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Wythnos 1:  Bwydlen yr hydref/y gaeaf enghreifftiol ar gyfer lleoliadau blynyddoedd cynnar 
(babanod 7-12 mis oed)

Bwydlen Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener

Brecwast Bisg gwenith gyda llaeth 
cyflawn, bricyll wedi'u 
torri a chwarteri o 
ffrwyth ciwi*

Bysedd tost gwenith 
cyflawn* a sbred, gyda 
thomatos a madarch

Uwd gyda rhesins wedi'u 
torri a ffyn banana*

Grawnfwyd gwenith brag 
a llaeth cyflawn gyda 
ffyn gellyg*

Grawnfwyd reis crisb 
a llaeth cyflawn gydag 
eirin gwlanog tun 
wedi'u sleisio*

Ar gyfer babanod 
7-12 mis oed

Cinio Pei corbenfras ac eog 
(neu ffa) gyda ffa 
dringo*

Tagine cig oen (neu ffa 
cymysg) gyda chwscws 
llysiau a ffa gwyrdd*

Peli cig porc (neu friwgig 
soia) mewn saws tomato 
gyda siapiau pasta, pys a 
ffyn moron*

Biryani ffacbys a 
llysiau gyda blodigion 
blodfresych*

Cyw iâr rhost (neu selsig 
llysieuol) gyda thatws 
rhost a gwreiddlysiau*Prif gwrs ar gyfer 

babanod 7-12 mis oed

Ail gwrs ar gyfer babanod 
10-12 mis oed yn unig

Afal wedi'i stiwio a 
chwstard gydagb

Salad ffrwythau'r 
gaeaf* gyda iogwrt

Salad ffrwythau 
tymhorol*

Grawnwin wedi'u 
sleisio a stribedi o 
gaws (Edam)*

Iogwrt a dêts wedi'u torri 
gyda ffyn gellyg*

Te Cwscws gyda chyw iâr 
(neu hwmws), betys a 
stribedi ciwcymbr*

Taten drwy'i chroen 
gyda thiwna (neu gaws), 
gydag india-corn bach*

Cawl taten felys a 
chorbys gyda bara 
gwenith cyflawn a 
sbred*

Pasta pob pys, ham 
(neu friwgig llysieuol) a 
madarch gyda b

Bysedd tost gyda ffa pob 
wedi'u stwnsio a chaws, 
gyda ffyn puprynnau 
coch wedi'u coginio*

Prif gwrs ar gyfer 
babanod 7-12 mis oed

Ail gwrs ar gyfer babanod 
10-12 mis oed yn unig

Salad ffrwythau 
tymhorol* gyda iogwrt 
plaen

Bananas* a chwstard Iogwrt a chompote 
mwyar duon gyda phîn 
afal tun*

Pwdin reis gyda bricyll 
wedi'u sychu a'u torri a 
darnau mandarin tun*

Afalau, gellyg ac eirin*

Llaeth y fron/ 
fformiwla cyntaf  
i fabanod

I’w gynnig i fabanod yn dibynnu ar eu trefn arferol (trafodir hyn â theuluoedd). Yn ogystal â chynnig tri phryd y diwrnod, efallai y bydd 
babanod yn arfer cael llaeth y fron neu fformiwla cyntaf i fabanod fel a ganlyn:

• 7-9 mis:  llaeth y fron/fformiwla cyntaf i fabanod bedair gwaith bob dydd (er enghraifft ar ôl deffro, ar ôl cinio, ar ôl te,  
cyn mynd i’r gwely)

• 10-12 mis: llaeth y fron/fformiwla cyntaf i fabanod deirgwaith bob dydd (er enghraifft ar ôl brecwast, ar ôl cinio, cyn mynd i’r gwely). 

Dŵr yfed ffres Ar gael drwy’r dydd, a’i gynnig i’r babanod pan fo’n briodol.

*Dangos y rhan o bob pryd y gall babanod afael ynddo fel bwyd bys a bawd.

Mae’r fwydlen enghreifftiol hon yn dangos sut y gellir addasu bwydlenni ar gyfer plant 1-4 oed ar gyfer babanod 7-12 mis oedv

v Ceir rhagor o fanylion, yn cynnwys sut i addasu ansawdd ar gyfer babanod 7-9 mis a 10-12 mis oed, a rhagor o addasiadau sy’n ofynnol ym mhob rysáit ar gyfer y grŵp oedran hwn yn y ryseitiau.



Bwyd a Maeth ar gyfer lleoliadau gofal plant Bwydlenni a ryseitiau18

Wythnos 2:  Bwydlen yr hydref/y gaeaf enghreifftiol ar gyfer lleoliadau blynyddoedd cynnar 
(babanod 7-12 mis oed)

Bwydlen Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener

Brecwast Grawnfwyd reis crisb 
gyda llaeth cyflawn, 
rhesins wedi'u torri ac 
eirin wedi'u sleisio*

Grawnfwyd gwenith brag 
a llaeth cyflawn gyda 
ffyn banana*

Cwpanau wy brecwast 
gyda thost gwenith 
cyflawn*, sbred a 
thomatos wedi'u sleisio

Creision ŷd gyda llaeth 
cyflawn a rhesins wedi'u 
torri gyda gellyg tun 
wedi'u sleisio*

Bisgs gwenith a llaeth 
cyflawn gydag afalau 
wedi'u sleisio*Ar gyfer babanod 

7-12 mis oed

Cinio Goulash cig oen (neu 
goulash ffa gwynion) 
gyda reis brown a ffa 
gwyrdd*

Hotpot cyw iâr (neu sioa) 
a chennin hufennog a 
brocoli*

Lasagne cig eidion (neu 
ffacbys) a ffyn rwden*

Cacennau pysgod a phys 
(neu gaws a madarch), 
talpiau tatws* ac 
ysbigoglys

Tofu melus a sur gyda 
siapiau pasta*

Prif gwrs ar gyfer 
babanod 7-12 mis oed

Ail gwrs ar gyfer babanod 
10-12 mis oed yn unig

Darnau mandarin tun* Afalau wedi'u sleisio* 
a iogwrt plaen

Semolina a rhesins 
wedi'u torri a stribedi 
o ellyg*

Salad ffrwythau 
tymhorol*

Ffyn banana gyda 
phwdin reis*

Te Caws macaroni 
gwenith cyflawn* gyda 
phys

Cawl pwmpen cnau 
menyn a chorbys gyda 
bysedd bara gwenith 
cyflawn a sbred*

Salad reis eog (neu 
ffacbys) a llysiau ac 
afocado wedi'i sleisio*

Cyw iâr (neu wy wedi'i 
ferwi'n galed) gyda 
stribedi pitta a ffyn 
puprynnau coch 
wedi'u coginio*

Tsili ffa cymysg a iogwrt 
a thaten drwy'i 
chroen*Prif gwrs ar gyfer 

babanod 7-12 mis oed

Ail gwrs ar gyfer babanod 
10-12 mis oed yn unig

Salad ffrwythau'r 
gaeaf* a iogwrt

Eirin gwlanog* 
a chwstard

Salad ffrwythau* Cebabs ffrwythau'r 
hydref* a dip iogwrt

Iogwrt gyda stwnsh 
dêts ac afal a darnau 
mandarin tun*

Llaeth y fron/ 
fformiwla cyntaf  
i fabanod

I’w gynnig i fabanod yn dibynnu ar eu trefn arferol (trafodir hyn â theuluoedd). Yn ogystal â chynnig tri phryd y diwrnod, efallai y bydd 
babanod yn arfer cael llaeth y fron neu fformiwla cyntaf i fabanod fel a ganlyn:

• 7-9 mis:  llaeth y fron/fformiwla cyntaf i fabanod bedair gwaith bob dydd (er enghraifft ar ôl deffro, ar ôl cinio, ar ôl te,  
cyn mynd i’r gwely)

• 10-12 mis: llaeth y fron/fformiwla cyntaf i fabanod deirgwaith bob dydd (er enghraifft ar ôl brecwast, ar ôl cinio, cyn mynd i’r gwely). 

Dŵr yfed ffres Ar gael drwy’r dydd, a’i gynnig i’r babanod pan fo’n briodol.

*Dangos y rhan o bob pryd y gall babanod afael ynddo fel bwyd bys a bawd.

Mae’r fwydlen enghreifftiol hon yn dangos sut y gellir addasu bwydlenni ar gyfer plant 1-4 oed ar gyfer babanod 7-12 mis oedvi

vi Ceir rhagor o fanylion, yn cynnwys sut i addasu ansawdd ar gyfer babanod 7-9 mis a 10-12 mis oed, a rhagor o addasiadau sy’n ofynnol ym mhob rysáit ar gyfer y grŵp oedran hwn yn y ryseitiau.
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Wythnos 3:  Bwydlen yr hydref/y gaeaf enghreifftiol ar gyfer lleoliadau blynyddoedd cynnar 
(babanod 7-12 mis oed)

Bwydlen Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener

Brecwast Bisg gwenith gyda llaeth 
cyflawn a rhesins wedi'u 
torri gyda stribedi 
gellyg*

Uwd wedi'i wneud gyda 
llaeth cyflawn gydag 
afalau* a mwyar duon

Grawnfwyd gwenith 
brag gyda llaeth cyflawn 
a ffyn banana*

Bysedd tost gwenith 
cyflawn a sbred* 
gydag wy wedi'i ferwi a 
thomato

Creision ŷd gyda llaeth 
cyflawn a chwarteri o 
eirin*Ar gyfer babanod 

7-12 mis oed

Cinio Stiw ffa cymysg a 
gwreiddlysiau gyda 
chwscws perlysiau a 
ffyn moron wedi'u 
cogionio*

Caserol porc (neu soia), 
cennin a mwstard 
hufennog gyda thatws 
stwnsh ac ysgewyll 
wedi'u sleisio*

Korma cyw iâr (neu 
ffacbys) gyda reis brown 
a ffa gwyrdd*

Hotpot cig oen a 
haidd gwyn (neu 
friwgig soia) gyda ffyn 
gwreiddlysiau*

Corbenfras (neu gorbys) 
a ratatouille gyda siapiau 
pasta*Prif gwrs ar gyfer 

babanod 7-12 mis oed

Ail gwrs ar gyfer babanod 
10-12 mis oed yn unig

Afal wedi'i stiwio* a 
riwbob gyda chwstard

Crempog banana* a dip 
iogwrt

Semolina a chompote 
mwyar duon gydag eirin 
wedi'u sleisio*

Ffyn banana* Salad ffrwythau tun* 
a chwstard

Te Tatws pob gyda phate 
macrell cartref (neu 
gaws) a chiwcymbr*

Cawl pannas, ffa 
gwynion ac afal gyda 
stribedi tost gwenith 
cyflawn a sbred*

Pasta gwreiddlysiau a 
chorbys coch a stribedi 
o gacennau reis*

Salad cwscws a ffacbys a 
blodigion brocoli*

Stribedi pitta gyda wy 
mayonnaise, stribedi 
ciwcymbr a ffyn moron 
wedi’u coginio*

Prif gwrs ar gyfer 
babanod 7-12 mis oed

Ail gwrs ar gyfer babanod 
10-12 mis oed yn unig

Salad ffrwythau 
tymhorol*

Gellyg wedi’u potsio* 
a iogwrt Groegaidd plaen

Grawnwin wedi’u 
sleisio a chaws wedi’i 
dorri’n ffyn*

Eirin wedi’u potsio’n 
feddal* a chwstard

Iogwrt a ffrwythau 
cymysg wedi’u sychu ac 
afalau wedi’u sleisio*

Llaeth y fron/ 
fformiwla cyntaf  
i fabanod

I’w gynnig i fabanod yn dibynnu ar eu trefn arferol (trafodir hyn â theuluoedd). Yn ogystal â chynnig tri phryd y diwrnod, efallai y bydd 
babanod yn arfer cael llaeth y fron neu fformiwla cyntaf i fabanod fel a ganlyn:

• 7-9 mis:  llaeth y fron/fformiwla cyntaf i fabanod bedair gwaith bob dydd (er enghraifft ar ôl deffro, ar ôl cinio, ar ôl te,  
cyn mynd i’r gwely)

• 10-12 mis: llaeth y fron/fformiwla cyntaf i fabanod deirgwaith bob dydd (er enghraifft ar ôl brecwast, ar ôl cinio, cyn mynd i’r gwely). 

Dŵr yfed ffres Ar gael drwy’r dydd, a’i gynnig i’r babanod pan fo’n briodol.

*Dangos y rhan o bob pryd y gall babanod afael ynddo fel bwyd bys a bawd.

Mae’r fwydlen enghreifftiol hon yn dangos sut y gellir addasu bwydlenni ar gyfer plant 1-4 oed ar gyfer babanod 7-12 misvii

vii Ceir rhagor o fanylion, yn cynnwys sut i addasu ansawdd ar gyfer babanod 7-9 mis a 10-12 mis oed, a rhagor o addasiadau sy’n ofynnol ym mhob rysáit ar gyfer y grŵp oedran hwn yn y ryseitiau.


