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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: 15 munud
Amser coginio: 35 munud   

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

Afalau (coginio neu becyn afal solet) 200g 400g

Riwbob tun, wedi’i ddraenio 200g 400g

Siwgr mân 20g (1 lwy fwrdd) 40g (2 lwy fwrdd)

Sbred olew llysiau 50g 100g

Blawd plaen 80g (4 lwy fwrdd) 160g (8 lwy fwrdd)

Blawd gwenith cyflawn 30g (1 ½ lwy fwrdd) 60g (3 lwy fwrdd)

Siwgr brown tywyll 50g (2 ½ lwy fwrdd) 100g (5 lwy fwrdd)

Ceirch wedi’u rholio 20g 40g

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

Dull

1. Cynheswch y popty i 190°C/375°F/marc nwy 5.  

2. Torrwch yr afalau yn sleisys 2cm a’r riwbob yn ffyn 4cm o hyd a’u gosod ar waelod dysgl y gellir ei rhoi yn y popty. 
Ysgeintiwch y siwgr mân drostynt. 

3. Paratowch y cymysgedd crymbl: rhwbiwch y sbred olew llysiau yn ysgafn yn y blawd a siwgr brown, 
yna ychwanegwch y ceirch. 

4. Ysgeintiwch y cymysgedd dros y ffrwythau a’i lefelu, gan sicrhau bod yr holl ffrwythau wedi’u gorchuddio. 

5. Pobwch yn y popty am 35 munud. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Pwdin 

LCrymbl afal a riwbob

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda chwstard.

Babanod 10-12 mis oed 
Dylech osgoi rhoi cacennau a 
bisgedi i fabanod dan 12 mis 
oed. Yn hytrach, rhowch bwdinau 
ffrwythau a chynhyrchion llaeth 
iddynt, fel ffrwythau gyda iogwrt 
plaen, semolina neu bwdin reis. 
Ar gyfer babanod 10-12 mis oed, 
gweinwch 30g o afal a riwbob 
wedi’u stiwio gyda 50g o gwstard.

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

Afalau, wedi’u creiddio 400g (4 ganolig ei faint) 1.2kg (12 ganolig ei faint)

Siwgr brown meddal 30g (1½ lwy fwrdd) 60g (3 lwy fwrdd)

Syltanas 50g (1½ lwy fwrdd) 100g (3 lwy fwrdd)

Dŵr tap 20ml 40ml

Sinamon mâl 6g (2 llwy de) 12g (4 llwy de)

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

Dull

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

2. Torrwch yr afalau yn segmentau a’u rhoi mewn dysgl y gellir ei rhoi yn y popty.  

3. Ysgeintiwch gyda’r syltanas, siwgr, sinamon a dŵr.  

4. Pobwch yn y popty am 10-15 munud nes bydd yr afalau wedi meddalu. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Pwdin 

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 20 munud

LAfal pob gyda sinamon

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch afalau lliwiau gwahanol. 

Babanod 10-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 30g 
Addasiadau i’r rysáit:  
Paratowch heb siwgr ar gyfer 
babanod dan 12 mis oed, 
a gweinwch gyda 50g o iogwrt 
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)

Pwdin reis 100g 200g

Siwgr mân 30g (1½ lwy fwrdd) 60g (3 lwy fwrdd)

Llaeth 1L 2L

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

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

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 110g 
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. Rhowch ffoil drosto os bydd y pwdin yn dechrau llosgi.  

5. Yn y cyfamser, rhowch y bananas yn eu crwyn ar hambwrdd pobi a’u pobi yn y popty am 30 munud. 

6. Ar ôl 30 munud, tynnwch y bananas o’r popty, llwywch gnawd y bananas o’r crwyn. Rhowch gnawd y bananas 
a’r sinamon mewn cymysgydd bwyd i greu stwnsh llyfn. Cyfunwch â’r pwdin reis neu ei weini ar wahân. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Pwdin 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 2 awr

LPwdin reis banana a sinamon

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 10-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 60g 
Addasiadau i’r rysáit:  
Paratowch heb siwgr ar gyfer 
babanod dan 12 mis oed, 
a gweinwch gyda ffrwythau fel 
sleisys o ellyg 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)

Banana, heb y croen 110g (1 ganolig ei faint) 220g (2 ganolig ei faint)

Llaeth hanner sgim  65ml 125ml

Olew llysiau 30ml (2 lwy fwrdd) 60ml (4 lwy fwrdd)

Wy 50g (1) 100g (2)

Siwgr brown 50g 100g

Blawd codi 65g 125g

Blawd gwenith cyflawn 25g (1 lwy fwrdd) 50g (2 lwy fwrdd)

Blawd codi 2.5g (½ llwy de) 5g (1 llwy de)

Sbeis cymysg 2.5g (½ llwy de) 5g (1 llwy de)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 30g 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Cynheswch y popty i 180°C/350°F/marc nwy 4. Leiniwch dun cacennau bach neu fyffin gyda’r nifer priodol o gasys 
cacennau bach/myffins bach.

2. Stwnsiwch y fanana.  

3. Mewn powlen fawr, curwch y llaeth, olew, wy a siwgr gyda’i gilydd. Yna ychwanegwch y stwnsh banana. 

4. Mewn powlen ar wahân, cymysgwch y blodiau, powdwr codi a sbeis cymysg. 

5. Gwnewch ffynnon yng nghanol y cynhwysion sych ac ychwanegwch yr hylif yn raddol, gan gymysgu nes bydd 
popeth wedi cyfuno. 

6. Llwywch y cymysgedd i mewn i’r casys papur a phobi am 20 munud, nes byddant yn frown euraidd, ac yn ailgodi 
ar ôl cael eu pwyso’n ysgafn. Trosglwyddwch i rac wifren i oeri. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 15 munud
Amser coginio: 20 munud

Pwdin 

LByns banana

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch amrywiaeth o ffrwythau tymhorol yn lle banana.

Babanod 10-12 mis oed 
Dylech osgoi rhoi cacennau a 
bisgedi i fabanod dan 12 mis 
oed. Yn hytrach, rhowch bwdinau 
ffrwythau a chynhyrchion llaeth 
iddynt, fel ffrwythau gyda iogwrt 
plaen, semolina neu bwdin reis.

Rhowch gynnig ar ddefnyddio bysedd 
banana (30g) wedi’u gweini fel bwyd 
bys a bawd yn lle’r byns banana.

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



Bwydlenni a ryseitiau 228

*  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, heb y croen 240g (2 fawr) 480g (4 mawr) 

Wy 200g (4 wy) 400g (8 wy)

Olew llysiau 30ml (2 lwy fwrdd) 60ml (2 lwy fwrdd)

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

Dull

1. Stwnsiwch y banana mewn powlen gyda fforc. Cyfunwch gyda’r wyau a churo’n dda. 

2. Cynheswch yr olew mewn padell ffrïo fawr dros wres isel i ganolig. Arllwyswch ychydig o’r cymysgedd i mewn 
i’r badell i wneud crempog fach – dim mwy na 10-12cm. 

3. Coginiwch y grempog nes bydd yn byrlymu (1-2 funud), yna dylech ei throi â sbatwla a pharhau i’w choginio 
nes bydd yn euraidd ar bob ochr (30 eiliad-1 munud). 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Pwdin 

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 8-10 munud

LCrempog banana

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gydag eirin neu aeron cymysg wedi’u rhewi. 

Babanod 10-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 40g 
Gweinwch gyda dip/topin iogwrt 
plaen plaen ar gyfer babanod  
10-12 mis oed i gynyddu’r  
cynnwys calsiwm. 

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys wy*
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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)

Wyau 100g (2 wy) 200g (4 wy)

Sbred olew llysiau 80g 160g

Siwgr mân 80g 160g

Blawd codi 80g 160g

Llus 80g 160g

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

Dull

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

2. Chwisgiwch y wyau, sbred a siwgr ynghyd. Leiniwch dun cacennau bach neu fyffin gyda’r nifer priodol o gasys 
cacennau bach/myffins bach. 

3. Rhidyllwch y blawd i mewn i’r cymysgedd a’i blygu nes bydd y cymysgedd yn llyfn a golau. 

4. Plygwch y llus i mewn yn ysgafn. 

5. Llwywch y cymysgedd i mewn i’r casys papur. 

6. Pobwch am 20 munud, nes byddant yn frown euraidd, ac yn ailgodi ar ôl pwyso’n ysgafn arnynt. 
Trosglwyddwch i rac wifren i oeri. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 15 munud
Amser coginio: 20 munud

Pwdin 

LCacennau sbwng llus 

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch yn gynnes gyda chwstard neu’n oer gyda iogwrt.

Babanod 10-12 mis oed 
Dylech osgoi rhoi cacennau a 
bisgedi i fabanod dan 12 mis 
oed. Yn hytrach, rhowch bwdinau 
ffrwythau a chynhyrchion llaeth 
iddynt, fel ffrwythau gyda iogwrt 
plaen, semolina neu bwdin reis. 

Rhowch gynnig ar ddefnyddio 
pwdin ffrwythau neu gynhyrchion 
llaeth yn lle’r cacennau sbwng llus, 
er enghraifft iogwrt plaen llaeth 
cyflawn (50g) gyda llus cyfan neu 
wedi’u stwnsio (25g).

* 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. 1–4 blynedd

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

Courgette 100g 200g

Croen leim 1 leim 2 leim

Blawd plaen 90g 180g

Blawd codi 2.5g (½ llwy de) 5g (1 llwy de)

Powdwr coco 20g 40g

Soda pobi 5g (1 llwy de) 10g (2 llwy de)

Siwgr mân 60g 120g

Wy 50g (1 ganolig ei faint) 100g (2 ganolig ei faint)

Olew llysiau 85ml 170ml

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 40g 
Rysáit ychwanegol: rhowch gynnig arni yn lle cacennau moron bach 

Dull

1. Cynheswch y popty i 180°C/350°F/marc nwy 4. Irwch a leiniwch dun. 

2. Gratiwch y leim a’r courgette. 

3. Rhidyllwch y blawd, powdwr codi, powdwr coco, soda pobi ac ychwanegwch y siwgr. 

4. Curwch yr wy gyda’r olew llysiau. 

5. Cymysgwch yr wy a’r olew i mewn i’r cynhwysion sych ac ychwanegwch y courgette a leim wedi’u gratio gan 
droi i’w cyfuno. 

6. Arllwyswch y cymysgedd cacen i mewn i’r tun a’i bobi am 25-30 munud. 

Pwdin 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 25 munud

LCacen courgette a leim

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch fel darnau o gacen fawr, neu fel myffins unigol. 

Babanod 10-12 mis oed 
Dylech osgoi rhoi cacennau a 
bisgedi i fabanod dan 12 mis 
oed. Yn hytrach, rhowch bwdinau 
ffrwythau a chynhyrchion llaeth 
iddynt, fel ffrwythau gyda iogwrt 
plaen, semolina neu bwdin reis.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys wy, 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)

Caws mascarpone 150g 300g

Iogwrt llaeth cyflawn plaen 300g 600g

Bricyll tun, mewn sudd, wedi’u draenio
512g  
(2 x dun 400g wedi’u draenio)

1.2kg  
(4 x dun 400g wedi’u draenio)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 95g 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Curwch y mascarpone a’r iogwrt ynghyd.  

2. Draeniwch y bricyll a’u stwnsio.

3. Ychwanegwch y stwnsh bricyll i mewn i’r cymysgedd hufennog a’i droi. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: Dim

Pwdin 

LPwdin bricyll hufennog

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch amrywiaeth o ffrwythau tun mewn sudd.

Babanod 10-12 mis oed 
Cadwch rywfaint o’r bricyll i’w 
weini fel bwyd bys a bawd ar gyfer 
babanod, a gweinwch ddogn llai o’r 
pwdin bricyll, gyda sleisys o fricyll 
wedi’u sychu. 

* 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)

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. 

Pwdin 

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 5 munud

LCwstard

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda phwdin Efa neu grymbl.

Babanod 10-12 mis oed 
Gweinwch ddogn llai i fabanod  
10-12 mis oed (tua 50g).

* 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)

Afalau coginio, wedi’u plicio a’u creiddio 400g 800g

Siwgr mân 80g 150g

Sbred olew llysiau 80g 150g

Wy 80g (2 fach) 150g (3 ganolig ei faint)

Blawd codi 80g 150g

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

Dull

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

2. Sleisiwch yr afalau a’u gosod ar waelod dysgl bobi wedi’i hiro. Pobwch yn y popty am 10 munud. 

3. Yn y cyfamser, curwch y siwgr a’r sbred nes bydd yn ysgafn. 

4. Curwch y wyau a’u hychwanegu’n raddol at y cymysgedd sbred olew llysiau gan droi i’w gyfuno. 

5. Plygwch y blawd i mewn i’r cymysgedd. 

6. Taenwch y cymysgedd sbwng ar ben yr afalau a phobwch am 25 munud, neu nes bydd y sbwng yn frown euraidd 
ac yn ailgodi ar ôl cael ei bwyso’n ysgafn, a’r afalau’n feddal wrth gael eu profi gyda chyllell finiog. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Pwdin 

Amser paratoi: 20 munud
Amser coginio: 25 munud

LPwdin Efa

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda chwstard.

Babanod 10-12 mis oed 
Yn lle pwdin Efa, gweinwch 30g 
o afalau wedi’u stiwio ar gyfer 
babanod 10-12 mis oed. Cadwch 
rywfaint o’r sleisys o afal wedi’u 
coginio’n ysgafn i’w gweini fel bwyd  
bys a bawd.

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Ciwbiau o jeli mafon* 90g 180g

Dŵr berw 190ml 380ml

Dŵr oer 190ml 380ml

Llus neu fafon 400g 800g

Hufen iâ a wnaed o gynnyrch llaeth 150g 600g
 
*  fel arfer, mae ciwbiau o jeli yn cynnwys gelatin porc, ond gallwch ddewis ciwbiau o jeli llysieuol os byddwch yn gweini 

ar gyfer plant sy’n llysieuwyr, neu blant nad ydynt yn bwyta porc.

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

Dull

1. Gwnewch y jeli gan ddilyn cyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchydd.  

2. Arllwyswch y jeli dros y llus neu fafon. Rhowch orchudd drosto a’i roi yn yr oergell i galedu. 

3. Gweinwch gyda llwyaid o hufen iâ.

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 2 awr mewn potiau bach neu dros nos ar gyfer powlen fawr 

Pwdin 

LFfrwyth, jeli a hufen iâ

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch ffrwythau tymhorol gwahanol drwy gydol y flwyddyn.

Babanod 10-12 mis oed 
Defnyddiwch bwdin ffrwythau neu 
gynhyrchion llaeth ar gyfer babanod 
10-12 mis oed yn lle’r jeli – rhowch 
gynnig ar ffyn caws fel Edam (10g) 
gyda grawnwin wedi’u sleisio (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)

Blawd gwenith cyflawn 65g 130g

Ceirch 20g 40g

Sbred olew llysiau 20g 40g

Siwgr brown meddal 20g 40g

Ffrwythau cymysg tun, mewn sudd, wedi’u draenio 
260g  
(1 x tun 400g, wedi’i ddraenio) 

520g  
2 x tun 400g, wedi’i ddraenio) 

Cwstard 335g 670g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 70g
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Cynheswch y popty i 190°C/170°C ffan neu farc nwy 5. Leiniwch yr hambwrdd pobi gyda phapur pobi neu 
bapur gwrthsaim. 

2. Rhowch y blawd a’r ceirch mewn powlen fawr, ychwanegwch y sbred a’i rwbio i mewn gan ddefnyddio blaenau 
eich bysedd. 

3. Ychwanegwch y siwgr a throi i’w gyfuno. 

4. Arllwyswch allan ar hambwrdd pobi a’i ledaenu’n haen gyfartal, a’i goginio am 10-15 munud. Yna, gadewch iddo oeri. 

5. Haenwch y ffrwythau a’r cwstard bob yn ail hyd nes bydd gennych 4 haen gyfartal. Gadewch iddo oeri yn yr oergell. 

6. Ysgeintiwch y topin crymbl dros yr haenau o ffrwythau a chwstard. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Pwdin 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 20 munud

LHufen iâ crymbl ceirch a ffrwythau

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

Babanod 10-12 mis oed 
Maint dogn arferol: Tua 30g 
o ffrwythau a 50g o gwstard.  
Addasiadau i’r rysáit: Ar gyfer 
babanod dan 12 mis oed, gweinwch 
y ffrwythau cymysg wedi’u draenio 
gyda chwstard.

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

Sbred olew llysiau 30g 60g

Siwgr mân 50g 100g

Surop melyn 25g 100g

Wy 25g (½) 50g (1 wy)

Llaeth hanner sgim  100ml 200ml

Blawd codi 115g 230g

Soda pobi 1.5g (½ llwy de) 3g (1 llwy de)

Sinsir mâl 3g (1 llwy de) 6g (2 llwy de)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 35g 
Rysáit ychwanegol: rhowch gynnig arni yn lle cacennau moron bach 

Dull

1. Cynheswch y popty i 150°C/300°F/marc nwy 2. Irwch a leiniwch dun pobi.  

2. Toddwch y sbred, siwgr a surop yn ysgafn. 

3. Curwch yr wy i mewn i’r llaeth. 

4. Rhidyllwch y cynhwysion sych a’u hychwanegu at y cymysgedd surop. 

5. Ychwanegwch y cymysgedd wy a llaeth a’i gymysgu. 

 6. Pobwch am 20 munud neu nes bydd wedi coginio. 

Pwdin 

Amser paratoi: 15 munud
Amser coginio: 20 munud

LCacen sinsir

Awgrym ar gyfer gweini: Gyda chwstard neu sleisys o ffrwythau. 

Babanod 10-12 mis oed 
Dylech osgoi rhoi cacennau a 
bisgedi i fabanod dan 12 mis 
oed. Yn hytrach, rhowch bwdinau 
ffrwythau a chynhyrchion llaeth 
iddynt, fel ffrwythau gyda iogwrt, 
semolina neu bwdin reis.

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Mafon ffres neu wedi’u rhewi 400g 800g

Iogwrt llaeth cyflawn Groegaidd 600g 1.2kg

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

Dull

1. Stwnsiwch y mafon nes byddant yn llyfn. Cyfunwch gyda iogwrt Groegaidd a’i weini ar unwaith neu gallwch 
eu gweini ar wahân os byddai’n well gan y plant weini eu hunain. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: Dim

Pwdin 

LIogwrt Groegaidd a stwnsh mafon

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch amrywiaeth o ffrwythau ffres neu wedi’u rhewi.

Babanod 10-12 mis oed 
Gweinwch ddogn llai i fabanod  
10-12 mis oed (tua 50g o iogwrt 
plaen a 25g o ffrwythau).

* 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)

Sbred olew llysiau 90g 150g

Siwgr mân 90g 150g

Wy 90g (2 fach)  150g (3)

Blawd codi 90g 150g

Blawd codi 1.5g (½ llwy de) 3g (1 llwy de)

Polenta 15g 30g

Sudd lemon 15ml (1 lwy fwrdd) 30ml (2 lwy fwrdd)

Sudd oren 30ml (2 lwy fwrdd) 60ml (4 lwy fwrdd)

Darnau o oren 250g 500g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 60g (35g o gacen, 25g o ffrwythau) 
Rysáit ychwanegol: rhowch gynnig arni yn lle teisen frau a darnau o satswma 

Dull

1. Cynheswch y popty i 160°C/320°F/marc nwy 3. 

2. Irwch a leiniwch dun cacen.  

3. Corddwch y sbred a’r siwgr gyda’i gilydd yn hufen nes bydd yn ysgafn.  

4. Ychwanegwch y wyau un ar y tro a’u cymysgu’n dda.  

5. Pan fydd wedi’i gyfuno, ychwanegwch weddill y cynhwysion a’u cyfuno’n dda.  

6. Trosglwyddwch y cymysgedd i’r tun cacen a phobwch yn y popty am 20-25 munud neu nes bydd y gacen wedi 
coginio drwodd. 

7. Gweinwch gyda sleisys o oren.

Pwdin 

Amser paratoi: 15 munud
Amser coginio: 25 munud

LCacen polenta lemon ac oren gyda 
darnau o oren

Awgrym ar gyfer gweini: Gyda sleisys o oren. 

Babanod 10-12 mis oed 
Dylech osgoi rhoi cacennau a 
bisgedi i fabanod dan 12 mis 
oed. Yn hytrach, rhowch bwdinau 
ffrwythau a chynhyrchion llaeth 
iddynt, fel ffrwythau gyda iogwrt 
plaen, semolina neu bwdin reis.

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Lemon ½ lemon (croen yn unig) 1 lemon (croen yn unig)

Wy 80g (2 fach) 160g (4 fach) 

Sbred olew llysiau 80g (4 lwy fwrdd) 160g (8 lwy fwrdd)

Siwgr mân 80g (4 lwy fwrdd) 160g (8 lwy fwrdd)

Blawd codi 80g (4 lwy fwrdd) 160g (8 lwy fwrdd)

Syltanas 40g (1 heaped lwy fwrdd) 80g (2 heaped lwy fwrdd)

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

Dull

1. Cynheswch y popty i 180°C/350°F/marc nwy 4. Irwch a leiniwch dun cacen o faint priodol.  

2. Gratiwch groen y lemon. Curwch y wyau. 

3. Corddwch y sbred a’r siwgr gyda’i gilydd yn hufen. 

4. Ychwanegwch y wyau a churwch i mewn i’r cymysgedd sbred a siwgr.

5. Rhidyllwch y blawd i mewn, ac ychwanegwch y croen lemon a syltanas. Plygwch i mewn i’r cymysgedd nes bydd 
wedi cyfuno a’i arllwys i mewn i’r tun sydd wedi’i baratoi.  

6. Pobwch am 20-25 munud neu nes bydd y gacen yn frown euraidd, ac yn ailgodi ar ôl pwyso’n ysgafn arni. 

7. Oerwch ar rac wifren a gweinwch. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 15 munud
Amser coginio: 25 munud

Pwdin 

LCacen lemon a syltana

Awgrym ar gyfer gweini: Arllwyswch sudd lemon yn ysgafn dros o gacen pan fydd yn gynnes cyn ei gweini.

Babanod 10-12 mis oed 
Maint dogn arferol: Dylech osgoi 
rhoi cacennau a bisgedi i fabanod 
dan 12 mis oed. Yn hytrach, rhowch 
bwdinau ffrwythau a chynhyrchion 
llaeth iddynt, fel ffrwythau gyda iogwrt 
plaen, semolina neu bwdin reis.

Rhowch gynnig ar iogwrt plaen llaeth 
cyflawn (50g) gyda rhesins (10g) a 
sleisys o eirin gwlanog tun (25g).

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Ciwbiau o jeli oren 90g 180g

Dŵr berw 190ml 380ml

Dŵr oer 190ml 380ml

Mandarins tun, mewn sudd, wedi’u draenio 
350g  
(2 x dun 298g wedi’u draenio)

700g  
(4 x dun 298g wedi’u draenio)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 70g 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Gwnewch y jeli gan ddilyn cyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchydd.  

2. Arllwyswch dros y mandarins. Rhowch orchudd drosto a’i roi yn yr oergell i galedu. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Pwdin 

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 2 awr in small pots or overnight for a large bowl

LJeli mandarin

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch ffrwythau tymhorol drwy gydol y flwyddyn.

Babanod 10-12 mis oed 
Maint dogn arferol:  
30g o fandarins tun . 
Addasiadau i’r rysáit: Oherwydd 
y gall jeli ffrwythau fod yn ansawdd 
anodd i rai babanod ymdopi ag ef, 
defnyddiwch fandarins tun plaen 
yn lle’r jeli ffrwythau.

* 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. 1–4 blynedd

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

Mango ffres neu dun, mewn sudd, wedi’i ddraenio 150g 300g

Gellyg, wedi’u plicio a’u creiddio 150g (1 ganolig ei faint) 300g (2 ganolig ei faint)

Dŵr 30ml (2 lwy fwrdd) 60ml (4 lwy fwrdd)

Blawd plaen 160g 320g

Blawd codi 1.5g (½ llwy de) 3g (1 llwy de)

Sbeis cymysg mâl 1.5g (½ llwy de) 3g (1 llwy de)

Sbred olew llysiau 75g 150g

Siwgr brown golau meddal 20g 40g

Llaeth hanner sgim 65ml 140ml

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 60g 
Rysáit ychwanegol: rhowch gynnig arni yn lle crymbl afal a riwbob 

Dull

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

2. Sleisiwch y mango a’r gellyg. Rhowch mewn padell dros wres canolig a’i stiwio’n ysgafn gyda’r dŵr am 5 munud. 
Rhowch y cymysgedd mewn dysgl y gellir ei rhoi yn y popty.  

3. I wneud y cobler, rhidyllwch y blawd, powdwr codi a sbeis cymysg i mewn i fowlen. 

4. Rhwbiwch y sbred nes bydd yr ansawdd fel briwsion bara. 

5. Ychwanegwch y siwgr a’r llaeth (gan gadw rhywfaint i frwsio’r crwst) a chymysgwch i wneud toes meddal. 

6. Llwywch y cymysgedd ar y ffrwythau a brwsiwch gyda gweddill y llaeth.  

7. Pobwch am 30–35 munud neu nes bydd yn frown euraidd. 

Pwdin 

Amser paratoi: 20 munud
Amser coginio: 35 munud

LCobler mango a gellyg

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda chwstard.

Babanod 10-12 mis oed 
Dylech osgoi rhoi cacennau a 
bisgedi i fabanod dan 12 mis 
oed. Yn hytrach, rhowch bwdinau 
ffrwythau a chynhyrchion llaeth 
iddynt, fel ffrwythau gyda iogwrt 
plaen, semolina neu bwdin reis – 
rhowch gynnig ar fangos a gellyg 
wedi’u stiwio gyda chwstard neu 
iogwrt. 

* 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)

Moron, wedi’u plicio 60g (2 fach) 120g (4 fach) 

Blawd codi 115g 230g

Siwgr brown meddal 35g 70g

Sinamon 1.5g (½ llwy de) 3g (1 llwy de)

Rhesins 40g 80g

Wy 40g (1 fach) 80g (2 fach) 

Olew llysiau 70ml 140ml

Sudd oren neu laeth 25ml 50ml

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

Dull

1. Cynheswch y popty i 150°C/300°F/marc nwy 2 Leiniwch dun cacennau bach neu fyffin gyda chasys cacennau 
bach/myffins bach. 

2. Gratiwch y moron. 

3. Mewn powlen fawr, cymysgwch y blawd, siwgr, sinamon, moron wedi’u gratio a rhesins. 

4. Gwnewch dwll yng nghanol y cymysgedd ac ychwanegwch yr wy a’r olew. Cymysgwch y cyfan yn dda. 
Ychwanegwch y sudd oren neu’r llaeth a throi i’w gyfuno. 

5. Llwywch y cymysgedd i mewn i’r cesys papur. 

6. Pobwch yn y popty am 20-25 munud. 

7. Tynnwch nhw o’r hambwrdd a gadael iddynt oeri. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Pwdin 

Amser paratoi: 20 munud
Amser coginio: 25 munud 

LCacennau moron bach

Awgrym ar gyfer gweini: Ychwanegwch nytmeg i gael blas mwy sbeislyd.

Babanod 10-12 mis oed 
Maint dogn arferol: Dylech osgoi 
rhoi cacennau a bisgedi i fabanod 
dan 12 mis oed. Yn hytrach, rhowch 
bwdinau ffrwythau a chynhyrchion 
llaeth iddynt, fel ffrwythau gyda 
iogwrt plaen, semolina neu 
bwdin reis.  

Ar gyfer babanod, rhowch gynnig ar 
weini ffyn banana yn lle’r cacennau. 

* 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. 1–4 blynedd

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

Orenau, wedi’u plicio 150g (1 ganolig ei faint) 300g (2 ganolig ei faint)

Grawnffrwyth, wedi’i blicio 150g (½ ganolig ei faint) 300g (1 ganolig ei faint)

Pomgranad 70g 140g

Sudd oren 30ml (2 lwy fwrdd) 60ml (4 lwy fwrdd)

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

Dull

1. Torrwch yr orennau yn ddarnau a’u sleisio ar eu hyd. 

2. Torrwch y grawnffrwyth.  

3. Tynnwch yr hadau o’r pomgranad.  

4. Cyfunwch yr holl ffrwythau a’r sudd ffrwythau. 

Pwdin 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: Dim

LSalad ffrwythau Morocaidd

Awgrym ar gyfer gweini: Rhowch gynnig ar gyfuniadau gwahanol o ffrwythau. 

Babanod 10-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 30g 
Addasiadau i’r rysáit: Sleisiwch 
y ffrwythau yn fysedd er mwyn ei 
gwneud yn haws i fabanod 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. 1–4 blynedd

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

Moron, wedi’u plicio 75g (1 ganolig ei faint) 150g (2 ganolig ei faint)

Dêts wedi’u sychu 35g 70g

Wy 60g (1 mawr) 120g (2 fawr) 

Blawd codi 75g 150g

Sinamon mâl 1.5g (½ llwy de) 3g (1 llwy de)

Nytmeg mâl 1.5g (½ llwy de) 3g (1 llwy de)

Siwgr brown meddal 75g 150g

Olew llysiau 35ml (2 lwy fwrdd) 70ml (4 lwy fwrdd)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 35g 
Rysáit ychwanegol: rhowch gynnig arni yn lle pwdin pîn afal o chwith 

Dull

1. Cynheswch y popty i 180°C/350°F/marc nwy 4. Irwch a leiniwch dun pobi sgwâr. 

2. Gratiwch y moron, torrwch y dêts. Curwch yr wy. 

3. Rhidyllwch y blawd a’r sbeisys i mewn i fowlen. 

4. Ychwanegwch y moron y dêts a’r siwgr a’u cyfuno’n dda. 

5. Ychwanegwch y wyau a’r olew i mewn i’r bowlen gymysgu. Curwch nes bydd wedi’i gyfuno’n dda. 

6. Arllwyswch y cymysgedd i mewn i’r tun a’i bobi am 30 munud neu nes bydd yn galed ac yn sych yn y canol o gael 
ei brofi. 

7. Gadewch am 5 munud a’i droi allan i oeri. 

Pwdin 

Amser paratoi: 15 munud
Amser coginio: 30 munud

LSgwariau cacen passion

Awgrym ar gyfer gweini: Gyda iogwrt neu ffrwythau ffres. 

Babanod 10-12 mis oed 
Dylech osgoi rhoi cacennau a 
bisgedi i fabanod dan 12 mis 
oed. Yn hytrach, rhowch bwdinau 
ffrwythau a chynhyrchion llaeth 
iddynt, fel ffrwythau gyda iogwrt 
plaen, semolina neu bwdin reis.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys wy, 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)

Eirin gwlanog tun mewn sudd, wedi’u draenio 
465g  
(2 x dun 400g wedi’u draenio)

930g  
(4 x dun 400g wedi’u draenio)

Iogwrt llaeth cyflawn Groegaidd 570g 1.1kg

Echdynnyn fanila 5ml (1 llwy de) 10ml (2 llwy de)

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

Dull

1. Rhowch yr eirin gwlanog mewn cymysgydd bwyd llaw i wneud stwnsh. Os byddwch yn defnyddio eirin gwlanog 
ffres, potsiwch nhw mewn dŵr yn gyntaf i’w meddalu.  

2. Mewn powlen, cymysgwch y iogwrt a’r echdynnyn fanila nes bydd yn llyfn.  

3. Ychwanegwch y stwnsh eirin gwlanog a’i droi yna ei lwyo i mewn i fowlenni i’w weini. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: Dim
Amser coginio: 10 munud

Pwdin 

LRipl stwnsh eirin gwlanog

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch ffrwythau tymhorol ffres neu gymysgedd o ffrwythau wedi’u rhewi i roi amrywiaeth 
drwy gydol y flwyddyn.

Babanod 10-12 mis oed 
Gweinwch ddogn llai i fabanod  
10-12 mis oed (60g) ac 
ychwanegwch sleisys nectarîn 
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)

Pîn afal ffres neu dun, mewn sudd
275g  
(1 x tun 432g, wedi’i ddraenio)

550g  
(2 x dun 432g wedi’u draenio)

Blawd codi 90g 180g

Siwgr mân 90g 180g

Sbred olew llysiau 90g 180g

Wyau (100g) 2 wy 200g (4 wy)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 55g 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

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

2. Draeniwch y pîn afal os byddwch yn defnyddio rhai tun, neu pliciwch a pharatowch bîn afal ffres. 

3. Corddwch y sbred a’r siwgr gyda’i gilydd yn hufen, yna ymgorfforwch y wyau wedi’u curo a’r blawd nes bydd 
wedi cyfuno.  

4. Irwch ddysgl y gellir ei rhoi yn y popty a gosodwch y cylchoedd pîn afal ar y gwaelod. 

5. Rhowch y cymysgedd sbwng ar ben y pîn afal a’i bobi yn y popty am 30 munud, neu nes bydd y sbwng yn frown 
euraidd, ac yn ailgodi ar ôl pwyso’n ysgafn arno. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 15 munud
Amser coginio: 30 munud

Pwdin 

LPwdin pîn afal o chwith

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda chwstard.

Babanod 10-12 mis oed 
Dylech osgoi rhoi cacennau a 
bisgedi i fabanod dan 12 mis 
oed. Yn hytrach, rhowch bwdinau 
ffrwythau a chynhyrchion llaeth 
iddynt, fel ffrwythau gyda iogwrt 
plaen, semolina neu bwdin reis. 

Rhowch gynnig ar weini sleisys 
o bîn afal ffres neu dun (25g) gyda 
chwstard (50g).

* 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Pwdin reis 100g 200g

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

Llaeth 1L 2L

Mafon 400g 800g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed:  
115g (75g rice pudding, 40g fruit) 
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. Rhowch ffoil dros y pwdin reis os bydd yn dechrau 
llosgi wrth goginio. 

5. Golchwch y mafon. Ysgeintiwch y mafon dros y pwdin reis i’w weini. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 2 awr

Pwdin 

LPwdin reis a mafon

Awgrym ar gyfer gweini: 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 10-12 mis oed 
Gweinwch ddogn llai i fabanod  
10-12 mis oed (60g o bwdin reis, 
gyda 25g o fafon). 

* 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)

Riwbob tun neu ffres 400g 800g

Cwstard (gwelwch isod) 600g 1.2kg

Bisgedi gwenith 30g 60g

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

Dull

1. Os byddwch yn defnyddio riwbob ffres, dylech ei dorri a’i stiwio am 10 munud neu nes bydd yn feddal. 
Gadewch iddo oeri.

2. Cyfunwch y riwbob a’r cwstard.  

3. Malwch y bisgedi a’u hysgeintio’n gyfartal dros y cymysgedd riwbob a chwstard. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: Dim

Pwdin 

LStwnsh riwbob

Awgrym ar gyfer gweini: Rhowch gynnig ar ddefnyddio unrhyw ffrwythau tymhorol ffres, tun neu wedi’u rhewi.

Babanod 10-12 mis oed 
Mae’n anodd gweini riwbob fel bwyd 
bys a bawd, felly, ar gyfer babanod, 
gweinwch lai o’r cwstard, gyda ffyn 
banana neu ffrwythau tymhorol eraill. 

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

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. 1–4 blynedd

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

Bricyll wedi’u sychu 250g 500g

Llaeth hanner sgim 500ml 1L

Sego 50g 100g

Sinamon mâl 6g (2 llwy de) 12g (4 llwy de)

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 85g (60g o sego, 25g o ffrwythau)  
Rysáit ychwanegol: rhowch gynnig arni yn lle pwdin reis a bricyll 

Dull

1. Sleisiwch y bricyll.

2. Dewch â’r llaeth i’r berw. 

3. Chwisgiwch y sego i mewn iddo, gan ei droi’n barhaus a choginiwch am 5 munud. 

4. Ychwanegwch y sinamon a throi i’w gyfuno. Ysgeintiwch y bricyll drosto. 

Pwdin 

Amser paratoi: Dim
Amser coginio: 10 munud

LPwdin sego gyda bricyll

Awgrym ar gyfer gweini: Gydag amrywiaeth o ffrwythau ffres, wedi’u rhewi neu wedi’u sychu neu ffrwythau tun mewn sudd.

Babanod 10-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 60g 
Addasiadau i’r rysáit: Gwnewch gyda 
llaeth cyflawn. 
Serving to Babanod 10-12 mis oed: 
Torrwch neu briwiwch y bricyll nes bydd 
wedi cyrraedd yr ansawdd dymunol cyn 
ei ychwanegu at y pwdin.

* 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)

Grawnwin 50g 100g

Satswma 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, a thorrwch y grawnwin yn chwarteri. 

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

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Pwdin 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: Dim

LSalad ffrwythau tymhorol  
(hydref/gaeaf)

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda iogwrt plaen.

Babanod 10-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 30g 
Addasiadau i’r rysáit: Sleisiwch 
y ffrwythau i’w gwneud yn haws 
i fabanod 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)

Ffrwyth ciwi 100g 200g

Mefus 100g 200g

Mafon 100g 200g

Melon 100g 200g

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

Dull

1. Sleisiwch y ffrwythau.  

2. Trefnwch blatiad o ffrwythau. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: Dim

Pwdin 

LPlatiad o ffrwythau tymhorol 
(gwanwyn/haf)

Awgrym ar gyfer gweini: Gadewch i’r plant dorri rhai o’r ffrwythau meddal. 

Babanod 10-12 mis oed 
Gweinwch lai o ffrwythau i fabanod 
10-12 mis oed (30g).

* Gwybodaeth am alergeddau: Dim



Bwydlenni a ryseitiau 252

*  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. Sleisiwch y ffrwythau. 

2. Cyfunwch y ffrwythau a’u gweini mewn powlenni. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: Dim

Pwdin 

LSalad ffrwythau tymhorol  
(gwanwyn/haf)

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch unrhyw gyfuniad o ffrwythau tymhorol lliwgar.

Babanod 10-12 mis oed 
Gweinwch lai o ffrwythau i fabanod 
10-12 mis oed (30g).

* 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)

Mwyar duon 400g 800g

Semolina 50g 100g

Llaeth 750ml 1.5L

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

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

Dull

1. Rhowch y mwyar duon mewn cymysgydd bwyd nes bydd 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 mwyar duon. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Pwdin 

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 10 munud

LSemolina a chompot mwyar duon

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

Babanod 10-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 60g 
Addasiadau i’r rysáit: Paratowch 
heb siwgr ar gyfer babanod dan 
12 mis oed, a gweinwch gyda 
25g o sleisys o eirin 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 10) Meintiau (ar gyfer 20)

Semolina 50g 100g

Llaeth 750ml 1.5L

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

Raisins 250g 500g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed:  
110g (85g o semolina, 25g o ffrwythau) 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

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

2. 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. 

3. Gweinwch y semolina gyda rhesins. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Pwdin 

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 10 munud

LSemolina a rhesins

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

Babanod 10-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 60g o 
semolina a rhesins a 25g o 
ffrwythau fel bwyd bys a bawd. 
Addasiadau i’r rysáit: Paratowch 
heb siwgr ar gyfer babanod dan 
12 mis oed, a thorrwch y rhesins 
cyn eu hychwanegu at y semolina. 

* 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)

Sbred olew llysiau 100g 200g

Siwgr mân 50g 100g

Blawd plaen 200g 400g

Darnau o satswmas 400g 800g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 35g o deisen frau 
a 40g o ffrwythau 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf

Dull

1. Cynheswch y popty i 190°C/375°F/marc nwy 5. 

2. Curwch y sbred a’r siwgr gyda’i gilydd nes bydd yn llyfn. 

3. Ychwanegwch y blawd a’i droi i’w gyfuno er mwyn cael past llyfn. Trowch y pâst allan ar arwyneb gwaith glân 
a’i rolio i drwch o 1cm.   

4. Torrwch yn gylchoedd neu fysedd a’u rhoi ar hambwrdd pobi. Rhowch nhw yn yr oergell am 20 munud. 

5. Pobwch am 15–20 munud, neu nes bydd yn lliw brown euraidd. Rhowch i un ochr i oeri ar rac wifren cyn gweini 
gyda darnau o satswma. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Pwdin 

Amser paratoi: 10 munud ynghyd ag 20 munud o amser oeri   
Amser coginio: 20 munud 

LTeisen frau a satswmas

Awgrym ar gyfer gweini: Defnyddiwch ffrwythau tymhorol ffres neu wedi’u rhewi. Defnyddiwch dorwyr cwcis i wneud 
teisen frau o siapiau gwahanol. 
Babanod 10-12 mis oed 
Maint dogn arferol: Dylech osgoi 
rhoi cacennau a bisgedi i fabanod 
dan 12 mis oed. Yn hytrach, rhowch 
bwdinau ffrwythau a chynhyrchion 
llaeth iddynt, fel ffrwythau gyda 
iogwrt plaen, semolina neu bwdin 
reis.

Ar gyfer babanod 10-12 mis, 
rhowch gynnig ar 30g o ddarnau 
mandarin wedi’u sleisio

* 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. 1–4 blynedd

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

Banana, heb y croen 200g (1 ganolig ei faint) 400g (4 ganolig ei faint)

Wy 60g (1 mawr) 120g (2 fawr) 

Ground Sbeis cymysg 6g (2 llwy de) 12g (4 llwy de)

Blawd plaen 100g 200g

Blawd codi 3g (1 level llwy de) 6g (2 llwy de)

Ceirch 50g 100g

Siwgr mân 25g (1 lwy fwrdd) 50g (2 lwy fwrdd)

Echdynnyn fanila 5ml (1 llwy de) 10ml (2 llwy de)

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

Dull

1. Cynheswch y popty i 190°C/375°F/marc nwy 5. Irwch a leiniwch dun torth. 

2. Stwnsiwch y fanana. 

3. Ychwanegwch yr wy a’r sbeis cymysg at y fanana a chymysgu’n dda. 

4. Rhidyllwch y blawd a’r powdwr codi a’i blygu i mewn i’r cymysgedd banana ac yna ychwanegwch y ceirch, 
siwgr ac echdynnyn fanila. 

5. Arllwyswch y cymysgedd i mewn i’r tun.  

6. Pobwch am 15 munud nes bydd wedi coginio drwyddo ac yn gadarn wrth ei gyffwrdd. 

7. Oerwch ar rac wifren. Sleisiwch a gweinwch. 

Pwdin 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 15 munud

LBara banana sbeislyd

Awgrym ar gyfer gweini: Torrwch yn sgwariau neu drionglau.

Babanod 10-12 mis oed 
Maint dogn arferol: Dylech osgoi 
rhoi cacennau a bisgedi i fabanod 
dan 12 mis oed. Yn hytrach, rhowch 
bwdinau ffrwythau a chynhyrchion 
llaeth iddynt, fel ffrwythau gyda 
iogwrt plaen, semolina neu bwdin 
reis.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys wy, ceirch (glwten), 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 150g 300g

Mafon 150g 300g

Apple, peeled 100g 200g

Siwgr mân 20g 40g

Sbred olew llysiau 50g 100g

Blawd plaen 80g 160g

Blawd gwenith cyflawn 30g 60g

Siwgr brown meddal 50g 100g

Ceirch 20g 40g

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 190°C/375°F/marc nwy 5. 

2. Sleisiwch y mefus, golchwch y mafon a sleisiwch yr afalau wedi’u plicio.  

3. Cymysgwch y ffrwythau wedi’u paratoi a’u rhoi ar waelod dysgl y gellir ei rhoi yn y popty.

4. Ysgeintiwch gyda’r siwgr mân. 

5. Paratowch y cymysgedd crymbl: rhwbiwch y sbred yn ysgafn i mewn i’r blawd a’r siwgr brown, yna ychwanegwch 
y ceirch. 

6. Ysgeintiwch y cymysgedd dros y ffrwythau a’i lefelu gan sicrhau bod yr holl ffrwythau wedi’u gorchuddio. 

7. Pobwch yn y popty am 35 munud. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 5 munud

Pwdin 

LCrymbl ffrwythau’r haf

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda chwstard.

Babanod 10-12 mis oed 
Gweinwch yr aeron tymhorol cymysg 
(25g) heb dopin crymbl, gyda 
chwstard (50g) ar gyfer babanod 
10-12 mis oed. 

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

Llaeth 500ml 100ml

Blawd corn 25g (1 llwy fwrdd orlawn) 50g (2 lwy fwrdd orlawn)

Echdynnyn fanila 2.5ml (½ llwy de) 5ml (1 llwy de)

Siwgr mân 15g (1 level llwy de) 30g (2 level llwy de)

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

Dull

1. Cymysgwch ychydig o’r llaeth gyda’r blawd corn er mwyn gwneud past llyfn. 

2. Cynheswch weddill y llaeth gyda’r cymysgedd echdynnyn fanila, siwgr a blawd corn ar wres isel nes bydd 
yn tewhau. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Pwdin 

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 10 munud

LSaws fanila

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda salad ffrwythau cynnes.

* 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 ganolig ei faint) 320g (2 ganolig ei faint)

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

Sudd oren 100ml 200ml

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

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 40g 
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. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Pwdin 

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 10 munud

LSalad ffrwythau’r gaeaf ffres

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda saws fanila.

Babanod 10-12 mis oed 
Gadewch y salad ffrwythau cynnes 
i oeri, ac yna gweinwch y darnau 
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)

Iogwrt plaen llaeth cyflawn 600g 120g

Bricyll wedi’u sychu 200g 400g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 85g  
(60g o iogwrt, 25g o ffrwythau) 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen y gwanwyn/yr haf

Dull

1. Torrwch y bricyll a’u cyfuno gyda’r iogwrt a’i weini ar unwaith neu gallwch eu gweini ar wahân os byddai’n well 
gan y plant. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: Dim

Pwdin 

LIogwrt a bricyll wedi’u sychu

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

Babanod 10-12 mis oed 
Gweinwch ddogn llai i fabanod  
10-12 mis oed (50g o iogwrt gyda 
10g o fricyll wedi’u sychu wedi’u 
torri) a gweinwch gyda sleisys o 
felon fel bwyd bys a bawd.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys llaeth, sylffidau*


