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Darganfyddwch flas a   

gwyddoniaeth y cynhaeaf



Bob blwyddyn, mae cynhaeaf y DU yn 
effeithio ar bris, ansawdd ac argaeledd 
ein bwyd. Yn ‘Harvest’ (BBC TWO), mae 
Gregg Wallace a Philippa Forrester yn 
datgelu sut mae ffermwyr yn cyfuno’u 
gwybodaeth o natur â gwaith caled, 
plannu manwl gywir, gwylio’r tywydd a 
logisteg call er mwyn cynhyrchu’r bwyd 
rydyn ni’n dibynnu arno. Ewch i bbc.
co.uk/harvest i gael mwy o wybodaeth 
am y gyfres ac i weld ffilmiau byrion gan 
Stefan Gates ar wyddoniaeth rhyfeddol 
sy’n ymwneud â thyfu’n bwyd.

bbc.co.uk/harvest

Defnyddiwch bob cyfle allwch chi i 

ddysgu mwy am sut mae’ch bwyd yn 

cael ei gynhyrchu. Mae’n wych 

darganfod hyn yn uniongyrchol oddi 

wrth yr arbenigwyr – ewch i bbc.co.uk/

thingstodo i ddod o hyd i ddigwyddiadau 

partnerol yn agos i chi.  
Philippa Forrester 
Cyflwynydd BBC Harvest 

ˆ

Mae cynhyrchu’n bwyd yn golygu gwaith 

 caled a llawer o sgil. Dangoswch eich 

  gwerthfawrogiad o gynhaeaf eleni trwy 

droi eich llaw at ambell i rysaitáit tymhorol. 

  Gregg Wallace, cyflwynydd BBC Harvest 

’

Nid dim ond plannu hadau, aros ac 

yna codi cnydau mae ffermwyr. 

Maen nhw’n cynaeafu golau’r haul, 

denu peillwyr ac yn meithrin y 

broses ffotosynthesis anhygoel pan 

fo planhigion yn trawsnewid golau’r 

haul, carbon deuocsid a d  ̂wr i fod yn 

ynni gaiff ei storio ac yn y pen draw 

i’r cnydau rydyn ni’n eu bwyta.      

Stefan Gates
Cyfrannwr arbenigol i BBC Harvest 



Troi golau’r haul yn ynni. Perthynas ddeiliog o lygad y dydd sydd  
angen amodau cyson i gynnal ei strwythur sy’n gyfoethog mewn d  ̂wr.   

 ae’r gair letys yn dod  
 o’r Lladin am laeth 
- latuca – sy’n disgrifio’r sudd 
llaethog mewn bonion.  
Mae’r cemegolion sy’n blasu’n 
chwerw yn y sudd wedi cael ei 
fridio allan o nifer o amrywiaethau 
h  ̂yn wrth chwilio am letys mwy 
melys heddiw.

Dail yw paneli solar natur, gan 
ddal golau’r haul a’i droi’n ynni 
(siwgr a startch). Er hynny mae 
tua 95% o letysen yn dd  ̂wr ; 
mae’r dail letys tenau yn cael eu 
cynnal gan bwysedd d  ̂wr uchel 
y tu fewn i’w celloedd gaiff eu 
cyflenwi gan rwydwaith o bibau 
yn y dail a’r coesau. Mae letys 
yn gwywo’n hawdd os bydd yn 

mynd yn boeth neu’n brin o  
dd  ̂wr  ac mae’n un o’r ychydig 
lysiau na ellir eu cadw. Gall 
dresin salad hallt neu asidig 
wywo mathau o letys sydd â 
dail meddal trwy dynnu d  ̂wr  
allan o’r dail gan wneud i’r 
celloedd gwympo.

Mae angen manyldeb wrth 
blannu, nid tasg hawdd pan fo 
cae yr un maint â chae pêl 
droed yn gallu cynnwys tua 
1.8 miliwn o blanhigion. Y 
broblem i ffermwyr yw 
amcangyfrif ymlaen llaw faint 
o letys fyddan nhw’u heisiau 
er mwyn eu cynhaeaf ar 
ddyddiau arbennig. Rydyn 
ni’n bwyta mwy o letys yn 

ystod tywydd poeth, tra gall 
cyfnod oer achosi cwymp yn y 
galw. Mae angen i ffermwyr 
amseru eu plannu trwy 
amcangyfrif sut bydd yr h  ̂yd  
golau dydd a thymheredd  
disgwyliedig yn effeithio ar 
dyfiant planhigion. Os bydd 
letys yn tyfu’n rhy gyflym fe 
fyddan nhw’n dechrau 
cynhyrchu blodau, a bydd y 
dail yn troi’n anfwytadwy. 

Unwaith y byddan nhw 
wedi cael eu cynaeafu, mae 
letys yn aros yn  grensiog 
os cawn nhw’u cadw’n oer 
– mae’r dail yn parhau i 
gymryd ocsigen i mewn a 
gollwng carbon deuocsid 
(resbiradu) am beth amser 
ar ôl iddyn nhw gael eu 
torri, gan ddefnyddio’r d  ̂wr 
â’r carbohydradau y tu fewn 
i’r planhigyn i’w cynnal. 
Mae oeri’n arafu’r 
adweithiau cemegol felly 
mae’r d  ̂wr yn para’n hirach. 
Os bydd eich letys yn colli 
ei natur grensiog treiwch eu 
gosod mewn d  ̂wr oer am 
ychydig oriau er mwyn ei 
hadfywio.    

M

Mae moron yn hoffi lle, amodau cyson a phridd tywodlyd.  
Her i ffermwyr yw cadw moron yn datblygu ar raddfa gyson. 

Stopiwch nhw rhag tyfu a 

chadwch nhw’n felys

Pan fod tyfwyr letys yn gorfod 

cymryd siawns ar y tywydd

Gwyddoniaeth y 

 n gyntaf mae hedyn   
 moron yn tyfu gwraidd 
tenau hir, sydd yn tewhau o’r 
top i lawr, gan ffurfio siâp y 
moron. Mae ffermwyr yn 
ceisio cynhyrchu moron syth 
o drwch rheolaidd – gall 
gormod o dd  ̂wr neu ormod o 
faetholion ar yr adeg 
anghywir achosi tyfiant 
sydyn a gallai’r gwraidd hollti. 
Os caiff yr hadau eu hau’n rhy 
agos at ei gilydd, gall y 
gwreiddiau grymu wrth iddyn 
nhw geisio dod o hyd i le i 
ymestyn.    
  

Mae’r moron â’r blas gorau’n 
dod o blanhigion sy’n tyfu’n 
gyson, ac heb straen. Mae 
nifer o gyfansoddion cemegol 
yn cyfrannu at y blas moron 
unigryw, ond mae melyster 
hefyd yn elfen allweddol. Mae 
gwahanol siwgrau, yn 
cynnwys swcros, glwcos a 
ffrwctos yn cael eu cynhyrchu 
o ganlyniad i ffotosynthesis 
yn y dail ac fe gân nhw’u 
cludo i mewn i’r gwraidd i’w 
storio. Mae’r gwraidd yn storio’r 
ynni hwn fel carbohydradau 
melys a startsh. Po fwyaf o 
siwgr sydd yna, y melysaf y 
blas, felly mae angen i 
ffermwyr stopio’r tyfiant pan fo 
lefelau’r siwgr ar eu uchaf cyn 
iddyn nhw gael eu defnyddio i 
bweru proses flodeuo’r 
flwyddyn nesaf.   

Mae moron yn cael eu hau 
rhwng mis Rhagfyr a’r haf 
cynnar, gellir cynaeafu’r 
rhai a heuwyd gyntaf yng 
nghanol Mehefin, a’r  
olaf ym Mis Tachwedd. Er 
mwyn sicrhau cyflenwadau 
cyson, bydd rhan helaeth 
o’r cnwd yn cael ei gadw 
mewn marweidd-dra  
nes bod eu hangen. Mae’r 
moron yn cael  
eu claddu dan wely 
amddiffynnol o wellt, mewn 
tywyllwch a thymheredd 
isel er mwyn arafu eu 
metaboledd a’u cadw mewn 
cyflwr perffaith yn barod 
i’w cynaeafu yn 
ddiweddarach yn y gaeaf 
neu’r gwanwyn canlynol. 

Y



Mae tomato aeddfed yn llawn blasau ac arogleuon nodweddiadol 
Caiff tomatos eu tyfu mewn tai gwydr yn y DU, unai mewn pridd 
neu’n hydroponig gyda’u gwreiddiau’n cael eu bwydo gan hylif sy’n 
gyfoethog mewn maetholion. 

 ae gan blanhigion   
 tomatos rannau 
gwrywaidd (sy’n cynhyrchu 
paill) a benywaidd (sy’n 
derbyn y paill) ar yr un blodyn 
felly maen nhw’n hunan-
ffrwythloni, ond mae tyfwyr 
yn helpu’r broses peillio trwy 
ollwng cacwn i mewn i’r t  ̂y 
gwydr. Ychydig ddyddiau ar ôl 
y peillio mae’r blodau melyn 
yn cwympo, gan ddatgelu 
ffrwythau bychain gwyrdd. 
Wrth i’r ffrwyth dyfu, mae’r 
celloedd yn rhannu ac yn 
lluosogi ac mae’r hadau 
bychain yn dechrau datblygu’r 
tu fewn. Mae aeddfedu’n 
dechrau pan fo’r tomato’n dal 
yn galed ac yn wyrdd, a chaiff ei 
sbarduno a’i gyflymu gan ddos 
o ethylen, nwy naturiol gaiff ei 
gynhyrchu gan y ffrwyth.  

Mae’r broses aeddfedu’n 
ymledu drwy’r tomato wrth i’r 
ethylen symud rhwng celloedd 
cyfagos. Mae setiau gwahanol o 
enynnau mewn tomatos yn 
cael eu cynnau a’u diffodd 
mewn trefn wedi ei rheoli’n 
llym, gan greu llwybrau 
biocemegol newydd. Mae’r 
cloroplastau gwyrdd y tu fewn 
i’r celloedd yn raddol newid i’w 
cefndryd lliwgar, y cromoplast. 
Mae’r pecynnau bychain hyn 
yn creu ac yn storio’r 
pigmentau, yn cynnwys 
lycopen, sy’n rhoi eu lliw coch i 
domatos. Unwaith y bydd yr 
aeddfedu wedi dechrau bydd 
yn parhau hyd yn oed ar ôl 
cynaeafu. 

Mae arogl nodedig y tomato yn 
cael ei ollwng o wallt mân 
chwarennol a geir ar y coesyn 
ac weithiau ar y dail a’r blodau, 
gan ddibynnu ar yr amrywiaeth. 
Pan gân nhw’u cyffwrdd, mae’r 
gwallt yn rhyddhau 
amrywiaeth o gemegolion sy’n 
arogli’n gryf ac yn ludiog er 
mwyn atal pryfed sy’n bla.  
Bydd tomatos sy’n dal ar y 
winwydden ag arogl cryfach.    

Y cydbwysedd o siwgr ac 
asid sy’n datblygu yn ystod 
aeddfedu sy’n rhoi ei arogl i’r 
tomato. Mae cyfansoddion 
eraill hefyd yn ychwanegu 
at yr arogl a’r blas, yn 
cynnwys cis-3-hexanal. Mae 
lefelau o’r cemegyn hwn 
sydd ag arogl gwyrdd ffres 
yn gostwng yn ddramatig os 
yw’r tomatos yn cael eu 
storio dan 10°C, a dyna pam 
mae tomatos yn colli eu blas 
yn gyflym os cân nhw’u 
cadw yn yr oergell. 

Sut mae ffermwyr yn tyfu afalau pan nad  
yw’r hadau’n cymryd ar ôl eu rhieni?   

 ae yna filoedd o fathau o  
 afalau’n cael eu tyfu ar 
hyd a lled y byd, mwy nag 
unrhyw ffrwyth arall. Mae 
angen i flodau un goeden 
afalau gael eu peillio gan fath 
gwahanol o goeden afalau er 
mwyn ffurfio ffrwyth. I helpu’r 
trawsbeillio yma mae tua 10% 
o goed mewn perllan yn 
wahanol fath. Er enghraifft 
mae coed Golden Delicious yn 
peillio Bramley, tra bod Cox yn 
dda ar gyfer Gala. Caiff y 
broses ei helpu gan ddyfodiad 
amserol y gwenyn mêl, gyda 
thyfwyr yn letywyr dros dro i 
gychod gwenyn yn ystod y 
tymor blodeuo. 

Mae hadau afal yn gymysgedd 
geneteg o’r ddwy goeden 
gychwynnol sy’n golygu os 
bydd yr hedyn yn cael ei 
blannu bydd yn datblygu i fod 
yn goeden hollol wahanol i’w 
‘rhieni’. Er mwyn cadw’r 
amrywiaethau’n gyson, mae 
coed newydd yn cael eu 
cychwyn trwy impio – asio 
eginyn blwydd ar wreiddyn 
sy’n bodoli eisoes. Mae’r dull 
hwn yn golygu y gall tyfiant y 
goeden gael ei rheoli ar gyfer 
ansawdd a chynnyrch. Mae 
coed Bramley yn cynhyrchu 
ffrwythau am bron ddwywaith 
cyfnod coed Gala.  

Mae ansawdd afal yn ran 
bwysig o’r blas rydyn ni’n ei 
brofi. Pan fyddwn yn cnoi i 
mewn i afal cras, mae’r 
celloedd yn byrstio gan 

ryddhau eu sudd. Gall afalau 
h  ̂yn fod ag ansawdd ‘blodiog’ 
gan fod y glud strwythurol 
sy’n dal y celloedd gyda’i 
gilydd yn gwanhau, gan 
achosi’r celloedd i dynnu i 
ffwrdd oddi wrth ei gilydd yn 
hytrach na thorri.   

Mae blas y gwahanol 
fathau yn ganlyniad o 
gydbwysedd rhwng 
siwgrau ac asidau yn y 
ffrwythau, yn cynnwys 
yr asid malig siarp ei flas. 
Mae gan afalau Bramley 
gymhareb uwch o asid i 
siwgr nag mewn 
amrywiaethau melys, 
felly maen nhw’n cadw 
mwy o’u blas cryf, sur ar 
ôl coginio. Mae melyster 
ffrwythau a llysiau’n cael 
ei fesur mewn 
graddfeydd Brix (°Bx), lle 
mae 1°Bx yn 1 gram o 
swcros mewn 100 gram o 
sudd. Mae gan afalau 
Bramley sgôr Brix 
cyfartalog o 10 pan gân 
nhw’u cynaeafu, tra bod 
afal bwyta fel Gala yn 
sgorio 12.  

M

M

Dim gweynyn, 

dim afalau 

Mae aeddfedu  

yn nwy 



Cawl Pys â 
Mintys a Letys 

(I weini 4-6)

Syml a Blasus iawn

25g/1owns menyn 
1 winwnsyn, wedi ei dorri’n fân
375g/13owns o ddail letys, wedi eu torri’n fân 
1 llwy fwrdd o flawd plaen 
500g/1pwys 2owns pys, wedi eu masglo  
(pys wedi eu rhewi os nad oes rhai ffres yn eu tymor) 
1.2 litr/2 beint o stoc llysiau neu gyw iâr 
1 llwy de o siwgr mân
2 sbrigyn mawr o fintys 
Sesnin 
3 llwy fwrdd o crème fraîche

Toddwch y menyn mewn sosban fawr dros wres cymedrol. 
Ychwanegwch y winwns a choginiwch yn araf nes eu bod 
yn feddal. Ychwanegwch y letys a choginiwch am ychydig 
funudau, gan droi’r cymysgedd. Trowch y blawd i mewn a 
choginiwch am 2 funud arall. Ychwanegwch y pys, y stoc, siwgr 
a’r mintys, dewch â’r gymysgedd i’r berw, gorchuddiwch a 
mudferwch am tua 20 munud, nes ei fod yn feddal. Gwaredwch 
y mintys, a’i daflu.  

Trosglwyddwch y cawl i brosesydd bwyd a’i droi nes ei fod yn 
llyfn. Golchwch y sosban. Rhowch y cawl llyfn nol yn y sosban, 
ailgynheswch, gwiriwch y sesnin a chymysgwch y crème 
fraîche i mewn.

Pys Ffrengig  
a letysen  

‘Baby Gem’
(I weini 4 )

500g/1pwys 2 owns pys, wedi eu masglo  
(pys wedi eu rhewi os nad oes rhai ffres yn eu tymor) 
2 letysen ‘baby gem’, wedi eu haneru 
12 winwns piclo bach, wedi eu plicio 
60g/2¼ owns menyn
2 sbrigyn o bersli 
2 sbrigyn o orthyfail 
1 llwy de o siwgr mân
Sesnin 

Rhowch y cynhwysion i gyd ar wahân i’r halen a’r pupur mewn 
sosban fawr gyda 4 llond llwy fwrdd o dd  ̂wr. Gorchuddiwch a 
choginiwch dros wres isel am 15 – 20 munud nes bod y pys yn 
dyner, gan ysgwyd y sosban yn achlysurol. 

Ychwanegwch sesnin. Dylech gael gwared â’r perlysiau cyn gweini. 

Dewiswch letys sy’n gadarn 

a chras heb unrhyw frownio 

ar ymylon y dail. 
Rhowch dro ar y rysetiau tymhorol hyn oddi 
wrth Gregg Wallace. Ewch i bbc.co.uk/food i gael 
awgrymiadau ar ddewis cynnyrch tymhorol ac i 
gael mwy o rysetiau o’ch hoff raglenni ar y BBC. 

Blas y 

Am newid, treiwch goginio gyda 

 letys. Mae hwn yn gyfuniad 

 gwych sy’n blasu’n ffres.  



(I wneud 1kg/2 bwys 4 owns)

1.5kg/3 pwys 5 owns o domatos aeddfed 
450g/1 pwys o winwns, wedi eu malu’n fân
1 llwy de o halen 
1 llwy de o baprica 
¼ llwy de o bupur cayenne 
2 tsili coch, wedi eu torri’n fân 
150ml/5 owns hylif o finegr distyll â sbeis neu frag 
175g/6 owns siwgr gwyn neu frown 

Gollyngwch y tomatos i bowlen o dd^ wr berw, gadwch 
am 2 funud, yna draeniwch. Pliciwch nhw a’u torri’n fân.

Rhowch y tomatos a’r winwns mewn sosban fawr, â 
gwaelod trwm iddi, dros wres cymedrol. Dewch i’r berw, 
gostyngwch y gwres a mudferwch, gyda’r clawr i ffwrdd, 
am 20-30 munud, tan eu bod yn feddal. Ychwanegwch 
yr halen, sbeisys, tsilis a hanner y finegr. Coginiwch am 
45 munud arall, nes ei fod yn drwchus.  

Ychwanegwch y siwgr a gweddill y finegr a 
choginiwch, gan droi drwy’r amser nes i’r siwgr doddi. 
Parhewch i fudferwi nes ei fod yn drwchus. 

Rhowch y siytni mewn jariau cynnes, wedi eu 
sterileiddio, a seliwch. 

Gadewch i aeddfedu am o leiaf mis cyn ei ddefnyddio. 

Siytni Tomato Coch 

Tomatos wedi eu Cadw  
Tomatos hirgrwn, wedi eu chwarteru 
Olew olewydd 
Garlleg, wedi ei sleisio 
Oregano
Cynheswch y popty ymlaen llaw i 120°C/marc nwy ¼. 

Rhowch y tomatos ar hambwrdd pobi ac ysgeintiwch  
nhw ag ychydig o olew olewydd. 
Coginiwch yn y popty am 2½ awr, nes bod y gwlybaniaeth 
wedi diflannu a bod y tomatos yn gras. Gadewch iddyn nhw 
oeri. Rhowch nhw mewn jar aerglos wedi ei diheintio.
Ychwanegwch, am bob 1kg/2bwys 4oz o domatos, 1 clof o  
arlleg a ½ llwy de o oregano. Gorchuddiwch ag olew a seliwch.  
Gallwch eu cadw’n am gyfnod amhenodol.

Mae tomatos aeddfed yn 

teimlo’n drwm am eu maint.  

Gallwch adael tomatos i 

 aeddfedu mewn man heulog. .

Cadwch ddaioni gwych 

tomatos trwy gydol y gaeaf 

gyda’r ddau rysait yma. ’



Coleslaw 
Moron ac Afal 

(I weini 4 )

Mae cnoad siarp afal yn 
hynod o ffres. Mae hwn mor 

hawdd i’w wneud, a pho hiraf 
y gadwch chi ef yn yr oergell, 

y mwyaf mae’r blasau yn 
toddi efo’i gilydd.

400g/14owns o foron ifanc, wedi ei sgrwbio a’i gratio’n fân 
2 afal Cox, y canol wedi ei dynnu ac wedi ei sleisio’n denau 
1 llwy fwrdd o sudd lemwn 
1 oren mawr

Dresin 
6 llwy fwrdd o olew llysiau 
1 llwy fwrdd o sudd lemwn
1 clof o arlleg wedi ei blicio a’i wasgu 
4 llwy fwrdd o iogwrt naturiol 
1 llwy fwrdd o ddail taragon wedi eu malu 
1 llwy fwrdd o gennin syfi wedi eu malu 
Sesnin

Rhowch y moron mewn bowlen fawr, ac ychwanegwch yr 
afalau. Ysgeintiwch â sudd lemwn a chymysgwch yn dda, 
Gyda chyllell finiog, tynnwch y croen a’r bywyn o’r oren. 
Dros y bowlen, er mwyn dal y sudd, gwahanwch y 
segmentau a gollyngwch nhw i’r bowlen.  

Rhowch gynhwysion y dresin mewn bowlen a 
chymysgwch gyda’i gilydd. Arllwyswch hwn dros y 
llysiau a’r ffrwythau, a chymysgwch yn ofalus. Blaswch y 
sesnin cyn gweini. 

Cawl Moron  
a Sunsur 

Cynheswch yr olew a 25g (1owns) o’r menyn mewn 
sosban fawr dros wres cymedrol. Ychwanegwch y 
winwns a ffriwch yn ysgafn am 5 munud, nes eu bod 
wedi meddalu ond heb frownio. Ychwanegwch y seleri, 
moron a’r tatws, gorchuddiwch y pan a chwyswch y 
llysiau dros wres cymedrol am 10 munud, gan ei droi 
unwaith neu ddwy.

Ychwanegwch y sinsir ffres â mâl, y stoc a’r llaeth a 
dewch ag ef i’r berw. Gostyngwch y gwres a’i fudferwi 
gyda’r clawr i ffwrdd am 15 munud, nes bod y moron a’r 
tatws yn dyner.

Tua diwedd yr amser coginio, toddwch y menyn sydd ar 
ôl mewn padell a ffriwch y pennau seleri. 

Pan fo’r cawl yn barod, trowch nes ei fod yn llyfn gan 
ddefnyddio cymysgydd llaw. Sesnwch yn dda.

Gweiniwch gyda thai o’r topiau seleri ar ben y saig. 

(I weini 4 )

1 llwy fwrdd olew llysiau 
50g/1¾owns menyn

1 winwnsyn, wedi ei chwalu’n fân 
1 coesyn o seleri, wedi ei sleisio 

450g/1pwys o foron ifanc,  
wedi eu sleisio

2 daten fechan, wedi eu torri’n 
giwbiau 2.5cm/1 fodfedd
 2 llwy fwrdd sinsir ffres 

1 llwy de sinsir wedi ei falu  
1 litr /1¾ peint stoc llysiau  

neu gyw iâr 
200ml/7owns hylifol o laeth cyflawn 

2-3 o dopiau deiliog seleri, mân 
Sesnin 

Dewch á ̂a’r gorau allan o foron 

mewn cawl hwn sy’n si^ wr o’ch  

cynhesu neu salad blasus.  



500g/1pwys afalau coginio,  
wedi eu plicio a’u canol wedi eu tynnu allan 
65g/2½ owns siwgr mân 
2 llwy fwrdd o dd  ̂wr 
2 wynwy 
Sudd a Chroen ½ lemwn wedi ei gratio’n fân 
Bysedd sbwng i’w gweini 

Sleisiwch yr afalau i mewn i sosban, ysgeintiwch â’r siwgr 
ac ychwanegwch y d  ̂wr. Gorchuddiwch a choginiwch yn 
ysgafn am 10-15 munud nes bod yr afalau’n dyner.  
Gadewch i oeri ychydig, yna trowch yr afalau mewn 
cymysgydd neu brosesydd bwyd neu rhwbiwch drwy ogor. 
Gadewch i oeri. Chwisgiwch gwyn yr wyau mewn bowlen 
nes eu bod yn anystwyth. Gan ddefnyddio llwy fetel fawr, 
plygwch y gwyn wy i mewn i’r purée afal gyda chroen a 
sudd y lemwn. Llenwch wydrau â llwy a gweiniwch  
gyda bysedd sbwng. 

10 tafell o fara gwyn gyda’r crystiau wedi eu tynnu 
75g/3owns menyn, ac ychydig i iro 
750g-1kg/1½-2pwys afalau coginio, tebyg i Bramley, wedi 
eu pilio, eu canol wedi eu tynnu allan a’u sleisio 
75g/3owns siwgr brown golau meddal 

Taenwch y bara’n drwchus â’r menyn a thorrwch pob sleisen 
yn bedwar. Irwch ddysgl dal gwres 1.5 litr (2 ½ peint) yn hael 
a leiniwch hi â bara, gyda’r wyneb â’r menyn i lawr. 

Gorchuddiwch â hanner yr afalau, ysgeintiwch trydydd 
ran o’r siwgr a gosodwch haen arall o fara dros y top, gyda’r 
wyneb â’r menyn i fyny ac yn gorgyffwrdd ychydig. 
Ysgeintiwch â’r siwgr sydd ar ôl. 

Gorchuddiwch â ffoil a choginiwch mewn popty wedi ei 
chynhesu ymlaen llaw – 180°C/marc nwy 4, am 35 munud. 
Tynnwch y ffoil a phobwch am 5 munud arall nes ei fod yn 
gras ac yn euraid. Gweiniwch yn boeth â chwstard neu hufen.

Eira Afal 
(I weini 4)

Ysgafn iawn a hufennog ond 
eto’n cynnwys digonedd o 

flas. Mae’n edrych mor gain 
a soffistigedig – fel petai’n 

mynd i doddi mewn eiliadau, 
yn union fel eira.  

Brown Betty
(I weini 6)

Syml iawn ond blasus yr un 
pryd. Mae asidedd melys yr 
afalau yn cael eu gorffen yn 

beffaith gan y bara melys..

Dewiswch afalau cadarn heb 

groen wedi ei gleisio na’i grychu. 

Mae’n debygol y bydd gan

afal ffres arogl neis.  
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