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Bwyd a diodydd mewn clybiau ar ôl yr ysgol 
 

Diben y daflen hon yw’ch helpu i ddeall 

y mathau o fwyd a diodydd mae modd 

eu cynnig mewn clybiau ar ôl yr ysgol.  

Mae’n bwysig rhoi bwyd iach i blant a 

phobl ifanc drwy gydol y dydd yn yr 

ysgol, a hynny yn ôl safonau 

Rheoliadau ‘Bwyta’n Iach yn yr Ysgol’ 

Cymru 2013. 

 

Beth yw clwb ar ôl yr ysgol? 
 

Ystyr clwb ar ôl yr ysgol yw unrhyw glwb sy’n cwrdd yn fynych 

ar safle ysgol ar ôl oriau swyddogol yr ysgol. 

 

Beth yw Rheoliadau ‘Bwyta’n Iach yn yr Ysgol’ 

Cymru 2013? 
 

Mae’r rheoliadau’n amlinellu’r math o fwyd a diodydd mae modd 

eu cynnig yn yr ysgol.  Mae gofyn statudol i gynnig bwyd a 

diodydd yn ôl y safonau sydd yn y rheoliadau. 

 

Pam mae rhaid i glybiau ar ôl yr ysgol gadw at y 

safonau hynny? 
 

Mae pawb yn gwybod ei bod yn bwysig bwyta’n iach.  Diben y 

rheoliadau yw gofalu y bydd y negeseuon mae’r ysgolion yn eu 

cyfleu ynglŷn â bwyta’n iach yn ystod y dydd yn parhau ar ôl yr 

ysgol, fel y bydd plant yn cael negeseuon cyson drwy’r amser a 

chyfle i ddewis bwyd iach. 



 

 

Yr ysgol lle mae’r clwb yn cwrdd 
sy’n gyfrifol am roi gwybodaeth i’r 
clwb a gofalu ei fod yn cynnig y 
bwyd priodol. 

Pwy sy’n gyfrifol am ofalu 
bod y bwyd yn cyd-fynd 
â’r safonau? 

Cwestiynau sy’n codi’n aml 

 Oes rhaid i bob clwb ar ôl yr ysgol 
gadw at safonau bwyd? 

Oes.  Mae’r safonau’n berthnasol i’r 
bwyd a’r diodydd sydd ar gael yn 
ysgolion yr awdurdodau lleol tan 6.00 
yr hwyr. 

Oes rhaid i bawb sy’n 
cynnal clwb ar ôl yr 
ysgol gadw at y 
safonau? 

Oes.  Rhaid i bawb – boed 
athro, arlwywr ysgol/
awdurdod lleol, cwmni 
arlwyo, elusen, 
gwirfoddolwr ac ati – 
weithio yn ôl y safonau. 

? 



Dyma’r bwydydd cymeradwy 

Mathau o fwyd Disgrifiad 

 
Ffrwythau 
a llysiau 

Rhaid eu cynnig ar bob 
cownter, e.e. ffres, sych, tun, 
wedi’u rhewi. 

 

 
Dŵr Dylai fod ar gael yn rhad ac 

am ddim. 
 

 
Cynnyrch 
llaeth 

Megis llaeth lled sgim, iogwrt, 
cwstard, pwdin reis, caws. 

 

 
Cig a 
physgod 

Pysgod ffres a thun megis 
eog, tiwna, mecryll.  Cig 
megis ham, brest cyw iâr. 

 

 
Grawnfwy
dydd 
brecwast 
gyda llaeth 
lled sgim 

Megis bisgedi ŷd, bisgedi reis.  
Dim coco na siwgr 
ychwanegol. 

 

 
Cynnyrch 
bara 

Megis brechdanau, lapiau, 
bagels, myffins a chramwyth. 

 



Dyma’r bwydydd anaddas neu gyfyngedig 

Mathau o fwyd 
 

Disgrifiad 

 Teisenni a 
bisgedi 

Megis bisgedi plaen a 
siocled, tartenni jam. 

  
  
anaddas 

 Melysfwyd Megis siocled, melysion 
berwi, barau grawnfwyd. 

  
  
anaddas 

 Byrbrydau 
sawrus 

Megis creision, creision 
pob, byrbrydau corn, 
popgorn. 

  
  
anaddas 

 Halen Nid ar gael i ychwanegu at 
fwyd. 

  
  
anaddas 

 Diodydd Megis sgwosh, pop, dŵr 
ac ynddo flas, diodydd 
chwaraeon. 

  
  
anaddas 

 Cynfennau Dim mwy na 10ml megis 
cetshyp a mayonnaise 

  
  
weithiau* 

 Cynnyrch 
cig 

Megis roliau selsig a 
phasteiod cig moch a bîff 
tun. 

  
  
weithiau* 

 Cynnyrch 
tatws 

Megis sglodion a wafflau 
tatws. 

  
  
weithiau* 

 Bwyd wedi’i 
ffrio mewn 
braster neu 
olew 

Megis bysedd a thalpiau 
pysgod. 

  
  
weithiau* 

*Dim ond hyn a hyn o weithiau y cewch chi cynnig mathau o’r fath 
bob wythnos drwy gydol y dydd yn yr ysgol.  O’u cyflwyno, rhaid cys-
ylltu â’r sawl sy’n paratoi cinio yn yr ysgol i ofalu nad ydych chi’n eu 
cynnig yn ormodol. 



Dyma rai syniadau am y mathau o fwyd 
sy’n addas 
 
Brechdanau/lapiau/bara fflat 
Defnyddio bara gwenith cyflawn gyda sawl llenwad megis 
tiwna, corn India, eog, caws hufen is ei fraster, hwmws, 
llysiau rhost, twrci a saws llugaeron, wyau, ffa sbeislyd a chyw 
iâr, salad cyw iâr, mecryll wedi’i haenu a phupur. 
 
Tost/bagels/myffins 
Awgrymiadau: margarin amlannirlawn, banana wedi’i dafellu 
gyda sinamon, caws hufen is ei fraster, ffa pob, caws a 
thomato, ŵy wedi’i botsio. 
 
Tatws trwy eu croen 
Llenwadau megis: caws, colfran, ffa pob, briwgig tsilis, llysiau 
cymysg. 
 
Omlet, quiche ac ati 
 
Ffrwythau a llysiau 
Gan gynnwys ffrwythau ffres, tun (mewn sudd neu ddŵr), 
sych a wedi’u rhewi.  Cewch chi gynnig ffrwythau cyflawn, 
ffrwythau ar weill, potiau salad ffrwythau, jeli gyda ffrwythau, 
llysiau amrwd. 
 
Iogwrt ac ynddo ddarnau o ffrwythau 
 
Grawnfwydydd brecwast 
Megis bisgedi ŷd gyda llaeth lled sgim. 
 

Ble mae rhagor o wybodaeth am fwyd yn 
yr ysgol? 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. 
Mae modd cysylltu â staff ysgolion iach neu faterion arlwyo’ch 
awdurdod lleol i gael gwybodaeth ychwanegol am brydau 
ysgolion eich ardal chi. 




