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Ryseitiau Figan 

Croeso i Her Darganfod Figan CIC - rydym yn hapus iawn o gael rhannu hyn 

gyda chi i gyd! Crëwyd hyn gyda'r nod o helpu i wneud figaniaeth yn fwy 

hygyrch i grŵp mwy o bobl ac felly, rydym yn eich herio i roi cynnig ar ryseitiau 

figan newydd sbon o ambell gategori. Rhowch gynnig ar rywbeth newydd, 

tynnwch lun, a thagiwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol! Rydym yn edrych 

ymlaen yn fawr at weld beth grëwch chi. 

Mae 7 adran i'r her hon: 

- Tortillas Figan 

- Pasta Figan 

- Pizza Figan 

- Pwdinau Figan 

- Cawl Figan 

- Bwydydd Rhyngwladol Figan 

- Pytiau Ychwanegol Figan 

Os ydych chi'n chwilio am ysbrydoliaeth, dyma ryseitiau (rhai o’r rhyngrwyd ac 

eraill a grëwyd gan aelodau CIC eu hunain) y gallwch roi cynnig arnynt.  

Pasta Figan 

PELI FIGAN GYDA SPAGHETTI 

 

"Peli figan fel hyn yw'r bwyd cysur perffaith. Maen nhw'n hawdd iawn 

eu gwneud, mor flasus, ac yn anhygoel o iach! Rhowch nhw gyda 

spaghetti am ginio cyflym a hawdd." 

https://veganheaven.org/recipe/spaghetti-with-bean-balls/ 

https://veganheaven.org/recipe/spaghetti-with-bean-balls/


PASTA CLASUROL SBEISLYD ALL'ARRABIATA 

 

"Mwynhewch flasau melys a sbeislyd y Pasta all’Arrabiata figan hwn gyda 

garlleg rhost, tomatos wedi'u torri’n giwbiau, a naddion pupur coch. Gyda 

chaws parmesan basil ffres a fegan ar ei ben, y pryd pasta clasurol hwn 

yw'r swper 30 munud perffaith yn ystod yr wythnos." 

https://www.mydarlingvegan.com/pasta-allarrabiata/ 

 

 

 

 

 

https://www.mydarlingvegan.com/pasta-allarrabiata/


Pasta Carbonara Figan 

“Gallwch fwynhau pasta carbonara figan blasus a hufennog mewn dim ond 

25 munud. Fersiwn heb glwten yw hon, sydd hefyd yn iachach ac yn 

cynnwys llai o fraster.” 

https://simpleveganblog.com/vegan-pasta-carbonara/ 

Tortillas Figan 

 

 

Tortillas Jacffrwyth BBQ Figan 

https://simpleveganblog.com/vegan-pasta-carbonara/


"Mae Tortillas Jacffrwyth BBQ mor hawdd eu gwneud, yn barod mewn 

tua 30 munud ac maen nhw'n figan ac yn ddi-glwten. Y syniad cinio 

perffaith neu hyd yn oed ar gyfer swper cyflym yn ystod yr wythnos: 

jacffrwyth wedi ei goginio yn eich hoff saws barbeciw, mewn tortilla 

figan heb glwten gydag afocado, tomato, letys, winwns coch a saws 

aioli." 

https://healthiersteps.com/recipe/vegan-bbq-jackfruit-wraps/ 

 

Y Tortilla Crenslyd Figan Gorau 

 

"llwyth anllad o tofu sofritas brown, ffa du, caws cashiw, tostada crenslyd, 

bresych sawrus wedi'i farinadu, tomatos, afocado, ac mewn poced tortilla 

frown, wedi’i chrasu’n berffaith ac yn ffitio i’r dim mewn llaw. Mae hon yma 

i’ch gwneud chi’n hapus!” 

https://pinchofyum.com/vegan-crunchwrap 

 

 

 

https://healthiersteps.com/recipe/vegan-bbq-jackfruit-wraps/
https://pinchofyum.com/how-to-cook-tofu
https://pinchofyum.com/vegan-crunchwrap


 

 

 

Tortilla Falafel Glasurol 

 

https://www.wearesovegan.com/how-to-make-a-classic-falafel-wrap/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wearesovegan.com/how-to-make-a-classic-falafel-wrap/


 

 

 

Pizza Figan 

Socca (Figan + di-gluten) 

 

http://wallflowerkitchen.com/socca-pizza-vegan-gf/ 

Pizza Barbeciw Figan gyda Blodfresych Cras 

http://wallflowerkitchen.com/socca-pizza-vegan-gf/


"Fersiwn figan o pizza cyw iâr barbeciw yw’r pizza blodfresych figan 

hon yn y bôn. Ond yn hytrach na chyw iâr mae'r rysáit yn defnyddio 

blodfresych, sy'n ei gwneud gymaint yn iachach." 

https://veganheaven.org/recipe/bbq-pizza-with-crispy-cauliflower-vegan/ 

 

P i z z a  C a p r e s e  F i g a n  

 

"Mae'r pizza caprese figan hon yn freuddwyd ar blât. Garlleg sawrus, 

tomatos, mozzarella cashiw cartref, saws balsamig, a llawer o 

frenhinllys ffres ar ben toes pizza crenslyd â swigod. Daw'r pizza hwn at 

ei gilydd mewn ychydig dros 30 munud ac mae'n gwneud pryd bwyd 

figan boddhaol o gyflym yn ystod yr wythnos. Dw’ i wrth fy modd â sut 

mae ffresni'r tomatos, y basil a'r garlleg yn cyd-fynd â blas sawrus y 

mozzarella cashiw a blas melys y gostyngiad balsamig." 

https://www.blissfulbasil.com/vegan-caprese-pizza/ 

 

 

https://veganheaven.org/recipe/bbq-pizza-with-crispy-cauliflower-vegan/
https://www.blissfulbasil.com/vegan-caprese-pizza/


 

 

 

Pwdinau Figan 

Mŵs Siocled gydag Acwaffaba 

 

 

"Os ydych chi'n hoffi mws siocled a hoffech roi cynnig ar fersiwn figan, 

mae'r rysáit hon yn un i chi! Caiff y mws siocled figan  hwn ei wneud 

gydag acwaffaba, ac mae'n hawdd iawn ei wneud. Mae'n feddal, yn dyllog, 

yn ysgafn ac yn hollol flasus." 

 

https://bloomingnolwenn.com/vegan-chocolate-mousse-aquafaba/ 

 

 

 

 

https://bloomingnolwenn.com/vegan-chocolate-mousse-aquafaba/


 

 

 

Barrau Cwcis Darnau o Siocled a Menyn Cnau 
 

"Mae rhywbeth hyfryd o bleserus a chynhesol am y pwdin cyflaith gludiog 

hwn. Mae'r sbwng cain yn llawn sbeisys ac mae'r saws cyflaith yn 

gyfoethog gyda siwgr brown tywyll. Mae fy rysáit yn defnyddio hufen 

cashiw cartref i wneud y saws (os oes gennych alergedd cnau, gallwch 

newid y cnau cashiw am hadau blodau haul er mwyn gwneud y rysáit gyfan 

yn un heb gnau, llaeth nac wyau)." 

https://www.olivemagazine.com/recipes/vegan/vegan-sticky-toffee-pudding/ 

 

Cacen diferion lemwn figan 
 

 

https://www.loveandlemons.com/peanut-butter-chocolate-chip-cookie-bars/
https://www.olivemagazine.com/recipes/vegan/vegan-sticky-toffee-pudding/


"Dyma fy nheisen lemwn figan arferol. Mae ganddi wead ysgafn nad yw'n 

dymchwel pan gaiff ei sleisio (diolch i'r hwsg psylliwm) ac mae digon o gic 

diolch i’r sudd, croen a rhin lemwn." 

https://www.olivemagazine.com/recipes/vegan/vegan-lemon-loaf-cake/ 

Cawl Figan 

Stiw Tomato, Ffacbys a Ffa (gyda reis a salad) gan Meg Hicks Jones 

(Aelod o CIC) - digon ar gyfer 4-6 

Mae hon yn rysáit gwych i fyfyrwyr ac oedolion roi cynnig arni gan fod y cynhwysion yn fforddiadwy 

ac yn y cwpwrdd pantri.      

Cynhwysion: 

1 Winwnsyn 

Dau ewin Garlleg 

2 Shibwnsyn, wedi'i dorri'n fân 

2 dun Tomatos wedi'u torri (neu domatos ffres os oes   

gennych chi rai)  

1-2 llwyaid fwrdd olew tsili (neu olew arferol) 

1 llwyaid fwrdd Piwrî tomato 

1 ciwb stoc llysiau  

1 llwyaid de Teim sych 

1 llwyaid de Basil sych 

1 llwyaid de Oregano sych 

1 llwyaid de Halen 

1 llwyaid de Saets sych  

 *os oes gennych unrhyw berlysiau ffres, defnyddiwch y rhain i fywiogi’r stiw. Rwyf wedi cynnwys 

perlysiau sych oherwydd eu bod yn llawer haws eu prynu/cael 

½ llwyaid de Pupur du 

1 tun Ffa gwyn/ffa du/unrhyw ffa o'ch dewis (beth bynnag yw eich hoff ffa) 

  

Cyfarwyddiadau 

Cynheswch yr olew tsili / olew mewn sosban. Yna, torrwch winwnsyn yn weddol fân a’i ychwanegu 

at y badell gyda'r olew a gostwng y gwres fel na fydd yn llosgi. Wrth i’r winwnsyn ddechrau coginio, 

torrwch y garlleg a'r shibwns yn fân a'u hychwanegu at y winwnsyn. Ffrïwch nhw am ychydig 

funudau. Nawr ychwanegwch biwrî tomato, trowch y gymysgedd ac ychwanegu’r ddau dun o 

domatos wedi'u torri (neu domatos ffres wedi'u torri). Ffrïwch nhw am ychydig funudau. 

Ychwanegwch y ffacbys coch ac yna ychwanegwch ambell lond cwpan o'r dŵr (os ydych yn 

https://www.olivemagazine.com/glossary/what-are-psyllium-husks/
https://www.olivemagazine.com/recipes/vegan/vegan-lemon-loaf-cake/


defnyddio ciwb stoc, ychwanegwch ef at ddŵr berw a’i gymysgu ac yna ychwanegu'r dŵr). 

Coginiwch ar wres isel dan gaead am 5 munud ac yna ychwanegwch y perlysiau, yr halen a'r pupur. 

Gorchuddiwch gyda'r caead eto a choginio’r gymysgedd am 15 munud nes bod y ffacbys wedi'u 

coginio. Os nad yw'r ffacbys yn barod o hyd, ychwanegwch fwy o ddŵr/stoc a'u gorchuddio eto am 

fwy o amser. 

 

Stiw Lentil, Ffa a Thomato 



(stiw lentil, ffa a thomato, parhad…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cawl Euraid 

 

"Beth yn union yw’r cawl euraid, meddech chi! Gyfeillion, mae'n ffordd o 

fyw.  Mae'n ffordd o fyw ar gyfer pobl sy’n hoffi bwyta bwyd iach, ond yn 

hoffi bwyta bwyd sy’n gwtsh o’r tu mewn yn fwy, ond sydd angen bwyta’n 

gall nawr achos eu bod nhw wedi bwyta allan gormod!  Rydych chi’n 

gwybod beth dw i’n feddwl. Rydych chi’n gwybod os ydy’r Cawl Euraid yn 

addas i chi. Os yw e’n gweddu, chi jest yn gwybod.” 

https://pinchofyum.com/golden-soup 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pinchofyum.com/golden-soup


 

Bwydydd Rhyngwladol Figan 

Bhajis Winwns gan Meg Hicks Jones (Aelod o CIC)                           - 

tua 10 bhaji 

Cynhwysion: 

2 Winwnsyn  

1 Llond cwpan Blawd Gwygbys 

½ llond cwpan Dŵr 

1 litr Olew Llysiau (cadwch yr olew sydd ar ôl a’i ailddefnyddio yn y dyfodol) 

1 llwyaid de Cwmin 

1 llwyaid de Tyrmerig 

1 llwyaid de Halen 

1 llwyaid de Pupur Cayenne ( neu unrhyw tsili / pupur ) 

Cyfarwyddiadau: 

Torrwch un winwnsyn yn fân a thorrwch y llall yn dafelli tenau fel bod gennych amrywiaeth o 

ddarnau o winwns yn y gymysgedd. Rhowch nhw o’r neilltu.  

Cymysgwch y blawd gwygbys, y sbeisys a'r dŵr at ei gilydd i ffurfio'r cytew, yna ychwanegwch y 

winwns a'u troi yn y cytew i'w gorchuddio. 

Ychwanegwch yr olew llysiau at sosban ddofn neu wok (digon fel bod yr olew tua 2 fodfedd o 

ddyfnder, gall fod yn ddyfnach na hyn hefyd) a gwresogwch yr olew. Byddwch yn gwybod bod yr 

olew yn barod pan fydd ychydig o'r cymysgedd cytew winwns yn codi i'r brig gyda swigod wrth eu 

gollwng i mewn. Pan fydd yr olew yn barod, rhowch y gymysgedd i mewn yn ofalus gan ddefnyddio 

llwy fwrdd ar gyfer pob bhaji (gallwch ddefnyddio unrhyw lwy ond rwy'n awgrymu llwy fwrdd) a 

ffrïwch nhw yn yr olew nes eu bod yn brownio, a gwnewch yn siŵr eich bod yn eu troi tua hanner  



ffordd drwy’r cyfnod. Efallai y bydd yn rhaid i chi symud y bhajis ar y dechrau i'w hatal rhag glynu. 

Tynnwch y bhajis allan a'u rhoi ar blât gyda rholyn cegin arno i amsugno'r olew dros ben. Mae’r rhain 

orau rhyw funud ar ôl eu rhoi ar y plât ond gellir eu bwyta'n oer wedyn.  

 

 

 

 

 

 

 

JACFFRWYTH SBEISLYD A FFA DUON   

1 llwyaid fwrdd o olew 

 

 

1 winwnsyn, wedi'i sleisio 

3 ewin garlleg, wedi gwasgu’n fân 

2 lwyaid de o baprica wedi’i fygu 

2 lwyaid de o bowdr tshili 

1 llwyaid de o gwmin 

1 llwyaid de o goriander  

2 gan o jacffrwyth ifanc, wedi'u draenio 

2 lwyaid fwrdd o biwrî tomato 

1 llond cwpan o stoc llysiau 

3 llwyaid fwrdd o saws soi  

2 lwyaid fwrdd o sudd masarn  

1 llwyaid fwrdd o finegr reis 

2 lwyaid de o fwg hylifol  

1 llond tun o ffa duon, wedi gwagio’r hylif a’u rinsio 

Halen a phupur 

Sudd 1 leim  

 



Cynheswch yr olew mewn padell, ychwanegwch y winwnsyn a'r garlleg. Ffrïwch nhw nes eu bod yn 

feddal, yna ychwanegwch y paprica wedi’i fygu, y powdr tsili, y cwmin a’r coriander, a'u tostio am 

funud nes eu bod yn arogli. Torrwch bob darn o’r jacffrwyth yn dri yna gan ddefnyddio dwy fforc, 

tynnwch y darnau oddi wrth ei gilydd. Ychwanegwch y jacffrwyth wedi'i rwygo i mewn i'r badell 

gyda'r piwrî tomato, a’i droi i orchuddio'r jacffrwyth. Ychwanegwch y saws soi, y sudd masarn, y 

finegr reis a'r mwg hylifol a throi popeth cyn ychwanegu'r ffa duon. Ychwanegwch halen a phupur, 

gorchuddiwch y gymysgedd a’i adael i goginio am 40 munud. Wedyn, gwasgwch y sudd leim i’r 

cymysgedd, troi’r cyfan a'i adael i oeri cyn ei roi mewn cynhwysydd aerdyn. 

https://m.youtube.com/watch?v=Kw2wl2MIUZI 

 

NASI GORENG FIGAN (REIS WEDI FFRIO’N INDONESIAIDD) 

https://www.avantgardevegan.com/recipes/vegan-nasi-goreng-indonesian-

fried-rice-gazs15minutemeals/ 

 

https://m.youtube.com/watch?v=Kw2wl2MIUZI
https://www.avantgardevegan.com/recipes/vegan-nasi-goreng-indonesian-fried-rice-gazs15minutemeals/
https://www.avantgardevegan.com/recipes/vegan-nasi-goreng-indonesian-fried-rice-gazs15minutemeals/


SGIWERAU BLODFRESYCH AFFGHAN A CEBAB TOFU TIKKA  

"Yng nghyd-destun bwyd Indiaidd y byddwch chi'n clywed sôn am tikka 
yn bennaf, a cebab wrth sôn am fwyd y dwyrain canol.  Darnau ydy 
ystyr Tikka, ac fel arfer mae'n cyfeirio at ddarnau o gig sydd wedi'u 
marinadu ac wedyn eu pobi neu eu grilio, ac mae cebab yn cyfeirio at 
brydau cig yn gyffredinol, wedi eu coginio ar sgiwerau neu ddim. Yn 
amlwg, nid yw’r naill air yn cyfeirio at lysiau na chynhwysion figan, ond 
rwy'n eu hailddiffinio gan fy mod i’n arloesol felly!" 

https://www.thecuriouschickpea.com/afghan-cauliflower-and-tofu-tikka-

kebab-skewers/ 

Pytiau Ychwanegol Figan 

Tafelli o domatos ac afocados 

gan Kyle Jamie Eldridge (Aelod o CIC) 

Cynhwysion: 

 Tomatos 

 Afocados   

 Basil 

 Halen 

 Pupur  

Dull: 

 Torrwch ychydig o domatos ac afocados yn 

dafelli. Rhowch nhw at ei gilydd 

https://www.thecuriouschickpea.com/afghan-cauliflower-and-tofu-tikka-kebab-skewers/
https://www.thecuriouschickpea.com/afghan-cauliflower-and-tofu-tikka-kebab-skewers/


 Ychwanegwch y basil ar ben y cyfan ac yna ychwanegwch halen/pupur.  

 

Esgyll Cyw Iâr Blodfresych 

gan Kyle Jamie Eldridge (Aelod o CIC) 

Cynhwysion: 

 Blodfresych 

 Powdr Paprica 

 Blawd  

 Dŵr 

 Tatws melys  

 Olew 

 Hwmws  

Dull: 

 Tynnwch y dail, yna torrwch y blodfresych yn ei hanner ac yna'n ddarnau. Gorchuddiwch 

nhw gyda’r paprica, y blawd, y dŵr, yr halen a’r pupur wedi’u cymysgu 

 Rhowch nhw mewn popty sydd wedi ei gynhesu at 200° am 25 munud gyda thafelli o 

datws melys wedi'u plicio/sleisio mewn olew 

 Ar ôl eu tynnu allan, ychwanegwch hwmws, tomato wedi'i dorri'n ddarnau, basil, halen a 

phupur, yna ei weini â saws reggae reggae. 

Tatws Melys Stwnsh a Sinsir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Dyma ddysgl ochr figan syml sy'n cymryd ychydig iawn o amser, ac eto 

mae'n llawn maetholion iachus – Tatws Melys Stwnsh gyda Sinsir." 

https://www.feastingathome.com/mashed-sweet-potatoes-with-ginger/ 

https://www.feastingathome.com/mashed-sweet-potatoes-with-ginger/

