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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)

Bricyll wedi’u sychu 50g 200g

Rhesins 25g 100g

Cwscws 175g 700g

Dŵr 220ml 880ml

Olew olewydd neu olew llysiau 5ml (1 llwy de) 15ml (1 llwy fwrdd)

Sudd lemon 10ml (1 llwy bwdin) 40ml (1½ llwy fwrdd)

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

Dull

1. Torrwch y bricyll a’r rhesins yn fân. 

2. Paratowch y cwscws gan ddilyn cyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchydd. 

3. Ychwanegwch fricyll a rhesins wedi’u torri’n fân. 

4. Cymysgwch yr olew olewydd a’r sudd lemwn gyda’i gilydd a’i ychwanegu at y cymysgedd cwscws. 

5. Cyfunwch yn dda cyn ei weini. 

TCwscws ffrwythau

Cyfwydydd llawn startsh

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 5 munud  

1–4 blynedd

Awgrym ar gyfer gweini: Gyda koftas. 

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: Tua 40g. 
Addasiadau i’r rysáit:  
Dylech sicrhau bod y ffrwythau 
sych wedi’u torri’n fân wrth weini 
i fabanod.

* 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)

Tatws pob 750g 3kg

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

Dull

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

2. Pobwch y tatws yn y popty am tua 2 awr.

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 2 munud
Amser coginio: 2 awr

TTaten drwy’i chroen

Cyfwydydd llawn startsh 

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda thiwna mayonnaise neu gaws ac india-corn.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 40g.

* 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)

Tatws, wedi’u plicio 450g 1.8kg

Winwnsyn coch, wedi’i blicio 40g (½ bach) 160g (1 canolig ei faint)

Mayonnaise* 25g (1 llwy fwrdd) 100g (4 llwy fwrdd)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 100g 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf
*  Defnyddiwch mayonnaise siop (yn hytrach na mayonnaise 

cartref) ar gyfer y rysáit hon, oherwydd bydd y wyau wedi’u 
pasteureiddio.

Dull

1. Golchwch a deisiwch y tatws a’r winwns. 

2. Berwch y tatws mewn dŵr heb halen ynddo nes byddant yn feddal (tua 20 munud). 

3. Draeniwch y tatws a gadewch iddynt oeri. 

4. Pan fyddant wedi oeri, cyfunwch y tatws, winwns a mayonnaise a’i weini. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

TSalad tatws newydd

Cyfwydydd llawn startsh 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 25 munud

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda quiche di-grwst neu frittata.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 40g.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys wy, 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)

Bara pitta gwenith cyflawn 175g (5 mini or 2 ½ bach) 700g (20 mini or 10 bach) 

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 35g 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Cynheswch y bara pitta gan ddilyn cyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchydd a’u sleisio’n fysedd. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

TBysedd bara pitta

Cyfwydydd llawn startsh 

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: Dim

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda’r tsili ffa cymysg.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 20g.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys 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)

Bara gwyn, tafelli neu roliau 125g 500g

Sbred olew llysiau 20g 80g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 25g 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Tostiwch y bara. Taenwch y sbred yn denau ar bob tafell o dost a’i dorri yn ei hanner. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

TTost gwyn a sbred olew llysiau

Cyfwydydd llawn startsh 

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: Dim

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda pâté sardîns neu hwmws.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 20g.

* 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. 

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

Bara gwenith cyflawn, tafelli neu roliau 125g 500g

Sbred olew llysiau 20g 80g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 25g 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Taenwch y sbred yn denau ar y bara a thorrwch bob darn yn ei hanner. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

TBara gwenith cyflawn a sbred olew llysiau

Cyfwydydd llawn startsh 

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: Dim

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda chawl.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 20g.

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


