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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)

Ciwcymbr 100g 400g

Moron, wedi’u plicio 100g 400g

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

Dull

1. Gratiwch y moron a’r ciwcymbr a’u cymysgu’n dda. Neu gallwch eu sleisio’n ffyn llysiau. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: Dim

TSalad ciwcymbr a moron

Cyfwydydd llysiau 

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda phocedi pitta ac wy a mayonnaise.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 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 5) Meintiau (ar gyfer 20)

Ciwcymbr 200g 800g

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

Dull

1. Torrwch y ciwcymbr yn ffyn. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

TFfyn ciwcymbr

Cyfwydydd llysiau  

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: Dim

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gydag omlet sawrus a salad tatws.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 25g.

* 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)

Tomato ffres 150g (2½ bach) 600g (9 bach)

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

Dull

1. Cynheswch y gril i wres canolig.  

2. Torrwch y tomatos yn eu hanner a’u trefnu ar hambwrdd pobi. 

3. Griliwch y tomatos am 5 munud neu nes byddant wedi cynhesu drwyddynt ac wedi meddalu. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

TTomatos wedi’u grilio

Cyfwydydd llysiau  

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 5 munud

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda pâté sardîns ar dost. 

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 25g.

* 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)

Letys 30g 120g

Ciwcymbr 30g 120g

Tomato 30g 120g

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

Dull

1. Deisiwch y ciwcymbr a thomato. Torrwch y letys yn fras a chymysgwch yr holl lysiau gyda’i gilydd. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: Dim

TSalad cymysg

Cyfwydydd llysiau  

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda pâté macrell neu gaws a thaten drwy’i chroen.

* 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)

Letys 30g 120g

Ciwcymbr 30g 120g

Seleri 30g (1 ffon) 120g (4 ffon)

Betys 100g 400g

Maint dogn arferol ar gyfer plant 1-4 oed: 45g 
Wedi’i gynnwys yn: Bwydlen yr hydref/gaeaf 

Dull

1. Deisiwch y ciwcymbr a seleri. Torrwch y letys yn fras a chymysgwch yr holl lysiau gyda’i gilydd. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: Dim

TSalad cymysg gyda betys

Cyfwydydd llysiau  

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda chyw iâr neu bocedi pitta hwmws.

* Gwybodaeth am alergeddau: Yn cynnwys seleri*
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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)

Pys wedi’u rhewi 200g 800g

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

Dull

1. Berwch mewn dŵr heb halen ynddo nes byddant wedi coginio.

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: Dim
Amser coginio: 5 munud

TPys

Cyfwydydd llysiau  

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda chaws macaroni gwenith cyflawn.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 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 5) Meintiau (ar gyfer 20)

Puprynnau coch, heb yr hadau 160g (1 canolig ei faint) 640g (4 canolig ei faint)

Seleri 100g (3 ffon) 400g (12 ffon)

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

Dull

1. Torrwch y puprynnau a seler yn ffyn. 

Hydref / Y gaeaf
1–4 blynedd

Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: Dim

TFfyn puprynnau a seleri

Cyfwydydd llysiau  

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda wraps ffa Mecsicanaidd.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 30g.

* Gwybodaeth am alergeddau: Contains Seleri*
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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)

Puprynnau coch 100g (½ pupryn mawr) 400g (2 fawr)

Puprynnau gwyrdd 100g (½ pupryn mawr) 400g (2 fawr)

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

Dull

1. Golchwch y puprynnau a thynnu eu hadau. 

2. Torrwch y puprynnau yn ffyn. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

TFfyn puprynnau

Cyfwydydd llysiau  

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: Dim

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda quiche di-grwst a salad tatws.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 25g.

* 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)

India-corn wedi’i rewi 200g 800g

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

Dull

1. Berwch yr india-corn gan ddilyn cyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchydd. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

TIndia-corn

Cyfwydydd llysiau  

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 5 munud

Awgrym ar gyfer gweini: Gweinwch gyda phasta eog neu gorbys a brocoli.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 25g.

* 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)

Winwnsyn, wedi’i blicio 30g 120g

Puprynnau coch, heb yr hadau 40g 160g

Sinsir mâl 1.5g (½ llwy de) 6g (2 lwy de)

Powdwr tsili 1.5 g (½ llwy de) 6g (2 lwy de)

Siwgr mân 7g (2 lwy de wastad) 30g (1½ llwy fwrdd)

Siwgr brown tywyll meddal 9g (2 lwy de wastad) 35g (1½ llwy fwrdd)

Tomatos tun wedi’u torri 100g ((½ tun 200g) 400g (1 x tun 400g)

Saws soi sy’n cynnwys llai o halen 3ml ((½ llwy de) 12ml (2 lwy de)

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

Dull

1. Torrwch y winwns a’r puprynnau. 

2. Rhowch yr holl gynhwysion mewn padell, dewch ag ef i’r berw a’i fudferwi i greu saws trwchus. 

Sgwanwyn / Yr haf
1–4 blynedd

TRelish tomato

Cyfwydydd llysiau  

Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 5 munud

Awgrym ar gyfer gweini: SGweinwch gyda chacennau tiwna neu gacennau tatws a chorbys.

Babanod 7-12 mis oed 
Maint dogn arferol: 25g.

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


