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Ffrwythau a Llysiau 

Enghreifftiau o feintiau dognau cyfartalog ar gyfer plant 1–4 oed 

1–2 llwy fwrdd o lysiau wedi’u coginio 
fel moron a phys (40g) Brocoli (40g) Swêds (40g)

4–6 ffon llysiau amrwd (40g) fel seleri 
neu foron Ciwcymbr wedi’i sleisio (40g) Betys (40g)

½ darn mawr o ffrwyth fel hanner afal 
neu hanner gellygen Aeron cymysg (40g) 1–2 llwy fwrdd o ffrwythau tun  

mewn sudd naturiol

1–2 llwy ffwrdd o ffrwythau wedi’u stiwio Melon dŵr (40g) Hanner banana wedi’i sleisio 

Pam mae’r grŵp bwyd hwn yn bwysig? Mae ffrwythau a llysiau yn ffynhonnell bwysig 
o fitaminau A ac C, mwynau fel sinc a haearn a ffeibr deietegol.  

Safonau Bwyd a Maeth

• Dylech anelu at sicrhau bod pob bwydlen 
diwrnod llawn ar gyfer lleoliadau gofal plant 
yn cynnig ‘5 y dydd’ yn cynnwys amrywiaeth 
o lysiau, saladau a ffrwythau. 

• Dylech eu cynnwys gyda brecwast, prif brydau 
ac fel byrbrydau. 

• Dim ond gyda phrydau y dylid cynnig ffrwythau. 

• Dylech osgoi sudd ffrwythau, a diodydd sudd.

• Darparwch feintiau dognau cywir ar gyfer pob 
grŵp oedran.



Pam mae’r grŵp bwyd hwn yn bwysig? Mae bwydydd llawn starts yn rhoi egni, 
carbohydradau, ffeibr a fitamin B.

Safonau Bwyd a Maeth

• Darparwch ddogn o fwydydd o’r grŵp hwn 
ym mhob pryd. 

• Darparwch fel rhan o fyrbrydau o leiaf unwaith 
y dydd.

• Darparwch amrywiaeth bob dydd. 

• Darparwch fara a chynhyrchion bara sy’n 
cynnwys llai o halen.

• Darparwch rawnfwydydd brecwast sy’n cynnwys 
llai o siwgr.

• Darparwch feintiau dognau cywir. 

• Ni ddylech weini sglodion/talpiau tatws/
cynhyrchion tatws, prydau tro-ffrio a reis wy 
wedi’i ffrio cartref neu wedi’u rhewi fwy na 
dwywaith yr wythnos (un cinio ac un te). 

• Os byddwch yn prynu cynhyrchion parod, 
defnyddiwch rai â llai o halen a braster.

Tatws, bara, reis, pasta a charbohydradau eraill llawn starts 

Enghreifftiau o feintiau dognau

Bara

Tost gwenith cyflawn 25g Bara pitta ½ bara pitta 30g Cacennau reis 1 gacen reis 10g

Tatws
Tatws newydd wedi’u sleisio 80g Tatws melys wedi’u stwnshio 80g Taten drwy’i chroen 80g

Pasta a nwdls, reis a graen

Spaghetti gwyn 80g Couscous 80g Reis brown 80g

Grawnfwydydd brecwast

15g o byffion gwenith a 100ml o laeth 12g o geirch uwd gyda 100ml o laeth 20g o fisg gwenith a 100ml o laeth 



Ffa, codlysiau, pysgod, wyau, cig a phroteinau eraill

Enghreifftiau o feintiau dognau

Cig a dofednod

Cyw iâr wedi’i sleisio 45g Ciwbiau o borc 40g Briwgig cig eidion 50g

Pysgod

Tiwna tun 40g Sardîns 50g Pysgod gwyn 40g

Wyau a chodlysiau

Wyau wedi’u berwi 50g Ffa Ffrengig 40g Ffa pob 55 g

Pam mae’r grŵp bwyd hwn yn bwysig? Mae bwydydd o’r Grŵp hwn yn darparu protein, 
haearn a sinc. Mae pysgod olewog yn darparu brasterau omega 3, Fitamin A a Fitamin D

Safonau Bwyd a Maeth

• Darparwch un dogn o ffa, codlysiau, pysgod, 
wyau, cig neu broteinau eraill i ginio ac i de.

• Darparwch fel rhan o fyrbrydau unwaith neu 
ddwywaith yr wythnos. 

• Darparwch amrywiaeth drwy’r wythnos.

• Rhowch o leiaf un cinio ac un te ar gyfer pob 
plentyn bob wythnos gan ddefnyddio codlysiau 
neu gynhyrchion cig amgen.

• Dylech geisio gweini pysgod olewog unwaith 
yr wythnos.

• Gweinwch feintiau dognau cywir. 

• Ni ddylid gweini cynhyrchion cig a physgod 
wedi’u prosesu o ansawdd da fwy na dwywaith 
yr wythnos. 

• Gweinwch 2–3 dogn o ffa, codlysiau, wyau, 
neu gynhyrchion cig amgen i lysieuwyr yn ystod 
y dydd.



Cynhyrchion llaeth a dewisiadau amgen 

Enghreifftiau o feintiau dognau
Llaeth 110-150ml o laeth braster llawn Caws wedi’i gratio 15g Triongl caws 18g

Caws colfran 30g Iogwrt Groegaidd plaen 60g Iogwrt plaen (braster llawn) 60g 

Pam mae’r grŵp bwyd hwn yn bwysig? Mae bwydydd o’r grŵp hwn yn ffynhonnell dda 
o egni, protein, calsiwm a Fitamin A.

Safonau Bwyd a Maeth

• Rhowch 3 dogn o gynhyrchion llaeth 
a chynhyrchion llaeth amgen bob dydd, 
yn cynnwys y rhai a roddir gartref.

• Gallwch gynnig un dogn fel byrbryd.


