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Cynhwysion Nifer

Cacennau reis 16g (2 gacen)

Hwmws (gwelwch isod) 40g (1 llwy fwrdd)

Diod: Dŵr neu laeth 100ml

Meintiau dognau arferol ar gyfer plant 1-4 oed

Hydref / Y gaeaf 
1–4 blynedd

Amser paratoi: Dim
Amser coginio: Dim   

Cacennau reis & hwmws S

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys llaeth, soia, gwenith (glwten)* 

*  Mae’r wybodaeth am alergeddau wedi’i chynnwys fel canllaw yn unig; dylech ddarllen y labeli bob 
amser er mwyn canfod pa alergenau a geir ym mhob cynhwysyn a chynnyrch a ddefnyddir gennych 
drwy ddarllen y rhestrau o gynhwysion ar ddeunydd pecynnu cynhyrchion. Hyd yn oed os ydych 
wedi’u defnyddio o’r blaen, ni ddylech gymryd dim yn ganiataol. 

Hwmws

Cynhwysion Meintiau (ar gyfer 5) Meintiau (ar gyfer 20)

Ffacbys tun, heb siwgr na halen wedi’u hychwanegu, 
wedi’u draenio 

125g  
(1 x tun 210g, 
wedi’i ddraenio)

500g  
(2 x dun 400g 
wedi’u draenio)

Sudd lemon 10ml (2 lwy de) 40ml (2 lwy fwrdd)

Garlleg, wedi’i blicio 4g (1 ewin) 16g (4 ewin)

Cwmin mâl 1.5g (½ llwy de) 6g (2 lwy de)

Dŵr 30ml (2 lwy fwrdd) 120ml (8 lwy fwrdd)

Olew olewydd 15ml (1 lwy fwrdd) 60ml (4 lwy fwrdd)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 40g 

Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf a bwydlen yr hydref/y gaeaf

Dull

1.  Rhowch yr holl gynhwysion mewn cymysgydd bwyd neu brosesydd bwyd a’u cymysgu i greu pâst llyfn.

2.  Gorchuddiwch y cymysgedd a’i gadw yn yr oergell nes bydd ei angen.

Amser paratoi: Dim
Amser coginio/creu: 5 munud 
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Cynhwysion Nifer

Craceri 16g (2 gracer)

Caws hufen 15g

Diod: Dŵr neu laeth 100ml

Meintiau dognau arferol ar gyfer plant 1-4 oed

Hydref / Y gaeaf 
1–4 blynedd

Amser paratoi: Dim
Amser coginio: Dim

Craceri & Caws hufen S

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys llaeth, gwenith (glwten)* 

*  Mae’r wybodaeth am alergeddau wedi’i chynnwys fel canllaw yn unig; dylech ddarllen y labeli bob 
amser er mwyn canfod pa alergenau a geir ym mhob cynhwysyn a chynnyrch a ddefnyddir gennych 
drwy ddarllen y rhestrau o gynhwysion ar ddeunydd pecynnu cynhyrchion. Hyd yn oed os ydych 
wedi’u defnyddio o’r blaen, ni ddylech gymryd dim yn ganiataol. 
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Cynhwysion Nifer

Iogwrt llaeth cyflawn plaen 60g (1½ llwy fwrdd)

Banana wedi’i sleisio 40g

Diod: Dŵr neu laeth 100ml

Meintiau dognau arferol ar gyfer plant 1-4 oed

Hydref / Y gaeaf 
1–4 blynedd

Amser paratoi: Dim
Amser coginio: Dim

Iogwrt llaeth cyflawn plaen  
& Banana wedi’i sleisio S

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys llaeth* 

*  Mae’r wybodaeth am alergeddau wedi’i chynnwys fel canllaw yn unig; dylech ddarllen y labeli bob 
amser er mwyn canfod pa alergenau a geir ym mhob cynhwysyn a chynnyrch a ddefnyddir gennych 
drwy ddarllen y rhestrau o gynhwysion ar ddeunydd pecynnu cynhyrchion. Hyd yn oed os ydych 
wedi’u defnyddio o’r blaen, ni ddylech gymryd dim yn ganiataol. 
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Cynhwysion Nifer

Bysedd bara pitta wedi’i dostio 35g (½ pitta)

Taztziki (gwelwch isod) 50g (1½ llwy fwrdd)

Ffyn puprynnau 40g

Diod: Dŵr neu laeth 100ml

Meintiau dognau arferol ar gyfer plant 1-4 oed

Hydref / Y gaeaf 
1–4 blynedd

Amser paratoi: Dim
Amser coginio: Dim

Bysedd bara pitta wedi’i dostio & 
Ffyn puprynnau & Taztziki S

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys llaeth* 

*  Mae’r wybodaeth am alergeddau wedi’i chynnwys fel canllaw yn unig; dylech ddarllen y labeli bob 
amser er mwyn canfod pa alergenau a geir ym mhob cynhwysyn a chynnyrch a ddefnyddir gennych 
drwy ddarllen y rhestrau o gynhwysion ar ddeunydd pecynnu cynhyrchion. Hyd yn oed os ydych 
wedi’u defnyddio o’r blaen, ni ddylech gymryd dim yn ganiataol. 

Tzatziki

Cynhwysion Meintiau (ar gyfer 5) Meintiau (ar gyfer 20)

Mintys ffres 5g (4-6 sbrigyn) 20g (1 swp bach)

Ciwcymbr 100g 400g

Iogwrt llaeth cyflawn plaen 150g 600g

Sudd lemon 5ml (1 llwy de) 20ml (2 lwy fwrdd)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 50g 

Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf a bwydlen yr hydref/y gaeaf 

Dull

1.  Deisiwch y mintys a’r ciwcymbr. 

2.  Cyfunwch gyda’r iogwrt a sudd lemon.

Amser paratoi: 10 munud 
Amser coginio/creu: 5 munud 
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Cynhwysion Nifer

Afocado 40g

Tost gwenith cyflawn 30g (1 dafell)

Diod: Dŵr neu laeth 100ml

Meintiau dognau arferol ar gyfer plant 1-4 oed

Hydref / Y gaeaf 
1–4 blynedd

Amser paratoi: Dim
Amser coginio: Dim

Afocado & Tost gwenith cyflawn S

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys llaeth, soia, gwenith (glwten)* 

*  Mae’r wybodaeth am alergeddau wedi’i chynnwys fel canllaw yn unig; dylech ddarllen y labeli bob 
amser er mwyn canfod pa alergenau a geir ym mhob cynhwysyn a chynnyrch a ddefnyddir gennych 
drwy ddarllen y rhestrau o gynhwysion ar ddeunydd pecynnu cynhyrchion. Hyd yn oed os ydych 
wedi’u defnyddio o’r blaen, ni ddylech gymryd dim yn ganiataol. 
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Cynhwysion Nifer

Ffrwythau cymysg tymhorol wedi’u torri (hydref/gaeaf)  
(gwelwch isod) 40g

Diod: Dŵr neu laeth 100ml

Meintiau dognau arferol ar gyfer plant 1-4 oed

Hydref / Y gaeaf 
1–4 blynedd

Amser paratoi: Dim
Amser coginio: Dim

Ffrwythau cymysg tymhorol 
wedi’u torri S

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys llaeth* 

*  Mae’r wybodaeth am alergeddau wedi’i chynnwys fel canllaw yn unig; dylech ddarllen y labeli bob 
amser er mwyn canfod pa alergenau a geir ym mhob cynhwysyn a chynnyrch a ddefnyddir gennych 
drwy ddarllen y rhestrau o gynhwysion ar ddeunydd pecynnu cynhyrchion. Hyd yn oed os ydych 
wedi’u defnyddio o’r blaen, ni ddylech gymryd dim yn ganiataol. 

Ffrwythau cymysg tymhorol wedi’u torri (hydref/gaeaf)

Cynhwysion Meintiau (ar gyfer 5) Meintiau (ar gyfer 20)

Grawnwin 40g 160g

Satswma 40g 160g

Afal 40g 160g

Gellyg 40g 160g

Eirin 40g 160g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 40g 

Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf 

Dull

1.  Golchwch a sleisiwch y ffrwythau, torrwch y grawnwin ar eu hyd ac yn chwarteri a’u cyfuno. 

2.  Cyfunwch nhw gyda’i gilydd mewn powlen a’u gweini.

Amser paratoi: 10 munud 
Amser coginio/creu: Dim
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Cynhwysion Nifer

Ffyn moron 20g

Ffyn seleri 20g

Diod: Dŵr neu laeth 100ml

Meintiau dognau arferol ar gyfer plant 1-4 oed

Hydref / Y gaeaf 
1–4 blynedd

Amser paratoi: Dim
Amser coginio: Dim

Moron & seleri S

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys seleri, llaeth* 

*  Mae’r wybodaeth am alergeddau wedi’i chynnwys fel canllaw yn unig; dylech ddarllen y labeli bob 
amser er mwyn canfod pa alergenau a geir ym mhob cynhwysyn a chynnyrch a ddefnyddir gennych 
drwy ddarllen y rhestrau o gynhwysion ar ddeunydd pecynnu cynhyrchion. Hyd yn oed os ydych 
wedi’u defnyddio o’r blaen, ni ddylech gymryd dim yn ganiataol. 
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Cynhwysion Nifer

Crympet wedi’i thostio 50g (1 crympet)

Sbred olew llysiau 4g (wedi’i daenu’n denau)

Grawnwin, wedi’u torri ar eu hyd ac yn chwarteri 40g (8)

Diod: Dŵr neu laeth 100ml

Meintiau dognau arferol ar gyfer plant 1-4 oed

Hydref / Y gaeaf 
1–4 blynedd

Amser paratoi: Dim
Amser coginio: Dim

Crympet wedi’i thostio, 
sbred & Grawnwin S

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys llaeth, gwenith (glwten)* 

*  Mae’r wybodaeth am alergeddau wedi’i chynnwys fel canllaw yn unig; dylech ddarllen y labeli bob 
amser er mwyn canfod pa alergenau a geir ym mhob cynhwysyn a chynnyrch a ddefnyddir gennych 
drwy ddarllen y rhestrau o gynhwysion ar ddeunydd pecynnu cynhyrchion. Hyd yn oed os ydych 
wedi’u defnyddio o’r blaen, ni ddylech gymryd dim yn ganiataol. 
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Cynhwysion Nifer

Ffyn bara 15g (2 ffon fawr)

Afalau wedi’u sleisio 40g

Diod: Dŵr neu laeth 100ml

Meintiau dognau arferol ar gyfer plant 1-4 oed

Hydref / Y gaeaf 
1–4 blynedd

Amser paratoi: Dim
Amser coginio: Dim

Ffyn bara & Afalau wedi’u 
sleisio S

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys haidd (glwten), llaeth, gwenith (glwten)* 

*  Mae’r wybodaeth am alergeddau wedi’i chynnwys fel canllaw yn unig; dylech ddarllen y labeli bob 
amser er mwyn canfod pa alergenau a geir ym mhob cynhwysyn a chynnyrch a ddefnyddir gennych 
drwy ddarllen y rhestrau o gynhwysion ar ddeunydd pecynnu cynhyrchion. Hyd yn oed os ydych 
wedi’u defnyddio o’r blaen, ni ddylech gymryd dim yn ganiataol. 
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Cynhwysion Nifer

Wy wedi’i ferwi’n galed 50g (1 wy)

Tomatos wedi’u sleisio 40g (3 tomato bach neu 2 sleisen fawr)

Diod: Dŵr neu laeth 100ml

Meintiau dognau arferol ar gyfer plant 1-4 oed

Hydref / Y gaeaf 
1–4 blynedd

Amser paratoi: Dim
Amser coginio: Dim

Wy wedi’i ferwi’n galed & 
Tomatos wedi’u sleisio S

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys wy, llaeth* 

*  Mae’r wybodaeth am alergeddau wedi’i chynnwys fel canllaw yn unig; dylech ddarllen y labeli bob 
amser er mwyn canfod pa alergenau a geir ym mhob cynhwysyn a chynnyrch a ddefnyddir gennych 
drwy ddarllen y rhestrau o gynhwysion ar ddeunydd pecynnu cynhyrchion. Hyd yn oed os ydych 
wedi’u defnyddio o’r blaen, ni ddylech gymryd dim yn ganiataol. 


