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

Bwydlen Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener

Brecwast Grawnfwyd gwenith 
brag gyda llaeth cyflawn 
a ffyn banana*

Creision ŷd gyda llaeth, 
rhesins wedi’u torri a 
chwarteri o ffrwyth 
ciwi*

Wy wedi’i ferwi’n galed 
a thomatos wedi’u sleisio 
neu eu stwnsio gyda 
bara gwenith cyflawn 
a sbred*

Bisgs gwenith gyda llaeth 
ac aeron cymysg

Bysedd tost 
ffrwythau*

Grawnfwyd reis crisb 
gyda llaeth cyflawn a 
melon wedi’i sleisio*Ar gyfer babanod 

7-12 mis oed

Cinio Cyri cyw iâr Thai (neu 
tofu), reis gwyn a 
blodigion brocoli*

Mwsaca cig oen (neu 
gorbys) gyda ffyn 
moron* a stribedi tost*

Ragw porc (neu soia) 
gyda thatws newydd, 
ffa a ffyn courgette*

Risotto eog (neu ffa) 
a phys gyda ffyn 
puprynnau coch*

Pasta gwenith cyflawn 
pob gyda ffa a selsig 
llysieuol gyda blodigion 
brocoli*

Prif gwrs ar gyfer 
babanod 7-12 mis oed

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

Salad ffrwythau 
tymhorol*

Cwstard gyda ffyn 
banana*

Pîn afal wedi'i sleisio* 
a chwstard

Iogwrt plaen gyda llus* Iogwrt plaen gyda 
mafon*

Te Gnocchi pob gyda ffa 
a thomatos gyda ffa 
gwyrdd*

Cacennau pysgod tiwna 
(neu gacennau tatws 
a chorbys) gyda ffyn 
llysiau*

Pasta gyda ffa a phys 
a ffyn moron wedi'u 
coginio*

Pizza myffin Saesnig 
gwenith cyflawn gyda 
thopin caws a llysiau*

Quiche di-grwst gyda 
salad tatws a ffyn 
puprynnau*Prif gwrs ar gyfer 

babanod 7-12 mis oed

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

Iogwrt plaen a mefus* Salad ffrwythau 
tymhorol* gyda iogwrt 
plaen

Pwdin reis gydag eirin 
gwlanog wedi'u 
sleisio*

Banana wedi'i sleisio* Afal wedi'i sleisio* a 
chaws (wedi'i dorri'n 
ffyn)

Llaeth y fron/ 
fformiwla cyntaf  
i fabanod

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

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

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

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

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

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

ii  Ceir rhagor o fanylion, yn cynnwys sut i addasu ansawdd ar gyfer babanod 7-9 mis a 10-12 mis oed, a rhagor o addasiadau sy’n ofynnol ym mhob rysáit ar gyfer y grŵp oedran hwn yn y ryseitiau.
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Wythnos 2: Bwydlen y gwanwyn/yr haf ar gyfer lleoliadau blynyddoedd cynnar 
(babanod 7-12 mis oed)

Bwydlen Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener

Brecwast Bisgs gwenith a llaeth 
cyflawn gyda chwarteri 
o ffrwyth ciwi*

Creision ŷd a llaeth 
cyflawn gydag aeron*

Grawnfwyd reis crisb 
gyda llaeth cyflawn a 
ffyn banana*

Grawnfwyd gwenith 
parod gyda melon 
wedi'i sleisio*

Stribedi o fyffin 
Saesnig wedi'i thostio* 
gydag wy wedi'i 
sgramblo a madarch 
wedi'u sleisio

Ar gyfer babanod 
7-12 mis oed

Cinio Cyw iâr (neu soia) 
barbeciw gyda thatws 
newydd a stribedi o 
lysiau rhost*

Cyri cig eidion (neu 
ffacbys) ac ysbigoglys 
gyda reis gwyn a 
blodigion brocoli*

Penfras wedi'i stemio 
(neu tofu) mewn saws 
tomato a phuprynnau 
wedi'i weini gyda 
chwscws a ffa gwyrdd*

Dhansak llysiau a chorbys 
coch gyda reis brown a 
ffyn moron*

Peli cig (twrci) neu 
friwgig soia)* mewn 
saws tomato gyda 
spaghetti

Prif gwrs ar gyfer 
babanod 7-12 mis oed

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

Iogwrt a rhesins wedi'u 
torri gydag eirin 
gwlanog wedi'u 
sleisio*

Salad ffrwythau 
tymhorol*

Pwdin reis a mafon* Caws (wedi'i dorri'n 
ffyn)* a grawnwin 
wedi’u sleisio*

Ripl stwnsh eirin gwlanog 
gyda nectarîns wedi'u 
sleisio*

Te Salad cwscws a ffacbys 
gyda ffyn ciwcymbr*

Pâté sardîns (neu 
sbred ffa pinto) ar dost 
gwyn* gyda thomatos 
wedi'u grilio a'u sleisio

Ffa pob 'billy can' (selsig 
llysieuol wedi'u sleisio 
a ffa) gyda phasta 
gwenith cyflawn a ffyn 
courgette*

Cyw iâr lemon (neu soia) 
gyda stribedi pitta a ffyn 
ciwcymbr*

Frittata pys gyda 
salad tatws a ffyn 
asbaragws*Prif gwrs ar gyfer 

babanod 7-12 mis oed

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

Pwdin reis a rhesins 
wedi'u torri gyda bricyll 
wedi'u sleisio*

Iogwrt plaen a mefus* Cebabs ffrwythau 
tymhorol* a dip caws 
colfran

Mefus wedi'u sleisio 
a chyrens duon* gyda 
iogwrt Groegaidd

Pîn afal wedi'i sleisio* 
gyda iogwrt plaen

Llaeth y fron/ 
fformiwla cyntaf  
i fabanod

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

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

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

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

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

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

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

Bwydlen Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener

Brecwast Grawnfwyd gwenith 
brag gyda llaeth a melon 
wedi'i sleisio*

Creision ŷd a llaeth 
cyflawn gyda ffyn 
banana*

Grawnfwyd gwenith 
parod gyda chwarteri 
o ffrwyth ciwi*

Bisgs gwenith gyda llaeth 
cyflawn, rhesins wedi'u 
torri a nectarîns wedi'u 
sleisio*

Grawnfwyd reis crisb 
gyda llaeth cyflawn a 
grawnwin wedi'u 
sleisio*

Ar gyfer babanod 
7-12 mis oed

Cinio Stroganoff cig eidion 
(neu ffa cannellini) a 
madarch gyda reis gwyn 
a phys 'sugar snap'*

Pasta primavera a ffyn 
courgette*

'Popovers' omlet gyda 
thatws newydd a ffa 
gwyrdd*

Cyri penfras (neu gorbys), 
tatws ac ysbigoglys gyda 
chwscws a blodigion 
blodfresych*

Cyw iâr (neu selsig 
llysieuol) gyda thatws 
rhost* a llysiau gwyrdd 
y gwanwyn

Prif gwrs ar gyfer 
babanod 7-12 mis oed

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

Ffyn banana* Iogwrt a bricyll wedi'u 
sychu a'u torri gyda 
stribedi o felon*

Platiad o ffrwythau 
tymhorol*

Pwdin bricyll hufennog, 
gyda bricyll wedi'i 
sleisio*

Aeron tymhorol* a 
chwstard

Te Omlet sawrus gyda 
thatws newydd a ffyn 
chiwcymbr*

Koftas cig oen (neu 
friwgig llysieuol) gyda 
saws tomato a stribedi 
bara pitta*

Pasta eog (neu gorbys) a 
brocoli gydag india-corn 
bach*

Stribedi pizza bara 
cras cartref a ffyn 
puprynnau*

Stribedi tatws melys 
pob* gyda dip ffa, llysiau 
a chawsPrif gwrs ar gyfer 

babanod 7-12 mis oed

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

Iogwrt plaen a mefus* Caws ac afal wedi'u 
sleisio*

Semolina a nectarîns 
wedi'u sleisio*

Grawnwin a melon 
wedi'u sleisio* gyda dip 
caws colfran

Iogwrt plaen a mango 
wedi'i sleisio*

Llaeth y fron/ 
fformiwla cyntaf  
i fabanod

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

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

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

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

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

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

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


