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*  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. 1–4 blynedd

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 60g (1 bach) 240g (1 mawr)

Puprynnau coch, heb yr hadau 80g (½ canolig ei faint) 320g (2 ganolig ei faint) 

Taten felys 150g 600g

Ffa gwyrdd 50g 200g

Persli ffres 5g (2-3 sbrigyn) 20g (1 swp bach) 

Olew llysiau 5ml (1 llwy de) 15ml (1 llwy fwrdd)

Tomatos tun wedi’u torri 200g (1 x tun 200g) 800g (2 x dun 400g) 

Ffa coch tun, heb siwgr na halen wedi’u hychwanegu, 
wedi’u draenio 

250g (1 x tun 400g, 
wedi’i ddraenio) 

1kg (4 x tun 400g, 
wedi’u draenio) 

Menyn pysgnau 30g 120g

Powdwr tsili 3g (1 llwy de) 12g (4 llwy de) 

Dŵr 150ml 600ml

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 160g 
Rysáit ychwanegol: rhowch gynnig arni yn lle pasta pob gyda ffa 
a selsig llysieuol 

Dull

1. Torrwch y winwns, puprynnau a thatws melys. Tacluswch y ffa a’u torri yn eu hanner. Torrwch y persli yn fras.

2. Cynheswch yr olew mewn padell. Ychwanegwch y winwns a’i goginio am 3-4 munud.

3. Ychwanegwch weddill y cynhwysion (heblaw’r persli), dewch ag ef i’r berw a’i fudferwi am tua 20 munud nes bydd 
y llysiau wedi’u coginio. Ychwanegwch y persli a throi i’w gyfuno cyn gweini.

Dys llysieuol

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 25 munud 

LStiw tatws melys a ffa Affricanaidd

Awgrym ar gyfer gweini: Gyda thafell o fara gwenith cyflawn a sbred.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 60g o stiw. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed:  
Stwnsiwch y stiw neu ei roi mewn 
cymysgydd bwyd nes bydd yn llyfn 
gyda lympiau meddal. Gweinwch 
gyda bysedd tost neu fara.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y stiw nes bydd 
wedi cyrraedd yr ansawdd dymunol. 
Gweinwch gyda bysedd tost neu fara.

* Gwybodaeth am alergeddau:  Yn cynnwys pysgnau* 
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*  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. 1–4 blynedd

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 60g (1 bach) 240g (1 mawr)

Planhigyn wy 125g (½ canolig ei faint) 500g (2 ganolig ei faint) 

Olew llysiau 15ml (1 llwy fwrdd) 60ml (4 llwy fwrdd)

Powdwr cyri 18g (2 llwy fwrdd) 72g (8 llwy fwrdd)

Stwnsh garlleg 6g (1 llwy de) 24g (4 llwy fwrdd) 

Stwnsh tomato 30g (2 llwy fwrdd) 120g (8 llwy fwrdd)

Blawd plaen 25g (1 llwy fwrdd) 100g (4 llwy fwrdd)

Dŵr berw 100ml 400ml

Syltanas 25g (1 llwy fwrdd) 100g (4 llwy fwrdd)

Ffa cymysg tun, heb siwgr na halen wedi’u hychwanegu, 
wedi’u draenio 

250g (1 x tun 400g, 
wedi’i ddraenio) 

1kg (4 x tun 400g, 
wedi’u draenio) 

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 120g
Rysáit ychwanegol: rhowch gynnig arni yn lle cyri tofu Thai, 
neu bryd ffa llysieuol arall.

Dull

1. Torrwch y winwns a’r planhigyn wy. 

2. Cynheswch yr olew mewn padell. 

3. Ychwanegwch y winwns a’i goginio am 3-4 munud. 

4. Ychwanegwch y planhigyn wy a choginiwch am 2-3 munud. 

5. Ychwanegwch y powdwr cyri, y garlleg a stwnsh tomato a choginiwch am 1-2 munud arall. 

6. Ychwanegwch y blawd a throi i’w gyfuno nes bydd y llysiau wedi’u gorchuddio. 

7. Ychwanegwch y dŵr, syltanas a ffa, dewch ag ef i’r berw a’i fudferwi am 10-15 munud neu nes bydd yr holl lysiau a ffa 
wedi coginio. 

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 30 munud

LBalti planhigyn wy a ffa cymysg

Awgrym ar gyfer gweini: Gyda thua 90g o reis gwyn neu frown wedi’i goginio.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 60g o balti, gyda 30-40g o reis 
wedi’i goginio. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y balti neu ei roi mewn 
cymysgydd bwyd gyda reis wedi’i 
goginio nes bydd yn llyfn gyda 
lympiau meddal. Gweinwch gyda 
bwyd bys a bawd llysiau.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y balti gyda 
reis wedi’i goginio nes bydd wedi 
cyrraedd yr ansawdd dymunol. 
Gweinwch gyda bwyd bys a bawd 
llysiau.

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



Bwydlenni a ryseitiau 160

*  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. 

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 60g (1 bach) 240g (1 mawr)

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

Puprynnau, heb yr hadau 80g (½ canolig ei faint) 320g (2 ganolig ei faint) 

Olew llysiau 5ml (1 llwy de) 15ml (1 llwy fwrdd)

Darnau Quorn™ 200g 800g

Tomatos tun wedi’u torri 100g (½ tun 200g) 
400g (1 x tun 400g, 
wedi’i ddraenio) 

Powdwr mwstard 1g (¼ llwy de) 4g (1 llwy de)

Powdwr tsili 1g (¼ llwy de) 4g (1 llwy de)

Sinsir mâl 1g (¼ llwy de) 4g (1 llwy de)

Finegr brag 15ml (1 llwy fwrdd) 60ml (4 llwy fwrdd)

India-corn wedi’i rewi 35g 140g

Blawd corn 1g (¼ llwy de) 4g (1 llwy de)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 90g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Torrwch y winwnsyn, garlleg a phuprynnau. 

2. Cynheswch yr olew llysiau mewn sosban.

3. Ychwanegwch y winwns, garlleg a phuprynnau a’u coginio am 3-4 munud nes byddant yn dechrau meddalu.

4. Ychwanegwch y QuornTM a’i goginio am ychydig funudau. 

5. Ychwanegwch y tomatos tun, powdwr mwstard, powdwr tsili, sinsir a finegr. Mudferwch am 20 munud. 

6. Ychwanegwch yr india-corn a’i dewhau gyda blawd corn a dŵr os bydd angen. Coginiwch am 5 munud arall neu nes 
bydd yr holl lysiau a’r QuornTM wedi’u coginio drwodd. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 30 munud

LQuorn™ barbeciw

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda thatws newydd a llysiau rhost.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
45g o ddarnau soia a saws, 
ynghyd â 30-40g o datws newydd 
a 25g o lysiau. 
Addasiadau i’r rysáit:  
rhowch ddarnau soia yn lle’r 
QuornTM ar gyfer babanod dan 
12 mis oed. 

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y soia wedi’i goginio neu 
ei roi mewn cymysgydd bwyd gyda 
thatws newydd wedi’u coginio nes 
bydd yn llyfn gyda lympiau meddal. 
Gweinwch gyda llysiau rhost fel 
bwyd bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y soia wedi’i 
goginio gyda thatws newydd wedi’u 
coginio nes bydd wedi cyrraedd yr 
ansawdd dymunol. Gweinwch gyda 
llysiau rhost fel bwyd bys a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys haidd (glwten), wy, mwstard* 
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*  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. 

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 75g (½ canolig ei faint) 300g (2 ganolig ei faint) 

Garlleg, wedi’i blicio 4g (1 ewin) 20g (4 ewin)

Madarch 160g 640g

Gercin 15g 60g

Persli ffres 2g (2-3 sbrigyn) 8g (8-10 sbrigyn)

Olew llysiau 15ml (1 llwy fwrdd) 60ml (4 llwy fwrdd)

Pys 50g 200g

Paprica 1.5g (½ llwy de) 6g (2 llwy fwrdd) 

Blawd gwenith cyflawn 35g (2 level llwy fwrdd) 140g

Stwnsh tomato 30g (2 llwy fwrdd) 120g

Ffa cannellini tun, heb siwgr na halen wedi’u 
hychwanegu, wedi’u draenio 

240g  
(1 x tun 400g, wedi’i ddraenio) 

960g  
(4 x tun 400g, wedi’u draenio) 

Iogwrt llaeth cyflawn plaen 75g (2 llwy fwrdd) 300g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 130g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Torrwch y winwnsyn, garlleg, madarch a gercin. Torrwch y persli yn fras.

2. Cynheswch yr olew mewn padell. Ychwanegwch y winwns a’r garlleg a choginiwch am 3-4 munud nes bydd yn feddal. 

3. Ychwanegwch y madarch a choginiwch am 2-3 munud.

4. Ychwanegwch y paprica, blawd a stwnsh tomato, gan orchuddio’r holl lysiau, a choginiwch am 2 funud.

5. Yna, ychwanegwch y ffa, gyrcinau a iogwrt a’u cyfuno’n dda er mwyn gwneud y saws. Mudferwch am 5 munud.

6. Ychwanegwch y persli wedi’i dorri a’i droi i’w gyfuno cyn ei weini.

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 15 munud
Amser coginio: 20 munud

LStroganoff ffa a madarch

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda reis gwyn neu frown.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 60g o stroganoff gyda 30-40g 
o reis a 25g o lysiau . 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y stroganoff wedi’i 
goginio neu ei roi mewn cymysgydd 
bwyd gyda reis gwyn nes bydd 
yn llyfn gyda lympiau meddal. 
Gweinwch gyda phys ‘sugar snap’ 
wedi’u coginio fel bwyd bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y stroganoff 
wedi’i goginio gyda reis gwyn nes 
bydd wedi cyrraedd yr ansawdd 
dymunol. Gweinwch gyda phys 
‘sugar snap’ wedi’u coginio fel bwyd 
bys a bawd.

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

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 80g (½ canolig ei faint) 320g (2 ganolig ei faint) 

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

Persli ffres 5g (2-3 sbrigyn) 20g (1 swp) 

Giwb stoc llysiau, sy’n cynnwys llai o halen ½ giwb stoc  2 giwb stoc 

Dŵr berw 300ml 1.2l

Olew llysiau 5ml (1 llwy de) 15ml (1 llwy fwrdd)

Pys wedi’u rhewi 200g 800g

Ffa soia 200g 800g

Reis gwyn 145g 580g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 180g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Deisiwch y winwns a’r garlleg a thorrwch y persli yn fân.

2. Toddwch y giwb stoc yn y dŵr berw.

3. Yn y cyfamser, cynheswch yr olew mewn padell ac ychwanegwch y winwns. Coginiwch am 1 -2 funud.

4. Ychwanegwch y pys, ffa soia a reis a’i droi i’w gyfuno. Ychwanegwch y stoc nes bydd y reis a’r llysiau wedi’u gorchuddio 
a throwch y cyfan i’w gyfuno. Gadewch iddo fudferwi nes bydd y rhan fwyaf o’r stoc wedi’i amsugno.

5. Profwch a yw’r reis wedi’i goginio. Os nad ydyw, ychwanegwch fwy o ddŵr a pharhewch i’w fudferwi nes bydd 
wedi coginio.

6. Ysgeintiwch y persli drosto.

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 30 munud

LRisotto ffa a phys

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch lysiau tymhorol gwahanol.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 100g o risotto gyda 25g 
o lysiau. 
Addasiadau i’r rysáit:  
Coginiwch heb y giwb stoc wrth 
weini i fabanod dan 12 mis oed .

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y risotto wedi’i goginio 
neu ei roi mewn cymysgydd bwyd 
nes bydd yn llyfn gyda lympiau 
meddal. Gweinwch gyda ffyn 
puprynnau coch fel bwyd bys 
a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y risotto wedi’i 
goginio nes bydd wedi cyrraedd yr 
ansawdd dymunol. Gweinwch gyda 
ffyn puprynnau coch fel bwyd bys 
a bawd.

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

Amser paratoi: 45 munud
Amser coginio: 30 munud

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

Tatws blodiog gwyn, wedi’u plicio 450g 1.8kg

Sbred olew llysiau 5g 20g

Llaeth hanner sgim 15ml 60ml

Winwnsyn, wedi’i blicio 30g (½ bach) 120g (2 bach)

Moron, wedi’u plicio 30g (1 bach) 120g (1 mawr)

Olew llysiau 5ml (1 llwy de) 30ml (2 llwy fwrdd)

Tomatos tun wedi’u torri 100g (½ tun 200g) 400g (1 x tun 400g)

Stwnsh tomato 15g (1 llwy fwrdd) 60g (4 llwy fwrdd)

Dŵr 150ml 600ml

Perlysiau cymysg wedi’u sychu 1g (1 llwy de) 4g (4 llwy de) 

Ffa coch tun, heb siwgr na halen wedi’u hychwanegu, 
wedi’u draenio 

240g (1 x tun 400g, 
wedi’i ddraenio) 

960g (4 x tun 400g, 
wedi’u draenio) 

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 210g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf  

Dull

1. Cynheswch y popty i 180°C/350°C/marc nwy 4 

2. Torrwch y tatws yn giwbiau 2cm. Berwch mewn dŵr am 15 munud neu nes byddant yn feddal.

3. Draeniwch y tatws a’u stwnsio gyda’r sbred olew llysiau a llaeth nes byddwch wedi creu ansawdd llyfn.

4. Torrwch y winwns a moron. Cynheswch yr olew mewn sosban fawr ac ychwanegwch y winwns. 
Coginiwch am 5 munud neu nes bydd yn feddal.

5. Ychwanegwch y moron, tomatos tun, stwnsh tomatos, dŵr, perlysiau cymysg a ffa coch. Dewch ag ef i’r berw.

6. Arllwyswch y cymysgedd mewn dysgl fawr y gellir ei rhoi yn y popty a rhowch y tatws stwnsh ar ei ben. Pobwch yn 
y popty am 30 munud neu nes ei fod yn chwilboeth drwodd.

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Dys llysieuol 

LPei ffa a llysiau

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda bresych coch a ffa dringo.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 100g o bei, ynghyd â 25g o ffa 
dringo fel bwyd bys a bawd. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y pei wedi’i goginio neu 
ei roi mewn cymysgydd bwyd nes 
bydd yn llyfn gyda lympiau meddal. 
Gweinwch gyda ffa dringo fel bwyd 
bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y pei wedi’i 
goginio gyda thatws.

* Gwybodaeth am alergeddau:  Yn cynnwys llaeth* 
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*  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. 

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 60g (1 bach) 240g (1 mawr)

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

Moron, wedi’u plicio 80g (1 canolig ei faint) 320g (4 canolig ei faint)

Pasta gwenith cyflawn 200g 800g

Olew llysiau 15ml (1 llwy fwrdd) 60ml (4 llwy fwrdd)

Selsig llysieuol 150g (2 ½ selsig) 600g (10 selsig)

Tomatos tun wedi’u torri 200g (1 x tun 200g) 800g (2 x dun 400g) 

Ffa coch tun, heb siwgr na halen wedi’u hychwanegu, 
wedi’u draenio 

130g (½ x tun 400g, 
wedi’i ddraenio) 520g (2 x dun 400g) 

Pys wedi’u rhewi 100g 400g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 240g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Torrwch y winwns, y garlleg a’r moron yn fân. 
2. Coginiwch y pasta gan ddilyn cyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchydd, yna draeniwch ef. 
3. Yn y cyfamser, cynheswch yr olew mewn padell ac ychwanegwch y winwns, garlleg a moron. Coginiwch am 1-2 munud 

nes byddant yn dechrau meddalu. 
4. Ychwanegwch y selsig, tomatos wedi’u torri, ffa wedi’u draenio a phys at y badell a’i droi i’w gyfuno. Dewch ag ef i’r 

berw a’i fudferwi am 15 munud neu nes bydd y selsig a llysiau wedi coginio. 
5. Trowch y pasta i’w gyfuno’n dda. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 20 munud

LPasta gwenith cyflawn pob gyda ffa 
a selsig llysieuol

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch datws yn lle’r pasta i wneud hotpot.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 100g o basta pob gyda 25g 
o lysiau. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y pasta pob wedi’i 
goginio neu ei roi mewn cymysgydd 
bwyd nes bydd yn llyfn gyda lympiau 
meddal. Gweinwch gyda blodigion 
brocoli fel bwyd bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y pasta 
pob wedi’i goginio nes bydd wedi 
cyrraedd yr ansawdd dymunol. 
Gweinwch gyda blodigion brocoli fel 
bwyd bys a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau:  Yn cynnwys wy, soia, sylffidau, gwenith (glwten)* 
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*  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. 

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 60g (1 bach) 240g (1 mawr)

Pupryn gwyrdd, heb hadau ac wedi’i ddeisio 80g (½ canolig ei faint) 320g (2 ganolig ei faint) 

Madarch 40g (4 canolig ei faint) 160g (8 fawr)

Moron, wedi’u plicio 40g (½ canolig ei faint) 160g (2 ganolig ei faint) 

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

Olew llysiau  5ml (1 llwy de) 15ml (1 llwy fwrdd)
CFfa gwynion tun, heb siwgr na halen wedi’u hychwanegu, 
wedi’u draenio

240g (1 x tun 400g, 
wedi’i ddraenio)

960g (4 x tun 400g, 
wedi’u draenio) 

Paprica 9g (1 llwy fwrdd) 36g (4 llwy fwrdd)

Tomatos tun wedi’u torri 
400g (1 x tun 400g, 
wedi’i ddraenio) 

1.6kg (4 x tun 400g, 
wedi’u draenio) 

Dŵr 150ml 600ml

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 160g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf  

Dull

1. Torrwch y llysiau a’r garlleg. 

2. Cynheswch yr olew mewn padell ac ychwanegwch y winwns. Coginiwch am ychydig funudau.

3. Ychwanegwch y puprynnau, madarch, moron, garlleg, ffa, paprica, tomatos tun a dŵr a throwch i gyfuno’r cyfan. 
Gorchuddiwch a mudferwch am 30 munud.

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 35 munud

Dys llysieuol 

LGoulash ffa gwynion

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda reis brown a ffa gwyrdd.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 60g o goulash gyda 30-40g 
o reis brown a 25g o ffa gwyrdd. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y goulash wedi’i goginio 
neu ei roi mewn cymysgydd bwyd 
gyda reis brown wedi’i goginio nes 
bydd yn llyfn gyda lympiau meddal. 
Gweinwch gyda ffa gwyrdd fel bwyd 
bys a bawdd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y goulash 
wedi’i goginio gyda reis brown wedi’i 
goginio nes bydd wedi cyrraedd yr 
ansawdd dymunol. Gweinwch gyda 
ffa gwyrdd fel bwyd bys a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau:  Yn cynnwys sylffidau* 



Bwydlenni a ryseitiau 166

*  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. 1–4 blynedd

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 75g (1 bach) 300g (2 ganolig ei faint) 

Tatws, wedi’u plicio 100g 400g

Olew llysiau  15ml (1 llwy fwrdd) 60ml (4 llwy fwrdd)

Powdwr tsili 1.5g (½ llwy de) 6g (2 llwy fwrdd) 

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

Stwnsh garlleg 5g (1 llwy de) 20g (4 llwy de) 

Stwnsh tomato 30g (2 llwy fwrdd) 120g (8 llwy fwrdd)

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

240g (1 x tun 400g,  
wedi’i ddraenio) 

960g (4 x tun 400g, 
wedi’u draenio) 

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 90g
Rysáit ychwanegol: rhowch gynnig arni yn lle tagine ffa cymysg neu 
goulash ffa. 

Dull

1. Torrwch y winwns a’r tatws. 

2. Berwch y tatws nes byddant yn feddal, ac yna eu draenio. 

3. Cynheswch yr olew mewn padell, ychwanegwch y winwns, sbeisys a stwnsh garlleg a’i goginio am 3-4 munud. 

4. Ychwanegwch y stwnsh tomato, ffacbys a thatws a’i droi i’w gyfuno. Mudferwch am 5 munud nes bydd wedi 
coginio drwyddo. 

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 25 munud

LChanna aloo

Awgrym ar gyfer gweini: Gyda reis pilau a Masoor dhal. 

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 60g o channa aloo,  
gyda 30-40g o reis a 40g o dhal. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y channa aloo neu ei roi 
mewn cymysgydd bwyd gyda reis 
wedi’i goginio nes bydd yn llyfn gyda 
lympiau meddal.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y channa aloo 
gyda reis wedi’i goginio nes bydd 
wedi cyrraedd yr ansawdd dymunol.

* Gwybodaeth am alergeddau:  Yn cynnwys sylffidau* 



Bwydlenni a ryseitiau 167

*  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. 

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

Tatws, wedi’u plicio 150g 600g

Cennin 60g (½ bach) 320g (2 bach)

Madarch 50g 200g

Cennin syfi ffres 5g (3-5 sbrigyn) 20g (1 swp bach) 

Caws Cheddar 75g 300g

Wy 50g (1) 200g (4)

Olew llysiau  5ml (1 llwy de) 15ml (1 llwy fwrdd)

Blawd plaen 60g (2 2 lwy fwrdd orlawn) 250g (8 2 lwy fwrdd orlawn)

Briwsion bara gwenith cyflawn 50g 200g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 110g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Cynheswch y popty i 180°C/350°C/marc nwy 4. 

2. Deisiwch y tatws a’u berwi nes byddant yn feddal. Draeniwch y tatws a’u stwnsio. 

3. Sleisiwch y cennin yn fân a deisiwch y madarch. Torrwch y cennin syfi yn fras.  

4. Gratiwch y caws. Curwch yr wy. 

5. Cynheswch yr olew mewn padell ac ychwanegwch y cennin a’r madarch. Coginiwch nes bydd wedi meddalu. 

6. Ychwanegwch y caws, cennin, madarch a chennin syfi at y stwnsh tatws. Cymysgwch y cyfan yn dda. 

7. Rhannwch y cymysgedd yn 10 neu 40, a gwnewch siapau patis (cacennau caws a madarch). 

8. Mewn powlenni ar wahân, rhwch y blawd, y wyau wedi’u curo a’r briwsion bara. Trowch bob cacen yn ei thro  
yn y blawd, yr wy ac yna’r briwsion bara. 

9. Rhowch nhw ar hambwrdd pobi a’u pobi yn y popty am 15-20 munud, neu nes bydd y briwsion bara yn frown euraidd. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 45 munud

Dys llysieuol 

LCacennau caws a madarch

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda thalpiau tatws ac ysbigoglys.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 65g o gacennau caws 
amadarch gyda 30-40g o dalpiau 
tatws a 25 o ysbigoglys. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y cacennau wedi’u 
coginio neu eu rhoi mewn 
cymysgydd bwyd nes bydd yn llyfn 
gyda lympiau meddal. Gweinwch 
gyda thalpiau tatws ac ysbigoglysh.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y cacennau 
wedi’u coginio nes bydd wedi 
cyrraedd yr ansawdd dymunol. 
Gweinwch gyda thalpiau tatws 
ac ysbigoglys.

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

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

Moron, wedi’u plicio 80g (1 canolig ei faint) 320g (4 canolig ei faint)

Seleri 25g (1 ffon) 100g (4 ffon)

Caws Cheddar 75g 300g

Ciwb stoc llysiau, sy’n cynnwys llai o halen 3g (½ ciwb) 12g (2 giwb)

Dŵr berw 100ml 400ml

Olew llysiau  5ml (1 llwy de) 15ml (1 llwy fwrdd)

Sbred olew llysiau 20g 80g

Blawd plaen 25g (1 llwy fwrdd) 100g (4 llwy fwrdd)

Llaeth hanner sgim 40ml 160ml

Pys wedi’u rhewi 40g 160g

Crwst pwff 50g 200g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 120g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 45 munud

LPei caws a llysiau

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda thatws rhost a llysiau gwyrdd y gwanwyn.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 60g o lenwad pei gyda 30-40g 
o datws a 25g o lysiau.  
Addasiadau i’r rysáit:  
Coginiwch heb y ciwb stoc wrth 
weini i fabanod dan 12 mis oed, 
a gweinwch heb y topin crwst.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y llenwad wedi’i goginio 
neu ei roi mewn cymysgydd bwyd 
nes bydd yn llyfn gyda lympiau 
meddal. Gweinwch gyda thatws 
rhost wedi’u sleisio fel bwyd bys 
a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y llenwad 
wedi’i goginio nes bydd wedi 
cyrraedd yr ansawdd dymunol. 
Gweinwch gyda thatws rhost wedi’u 
sleisio fel bwyd bys a bawd.

Dull

1. Cynheswch y popty i 200°C/400°F/marc nwy 6. 

2. Deisiwch y moron a’r seleri. Gratiwch y caws. 

3. Gwnewch y stoc. 

4. Cynheswch yr olew mewn padell ac ychwanegwch 
y moron a’r seleri a’i goginio am 3-4 munud arall.  
Rhowch i un ochr. 

5. Paratowch saws gwyn roux: mewn padell arall, toddwch 
y sbred olew llysiau ar wres isel. Pan fydd wedi toddi, 
ychwanegwch y blawd gan ei droi a choginiwch ar wres 
isel am 1–2 funud. Yn raddol, ychwanegwch y llaeth 
fymryn ar y tro gan ei droi’n barhaus, a dewch â’r saws 
i’r berw nes bydd wedi tewhau. 

6. Ychwanegwch y caws, moron, seleri, pys a stoc a’i 
droi’n dda i’w gyfuno. Mudferwch ar wres isel am 
5 munud. 

7. Ar arwyneb ag ychydig o flawd arno, rholiwch y crwst. 

8. Arllwyswch y cymysgedd caws a llysiau i ddysgl y gellir 
ei rhoi yn y popty a rhowch y crwst drosto. Tacluswch yr 
ymylon. Pobwch yn y popty am 30 munud neu nes bydd 
y crwst yn euraidd. 

* Gwybodaeth am alergeddau:  Yn cynnwys seleri, wy, llaeth, sylffidau, gwenith (glwten)* 
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*  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. 

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 80g (½ canolig ei faint) 320g (2 ganolig ei faint) 

Tomato ffreses 40g 160g

Olew llysiau  5g (1 llwy de) 20g (2 llwy fwrdd)
Ffacbys tun, heb siwgr na halen wedi’u hychwanegu, 
wedi’u draenio 

240g (1 x tun 400g,  
wedi’i ddraenio) 

960g (4 x tun 400g, 
wedi’u draenio) 

Stwnsh tomato 20g (1 llwy fwrdd) 80g (4 llwy fwrdd)

Tyrmerig mâl 3g (1 llwy de) 12g (4 llwy de) 

Powdwr tsili 3g (1 llwy de) 12g (4 llwy de) 

Powdwr cyri 3g (1 llwy de) 12g (4 llwy de) 

Tap Dŵr 150ml 600ml

Ysbigoglys ffres 80g 320g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 130g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Torrwch y winwnsyn a’r tomatos. 

2. Cynheswch yr olew mewn padell, ychwanegwch y winwns a’r tomatos a’i goginio am 5 munud. 

3. Ychwanegwch y ffacbys, stwnsh tomato, tyrmerig, powdwr tsili, powdwr cyri a dŵr. Dewch ag ef i’r berw a’i fudferwi 
am 20 munud nes bydd y llysiau’n feddal. 

4. Ychwanegwch yr ysbigoglys a’i goginio am 3-4 munud arall. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 30 munud

LCyri ffacbys ac ysbigoglys

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda reis gwyn neu frown a bara naan.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 60g o gyri gyda 30-40g o reis 
a 25g o lysiau. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y cyri wedi’i goginio 
neu ei roi mewn cymysgydd bwyd 
gyda reis gwyn nes bydd yn llyfn 
gyda lympiau meddal. Gweinwch 
gyda blodigion brocoli fel bwyd bys 
a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y cyri wedi’i 
goginio gyda reis gwyn nes bydd 
wedi cyrraedd yr ansawdd dymunol. 
Gweinwch gyda blodigion brocoli fel 
bwyd bys a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau:  Yn cynnwys mwstard, sylffidau* 
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*  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. 

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 60g (1 bach) 240g (1 mawr)

Garlleg, wedi’i blicio 8g (2 ewin) 32g (8 ewin)

Pâst cyri kormax* 40g 160g

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

240g (1 x tun 400g,  
wedi’i ddraenio) 

960g (4 x tun 400g, 
wedi’u draenio) 

Llaeth cnau coco, safonol 200ml ((½ x tun 400ml) 800ml (2 x dun 400ml) 

Pys wedi’u rhewi 150g 600g

Cnau coco wedi’i sychu 10g 40g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 140g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf
*Os yw’r lleoliad yn ddi-gnau, darllenwch y cynhwysion yn y past 
korma i weld a yw’n cynnwys cnau – mae rhai pastau yn cynnwys 
cnau almon, a gall rhai gynnwys pysgnau.

Dull

1. Torrwch y winwns a’r garlleg. 

2. Cynheswch yr olew mewn padell fawr, ychwanegwch y winwnsyn a’r garlleg a choginiwch am ychydig funudau nes 
byddant yn feddal. 

3. Ychwanegwch y past korma a’i goginio am ychydig funudau. 

4. Ychwanegwch y ffacbys, llaeth cnau coco, pys wedi’u rhewi a chnau coco wedi’u sychu a dewch ag ef i’r berw. 
Mudferwch nes bydd y saws wedi tewhau. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 25 munud

Dys llysieuol 

LKorma ffacbys

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda reis brown.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 60g o gyri gyda 30-40g o reis 
brown a 25g o ffa gwyrdd. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y korma wedi’i goginio 
neu ei roi mewn cymysgydd bwyd 
gyda reis brown wedi’i goginio nes 
bydd yn llyfn gyda lympiau meddal. 
Gweinwch gyda ffa gwyrdd fel bwyd 
bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y korma wedi’i 
goginio gyda reis brown wedi’i 
goginio nes bydd wedi cyrraedd yr 
ansawdd dymunol. Gweinwch gyda 
ffa gwyrdd fel bwyd bys a bawd. 

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys cnau almon, mwstard, sylffidau* 
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*  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. 

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

Cennin 100g 400g

Moron, wedi’u plicio 100g 400g

Tatws, wedi’u plicio 450g 1.8kg

Ffa gwyrdd 50g 200g

Darnau QuornTM 250g 1kg

Olew llysiau  15ml (1 llwy fwrdd) 60ml (4 llwy fwrdd)

Dŵr 200ml 800ml

Caws hufen 75g 300g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 240g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Torrwch y cennin, moron a thatws. Tacluswch a hanerwch y ffa. 

2. Cynheswch yr olew mewn padell fawr. Ychwanegwch y darnau QuornTM a’i ffrïo am 2 i 3 munud. 

3. Ychwanegwch y cennin, moron, tatws, ffa gwyrdd a dŵr, dewch ag ef i’r berw a’i fudferwi am tua 20 munud nes bydd 
y llysiau wedi’u coginio. 

4. Diffoddwch y gwres, ychwanegwch y caws hufen gan gymysgu’r cyfan.

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 15 munud
Amser coginio: 25 munud

Dys llysieuol 

LHotpot QuornTM a chennin hufennog

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda brocoli wedi’i goginio. 

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 100g o hot pot gyda 25g 
o frocoli. 
Addasiadau i’r rysáit:  
Defnyddiwch ddarnau soia neu 
friwgig soia os byddwch yn gweini 
i fabanod dan 12 mis oed.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch yr hotpot wedi’i goginio 
neu ei roi mewn cymysgydd bwyd 
nes bydd yn llyfn gyda lympiau 
meddal. Gweinwch gyda brocoli 
fel bwyd bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch yr hotpot 
wedi’i goginio nes bydd wedi 
cyrraedd yr ansawdd dymunol. 
Gweinwch gyda brocoli fel bwyd 
bys a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys wy, llaeth* 
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*  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. 1–4 blynedd

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

Tatws, wedi’u plicio 75g 300g

Winwnsyn, wedi’i blicio 60g (1 bach) 240g (1 mawr)

Puprynnau coch, heb yr hadau 80g (½ canolig ei faint) 320g (2 ganolig ei faint) 

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

Plantan, wedi’i blicio 50g (½ canolig ei faint) 200g (1 canolig ei faint)

Olew llysiau  5ml (1 llwy de) 15ml (1 llwy fwrdd)

Dŵr 100ml 400ml

Powdwr cyri 1.5g (½ llwy de) 6g (2 llwy fwrdd) 

Tomatos tun 100g (½ tun 200g) 
400g (1 x tun 400g, 
wedi’i ddraenio) 

Ffa llygatddu 250g (1 x 400g wedi’i ddraenio) 1kg (4 x 400g wedi’u draenio)

Pys wedi’u rhewi 50g 200g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 140g
Rysáit ychwanegol: rhowch gynnig arni yn lle 
goulash ffa 

Dull

1. Deisiwch y tatws. Berwch am 10-15 munud mewn dŵr heb halen ynddo nes byddant wedi coginio. Yna draeniwch.

2. Yn y cyfamser, torrwch y winwns, puprynnau, garlleg a phlantan.

3. Cynheswch yr olew mewn padell ac ychwanegwch y winwns a’r puprynnau a choginio am 5 munud nes bydd 
wedi meddalu.

4. Ychwanegwch y garlleg, dŵr, powdwr cyri, tomatos, ffa a phlantan a’i droi i’w gyfuno. 

5. Dewch ag ef i’r berw ac yna trowch y gwres i lawr a gadewch iddo fudferwi am 10 munud nes bydd wedi tewhau 
rhywfaint.

6. Ychwanegwch y pys a’r tatws. Coginiwch yn ysgafn am 5-10 munud arall nes bydd y ffa a’r llysiau wedi coginio.

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 15 munud
Amser coginio: 20 munud

LJamaican bean curry

Awgrym ar gyfer gweini: Gyda thua 90g o reis brown wedi’i goginio.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 60g gyda 30-40g o reis. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y cyri neu ei roi mewn 
cymysgydd bwyd gyda reis wedi’i 
goginio nes bydd yn llyfn gyda 
lympiau meddal. Gweinwch gyda 
bwyd bys a bawd llysiau.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y cyri gyda 
reis wedi’i goginio nes bydd wedi 
cyrraedd yr ansawdd dymunol. 
Gweinwch gyda bwyd bys a bawd 
llysiau.

* Gwybodaeth am alergeddau: Cynnwys mwstard* 
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*  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. 

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 60g (1 bach) 240g

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

Planhigyn wy 130g 520g

Mozzarella 20g 80g

Olew llysiau  5g (1 llwy de) 20g (2 llwy fwrdd)

Corbys coch wedi’u sychu 60g 240g

Tomatos tun wedi’u torri 200g (1 x tun 200g) 800g (2 x dun 400g) 

Stwnsh tomato 25g (1½ llwy fwrdd) 100g (6½ llwy fwrdd)

Dŵr 150ml 600ml

Sinamon mâl 1.5g (½ llwy de) 2g (2 llwy fwrdd) 

Perlysiau cymysg wedi’u sychu 0.5g (½ llwy de) 2g (2 llwy fwrdd) 

Caws hufen 50g 200g

Wy 25g (½ wy) 100g (2 wy)

Iogwrt llaeth cyflawn Groegaidd 60g (1½ llwy fwrdd) 240g (5½ llwy fwrdd)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 160g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Cynheswch y gril i’r gosodiad uchaf. 

2. Torrwch y winwns a’r garlleg. Sleisiwch y planhigyn wy 
a gratiwch y mozzarella. 

3. Cynheswch yr olew mewn padell fawr ac ychwanegwch 
y winwns a’r garlleg. Coginiwch am 1-2 funud. 

4. Ychwanegwch y corbys, tomatos tun, stwnsh tomatos, 
dŵr, sinamon a pherlysiau. Trowch y cyfan yn dda, 
a’i fudferwi am 20 munud neu nes bydd y corbys 
wedi coginio. 

5. Yn y cyfamser, priciwch y planhigyn wy gyda fforc a’i 
goginio yn y micro-don am 3-5 munud nes bydd yn 
feddal. 

6. Cymysgwch y caws hufen, yr wy a’r iogwrt gyda’i gilydd. 

7. Trosglwyddwch y cymysgedd tomato i ddysgl fawr y 
gellir ei rhoi yn y popty. Sleisiwch y planhigyn wy a’i 
drefnu ar ben y cymysgedd. Arllwyswch y cymysgedd 
iogwrt ac ysgeintiwch gaws wedi’i gratio. 

8. Rhowch y ddysgl dan y gril nes bydd y topin wedi 
caledu a throi’n euraidd. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 40 munud

LMwsaca corbys

Awgrym ar gyfer gweini: Gyda bara garlleg a salad cymysg.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 100g o fwsaca gyda thua 20g 
o fysedd tost a 25g o lysiau. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y mwsaca wedi’i goginio 
neu ei roi mewn cymysgydd bwyd 
nes bydd yn llyfn gyda lympiau 
meddal. Gweinwch gyda bysedd tost 
a ffyn moron fel bwyd bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y mwsaca 
wedi’i goginio nes bydd wedi 
cyrraedd yr ansawdd dymunol. 
Gweinwch gyda bysedd tost a ffyn 
moron fel bwyd bys a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau: Cynnwys wy, laeth*
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*  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. 

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

Tatws, wedi’u plicio 200g 800g

Winwnsyn, wedi’i blicio 60g (1 bach) 240g (1 mawr)

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

Tomato ffres 80g (1 canolig ei faint) 320g (4 canolig ei faint)

Olew llysiau  5ml (1 llwy de) 15ml (1 llwy fwrdd)

Powdwr cyri 6g (2 llwy fwrdd) 24g (2½ llwy fwrdd)

Corbys coch wedi’u sychu 60g 240g

Llaeth cnau coco, safonol 60ml 240ml

Dŵr 125ml 500ml

Ysbigoglys 50g 200g

Iogwrt llaeth cyflawn plaen 15g (1 llwy de) 60g (1½ llwy fwrdd)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 120g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Torrwch y tatws, winwns, garlleg a thomatos.

2. Cynheswch olew llysiau mewn padell. Ychwanegwch y powdwr cyri a choginiwch am 1-2 funud. 

3. Ychwanegwch y winwns a’r garlleg a choginiowch 3-4 munud arall i’w meddalu.

4. Ychwanegwch y corbys, tatws, tomatos, llaeth cnau coco a dŵr a’i fudferwi nes bydd y tatws a’r corbys wedi coginio.

5. Ychwanegwch yr ysbigoglys a’r iogwrt. Trowch yn dda a choginiwch am 5 munud.

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 30 munud

LCyri corbys, tatws ac ysbigoglys

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda chwscws.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 60g o gyri gyda 30-40g 
o gwscws wedi’i goginio a 25g 
o lysiau. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
stwnsiwch y cyri wedi’i goginio neu 
ei roi mewn cymysgydd bwyd gyda 
chwscws nes bydd yn llyfn gyda 
lympiau meddal. Gweinwch gyda 
blodigion brocoli wedi’u coginio fel 
bwyd bys a bawd. 

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y cyri wedi’i 
goginio gyda chwscws nes bydd 
wedi cyrraedd yr ansawdd dymunol. 
Gweinwch gyda blodigion brocoli 
wedi’u coginio fel bwyd bys a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys llaeth, mwstard* 
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*  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. 

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 30g (½ bach) 120g (2 bach)

Garlleg, wedi’i blicio 4g (1 ewin) 8g (2 ewin)

Madarch 30g (3 canolig ei faint) 120g (6 fawr)

Courgette 50g (½ canolig ei faint) 200g (2 ganolig ei faint) 

Tomatos tun wedi’u torri 200g (1 x tun 200g) 800g (2 x dun 400g) 

Oregano wedi’i sychu 0.25g (¼ llwy de) 1g (1 llwy de)

Teim wedi’i sychu 0.25g (¼ llwy de) 1g (1 llwy de)

Dŵr 200ml 800ml

Corbys coch wedi’u sychu 60g 240g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 110g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Torrwch y winwns, garlleg, madarch a courgette. 

2. Rhowch y winwns, garlleg, madarch, courgettes, tomatos tun, oregano, teim, corbys a dŵr mewn sosban fawr,  
dewch ag ef i’r berw ac yna mudferwch nes bydd yr holl lysiau wedi’u coginio (tua 30 munud).

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 15 munud
Amser coginio: 35 munud

Dys llysieuol 

LRatatouille corbys

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda phasta.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 70g o ratatouille corbys, 
gyda 30-40g o basta. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y corbys a llysiau 
wedi’u coginio neu eu rhoi mewn 
cymysgydd bwyd nes bydd yn llyfn 
gyda lympiau meddal. Gweinwch 
gyda phasta wedi’i goginio fel bwyd 
bys a bawd, neu stwnsiwch y pasta 
gyda’r llysiau.

Gweini i fabanod 10-12 mis 
oed: Torrwch neu briwiwch y 
corbys a llysiau wedi’u coginio nes 
bydd wedi cyrraedd yr ansawdd 
dymunol. Gweinwch gyda phasta 
wedi’i goginio fel bwyd bys a bawd, 
neu torrwch y pasta gyda’r llysiau.

* Gwybodaeth am alergeddau: Dim
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*  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. 

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 60g (1 bach) 240g (1 mawr)

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

Pannas, wedi’u plicio 45g (1 bach) 180g (2 bach)

Moron, wedi’u plicio 60g (1 canolig ei faint) 240g (2 ganolig ei faint) 

Basil ffres 5g (2-3 sbrigyn) 20g (1 swp bach) 

Olew llysiau  5ml (1 llwy de) 15ml (1 llwy fwrdd)

Stwnsh tomato 8g (½ llwy fwrdd) 32g (2 llwy fwrdd)

Tomatos tun wedi’u torri 100g (½ tun 200g) 
400g (1 x tun 400g,  
wedi’i ddraenio) 

Ffa coch tun, heb siwgr na halen wedi’u hychwanegu, 
wedi’u draenio 60g (½ tun 200g) 

240g (1 x tun 400g,  
wedi’i ddraenio) 

Ffa gwynion tun, heb siwgr na halen wedi’u hychwanegu, 
wedi’u draenio 60g (½ tun 200g) 

240g (1 x tun 400g,  
wedi’i ddraenio) 

Ffa menyn tun, heb siwgr na halen wedi’u hychwanegu, 
wedi’u draenio 60g (½ tun 200g) 

240g (1 x tun 400g,  
wedi’i ddraenio) 

Dŵr 100ml 400ml

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 130g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Deisiwch y winwns a’r garlleg. Torrwch y pannas a’r moron yn giwbiau 2cm. Torrwch y basil yn fras.

2. Cynheswch yr olew mewn padell fawr, ychwanegwch y winwns a’r garlleg, a choginiwch am 5 munud nes bydd y winwns 
wedi meddalu.

3. Ychwanegwch y pannas, moron, stwnsh tomato, tomatos tun, ffa a dŵr, dewch ag ef i’r berw a’i fudferwi am tua  
30-40 munud nes bydd y llysiau’n feddal. Ychwanegwch y basil a throi i’w gyfuno cyn ei weini.

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 45 munud

Dys llysieuol 

LStiw ffa cymysg a gwreiddlysiau

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda chwscws bricyll a pherlysiau. 

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 60g o stiw, gyda 30-40g 
o gwscws a 25g o ffyn moron. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y stiw wedi’i goginio 
neu ei roi mewn cymysgydd bwyd 
gyda chwscws wedi’i goginio nes 
bydd yn llyfn gyda lympiau meddal. 
Gweinwch gyda ffyn moron wedi’u 
coginio fel bwyd bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y stiw wedi’i 
goginio gyda chwscws wedi’i goginio 
nes bydd wedi cyrraedd yr ansawdd 
dymunol. Gweinwch gyda ffyn moron 
wedi’u coginio fel bwyd bys a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys sylffidau* 
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*  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. 

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 60g (1 bach) 240g (1 mawr)

Puprynnau coch, heb yr hadau 80g (½ canolig ei faint) 320g (2 ganolig ei faint) 

Pupryn gwyrdd, heb hadau ac wedi’i ddeisio 80g (½ canolig ei faint) 320g (2 ganolig ei faint) 

Olew llysiau  15ml (1 llwy fwrdd) 60ml (4 llwy fwrdd)

Ffa cymysg tun, heb siwgr na halen wedi’u hychwanegu, 
wedi’u draenio 

240g (1 x tun 400g, 
wedi’i ddraenio) 

960g (4 x tun 400g, 
wedi’u draenio) 

Bricyll wedi’u sychu 25g (1 llwy fwrdd) 100g (4 llwy fwrdd)

Syltanas 20g (1 llwy fwrdd) 80g (4 llwy fwrdd)

Tomatos tun wedi’u torri 200g (1 x tun 200g) 800g (2 x dun 400g) 

Sbeis cymysg 3g (1 llwy de) 12g (4 llwy de) 

Dŵr 250ml 600ml

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 140g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Deisiwch y winwns. Tynnwch yr hadau o’r puprynnau a’u sleisio. 

2. Cynheswch yr olew mewn padell, ychwanegwch y winwns a phuprynnau a’i goginio am 5 munud. 

3. Ychwanegwch y ffa cymysg, bricyll wedi’u sychu, syltanas, tomatos tun a sbeis cymysg. Dewch ag ef i’r berw a’i fudferwi 
am 20 munud neu nes bydd y llysiau’n feddal. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 25 munud

Dys llysieuol 

LTagine ffa cymysg

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda chwscws llysiau.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 60g o tagine, ynghyd a 30-40g 
o gwscws a 25g o ffa gwyrdd. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
stwnsiwch y tagine wedi’i goginio 
neu ei roi mewn cymysgydd bwyd 
gyda chwscws wedi’i goginio nes 
bydd yn llyfn gyda lympiau meddal. 
Gweinwch gyda ffa gwyrdd fel bwyd 
bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
torrwch neu briwiwch y tagine wedi’i 
goginio gyda chwscws wedi’i goginio 
nes bydd wedi cyrraedd yr ansawdd 
dymunol. Gweinwch gyda ffa gwyrdd 
fel bwyd bys a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys sylffidau* 
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*  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. 

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 40g (½ bach) 150g (1 canolig ei faint)

Caws Cheddar 70g 280g

Pys wedi’u rhewi 75g 300g

Dried chives or mixed herbs 0.25g (¼ llwy de) 1g (1 llwy de)

Wyau 150g (3 wy) 600g (12 wy)

Pupur du 0.5g 2g

Dŵr 10ml (2 llwy fwrdd) 30ml (2 llwy fwrdd)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 60g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Cynheswch y popty i 180°C/160°C ffan neu farc nwy 4. Chwistrellwch olew mewn tyllau tun myffins, neu eu 
hiro’n ysgafn. 

2. Piciwch a thorrwch y winwns yn fân a’i rannu’n gyfartal rhwng y tyllau. Rhowch yn y popty am 5 munud. 

3. Yn y cyfamser, pwyswch a gratiwch y caws Cheddar. Rhowch y pys mewn powlen ganolig ei maint ac ychwanegwch 
y caws wedi’i gratio a’r perlysiau. 

4. Ychwanegwch y wyau, pupur du a dŵr at y bowlen, a’i gymysgu gyda fforc. 

5. Tynnwch y tun myffins o’r popty, rhannwch y cymysgedd rhwng y tyllau a throi. 

6. Rhowch yn ôl yn y popty am 15 munud neu nes byddant yn frown euraidd. Gadewch iddynt oeri am 5 munud 
yna eu tynnu o’r tun. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 20 munud

LPopovers’ omlet

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda thatws newydd a ffa gwyrdd.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Un ‘popover’ omlet gyda 30-40g o 
datws newydd a 25g o ffa gwyrdd. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y ‘popover’ nes bydd 
yn llyfn gyda lympiau meddal, 
neu gallwch ei sleisio a’i weini fel 
bwyd bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y ‘popover’ 
nes bydd wedi cyrraedd yr ansawdd 
dymunol, neu gallwch ei sleisio 
a’i weini fel bwyd bys a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys wy, llaeth* 



Bwydlenni a ryseitiau 179

*  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. 

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

Courgette 40g (½ canolig ei faint)  160g (1 mawr)

Pupryn gwyrdd, heb hadau ac wedi’i ddeisio 80g (½ canolig ei faint) 320g (2 ganolig ei faint) 

Puprynnau coch, heb yr hadau 80g (½ canolig ei faint) 320g (2 ganolig ei faint) 

Cennin 30g (¼ canolig ei faint) 120g (1 canolig ei faint)

Madarch 75g 300g

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

Pasta gwenith cyflawn 200g 800g

Olew llysiau  15ml (1 llwy fwrdd) 60ml (4 llwy fwrdd)

Green pesto 30g 120g

Caws hufen 40g 160g

Llaeth hanner sgim 50ml 200ml

Ffa gwynion tun, heb siwgr na halen wedi’u hychwanegu, 
wedi’u draenio 

230g (1 x tun 400g,  
wedi’i ddraenio) 

920g (4 x tun 400g, 
wedi’u draenio) 

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 200g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Torrwch y courgette, puprynnau, cennin, madarch a garlleg. 

2. Berwch y pasta gan ddilyn cyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchydd, yna ei ddraenio. 

3. Yn y cyfamser, cynheswch yr olew mewn padell. Ychwanegwch y llysiau a garlleg wedi’u torri a’u coginio am 5 munud. 

4. Ychwanegwch y pesto, caws hufen a llaeth a mudferwch y cyfan am 10 munud. 

5. Ychwanegwch y ffa gwynion a’r pasta wedi’i ddraenio a chymysgwch y cyfan yn dda. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 15 munud

LPasta primavera

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda bara garlleg.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 100g o basta ynghyd â 25g 
o lysiau. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y pryd wedi’i goginio neu 
ei roi mewn cymysgydd bwyd nes 
bydd yn llyfn gyda lympiau meddal. 
Gweinwch gyda ffyn courgette fel 
bwyd bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y pryd wedi’i 
goginio nes bydd wedi cyrraedd yr 
ansawdd dymunol. Gweinwch gyda 
ffyn courgette fel bwyd bys a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys cnau cashiw, wy, llaeth, sylffidau, gwenith (glwten)* 
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*  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. 

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

QuornTM rhost neu ffiledi 250g 1kg

Persli ffres 5g (3-5 sbrigyn) 20g (1 swp bach) 

Sbred olew llysiau 20g 80g

Blawd plaen 15g (½ llwy fwrdd orlawn) 60g (2 llwy fwrdd orlawn)

Llaeth hanner sgim 250ml 1L

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 110g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Coginiwch y QuornTM gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y pecyn. Bydd yr amseroedd coginio yn amrywio yn dibynnu 
ar y cynnyrch a ddefnyddir. 

2. Torrwch y persli yn fras. 

3. Paratowch saws gwyn roux: mewn padell arall, toddwch y sbred olew llysiau ar wres isel. Pan fydd wedi toddi, 
ychwanegwch y blawd gan ei droi a choginiwch ar wres isel am 1–2 funud. Yn raddol, ychwanegwch y llaeth fymryn 
ar y tro gan ei droi’n barhaus, a dewch â’r saws i’r berw nes bydd wedi tewhau. Ychwanegwch y persli wedi’i dorri 
a’i droi i’w gyfuno. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Dys llysieuol 

Amser paratoi: Dim
Amser coginio: Yn dibynnu ar y dull a ddefnyddir

LFfiledi QuornTM a saws persli

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda thatws newydd a llysiau. 

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

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 60g (1 bach) 240g (1 mawr)

Moron, wedi’u plicio 70g (1 canolig ei faint) 280g (2 fawr)

Pannas, wedi’u plicio 75g (1 bach) 300g (4 bach)

Olew llysiau  5ml (1 llwy de) 30ml (2 llwy fwrdd)

Ffiledi Quorn 250g 1kg

Cymysgedd grefi llysieuol, sy’n cynnwys llai o halen 4g (1 llwy de) 15g (1 llwy fwrdd)

Dŵr tap 100ml 400ml

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 100g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Cynheswch y popty i 200°C/400°F/marc nwy 6. 

2. Torrwch y winwns, moron a phannas a’u rhoi mewn hambwrdd rhostio mawr, arllwyswch yr olew drostynt a throwch 
y llysiau gyda llwy er mwyn sicrhau eu bod wedi’u gorchuddio’n gyfartal. 

3. Rhowch y ffiledi QuornTM ar ben y llysiau. Rhostiwch yn y popty am 20-25 munud nes bydd y llysiau’n feddal. 

4. Gwnewch y grefi gan ddilyn y cyfarwyddiadau. 

5. Sleisiwch y QuornTM a’i weini gyda’r llysiau a grefi. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 25 munud

Dys llysieuol 

LFfiled QuornTM, gwreiddlysiau a grefi

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda thatws rhost. 

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 30g o selsig llysieuol, 25g o 
lysiau rhost a 30-40g o datws rhost. 
Addasiadau i’r rysáit:  
Ar gyfer babanod dan 1 oed, 
gweinwch selsig llysieuol (e.e. selsig 
soia) yn lle QuornTM gyda’r llysiau, 
a’i weini heb refi.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y selsig wedi’i goginio 
neu ei dorri’n fân gyda’r tatws 
wedi’u coginio nes bydd yn llyfn 
gyda lympiau meddal. Gweinwch 
gyda’r llysiau rhost fel bwyd bys 
a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y selsig wedi’i 
goginio gyda’r tatws wedi’u coginio 
nes bydd wedi cyrraedd yr ansawdd 
dymunol. Gweinwch gyda llysiau 
rhost fel bwyd bys a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys haidd (glwten), seleri, wy, llaeth, soia, gwenith (glwten)* 
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*  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. 

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 120g (1 canolig ei faint) 480g (2 fawr)

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

Afalau bwyta 100g (1) 400g (4)

Olew llysiau  10ml (2 llwy fwrdd) 45ml (3 llwy fwrdd)

Briwgig soia (wedi’i rewi) 200g 800g

Teim, wedi’i sychu 1g (1 llwy de) 3g (1 llwy fwrdd)

Dŵr 125ml 500ml

Iogwrt llaeth cyflawn plaen 40g (1 llwy fwrdd) 160g (4 llwy fwrdd)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 120g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Cynheswch y popty i 180°C/350°F/marc nwy 4. 

2. Torrwch y winwns a’r garlleg. Tynnwch galonnau’r afalau, eu chwarteru a’u sleisio.

3. Cynheswch yr olew dros wres canolig, ychwanegwch y winwns a choginio nes byddant wedi meddalu.

4. Ychwanegwch y briwgig soia wedi’i rewi, a choginiwch gyda’r winwns am 3-4 munud, yna ychwanegwch y garlleg a’r teim.

5. Ychwanegwch yr afalau i’r badell gyda’r dŵr. Dewch ag ef i’r berw a’i fudferwi nes bydd yr afalau yn feddal.

6. Tynnwch o’r gwres ac ychwanegwch y iogwrt gan droi i’w gyfuno.

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 20 munud

LRagw briwgig soia ac afal

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda thatws newydd, ffa a courgette. 

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 65g o ragw gyda 30-40g 
o datws a 25g o lysiau. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y ragw wedi’i goginio neu 
ei roi mewn cymysgydd bwyd gyda 
thatws newydd wedi’u coginio nes 
bydd yn llyfn gyda lympiau meddal. 
Gweinwch gyda ffa a ffyn courgette 
fel bwyd bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y ragw wedi’i 
goginio gyda thatws newydd wedi’u 
coginio nes bydd wedi cyrraedd yr 
ansawdd dymunol. Gweinwch gyda 
ffa a ffyn courgette fel bwyd bys 
a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys llaeth, soia, gwenith (glwten)* 
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*  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. 1–4 blynedd

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 60g (1 bach) 240g (1 mawr)

Ground Sbeis cymysg 1.5g (½ llwy de) 6g (2 llwy fwrdd) 

Ground ginger 1.5g (½ llwy de) 6g (2 llwy fwrdd) 

Corbys coch wedi’u sychu 25g 100g

Tomatos tun wedi’u torri 100g (½ tun 200g) 
400g (1 x tun 400g, 
wedi’i ddraenio) 

Dŵr 250ml 1L

Sudd lemon 15ml (1 llwy fwrdd) 60ml (4 llwy fwrdd)

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

240g (1 x tun 400g, 
wedi’i ddraenio) 

960g (4 x tun 400g, 
wedi’u draenio) 

Syltanas 15g (½ llwy fwrdd) 60g (2 llwy fwrdd)

Bricyll wedi’u sychu 20g (¾ llwy fwrdd) 80g (3 llwy fwrdd)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 130g
Rysáit ychwanegol: rhowch gynnig arni yn lle stiw ffa 
a gwreiddlysiau

Dull

1. Deisiwch y winwns. 

2. Cynheswch badell, ychwanegwch y winwns a choginio am 3-4 munud nes byddant wedi meddalu. 

3. Ychwanegwch y sbeis cymysg, y sinsir a’r corbys. Yn raddol, ychwanegwch y tomatos tun, dŵr a sudd lemon.  
Mudferwch am 20 munud. Ychwanegwch fwy o ddŵr os bydd angen. 

4. Ychwanegwch y ffacbys, syltanas a bricyll a mudferwch y cyfan am 10 munud arall. 

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 35 munud

LTagine ffacbys sbeislyd

Awgrym ar gyfer gweini: Gyda thua 90g o gwscws wedi’i goginio.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 60g o tagine gyda 30-40g 
o gwscws. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y tagine neu ei roi mewn 
cymysgydd bwyd gyda chwscws 
wedi’i goginio nes bydd yn llyfn gyda 
lympiau meddal. Gweinwch gyda 
bwyd bys a bawd llysiau.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y tagine gyda 
chwscws wedi’i goginio nes bydd 
wedi cyrraedd yr ansawdd dymunol. 
Gweinwch gyda bwyd bys a bawd 
llysiau.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys sylffidau* 
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*  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. 1–4 blynedd

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 60g (1 bach) 240g (1 mawr)

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

Tomato ffres 250g 1.1kg

Olew llysiau  15ml (1 llwy fwrdd) 60ml (4 llwy fwrdd)

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

240g (1 x tun 400g, 
wedi’i ddraenio) 

960g (4 x tun 400g 
wedi’u draenio)

Coriander mâl 1.5g (½ llwy de) 6g (2 llwy fwrdd) 

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

Dŵr 10ml (2 llwy fwrdd) 40ml (2 llwy fwrdd)

Ffon sinamon 1 ffon 2 ffon 

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

Reis gwyn 160g 640g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 200g
Rysáit ychwanegol: rhowch gynnig arni yn lle tagine ffa cymysg

Dull

1. Torrwch y winwns, garlleg a thomato.
2. Cynheswch hanner yr olew yn y badell, ychwanegwch dri chwarter y winwns a’r tomatos a’r ffacbys a throwch y cyfan 

i’w gyfuno.
3. Ychwanegwch y coriander, cwmin, garlleg a dwy lwy de o ddŵr at y badell a’i fudferwi am 2-3 munud.
4. Ychwanegwch y ffon sinamon a’r sudd lemon. Gadewch iddo fudferwi am 5-10 munud.
5. Yn y cyfamser, mewn padell arall, coginiwch y reis gan ddilyn cyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchydd. Yna draeniwch.
6. Cynheswch weddill yr olew mewn padell, ychwanegwch weddill y winwns a’i goginio am 5 munud neu nes bydd yn feddal. 
7. Pan fydd y llysiau wedi coginio, tynnwch oddi ar y gwres.
8. Mewn dysgl weini fawr, rhowch haen o reis, yna haen o lysiau ac ailadroddwch y broses, gan ddefnyddio’r holl lysiau 

a reis, gan orffen gyda haen o lysiau.
9. Trefnwch y winwns ar ben yr haenau o lysiau a reis a’i weini.

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 40 munud

LSurbiyaan: Cyri ffacbys Somalïaidd

Awgrym ar gyfer gweini: Ysgeintiwch resins neu syltanas.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 100g (yn cynnwys y cyri a reis). 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y cyri a reis neu ei roi 
mewn cymysgydd bwyd nes bydd yn 
llyfn gyda lympiau meddal. Gweinwch 
gyda bwyd bys a bawd llysiau.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y cyri a reis 
nes bydd wedi cyrraedd yr ansawdd 
dymunol. Gweinwch gyda bwyd bys 
a bawd llysiau.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys sylffidau* 
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*  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. 1–4 blynedd

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

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

Moron, wedi’u plicio 100g (1 canolig ei faint) 400g (4 canolig ei faint)

Dêts wedi’u sychu 30g 120g

Cous cous 175g 700g

Dŵr berw 225ml 900mL

Olew llysiau  5ml (1 llwy de) 15ml (1 llwy fwrdd)

Tomatos tun wedi’u torri 100g (½ tun 200g) 
400g (1 x tun 400g, 
wedi’i ddraenio) 

Dŵr 100ml 400ml

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

240g (1 x tun 400g, 
wedi’i ddraenio)

960g (4 x 400g  
wedi’u draenio)

Sinamon mâl 3g (1 llwy de) 12g (4 llwy de) 

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 180g
Rysáit ychwanegol: rhowch gynnig arni yn lle risotto ffa a phys 

Dull

1. Torrwch y garlleg, moron a dêts. 

2. Gwnewch y cwscws gan ddilyn cyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchydd. Draeniwch os oes angen.

3. Cynheswch yr olew mewn padell. Ychwanegwch y garlleg a choginiwch am 1-2 funud. 

4. Ychwanegwch y moron, dêts, tomatos, hanner y dŵr, ffacbys a sinamon.

5. Dewch ag ef i’r berw a’i fudferwi am 25 munud nes bydd y saws wedi lleihau a thewhau.

6. Ychwanegwch y cwscws at y ffacbys a choginiwch am 5 munud arall gan ychwanegu gweddill y dŵr os bydd angen.

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 30 munud

LCwscws ffacbys a dêts melys a sbeislyd

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch y cwscws ar wahân ac ychwanegwch sbeis ysgafn ato neu ysgeintiwch goriander ffres.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 100g (yn cynnwys cwscws). 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y tagine wedi’i goginio 
neu ei roi mewn cymysgydd bwyd 
gyda chwscws nes bydd yn llyfn 
gyda lympiau meddal. Gweinwch 
gyda bwyd bys a bawd llysiau 
tymhorol.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y tagine wedi’i 
goginio gyda chwscws nes bydd 
wedi cyrraedd yr ansawdd dymunol. 
Gweinwch gyda bwyd bys a bawd 
llysiau tymhorol.

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

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

Pupryn gwyrdd, heb hadau ac wedi’i ddeisio 80g (½ canolig ei faint) 320g (2 ganolig ei faint) 

Puprynnau coch, heb yr hadau 80g (½ canolig ei faint) 320g (2 ganolig ei faint) 

Shibwns 20g (2 onions) 80g (4 onions)

Winwnsyn, wedi’i blicio 30g (½ bach) 120g (2 bach)

India-corn bach 40g 160g

Dried Wy noodles 215g 860g

Olew llysiau  15ml (1 llwy fwrdd) 60ml (4 llwy fwrdd)

Tofu 250g 1kg

Egin ffa 60g 240g

Pîn afal tun, mewn sudd, wedi’i ddraenio a chadw’r sudd
70g (½ x tun 230g, 
wedi’i ddraenio)

280g (2 x dun 230g 
wedi’u draenio)

Stwnsh tomato 15g (1 llwy fwrdd) 60g (4 llwy fwrdd)

Finegr brag 20ml (1 llwy fwrdd) 80ml (4 llwy fwrdd)

Blawd corn 4g (1 llwy de) 16g (4 llwy de) 

Dŵr 10ml (1 llwy bwdin) 40ml (4 llwy bwdins)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 230g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Tynnwch y puprynnau a’u sleisio gyda’r shibwns, 
winwns ac india-corn bach. 

2. Berwch y nwdls gan ddilyn cyfarwyddiadau’r 
gweithgynhyrchydd. 

3. Cynheswch yr olew mewn padell ac ychwanegwch y 
winwns, puprynnau a tofu a’i goginio am 2-3 munud. 

4. Ychwanegwch yr egin ffa, darnau o bîn afal, india-corn 
bach a shibwns a choginiwch am 2-3 munud arall. 

5. Ychwanegwch y stwnsh tomato gyda hanner y sudd 
pîn afal a gadwyd a’r finegr. 

6. Cymysgwch y blawd corn gyda dŵr oer a’i ychwanegu 
at y saws i’w dewhau. Mudferwch am rai munudau. 
Ychwanegwch fwy o’r sudd pîn afal er mwyn rhyddhau’r 
saws os bydd angen. 

7. Gweinwch ar wely o nwdls. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 10 munud

Dys llysieuol 

LTofu melys a sur gyda nwdls

Awgrym ar gyfer gweini: Gadewch i’r plant roi cynnig ar ddefnyddio chopsticks.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 100g o tofu a nwdls . 
Addasiadau i’r rysáit:  
Defnyddiwch siapiau pasta bach 
yn lle nwdls er mwyn ei gwneud yn 
haws i fabanod ei fwyta.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y tofu a’r nwdls/pasta wedi’i 
goginio neu ei roi mewn cymysgydd 
bwyd nes bydd yn llyfn gyda lympiau 
meddal. Cadwch y puprynnau wedi’u 
coginio mewn stribedi a’u gweini fel 
bwyd bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
torrwch neu briwiwch y tofu a’r 
nwdls/pasta wedi’i goginio nes 
bydd wedi cyrraedd yr ansawdd 
dymunol. Gweinwch gyda stribedi 
o buprynnau coch fel bwyd bys 
a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys haidd, wy, soia, gwenith (glwten)* 
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*  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. 1–4 blynedd

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 60g (1 bach) 240g (1 mawr)

Tomato 100g (1 canolig ei faint) 400g (4 canolig ei faint)

Pupryn gwyrdd, heb hadau ac wedi’i ddeisio 80g (½ canolig ei faint) 320g (2 ganolig ei faint) 

Sinsir ffres, wedi’i blicio 2g 8g

Olew llysiau  15ml (1 llwy fwrdd) 60ml (4 llwy fwrdd)

Ffa coch tun, heb siwgr na halen wedi’u hychwanegu, 
wedi’u draenio 

250g (1 x tun 400g, 
wedi’i ddraenio) 

1kg (4 x tun 400g, 
wedi’u draenio) 

Ysbigoglys 75g 300g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 100g
Rysáit ychwanegol: rhowch gynnig arni yn lle pei ffa 

Dull

1. Torrwch y winwns, tomato a phuprynnau. Gratiwch y sinsir.

2. Cynheswch yr olew mewn padell ac ychwanegwch y winwns. Coginiwch am 3-4 funud.

3. Ychwanegwch y sinsir a choginiwch am 1-2 funud arall. 

4. Ychwanegwch y ffa, tomatos a phuprynnau a mudferwch nes bod y tomatos wedi coginio a’r ffa yn feddal. 

5. Ychwanegwch yr ysbigoglys a choginiwch nes bydd wedi gwywo. 

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 25 munud

LStiw ffa Tansanïaidd

Awgrym ar gyfer gweini: Gyda thatws melys rhost a moron.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 60g gyda 30-40g o datws melys 
wedi’u coginio. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y stiw wedi’i goginio neu 
ei roi mewn cymysgydd bwyd nes 
bydd yn llyfn gyda lympiau meddal. 
Gweinwch gyda bwyd bys a bawd 
llysiau, a bysedd tatws melys 
wedi’u coginio.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y stiw wedi’i 
goginio nes bydd wedi cyrraedd yr 
ansawdd dymunol. Gweinwch gyda 
bwyd bys a bawd llysiau, a bysedd 
tatws melys wedi’u coginio.

* Gwybodaeth am alergeddau: Dim
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*  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. 

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

Mangetout 100g 400g

Coriander ffres 5g (2-3 sbrigyn) 20g (1 swp bach) 

Leim 10ml (½ leim) 40ml (2 leims)

Olew llysiau  15ml (1 llwy fwrdd) 60ml (4 llwy fwrdd)

Pâst cyri gwyrdd Thai* 5g (llwy de wastad) 20g (1 llwy fwrdd)

Tofu 250g 1kg

Llaeth cnau coco, safonol 100ml 400ml

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 90g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf
* Darllenwch y label i sicrhau nad yw’r past cyri yn cynnwys 
pysgod wrth goginio ar gyfer llysieuwyr.

Dull

1. Golchwch y mangetout a’r coriander ffres. Gratiwch groen y leim a gwasgwch y sudd.

2. Torrwch y coriander yn fân.

3. Cynheswch yr olew mewn padell fawr. Ychwanegwch y past cyri a choginiwch am 1-2 funud.

4. Ychwanegwch y mangetout a’r tofu a choginiwch am 2 funud.

5. Ychwanegwch groen y leim a’r llaeth cnau coco. Mudferwch am 10-15 munud nes bydd y saws yn dechrau tewhau.

6. Ychwanegwch y coriander a’r sudd leim at y saws a throi i’w gyfuno cyn ei weini.

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 25 munud

LCyri tofu Thai

Awgrym ar gyfer gweini: Gyda reis a brocoli.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 60g o gyri gyda 30-40g o reis 
a 25g o lysiau. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y cyri wedi’i goginio 
neu ei roi mewn cymysgydd bwyd 
gyda reis gwyn wedi’i goginio nes 
bydd yn llyfn gyda lympiau meddal. 
Gweinwch gyda blodigion brocoli 
fel bwyd bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y cyri wedi’i 
goginio gyda thatws newydd wedi’u 
coginio nes bydd wedi cyrraedd 
yr ansawdd dymunol. Gweinwch 
gyda blodigion brocoli fel bwyd 
bys a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys soia* 
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*  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. 

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 60g (1 bach) 240g (1 mawr)

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

Puprynnau coch, heb yr hadau 40g (¼) 160g (1 canolig ei faint)

Pupryn gwyrdd, heb hadau ac wedi’i ddeisio 80g (½) 320g (2 ganolig ei faint) 

Basil ffres 3g (2-3 sbrigyn) 10g (bach bunch)

Tofu 200g 800g

Olew llysiau  15ml (1 llwy fwrdd) 60ml (4 llwy fwrdd)

Tomatos tun wedi’u torri 200g (1 x tun 200g) 800g (2 x dun 400g) 

Stwnsh tomato 15g (1 llwy fwrdd) 60g (4 llwy fwrdd)

Perlysiau cymysg wedi’u sychu 0.5g (½ llwy de) 3g (3 llwy fwrdd) 

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 125g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Torrwch y winwns, garlleg a phuprynnau. Torrwch y basil yn fras. 

2. Deisiwch y tofu. 

3. Cynheswch yr olew mewn sosban. Ychwanegwch y winwns a’u coginio nes byddant yn dechrau meddalu. 

4. Ychwanegwch y tofu a choginiwch am 5 munud arall. 

5. Ychwanegwch y tomatos tun, stwnsh tomato, perlysiau cymysg, rhowch gaead arno a’i fudferwi am 10-15 munud. 

6. Ychwanegwch y puprynnau at y saws tomato a choginiwch am 10-15 munud arall. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 35 munud

LTofu mewn saws tomato a phuprynnau

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda chwscws a ffa gwyrdd.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 60g o tofu mewn saws, 
gyda 30-40g o gwscws wedi’i 
goginio a 25g o lysiau. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y tofu a’r saws wedi’i 
goginio neu ei roi mewn cymysgydd 
bwyd gyda chwscws wedi’i goginio 
nes bydd yn llyfn gyda lympiau 
meddal. Gweinwch gyda ffa gwyrdd 
wedi’u coginio fel bwyd bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y tofu a saws 
wedi’i goginio gyda chwscws wedi’i 
goginio nes bydd wedi cyrraedd yr 
ansawdd dymunol. Gweinwch gyda 
ffa gwyrdd wedi’u coginio fel bwyd 
bys a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys soia* 
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*  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. 

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 60g (1 bach) 240g (1 mawr)

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

Olew llysiau  ½ llwy fwrdd 30ml (2 llwy fwrdd)

Oregano wedi’i sychu 0.5g (½ llwy de) 2g (2 llwy fwrdd) 

Stwnsh tomato 30g (2 llwy fwrdd) 120g (8 llwy fwrdd)

Tomatos tun wedi’u torri 100g (½ tun 200g) 400g (1 x tun 400g)

Dŵr 400ml 1.6L

Corbys coch, wedi’u sychu 60g 240g

Sbred olew llysiau 20g 80g

Blawd plaen 20g 80g

Llaeth hanner sgim 200ml 800ml

Dalenni lasagne 90g (5-6 dalen) 350g (21-22 dalen)

Caws Cheddar 30g 120g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 150g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Cynheswch y popty i 180°C/350°F/marc nwy 4. 
2. Torrwch y winwns a’r garlleg. 
3. Cynheswch yr olew mewn padell fawr ar wres canolig, ychwanegwch y winwns a’r garlleg, a choginio am 5 munud nes 

bydd y winwns wedi meddalu. Yna, ychwanegwch yr oregano, y stwnsh tomato, y tomatos tun, dŵr a chorbys a’i adael 
i fudferwi am 20 munud. 

4. Paratowch saws gwyn roux: mewn padell arall, toddwch y sbred olew llysiau ar wres isel. Pan fydd wedi toddi, 
ychwanegwch y blawd gan ei droi a choginiwch ar wres isel am 1–2 funud. Yn raddol, ychwanegwch y llaeth fymryn  
ar y tro gan ei droi’n barhaus, a dewch â’r saws i’r berw nes bydd wedi tewhau. 

5. Mewn dysgl y gellir ei rhoi yn y popty, haenwch y cymysgedd tomato a chorbys a’r dalenni lasagne ac yna ychwanegwch 
haen o saws gwyn. 

6. Gratiwch y caws a’i ysgeintio drosto. Pobwch yn y popty am 45 munud neu nes bydd wedi coginio drwodd ac yn euraidd. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 50 munud
Amser coginio: 45 munud

Dys llysieuol 

LLasagne tomato a chorbys

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda bara garlleg a phys.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 100g o lasagne, gyda 25g 
o lysiau. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y lasagne wedi’i goginio 
neu ei roi mewn cymysgydd bwyd nes 
bydd yn llyfn gyda lympiau meddal. 
Gweinwch gyda ffyn swedsen wedi’u 
coginio fel bwyd bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y lasagne 
wedi’i goginio nes bydd wedi 
cyrraedd yr ansawdd dymunol. 
Gweinwch gyda ffyn swedsen wedi’u 
coginio fel bwyd bys a bawd.

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

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 30g (½ bach) 120g (1 canolig ei faint)

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

Puprynnau coch, heb yr hadau 40g (¼ canolig ei faint) 160g (1 canolig ei faint)

Pupryn gwyrdd, heb hadau ac wedi’i ddeisio 40g (¼ canolig ei faint) 160g (1 canolig ei faint)

Moron, wedi’u plicio 20g (1 bach) 80g (1 canolig ei faint)

Tatws, wedi’u plicio 35g (1 bach) 140g (2 ganolig ei faint) 

Blodfresych 100g 400g

Olew llysiau  5ml (1 llwy de) 15ml (1 llwy fwrdd)

Powdwr cyri 5g (1½ llwy fwrdd) 20g (1 llwy fwrdd)

Tomatos tun wedi’u torri 100g (½ tun 200g) 
400g (1 x tun 400g, 
wedi’i ddraenio) 

Llaeth cnau coco, safonol 50ml 200ml

Corbys coch wedi’u sychu 65g 260g

Dŵr 150ml 600ml

Coriander ffres 5g (2-3 sbrigyn) 20g (1 swp bach) 

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 130g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Torrwch y winwns, garlleg, puprynnau, moron a thatws. Torrwch y blodfresych yn flodigion.

2. Cynheswch yr olew mewn padell ac ychwanegwch bowdwr cyri. Coginiwch am 1-2 funud. 

3. Ychwanegwch yr holl lysiau wedi’u torri a’u coginio am 5 munud i’w meddalu. 

4. Ychwanegwch y tomatos tun, llaeth cnau coco, corbys a dŵr. Coginiwch am 20-25 munud neu nes bydd yr holl lysiau 
wedi’u coginio. 

5. Torrwch y coriander a’i ychwanegu gan droi i’w gyfuno cyn ei weini. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 15 munud
Amser coginio: 35 munud

LDhansak llysiau a chorbys coch

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda reis brown. 

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 60g o dhansak gyda 30-40g 
o reis a 25g o lysiau . 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y dhansak wedi’i goginio 
neu ei roi mewn cymysgydd bwyd 
gyda reis brown wedi’i goginio nes 
bydd yn llyfn gyda lympiau meddal. 
Gweinwch gyda ffyn moron wedi’u 
coginio fel bwyd bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y dhansak 
wedi’i goginio gyda reis brown wedi’i 
goginio nes bydd wedi cyrraedd yr 
ansawdd dymunol. Gweinwch gyda 
ffyn moron wedi’u coginio fel bwyd 
bys a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau: Cynnwys mwstard* 
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*  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. 

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 60g (1 bach) 240g (1 mawr)

Moron, wedi’u plicio 100g (1 canolig ei faint) 400g (4 canolig ei faint)

Blodfresych 100g 400g

Olew llysiau  15ml (1 llwy fwrdd) 60ml (4 llwy fwrdd)

Powdwr cyri 9g (1 llwy fwrdd) 36g (4 llwy fwrdd)

Pys wedi’u rhewi 60g 240g

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

240g (1 x tun 400g, 
wedi’i ddraenio) 

960g (4 x tun 400g, 
wedi’u draenio) 

Reis brown 180g 720g

Dŵr 375ml 1.5L

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 230g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Torrwch y winwns a’r moron a thorrwch y blodfresych yn flodigion. 

2. Cynheswch yr olew mewn padell ac ychwanegwch y powdwr cyrri a’r winwns a choginiwch am rai munudau nes bydd 
y winwns yn meddalu. 

3. Ychwanegwch y moron, pys, blodfresych, ffacbys a reis a’i droi i’w gyfuno am 1 munud. 

4. Arllwyswch y dŵr drosto a’i fudferwi’n ysgafn gyda’r caead ar y badell am 20 munud nes bydd y reis yn feddal a’r llysiau 
wedi’u coginio. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 25 munud

Dys llysieuol 

LBiryani llysiau

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda blodigion blodfresych.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 100g o biryani a 25g o flodigion 
blodfresych wedi’u ciginio. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y biryani wedi’i goginio 
neu ei roi mewn cymysgydd bwyd 
nes bydd yn llyfn gyda lympiau 
meddal. Gweinwch gyda blodigion 
blodfresych fel bwyd bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
torrwch neu briwiwch y biryani wedi’i 
goginio nes bydd wedi cyrraedd yr 
ansawdd dymunol. Gweinwch gyda 
blodigion blodfresych fel bwyd bys 
a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys mwstard, sylffidau* 
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*  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. 

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

Cennin 100g 400g

Olew llysiau  15ml (1 llwy fwrdd) 60ml (4 llwy fwrdd)

Dried soya pieces (or frozen soya pieces)

60g (os ydych yn defnyddio soia 
wedi’i sychu)  
250g (os ydych yn defnyddio 
soia wedi’i rewi) 

250g (os ydych yn defnyddio 
soia wedi’i sychu)  
1kg (os ydych yn defnyddio 
soia wedi’i rewi) 

Blawd plaen 
30g  
(1 llwy fwrdd orlawn) 

120g  
(4 llwy fwrdd orlawn)

Mwstard grawn cyflawn 35g (1½ llwy fwrdd) 140g (6 llwy fwrdd)

Llaeth hanner sgim 150ml 600ml

Dŵr 100ml 400ml

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 130g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Sleisiwch y cennin. 

2. Cynheswch yr olew mewn padell ac ychwanegwch y cennin. Coginiwch nes bydd wedi meddalu. 

3. Os ydych yn defnyddio darnau soia wedi’u sychu, mwydwch y darnau soia gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y pecyn. 
Os ydych yn defnyddio darnau soia wedi’u rhewi, dylech eu coginio’n syth o’r rhewgell.

4. Ychwanegwch y darnau soia at y badell. 

5. Ychwanegwch y blawd plaen, gan ei droi yn dda er mwyn gorchuddio’r soia a’r cennin. Coginiwch am 1-2 funud. 

6. Ychwanegwch y mwstard, llaeth a dŵr a chymysgu’n dda. Coginiwch nes bydd y soia yn feddal. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 25 munud

Dys llysieuol 

LCaserol cennin a mwstard llysieuol

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda stwnsh tatws ac ysgewyll Brwsel.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 60g o gaserol gyda 30-40g 
o stwnsh tatws a 25g o ysgewyll 
wedi’u sleisio. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y caserol wedi’i goginio 
neu ei roi mewn cymysgydd bwyd 
gyda stwnsh tatws wedi’i goginio 
nes bydd yn llyfn gyda lympiau 
meddal. Gweinwch gydag ysgewyll 
wedi’u sleisio fel bwyd bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y caserol 
wedi’i goginio gyda thatws stwnsh 
wedi’i goginio nes bydd wedi 
cyrraedd yr ansawdd dymunol. 
Gweinwch gydag ysgewyll wedi’u 
sleisio fel bwyd bys a bawd.

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

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

Winwnsyn, wedi’i blicio 150g (1 canolig ei faint) 600g (4 canolig ei faint)

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

Olew llysiau  15ml (1 llwy fwrdd) 60ml (4 llwy fwrdd)

Briwgig soia wedi’i rewi 250g 1kg

Briwsion bara gwyn 50g 200g

Wy 50g (1) 200g (4)

Oregano wedi’i sychu 1g (1 llwy de) 4g (4 llwy de)

Stwnsh tomato 15g (1 llwy fwrdd) 60g (4 llwy fwrdd)

Tomatos tun wedi’u torri 200g (1 x tun 200g) 800g (4 x tun 400g)

Basil wedi’i sychu 1g (1 llwy de) 4g (4 llwy de) 

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 140g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Cynheswch y popty i 180°C/350°C/marc nwy 4. 

2. Torrwch y winwns a’r garlleg yn fân. 

3. Cynheswch hanner yr olew mewn padell ac ychwanegwch hanner y winwns. Coginiwch am 5 munud neu nes bydd 
yn feddal a gadewch iddo oeri. 

4. Cymysgwch gyda’r briwgig soia, briwsion bara, wy, oregano a winwns wedi’u coginio. Gwnewch siapiau peli o feintiau 
cyfartal (3 i bob plentyn) a rhowch nhw ar hambwrdd pobi. 

5. Rhowch y peli cig yn y popty a choginiwch am tua 20-22 munud, nes byddant yn chwilboeth drwyddynt. 

6. Yn y cyfamser, cynheswch yr olew mewn padell ac ychwanegwch y winwns a garlleg sy’n weddill. Coginiwch am 
5 munud neu nes bydd yn feddal. 

7. Ychwanegwch y stwnsh tomato, y tomatos tun a’r basil. Dewch ag ef i’r berw a’i fudferwi am 15 munud nes bydd y saws 
yn tewhau rywfaint. Ychwanegwch y peli cig wedi’u coginio at y saws tomato a throi i’w gyfuno cyn ei weini. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 35 munud

Dys llysieuol 

LPeli cig llysieuol

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda phasta, pys a moron. 

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 50g o beli cig a saws,  
gyda 30-40g o basta a 25 o bys 
a moron. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch y peli llysiau wedi’u coginio 
a saws neu ei roi mewn cymysgydd 
bwyd gyda phasta wedi’i goginio nes 
bydd yn llyfn gyda lympiau meddal. 
Gweinwch gyda phys a ffyn moron fel 
bwyd bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y peli llysiau 
wedi’u coginio gyda phasta wedi’i 
goginio nes bydd wedi cyrraedd yr 
ansawdd dymunol. Gweinwch gyda 
phys a moron fel bwyd bys a bawd.

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

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

Peli cig
Winwnsyn, wedi’i blicio 60g (1 bach) 240g (1 mawr)
Garlleg, wedi’i blicio 4g (1 ewin) 16g (4 ewin)
Pupryn gwyrdd, heb hadau 55g (½ bach) 220g (1½ canolig ei faint)
Briwgig soia (wedi’i rewi) 250g 1kg
Wy 25g (½ wy) 100g (2 wy)
Briwsion bara gwyn 15g (½ tafell) 60g (2 dafell fawr)
Persli wedi’i sychu 2g (2 llwy fwrdd) 8g (8 llwy fwrdd) 

Saws tomato 
Winwnsyn, wedi’i blicio 50g (1 bach) 200g (4 bach)
Garlleg, wedi’i blicio 4g (1 ewin) 16g (4 ewin)
Olew llysiau  15ml (1 llwy fwrdd) 60ml (4 llwy fwrdd)
Blawd plaen 15g (1 llwy fwrdd wastad) 60g (3 llwy fwrdd)
Tomatos tun wedi’u torri 200g (1 x tun 200g) 800g (2 x dun 400g) 

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 130g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. I wneud y peli cig llysieuol, deisiwch y winwns, garlleg 
a phuprynnau gwyrdd yn fân.

2. Rhowch y briwgig soia mewn powlen fawr. Curwch yr wy 
a’i ychwanegu at y briwgig gyda chynhwysion eraill y peli 
cig a chymysgwch yn dda gyda’ch dwylo.

3. Rholiwch yn beli (maint peli golff) gyda blawd ar eich 
dwylo a’u rhoi i un ochr.

4. I wneud y saws, torrwch weddill y winwns a garlleg.
5. Cynheswch yr olew mewn padell, ychwanegwch y winwns 

a garlleg a’i goginio am 3-4 munud.
6. Ychwanegwch y blawd, gan droi i’w gyfuno’n dda. 

Coginiwch am rai munudau eto.

7. Ychwanegwch y tomatos tun a mudferwch am  
15-20 munud.

8. Cynheswch y popty i 200°C/400°F/marc nwy 6. 
9. Yn y cyfamser, cynheswch badell fawr a choginiwch y 

peli cig fesul tipyn nes byddant yn euraidd. Trefnwch y 
rhain ar waelod dysgl y gellir ei rhoi yn y popty.

10. Pan fydd yr holl beli cig wedi cael eu coginio, 
gorchuddiwch y peli cig gyda’r saws tomato.

11. Pobwch yn y popty am 30 munud neu nes bydd y peli 
cig wedi coginio drwodd.

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Dys llysieuol 

Amser paratoi: 20 munud
Amser coginio: 1 awr

LPeli cig llysieuol

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda spaghetti gwyn.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 65g o beli cig llysieuol a saws, 
gyda 30-40g o basta. 
Addasiadau i’r rysáit: Defnyddiwch 
siapiau pasta bach yn lle spaghetti 
ar gyfer babanod dan 12 mis oed.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Sleisiwch y peli cig wedi’u coginio 
a’u gweini fel bwyd bys a bawd 
gyda’r saws wedi’i stwnsio gyda 
siapiau pasta.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Sleisiwch y peli cig wedi’u coginio 
a’u gweini fel bwyd bys a bawd 
gyda’r saws wedi’i stwnsio gyda 
siapiau pasta.

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

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

Cennin 80g (½ canolig ei faint) 320g (2 ganolig ei faint) 

Tatws, wedi’u plicio 450g 1.8kg

Gronynnau grefi llysieuol, sy’n cynnwys llai o halen 8g (1 llwy de) 32g (4 llwy de) 

Dŵr berw 125ml 500ml

Briwgig soia wedi’i rewi 250g 1kg

Haidd gwyn 40g 160g

Persli wedi’i sychu 1g (1 llwy de) 4g (4 llwy de) 

Mintys wedi’i sychu 1g (1 llwy de) 4g (4 llwy de)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 200g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Cynheswch y popty i 180°C/350°C/marc nwy 4. 

2. Torrwch y cennin a sleisiwch y tatws.  

3. Ychwanegwch ddŵr berw at y gronynnau grefi a throi i’w gyfuno.  

4. Ffrïwch y briwgig soia yn sych dros wres canolig nes bydd wedi brownio. Ychwanegwch y llysiau a choginio am ychydig 
funudau eto.  

5. Ychwanegwch yr haidd gwyn, grefi, persli a mintys. Dewch ag ef i’r berw. 

6. Rhowch y cymysgedd mewn dysgl y gellir ei rhoi yn y popty, rhowch y tatws wedi’u sleisio ar ei ben a phobwch yn y popty 
am awr o leiaf nes bydd y tatws wedi coginio drwodd ac yn euraidd.

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 15 munud
Amser coginio: 1 awr 15 munud 

Dys llysieuol 

LHotpot haidd gwyn llysieuol

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda stwnsh gwreiddlysiau.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 100g o hot pot gyda 25g o ffyn 
gwreiddlysiau. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 7-9 mis oed: 
Stwnsiwch yr hotpot wedi’i goginio 
neu ei roi mewn cymysgydd bwyd 
nes bydd yn llyfn gyda lympiau 
meddal. Gweinwch gyda ffyn 
gwreiddlysiau fel bwyd bys a bawd.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch yr hotpot 
wedi’i goginio nes bydd wedi 
cyrraedd yr ansawdd dymunol. 
Gweinwch gyda ffyn gwreiddlysiau 
fel bwyd bys a bawd.

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


