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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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Afalau, wedi’u creiddio 400g 800g

Dêts meddal  200g 400g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 60g  
(40g o afalau, 20g o ddêts) 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf 

Dull 

1. Sleisiwch yr afalau a’u cyfuno gyda’r dêts. Arllwyswch ychydig o sudd lemon dros yr afalau i’w hatal rhag brownio os na 
fyddwch yn eu gweini ar unwaith. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: Dim

T

Pwdin

Afalau a dêts

Awgrym ar gyfer gweini: Dim.

Babanod 7-12 mis oed 
Gweinwch 20g o afalau wedi’u 
sleisio gyda 10g o gaws, wedi’u 
torri’n sleisys neu ffyn. 

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Afalau, wedi’u creiddio 140g 280g

Gellyg, wedi’u creiddio 140g 280g

Eirin, heb y cerrig 120g 240g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 40g 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Sleisiwch y ffrwythau. 

2.  Cyfunwch i wneud salad ffrwythau neu gallwch eu gweini fel platiad o ffrwythau. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

TAfalau, gellyg ac eirin

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: Dim

Pwdin 

Awgrym ar gyfer gweini: Ychwanegwch ffrwythau wedi’u sychu er mwyn amrywio’r ansawdd.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: Tua30g 
Addasiadau i’r rysáit: Dim. 

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Gweinwch y sleisys o ffrwythau fel 
bwyd bys a bawd.

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Afalau, wedi’u creiddio 400g 800g

Rhesins 200g 400g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed:  
60g (40g o afalau, 20g o resins) 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Sleisiwch yr afalau a’u cyfuno â’r rhesins. Arllwyswch ychydig o sudd lemon dros yr afalau i’w hatal rhag brownio os na 
fyddwch yn eu gweini ar unwaith. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: Dim

T

Pwdin 

Afalau wedi’u sleisio 
a rhesins

Awgrym ar gyfer gweini: Stiwiwch yr afalau a’r rhesins gyda’i gilydd yn y gaeaf i greu pwdin cynnes. 

Babanod 7-12 mis oed 
Gweinwch 30g o sleisys o afalau 
gyda 10g o gaws (Edam)

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Afalau, wedi’u creiddio 200g 400g

Gellyg, wedi’u creiddio 200g 400g

Mwyar duon 100g 200g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 50g 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Torrwch yr afalau a’r gellyg yn giwbiau.

2.  Rhowch y ffrwythau ar sgiwerau heb fin neu wellt. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

T

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: Dim

Cebabs ffrwythau’r hydref

Pwdin 

Awgrym ar gyfer gweini: Gadewch i’r plant fwydo’r sgiwerau eu hunain.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
30g o gebabs a 50g o iogwrt llaeth 
cyflawn  
Addasiadau i’r rysáit: Dim. 

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Gweinwch y sleisys o ffrwythau fel 
bwyd bys a bawd, gyda’r iogwrt fel 
dip neu wedi’i weini ar lwy.

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Banana 400g (4 canolig ei faint) 800g (8 ganolig ei faint)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 40g 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Sleisiwch y bananas. Arllwyswch ychydig o sudd lemon dros y bananas i’w hatal rhag brownio os na fyddwch yn eu 
gweini ar unwaith. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: Dim

T

Pwdin 

Banana 

Awgrym ar gyfer gweini: Gadewch i’r plant sleisio eu banana eu hunain 

Babanod 7-12 mis oed 
Gweinwch ddogn llai i fabanod  
10-12 mis oed (30g), a’u torri’n 
fysedd er mwyn ei gwneud yn haws 
iddynt afael ynddynt. 

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Banana 400g (4 canolig ei faint) 800g (8 ganolig ei faint) 

Llaeth 500ml 1L

Powdwr cwstard 50g (1 ½ llwy fwrdd orlawn) 100g (3 llwy fwrdd orlawn) 

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 100g (40g o fanana, 60g o gwstard) 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Sleisiwch y bananas. 

2. Cymysgwch ychydig o’r llaeth a’r holl bowdwr cwstard mewn powlen nes bydd yn llyfn. Cynheswch weddill y llaeth mewn 
sosban nes bydd yn boeth, a’i arllwys dros y powdwr cwstard a chymysgu’n dda. Dychwelwch y cymysgedd i’r badell 
a throi’n barhaus i osgoi lympiau.  

3. Pan fydd y cymysgedd yn dechrau berwi, trowch y gwres i lawr rywfaint ac ychwanegwch y siwgr. Parhewch i droi nes 
bydd y cwstard yn tewhau. 

4. Gweinwch dros y fanana wedi’i sleisio. 

5.  Gadewch i’r cwstard oeri ychydig.

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

T

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 5 munud

Bananas a chwstard

Pwdin 

Awgrym ar gyfer gweini: Gadewch i’r plant sleisio eu banana eu hunain a gweini cwstard i’w hunain ar ôl iddo oeri.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: Tua 30 
o fanana a 50g o gwstard. 
Addasiadau i’r rysáit: Torrwch 
y bananas yn fysedd er mwyn ei 
gwneud yn haws i fabanod afael 
ynddynt. 

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Mango ffres neu dun mewn sudd, wedi’i ddraenio 400g 800g

Hufen iâ fanila a wnaed o gynnyrch llaeth 450g 900g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 85g  
(40g o ffrwythau, 45g o hufen iâ) 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Pliciwch y mango a thynnu’r garreg, a thorrwch y man.  

2. Gweinwch gyda hufen iâ a wnaed o gynnyrch llaeth.

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: Dim

T

Pwdin 

Hufen iâ a wnaed o gynnyrch 
llaeth a mango wedi’i sleisio

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch ffrwythau gwahanol er mwyn amrywio’r lliw, blasau a’r ansawdd.

Babanod 7-12 mis oed 
Gweinwch iogwrt llaeth cyflawn 
plaen yn lle hufen iâ i fabanod, 
a gweinwch y mango mewn sleisys 
fel bwyd bys a bawd (30g). 

* 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. 

Cynhwysion Meintiau (ar gyfer 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Mafon  150g 300g

Mefus  150g 300g

Mwyar duon 150g 300g

Iogwrt llaeth cyflawn plaen 300g 600g

Creision ŷd 100g 200g

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

Dull

1. Rhowch y ffrwythau mewn powlen a’i stwnsio gyda fforc neu stwnsiwr tatws er mwyn gwneud stwnsh garw. Gallwch 
gadw pob math o ffrwythau mewn powlenni ar wahân neu eu cyfuno mewn un bowlen a defnyddio cymysgydd bwyd. 

2. Llwywch rywfaint o’r ffrwythau i gwpan weini. 

3. Llwywch iogwrt ar ben y ffrwythau i gwpan. Taenwch y iogwrt yn ofalus nes bydd yn gorchuddio’r haen o ffrwythau. 

4. Ysgeintiwch greision ŷd dros y iogwrt ym mhob cwpan. 

5. Ychwanegwch haenau o ffrwythau, iogwrt a grawnfwyd. 

6. Rhowch nhw yn yr oergell nes byddwch yn barod i weini. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: Dim

T

Pwdin 

Potiau iogwrt ffrwythau

Awgrym ar gyfer gweini: Crëwch far ffrwythau, grawnfwyd a iogwrt a gadewch i’r plant wneud eu cwpanau haenog 
eu hunain. 
Babanod 7-12 mis oed 
Gweinwch lai o iogwrt i fabanod 
(tua 50g), gydag aeron wedi’u 
sleisio fel bwyd bys a bawd. 

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys haidd, 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Grawnwin 200g 400g

Melon ‘Honeydew’ 200g 400g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 40g 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Sleisiwch y grawnwin ar eu hyd. 

2. Torrwch y grawnwin yn chwarteri. Cyfunwch gyda’r grawnwin a gweinwch. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 5 munud

T

Pwdin 

Grawnwin a melon

Awgrym ar gyfer gweini: Dim.

Babanod 7-12 mis oed 
Gweinwch lai o ffrwythau (30g) i 
fabanod 10-12 mis oed, a gweinwch 
gyda dip caws colfran (20g) er 
mwyn cynyddu’r cynnwys calsiwm. 

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Mefus  200g 800g

Cyrens duon 200g 800g

Iogwrt llaeth cyflawn Groegaidd 600g 1.2kg

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 100g  
(40g o ffrwythau, 60g o iogwrt) 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Tynnwch y dail oddi ar y mefus a’u creiddio, a’u sleisio os bydd angen. 

2. Llwywch y ffrwythau dros y iogwrt Groegaidd, neu ei weini mewn powlenni ar wahân i’r plant weini eu hunain. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 10 munud 

T

Pwdin 

Iogwrt Groegaidd gyda mefus 
a chyrens duon

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch ffrwythau tymhorol sydd ar gael yn ystod y flwyddyn neu rhowch gynnig ar 
ddefnyddio aeron wedi’u rhewi yn lle hynny. 

Babanod 7-12 mis oed 
Gweinwch ddogn llai i fabanod  
10-12 mis oed (50g o iogwrt a 30g 
o aeron) a sleisiwch y mefus yn faint 
priodol i fabanod eu pigo fel bwyd 
bys a bawd. 

* 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. 1–4 blynedd

Cynhwysion Meintiau (ar gyfer 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Moron, wedi’u plicio 40g (1 bach) 80g (1 canolig ei faint)

Pwdin reis 65g 130g

Dŵr 50ml 100ml

Llaeth hanner sgim 500ml 1L

Siwgr 15g (1 llwy fwrdd) 30g (2 lwy fwrdd)

Sinamon mâl 3g (1 llwy de) 6g (2 lwy de)

Rhesins 150g 300g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 95g (80g o bwdin llaeth, 15g o resins) 

Rysáit ychwanegol: rhowch gynnig arni yn lle semolina gyd rhesins 

Dull

1. Gratiwch y moron. 

2. Golchwch y reis a’i ferwi mewn 50 ml o ddŵr dros wres isel am 5-10 munud nes bydd y dŵr wedi anweddu. 

3. Ychwanegwch y llaeth a’r moron wedi’i gratio. 

4. Mudferwch ar wres isel am awr gan ei droi’n achlysurol. 

5. Tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegwch y siwgr, sinamon a rhesins. 

Amser paratoi: 5 munud 
Amser coginio: 1 awr 10 munud

T

Pwdin 

Pwdin llaeth kherr 
gyda rhesins

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch amrywiaeth o ffrwythau cymysg wedi’u sychu. 

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: Tua 60g 
Addasiadau i’r rysáit:  
Gwnewch gyda llaeth cyflawn, a heb 
ychwanegu siwgr ar gyfer babanod.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y rhesins nes 
byddant wedi cyrraedd yr ansawdd 
dymunol, cyn eu hychwanegu at 
y pwdin.

* 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. 1–4 blynedd

Cynhwysion Meintiau (ar gyfer 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Mango ffres neu dun, mewn sudd, wedi’i ddraenio 200g 400g

Ffrwyth ciwi, wedi’i blicio 200g 400g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 40g 
Rysáit ychwanegol: rhowch gynnig arni yn lle salad ffrwythau 
tymhorol

Dull

1. Sleisiwch y mango a’r ffrwythau ciwi i wneud salad ffrwythau. 

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: Dim

T

Pwdin 

Salad ffrwythau mango 
a ffrwyth ciwi

Awgrym ar gyfer gweini: Stiwiwch y ffrwythau yn y gaeaf i wneud pwdin cynnes. 

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: Tua 30g. 
Addasiadau i’r rysáit: Sleisiwch y 
ffrwythau yn ddarnau digon mawr 
i fabanod afael ynddynt yn hawdd. 

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Eirin gwlanog tun mewn sudd, wedi’u draenio 400g (2 x dun 400g wedi’u draenio) 800g (4 x tun 400g wedi’u draenio)

Llaeth 500ml 1L

Powdwr cwstard 50g (1 ½ llwy fwrdd orlawn) 100g (3 llwy fwrdd orlawn) 

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 100g (40g o eirin gwlanog, 60g o gwstard)

Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Sleisiwch yr eirin gwlanog. 

2. Cymysgwch rywfaint o’r llaeth a’r holl bowdwr cwstard mewn powlen nes bydd yn llyfn. Cynheswch weddill y llaeth mewn 
sosban nes bydd yn boeth, a’i arllwys dros y powdwr cwstard a chymysgu’n dda. Dychwelwch y cymysgedd i’r badell 
a throi’n barhaus i osgoi lympiau.   

3. Pan fydd y cymysgedd yn dechrau berwi, trowch y gwres i lawr rywfaint ac ychwanegwch y siwgr. Parhewch i droi nes 
bydd y cwstard yn tewhau. 

4. Gweinwch dros yr eirin gwlanog wedi’u sleisio pan fydd wedi oeri ychydig. 

T

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 5 munud

Eirin gwlanog a chwstard

Pwdin 

Awgrym ar gyfer gweini: Gadewch i’r plant sleisio eu heirin gwlanog eu hunain a gweini cwstard i’w hunain pan fydd 
wedi oeri.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 30g o eirin gwlanog a 50g 
o gwstard. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Gweinwch y sleisys o ffrwythau fel 
bwyd bys a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys llaeth*

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd
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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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Pîn afal ffres neu dun, mewn sudd, wedi’i ddraenio 400g 800g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 40g 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Os byddwch yn defnyddio pîn afal ffres, dylech dorri’r croen allanol i ffwrdd, ei greiddio a’i dorri’n sleisys.

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: Dim

T

Pwdin 

Pîn afal wedi’i sleisio

Awgrym ar gyfer gweini: Gadewch i’r plant dorri eu sleisys o bîn afal eu hunain.

Babanod 7-12 mis oed 
Gweinwch lai o ffrwythau i fabanod 
10-12 mis oed (30g) a gweinwch 
gyda 50g o iogwrt llaeth cyflawn 
plaen er mwyn cynyddu’r cynnwys 
calsiwm. 

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Gellyg, wedi’u plicio a’u creiddio 400g (2 ellygen fawr) 800g (4 ellygen fawr)

Iogwrt llaeth cyflawn Groegaidd 600g 1.2kg

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 40 o ellyg gyda 60g 
o iogwrt  
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Torrwch y gellyg yn chwarteri, rhowch nhw mewn padell o ddŵr sy’n mudferwi a’u potsio am tua 15 munud.  

2. Tynnwch y gellyg wedi’u potsio a’u rhoi mewn powlen weini. Llwywch y iogwrt Groegaidd drostynt. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

T

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 15 munud 

Gellyg wedi’u potsio 
gyda iogwrt Groegaidd

Pwdin 

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch ffrwythau tymhorol drwy gydol y flwyddyn ac ychwanegwch sbeisys gwahanol fel 
sinamon wrth botsio.  
Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 30g o ellyg a 50g o iogwrt llaeth 
cyflawn plaen. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Eirin, heb y cerrig 400g (10 o eirin canolig) 800g (20 o eirin canolig)

Cwstard (gwelwch isod) 600g 1.2kg

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 100g (40g o eirin, 60g o gwstard)

Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Torrwch yr eirin yn chwarteri, rhowch nhw mewn sosban o ddŵr sy’n mudferwi’n ysgafn a’u potsio am tua 15 munud.  

2. Tynnwch yr eirin wedi’u potsio a’u rhoi mewn powlen weini. Llwywch dros y cwstard i weini. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

T

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 15 munud 

Eirin wedi’u potsio 
gyda chwstard

Pwdin 

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch ffrwythau tymhorol yn ystod y flwyddyn ac ychwanegwch sbeisys fel sinamon.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 30g o eirin a 50g o gwstard. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Gweinwch yr eirin wedi’u coginio’n 
feddal fel bwyd bys a bawd. 

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys llaeth*

Cwstard

Cynhwysion Meintiau (ar gyfer 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Llaeth 500ml 1L

Powdwr cwstard 50g (1 ½ llwy fwrdd orlawn) 100g (3 llwy fwrdd orlawn)

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

Dull

1. Cymysgwch ychydig o’r llaeth a’r holl bowdwr cwstard mewn powlen nes bydd yn llyfn. Cynheswch weddill 
y llaeth mewn sosban nes bydd yn boeth, a’i arllwys dros y powdwr cwstard a chymysgu’n dda. Dychwelwch 
y cymysgedd i’r badell a throi’n barhaus i osgoi lympiau. 

2. Pan fydd y cymysgedd yn dechrau berwi, trowch y gwres i lawr rywfaint ac ychwanegwch y siwgr. Parhewch i droi 
nes bydd y cwstard yn tewhau. 

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 5 munud
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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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Pwdin reis 100g 200g

Caster Siwgr 30g (1 ½ llwy fwrdd) 60g (3 llwy fwrdd)

Llaeth 1L 2L

Bricyll wedi’u sychu 250g 500g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 110g  
(75g o bwdin reis, 25g o ffrwythau) 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Cynheswch y popty i 160°C/325ºF/marc nwy 3 ac irwch ddysgl y gellir ei rhoi yn y popty. 

2. Golchwch y reis mewn rhidyll a’i roi yn y ddysgl gyda’r siwgr. 

3. Rhowch y llaeth mewn padell a’i arllwys dros y reis a siwgr. 

4. Pobwch yn y popty am 1½-2 awr nes bydd y reis yn feddal. Gorchuddiwch y pwdin reis gyda ffoil os bydd yn 
dechrau llosgi. 

5. Torrwch y bricyll a’u hysgeintio dros y pwdin reis. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

T

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 2 awr

Pwdin reis a bricyll

Pwdin 

Awgrym ar gyfer gweini: Gellir eu gweini’n gynnes, neu eu paratoi ymlaen llaw a’u gweini’n oer. Am fersiwn sy’n haws 
ei pharatoi, gellir coginio’r pwdin reis mewn padell ar yr hob yn lle ei bobi yn y popty. 

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
60g o bwdin reis a bricyll, a 20g 
o ddarnau o satswma wedi’u sleisio 
fel bwyd bys a bawd. 
Addasiadau i’r rysáit:  
Paratowch heb siwgr ar gyfer 
babanod dan 12 mis oed. 

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys llaeth, 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Pwdin reis 100g 200g

Caster Siwgr 30g (1 ½ llwy fwrdd) 60g (3 llwy fwrdd)

Llaeth 1L 2L

Eirin gwlanog tun mewn sudd, wedi’u draenio 464g (2 x dun 400g wedi’u draenio) 928g (4 x tun 400g wedi’u draenio)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed:  
115g (75g o bwdin reis, 40g o ffrwythau) 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Cynheswch y popty i 160°C/325ºF/marc nwy 3 ac irwch ddysgl y gellir ei rhoi yn y popty. 

2. Golchwch y reis mewn rhidyll a’i roi yn y ddysgl gyda’r siwgr. 

3. Rhowch y llaeth mewn padell a’i arllwys dros y reis a siwgr. 

4. Pobwch yn y popty am 1½-2 awr nes bydd y reis yn feddal. Gorchuddiwch y pwdin reis gyda ffoil wrth goginio os bydd 
yn dechrau llosgi. 

5. Rhowch yr eirin gwlanog mewn cymysgydd bwyd a’i stwnsio nes bydd yn llyfn. 

6. Gweinwch y pwdin reis gyda rhywfaint o stwnsh eirin gwlanog neu gadewch i’r plant weini eu hunain pan fydd wedi oeri.

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 2 aw

T

Pwdin 

Pwdin reis a stwnsh 
eirin gwlanog

Awgrym ar gyfer gweini: Gellir ei weini’n gynnes, neu ei baratoi ymlaen llaw a’i weini’n oer. Ar gyfer fersiwn sy’n haws 
ei pharatoi, gellir coginio’r pwdin reis mewn padell ar yr hob yn lle ei bobi yn y popty. 

Babanod 7-12 mis oed 
Gweinwch lai o bwdin reis i fabanod 
10-12 mis oed (60g) a gweinwch 
y darnau o eirin gwlanog (25g) fel 
bwyd bys a bawd. 

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys llaeth*



Bwydlenni a ryseitiau 340

*  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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Pwdin reis 100g 200g

Siwgr mân 30g (1 ½ llwy fwrdd) 60g (3 llwy fwrdd)

Llaeth 1L 2L

Rhesins 250g 500g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 100g  
(75g o bwdin reis, 25g o ffrwythau) 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Cynheswch y popty i 160°C/325ºF/marc nwy 3 ac irwch ddysgl y gellir ei rhoi yn y popty. 

2. Golchwch y reis mewn rhidyll a’i roi yn y ddysgl gyda’r siwgr. 

3. Rhowch y llaeth mewn padell a’i arllwys dros y reis a siwgr. 

4. Pobwch yn y popty am 1½-2 awr nes bydd y reis yn feddal. Gorchuddiwch y pwdin reis gyda ffoil os bydd yn 
dechrau llosgi. 

5. Gweinwch gyda rhesins. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 2 awr

T

Pwdin 

Pwdin reis a rhesins

Awgrym ar gyfer gweini: Gellir ei weini’n gynnes, neu ei baratoi ymlaen llaw a’i weini’n oer. Ar gyfer fersiwn sy’n haws 
ei pharatoi, gellir coginio’r pwdin reis mewn padell ar yr hob yn lle ei bobi yn y poptyd. 

Babanod 7-12 mis oed 
Gweinwch lai o bwdin reis i fabanod 
10-12 mis oed (60g, gyda 15g 
o resins wedi’u torri) gyda bricyll 
wedi’u sleisio (tun neu ffres) fel 
bwyd bys a bawd. 

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Satswmas, wedi’u plicio 200g 400g

Grawnwin 200g 400g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 40g 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Gwahanwch y satswmas yn ddarnau a’r grawnwin yn chwarteri. 

2. Cyfunwch i wneud salad ffrwythau neu gweinwch fel platiad o ffrwythau. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

T

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: Dim

Satswmas a grawnwin

Pwdin 

Awgrym ar gyfer gweini: Ychwanegwch ffrwythau wedi’u sychu er mwyn amrywio’r ansawdd.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: Tua 30g. 
Addasiadau i’r rysáit: Ar gyfer 
babanod na allant ymdopi gyda 
sleisys o satswma, gweinwch y 
grawnwin wedi’u sleisio gyda sleisys 
o gaws fel Edam yn lle hynn. 
Serving to infants: Gweinwch 
y sleisys o ffrwythau fel bwyd bys 
a bawd.

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Melon ‘Honeydew’ 100g 200g

Mefus  100g 200g

Satswma 100g 200g

Grawnwin 100g 200g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 40g 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Torrwch y melon yn giwbiau 2cm. 

2. Tynnwch y dail oddi ar y mefus a’u creiddio, gwahanwch y satswma yn ddarnau a thorrwch y grawnwin yn chwarteri. 

3. Rhowch y ffrwythau ar sgiwerau heb fin neu breniau coctel a’u gweini. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: Dim

T

Pwdin 

Cebabs ffrwythau tymhorol 
(gwanwyn/haf)

Awgrym ar gyfer gweini: Gadewch i’r plant dorri’r ffrwythau meddal a bwydo’r sgiwerau eu hunain.

Babanod 7-12 mis oed 
Gweinwch lai o ffrwythau i fabanod 
10-12 mis oed (30g) gyda dip caws 
colfran (20g) er mwyn cynyddu’r 
cynnwys calsiwm. 

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Grawnwin 50g 100g

Satswmas, wedi’u plicio 50g 100g

Afalau, wedi’u creiddio 40g 80g

Gellyg, wedi’u creiddio 100g 200g

Eirin, heb y cerrig 100g 200g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 40g 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Sleisiwch y ffrwythau, gan sicrhau bod y grawnwin a’r satswma wedi’u torri ar eu hyd ac yn chwarteri. 

2. Cyfunwch y ffrwythau gyda’r sudd ffrwythau. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

T

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: Dim

Salad ffrwythau tymhorol 
(hydref/gaeaf)

Pwdin 

Awgrym ar gyfer gweini: Gadewch i’r plant dorri’r ffrwythau meddal eu hunain.

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

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Gweinwch y sleisys o ffrwythau fel 
bwyd bys a bawd.

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Ffrwyth ciwi 80g 160g

Mefus  80g 160g

Mafon  80g 160g

Llus 80g 160g

Melon 80g 160g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 40g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Golchwch a sleisiwch y ffrwythau. 

2. Cyfunwch y ffrwythau a’u llwyo i bowlenni. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: Dim

T

Pwdin 

Salad ffrwythau tymhorol 
(gwanwyn/haf)

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda iogwrt 

Babanod 7-12 mis oed 
Gweinwch lai o ffrwythau i fabanod 
10-12 mis oed (30g) a gweinwch 
gyda iogwrt llaeth cyflawn plaen 
(50g) er mwyn cynyddu’r cynnwys 
calsiwm. 

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Nectarîns, heb y cerrig 400g 800g

Semolina 50g 100g

Llaeth 750ml 1.5L

Siwgr mân 40g (2 lwy fwrdd) 80g (4 llwy fwrdd)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 125g  
(85g o semolina, 40g o ffrwythau) 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Chwarterwch y nectarîns. Rhowch nhw mewn cymysgydd bwyd nes byddant yn llyfn. 

2. Rhowch y semolina a’r llaeth mewn padell fawr a dewch ag ef i’r berw.  

3. Ychwanegwch y siwgr a’i droi i’w gyfuno; trowch y gwres i lawr a’i fudferwi, gan ei droi yn barhaus nes bydd y semolina 
wedi tewhau. 

4. Gweinwch y semolina gyda’r compot nectarîn. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 10 munud

T

Pwdin 

Semolina a chompot 
nectarîn

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch ffrwythau tymhorol gwahanol er mwyn amrywio’r lliw a’r ansawdd.

Babanod 7-12 mis oed 
Gweinwch lai o semolina i fabanod 
10-12 mis oed (50g) a gweinwch 
y nectarîn mewn sleisys fel bwyd 
bys a bawd (30g), yn hytrach na fel 
compot. 

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Mefus ffres, neu aeron cymysg wedi’u rhewi neu gymysgedd 
smwddi 500g 1kg

Iogwrt llaeth cyflawn plaen 600g 1.2L

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

Dull

1. Os byddwch yn defnyddio ffrwythau ffres, stwnsiwch y mefus i’w cymysgu gyda’r iogwrt, rhowch y cyfan mewn 
cynhwysydd a’i rewi nes bydd ei angen arnoch. Pan fydd y cymysgedd yn creu crisialau rhew, cymysgwch y iogwrt. 
Ailadroddwch y broses sawl gwaith nes bydd wedi rhewi’n llwyr. 

2. Os byddwch yn defnyddio ffrwythau wedi’u rhewi, rhowch y ffrwythau wedi’u rhewi a’r iogwrt mewn cymysgydd bwyd 
neu brosesydd bwyd a’i gymysgu nes bydd yn llyfn, yna ei weini ar unwaith, neu ei roi mewn cynhwysydd yn y rhewgell.

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 4 awr

T

Pwdin 

Iogwrt mefus wedi’i rewi

Awgrym ar gyfer gweini: Rhowch y cymysgedd mewn potiau bach ac ychwanegwch ffyn pren i’w gwneud yn lolipops.

Babanod 7-12 mis oed 
Ar gyfer babanod 10-12 mis oed, 
gweinwch y iogwrt plaen (50g) gyda 
mefus fel bwyd bys a bawd, yn lle ei 
wneud yn iogwrt wedi’i rewi. 

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Gellyg, wedi’u plicio a’u creiddio 160g (1 canolig ei faint) 320g (2 ganolig ei faint)

Oren ffres, wedi'i blicio 160g (1 canolig ei faint) 320g (2 ganolig ei faint)

Sudd oren 100ml 200ml

Sinamon mâl 3g (1 llwy de) 6g (2 lwy de)

Iogwrt llaeth cyflawn plaen 600g 1.2kg

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 100g  
(40g o ffrwythau, 60g o iogwrt) 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Creiddiwch y gellyg a thorrwch yr oren yn ddarnau. Torrwch y ffrwythau. 

2. Cynheswch y ffrwythau, y sudd a’r sinamon mewn padell fawr ar wres isel nes bydd y ffrwythau wedi meddalu. 

3. Gweinwch gyda rhywfaint o iogwrt. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

T

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 10 munud

Salad ffrwythau’r 
gaeaf cynnes a iogwrt

Pwdin 

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch ffrwythau wedi’u rhewi pan na fyddant yn eu tymor.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
Tua 30g o salad ffrwythau ynghyd 
â 50g o iogwrt llaeth cyflawn plaen. 
Addasiadau i’r rysáit: Dim. 

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Gadewch y salad ffrwythau i oeri, 
yna gweinwch y sleisys o ffrwythau 
fel bwyd bys a bawd.

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Mwyar duon 400g 800g

Iogwrt llaeth cyflawn plaen 600ml 1.2L

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 100g  
(60g o iogwrt, 40g o ffrwythau) 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Stwnsiwch y mwyar duon a’u cyfuno gyda’r iogwrt. Gweinwch ar unwaith. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

T

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: Dim

Iogwrt a chompot 
mwyar duon

Pwdin 

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch amrywiaeth o ffrwythau tymhorol.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 50g o iogwrt 
a 30g o gompot  
Addasiadau i’r rysáit: Dim.

Gweini i fabanod 10-12 mis oed: 
Gweinwch gyda sleisys o ffrwythau 
fel pîn afal tun fel bwyd bys a bawd.

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Dêts meddal  150g 300g

Afalau, wedi’u plicio a’u creiddio 250g 500g

Iogwrt llaeth cyflawn plaen 600g 1.2kg

Creision ŷd 200g 400g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 120g (40g o ffrwythau, 60g o iogwrt, 20g o greision ŷd) 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Sleisiwch yr afalau a thorrwch a dêts. 

2. Rhowch y ffrwythau mewn sosban gydag ychydig o ddŵr a’u stiwio am tua 5-10 munud.  

3. Stwnsiwch y ffrwythau gyda chymysgydd bwyd. 

4. Llwywch y stwnsh ffrwythau dros y iogwrt ac ysgeintiwch gyda chreision ŷd. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

T

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 10 munud 

Iogwrt gyda stwnsh dêts 
ac afal a chreision ŷd

Pwdin 

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddwch ffrwythau tymhorol drwy gydol y flwyddyn neu rai wedi’u rhewi pan na fyddant 
yn eu tymor.
Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
50g o iogwrt gyda 30g o stwnsh afalau 
a 20g o ddarnau o fandarins fel bwyd 
bys a bawd. 
Addasiadau i’r rysáit:  
ar gyfer babanod, defnyddiwch sleisys 
o ffrwythau fel mandarin tun fel bwyd 
bys a bawd yn lle’r creision ŷd. 

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys haidd (glwten), 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Ffrwythau cymysg wedi’u sychu neu ddêts wedi’u sychu 250g 500g

Iogwrt llaeth cyflawn plaen 600ml 1.2L

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 85g  
(60g o iogwrt, 25g o ffrwythau wedi’u sychu) 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Torrwch y dêts os byddwch yn eu defnyddio a’u cyfuno gyda’r ffrwythau a’r iogwrt a’u gweini ar unwaith. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

T

Pwdin 

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: Dim

Iogwrt a ffrwythau 
wedi’u sychu

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch amrywiaeth o ffrwythau wedi’u sychu.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 50 o iogwrt, 
25g o ddêts wedi’u sychu a’u torri, 
20g o sleisys o afalau. 
Addasiadau i’r rysáit:  
Gweinwch 50g o iogwrt llaeth 
cyflawn gyda 25g o ddêts wedi’u 
torri a 20g o sleisys o afalau fel 
bwyd bys a bawd. 

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys llaeth*


