
Ffrwythau a llysiau 
• Rhaid cynnig o leiaf un dogn o ffrwythau 

ac un dogn o lysiau bob dydd. 
• Rhaid cynnig pwdin ffrwythau o leiaf 

ddwywaith yr wythnos. 
• Rhaid cynnig o leiaf un dogn o ffrwythau 

ac un dogn o lysiau neu salad bob dydd. 

Pysgod a physgod olewog 
• Rhaid cynnig pysgod o leiaf unwaith bob wythnos. 
• Dylech chi gynnig pysgod olewog o leiaf ddwywaith bob pedair wythnos. 
 

Olew, menyn a margarin 
Dim ond olew, menyn a margarin ac ynddyn nhw ddigon o fraster aml-annirlawn a 
mono-annirlawn y cewch chi eu defnyddio. 

Melysion 
Peidiwch â'u cynnig o gwbl. 
 
Diffinio melysion: 
• Siocled ac unrhyw beth mae siocled 

ynddo, sydd mewn siocled neu sydd i'w 
fwyta yn lle siocled (e.e. Carob). 

• Eisin sydd wedi'i wneud o siwgr eisin, ac 
unrhyw beth arall sy'n addurno teisen. 

• Losin 
• Barrau grawnfwyd 
• Powdr siocled yfed sy'n cael ei 

ddefnyddio mewn teisenni, bisgedi a 
phwdinau (mae powdr coco'n dderbyniol). 

Bara (heb fenyn na margarin) 
Dylai fod ar gael drwy gydol amser cinio. 
Dylech chi hyrwyddo amryw fathau o fara – 
rhaid cynnig bara brown a bara gwenith 
cyflawn. 

Ffrio tatws a bwyd mae tatws 
ynddo mewn braster ac olew 
Peidiwch â chynnig tatws na bwyd mae tatws 
yn gynhwysyn iddo mwy na dwywaith yr 
wythnos os ydyn nhw wedi'u ffrio mewn braster 
neu olew (ni waeth faint) naill ai yng nghegin yr 
ysgol neu yn y ffatri. 

Cig a chynnyrch cig 
 
• Peidiwch â chynnig bwyd ac ynddo gig sydd wedi mynd trwy beiriant i’w ddidoli 

 o’r esgyrn; 
• Rhaid bod darnau o gig ar gael o leiaf ddau ddiwrnod ym mhob wythnos; 
• Chewch chi ddim cynnig mwy na dau gynnyrch cig bob wythnos (5 diwrnod); 
 
Mae rhestr o gynhyrchion cig isod (cynnyrch ffatri a chegin fel ei gilydd): 

Ffrio bwyd yn ddwfn neu'n 
sydyn 
Ar wahân i datws, peidiwch â chynnig unrhyw 
beth (gan gynnwys bwyd sydd wedi'i baratoi a 
bwyd sydd mewn cytew, briwsion bara neu 
gaen arall) mwy na dwywaith yr wythnos os yw 
wedi'i ffrio'n ddwfn neu'n sydyn boed yn eich 
cegin neu yn y ffatri. 

Teisenni a bisgedi 
Dim ond yn rhan o'r hyn sydd ar gael ar amser 
cinio y cewch chi eu cynnig (dim melysion). 

Halen a chynfennau 
• Dylech chi ddefnyddio cyn lleied o halen ag y bo modd a rhoi perlysiau a sbeis-

ys derbyniol yn ei le. 
• Peidiwch â rhoi halen ychwanegol ar gael. 
• Dim ond fesul 10ml y dylai cynfennau fod ar gael. 

Byrbrydau sawrus 
Peidiwch â'u cynnig o gwbl. 
 
Ystyr 'byrbrydau sawrus' yw creision tatws (gan gynnwys creision pob a'r rhai llai eu 
braster), creision corn, cracers reis, siapau tatws, pretsels a bisgedi caws. 

Blas am Oes 
Mae holl fanylion safonau bwyd a maeth yn y canllawiau am roi Cynllun 'Blas am Oes' ar waith (fersiwn 6 Mehefin 2012). 

Safonau Bwyd: Ysgolion Cynradd 

Cynhwysion olew Faint 
Braster dirlawn 16g fesul 100g ar y mwyaf 

A   

a) Braster aml-annirlawn O leiaf 30g fesul 100g 

NEU   

b) Braster mono-annirlawn O leiaf 55g fesul 100g 

Cynhwysion menyn a margarin Faint 
Braster dirlawn 20g fesul 100g ar y mwyaf 

A   

Cyfanswm y braster mono-annirlawn ac aml-
annirlawn 

O leiaf 30g fesul 100g 

Cynnyrch cig 

 
Byrgers, cig wedi'i dorri, cig tun, selsig, cig selsig, tshipolatas, peis cig unigol, pwdinau 
cig, peis Melton Mowbray, peis cig anifeiliaid hela, Scotch pies, pasteiod, bridies, peli 
cig. 
 
Unrhyw gynnyrch cig arall sydd wedi'i ffurfio, ei siapio neu ei gaenu — e.e. nygets 
  



Blas am Oes 
Mae holl fanylion y diodydd cymeradwy ar gyfer ysgolion cynradd yn y canllawiau am roi Cynllun 'Blas 

am Oes' ar waith (fersiwn 6 Mehefin 2012). 

Diodydd yn yr ysgolion cynradd 

 
Diodydd y cewch chi 
eu cynnig mewn 
ysgol gynradd 

 
(*Dim ond gyda phrydau, nid yn ystod egwyliau) 

 
Diodydd 

na chewch chi 
eu cynnig mewn ysgol gynradd  

 
Dŵr 
gyda nwy neu heb nwy 
 
Llaeth 
lled sgim neu sgim 
 
Sudd ffrwythau* 
gyda nwy neu heb nwy 
 
Tewsudd ffrwythau* 
gyda nwy neu heb nwy 
 
Sudd llysiau* 
gyda nwy neu heb nwy 
 
Sudd ffrwythau gyda dŵr* 
 
Sudd llysiau gyda dŵr* 
 
 
Cymysgedd ffrwythau a/neu lysiau* (e.e. 
'smŵddis' ffrwythau neu lysiau)  

 
Sgwosh 
gan gynnwys y rhai heb siwgr 
 
Dŵr mae blas wedi'i ychwanegu 
ato 
gan gynnwys y rhai heb siwgr 
 
Llaeth mae blas wedi'i ychwanegu 
ato 
 
Diodydd chwaraeon ac egni 
 
 
Pop 
gan gynnwys y rhai heb siwgr 
 
Sudd ffrwythau/llysiau wedi’i 
gyfuno â llaeth, iogwrt neu ddiod 
amgen na llaeth (e.e. ‘smŵddis’ 
cynnyrch llaeth) 


