
Cawl Cartref Cynnes 
 

Cynhwysion  

1 winwnsyn mawr 

2 foronnen ganolig 

1 pupur coch 

50g ffacbys coch sych 

800ml dŵr oer 

Pupur du fel sesnin 

Llond llaw o bersli ffres neu ½ llwy de o bersli sych 

 

Offer 

Bwrdd torri, cyllell llysiau, pliciwr, clorian, sosban fawr a chaead, llwy bren, jwg mesur, 

blendiwr llaw  

 

Sut i’w wneud 

1. Paratowch y llysiau - pliciwch a thorrwch y moron a’r winwnsyn. Tynnwch yr hadau allan 

o’r pupur a’i dorri’n ddarnau bach.   

2. Rhowch y llysiau yn y sosban ac ychwanegwch y ffacbys Rhowch y dŵr drosto   

3. Rhowch y sosban ar yr hob nes i bopeth ferwi. Yna rhowch y caead ar y sosban, lleihau’r 

gwres a mudferwi am 25 munud nes bod y llysiau a’r ffacbys yn feddal.  

4. Rhwygwch y persli, gan dynnu’r coesynnau.  

5. Ar ôl coginio, ychwanegwch y persli a defnyddiwch blendiwr llaw i gymysgu’r cawl nes 

nad oes darnau mawr ynddo.  

6. Rhowch bupur du drosto a’i weini â rhôl grawn cyflawn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth Alergenau  

Dysgwch a oes alergenau yn y cynhwysion.   

 



                    

Cyn dechrau: 

• Paratowch y winwnsyn 

• Pliciwch a thorrwch y moron yn ddarnau llai a'u berwi'n rhannol am 5 munud i'r plant 

allu eu torri'n ddarnau llai. 

• Pliciwch a thorrwch y pupur yn stribedi i’r plant eu torri  

• Mesurwch y dŵr  

• Golchwch y persli 

 

Dangoswch i’r plant: 

• Sut i dorri’r moron a’r pupur yn ddarnau bach gyda’r ‘bont' 

• Sut i bwyso’r ffacbys 

• Sut i sbrinclo’r ciwb stoc i mewn  

• Sut i arllwys y dŵr oer yn y badell   

• Sut i rwygo’r persli 

 

Sut y gall y plant helpu (gyda help oedolyn): 

• Torri’r moron a’r pupur yn ddarnau bach gyda’r ‘bont' 

• Helpu i bwyso’r ffacbys 

• Arllwys y dŵr oer yn y badell   

• Rhwygo’r persli 

 

Sgiliau 

Torri, pwyso, arllwys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syniad Da! 

 Gall y cawl fod yn un trwchus neu’n un tenau 
 Rhowch ychydig o iogwrt naturiol i mewn cyn gweini i’w wneud yn fwy hufennog   
 



 

Cynhyrchwyd gan Gynllun Cyn Ysgol Iach a Chynaliadwy Caerdydd a Thîm Dieteteg Dechrau'n Deg 

Caerdydd, Rhagfyr 2014. 


