y ffwrn i 160°C a gosod leinin o bapur pobi mewn tun bara 900g. 
2. Cymysgwch y menyn a’r siwgwr nes byddan nhw’n olau ac yn ysgafn. Mewn bowlen ar wahân 

rhowch y blawd a’r powdwr pobi drwy ogor a’u cymysgu a’u cymysgu â’r cnau almwn. 
3. Ychwanegwch yr wyau, un ar y tro, a’u cymysgu’n dda ar ôl pob un. 
4. Cymysgwch y croen lemwn a’r dail teim. Pwniwch y ddau ynghyd â phestl, neu rywbeth trwm, a’u 

troi i mewn i gymysgedd y deisen. 
5. Plygwch y blawd, y powdwr pobl a’r cnau almwn i mewn yn raddol. 
6. Trowch gymysgedd y deisen i mewn i’r tun a’i bobi am 45 munud. 
7. Ar y diwedd, toddwch y siwgwr yn y sudd lemwn dros wres canolig a throi’r dail teim i mewn 

(byddai ychydig flodau’n hyfryd nawr hefyd). Wrth i’r deisen ddod allan o’r ffwrn, gwthiwch 
sgiwer i mewn i’r wyneb ac arllwys y syrop drosti. 

8. Gadewch iddi oeri yna’i thorri’n dafelli.  

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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