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Pam bod y canllawiau hyn 
yn bwysig 

Bydd y canllawiau hyn yn eich helpu i 
ddewis y bwyd cywir mewn siopau a 
bwytai, os oes gennych chi neu rywun 
rydych yn gofalu amdano: 

• alergedd neu anoddefiad bwyd

• clefyd seliag 

Mae hefyd yn rhoi ffeithiau pwysig i chi 
am ddarn newydd o ddeddfwriaeth 
Ewropeaidd, sef y Rheoliad 
Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr, 
a fydd yn newid y ffordd y mae 
gwybodaeth am alergenau yn 
ymddangos ar labeli a bwyd sydd wedi’i 
becynnu ymlaen llaw, bwyd a werthir yn 
rhydd neu a weinir i chi pan fyddwch yn 
bwyta allan. 

Bydd y Rheoliad yn dwyn ynghyd labelu 
cyffredinol a labelu maeth mewn un 
rheoliad er mwyn symleiddio a 
chyfuno’r ddeddfwriaeth bresennol ar 
labelu. 

Mae’n newyddion da i’r cyhoedd hefyd. 
Bydd y newidiadau hyn yn rhoi 
gwybodaeth am alergenau mewn ffordd 
gliriach a mwy cyson; gan olygu ei bod 
yn haws i chi wneud dewisiadau diogel 
wrth brynu bwyd.

Bydd y gyfraith newydd hon yn gymwys 
o 13 Rhagfyr 2014 ymlaen. Fodd bynnag, 
efallai y byddwch yn dechrau gweld rhai 
gwahaniaethau o ran labelu alergenau 
bwyd eisoes wrth i fusnesau baratoi i 
newid i’r rheolau newydd. 

Lluniwyd y daflen hon mewn 
cydweithrediad ag Allergy UK, Ymgyrch 
Anaffylacsis, Cymdeithas Ddeieteg 
Prydain, Sefydliad Maetheg Prydain, 
Consortiwm Manwerthu Prydain, 
Coeliac UK a’r Ffederasiwn Bwyd a Diod. 
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Cofiwch

• Hyd nes y bydd pob label wedi newid, byddwch yn parhau i weld labeli 
hen a newydd ar gynhyrchion bwyd. Er mwyn sicrhau bod gennych yr 
wybodaeth gywir, edrychwch ar restr gynhwysion cynnyrch bob amser er 
mwyn gweld pa alergenau sydd ynddo. 

• Pan fyddwch yn bwyta allan, dywedwch wrth yr unigolyn sy’n eich gweini 
am eich gofynion deietegol, gan gynnwys pa mor ddifrifol yw eich 
alergedd neu anoddefiad bwyd. 

• Dylech gadarnhau pa alergenau sydd yn y pryd hyd yn oed os ydych wedi 
ei fwyta o’r blaen, oherwydd gall ryseitiau a chynhwysion newid. 

• Os nad ydych yn siŵr am bryd neu am yr wybodaeth a roddwyd i chi, 
peidiwch â mentro! Peidiwch ag archebu’r pryd na bwyta yno.

• Dylech fwyta deiet amrywiol. Dewiswch fwydydd eraill yn lle’r rhai y 
dylech eu hosgoi. Ewch i weld deietegydd am gyngor os ydych yn 
pryderu am eich deiet. 

• Dylech gario eich meddyginiaeth ar gyfer eich alergedd gyda chi bob 
amser a sicrhau bod teulu a ffrindiau yn gwybod sut i’w defnyddio, os 
oes angen. 

• Ni ddylid symud rhywun sy’n cael adwaith alergaidd difrifol. Sicrhewch 
fod eich teulu neu ffrindiau yn gwybod bod yn rhaid iddynt ffonio 999 
am ambiwlans a pharafeddyg, os bydd angen. Dywedwch wrth 
weithredwr y llinell frys fod gan y claf anaffylacsis. 
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Bydd y rheolau labelu alergenau 
presennol yn newid ar 13 Rhagfyr 2014. 
Fodd bynnag, mae llawer o fusnesau 
eisoes yn dechrau gwneud newidiadau 
i’r ffordd y maent yn labelu alergenau ar 
eu cynhyrchion. 

O dan y rheolau newydd, caiff alergenau 
eu pwysleisio ar y label. Gall busnesau 
bwyd ddewis pa ddull y maent am ei 
ddefnyddio i bwysleisio’r rhain, er 
enghraifft, drwy eu rhestru mewn print 
trwm fel y dangosir yn yr enghraifft isod: 

Hen

CYNHWYSION: Dŵr, Moron, Corbys Coch 
(4.5%) Tatws, Blodfresych, Cennin, Pys, Blawd 
Corn, Blawd Gwenith, Halen, Hufen, Rhin 
Burum, Pâst Tomato, Garlleg, Siwgr, Hadau 
Seleri, Olew Llysiau, Perlysiau a Sbeisys, 
Pupur Gwyn, Persli. 

Newydd

CYNHWYSION: Dŵr, Moron, Corbys Coch 
(4.5%) Tatws, Blodfresych, Cennin, Pys, Blawd 
Corn, Blawd Gwenith, Halen, Hufen, Rhin 
Burum, Pâst Tomato, Garlleg, Siwgr, Hadau 
Seleri, Olew Llysiau, Perlysiau a Sbeisys, 
Pupur Gwyn, Persli. 

Gellir defnyddio ffyrdd eraill o 
bwysleisio hefyd, megis ffont italig a 
thanlinellu neu uwcholeuo geiriau. 
Efallai y bydd rhai cwmnïau hefyd yn 
pwysleisio’r gair cyfan, er enghraifft: 

blawd gwenith neu’n defnyddio’r geiriau 
‘o laeth’ (from milk) ar ôl rhestru’r 
cynhwysyn hufen. 

Cofiwch – bydd y rheolau newydd yn 
golygu na ellir darparu datganiad 
alergenau ‘yn cynnwys x’ (contains x) ar 
gyfer bwyd ochr yn ochr â rhestr 
gynhwysion. 

Hefyd, cofiwch fod gan rai cynhyrchion 
(fel bwyd tun neu fwyd sych) oes silff 
hir. Mae’n bosibl y gallech weld y ddau 
fath o labelu’n cael eu defnyddio ar y 
mathau hyn o gynhyrchion am ychydig 
flynyddoedd ar ôl Rhagfyr 2014. 

Mae’n bwysig edrych ar y rhestr 
gynhwysion am wybodaeth am 
alergenau bob amser. 

Rheolau newydd ym mis  
Rhagfyr 2014 
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Beth fydd y rheolau newydd 
yn ei olygu

Caiff 14 o brif alergenau eu nodi ar labeli

Caiff 14 o brif alergenau eu pwysleisio ar 
y label o fewn y rhestr gynhwysion, sef: 

• grawnfwydydd sy’n cynnwys glwten

• cramenogion (crustaceans), er 
enghraifft corgimychiaid, crancod, 
cimychiaid a chimychiaid coch 
(crayfish)

• wyau 

• pysgod 

• pysgnau

• ffa soia

• llaeth

• cnau, fel cnau almon, cnau cyll, cnau 
Ffrengig, cnau pecan, cnau Brasil, 
cnau pistasio, cnau cashiw a chnau 
macadamia (Queensland)

• seleri

• mwstard

• sesame

• sylffwr deuocsid, cyffeithydd mewn 
rhai ffrwythau wedi’u sychu

• bys y blaidd (lupin)

• molysgiaid, er enghraifft cregyn 
bylchog, cregyn gleision, gwichiaid 
môr, wystrys, malwod a sgwid 

Caiff alergenau eu pwysleisio

Gall busnesau bwyd ddewis pa ddull y 
maent am ei ddefnyddio i bwysleisio’r 14 
o alergenau ar labeli eu cynnyrch. Er 
enghraifft, gellir gwneud hyn drwy eu 
rhestru mewn print trwm, defnyddio 
lliwiau gwahanol a thanlinellu. Efallai y 
bydd rhai hefyd yn rhoi datganiad 
cyngor ar alergedd ar eu cynhyrchion er 
mwyn egluro hyn, er enghraifft: Cyngor 
ar Alergedd: ar gyfer alergenau yn 
cynnwys grawnfwydydd sy’n cynnwys 
glwten, gweler y cynhwysion mewn 
print trwm neu Cyngor ar Alergedd: ar 
gyfer alergenau, gweler y cynhwysion 
mewn print trwm a datganiadau tebyg 
eraill. 

Yr holl wybodaeth am gynhwysion 
mewn un lle

Bydd gwybodaeth am gynhwysion 
alergenaidd ar gael mewn un lle, h.y. y 
rhestr gynhwysion. Bydd hyn yn golygu 
na chaniateir defnyddio’r blychau 
alergedd gwirfoddol presennol (megis: 
‘Yn cynnwys cnau’ (Contains nuts)) i 
grynhoi gwybodaeth am alergenau a 
nodir hefyd yn y rhestr gynhwysion. 
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Datganiadau cyngor ar alergedd

Lle defnyddir datganiadau cyngor ar 
alergedd ar labeli newydd, bydd y 
datganiadau yn cyfeirio’r cyhoedd yn ôl 
at y rhestr gynhwysion er mwyn cael 
gwybodaeth am alergenau. Fodd 
bynnag, nid yw hyn yn orfodol, felly os 
nad oes datganiad cyngor ar y label, 
peidiwch â chymryd yn ganiataol nad 
yw’r cynnyrch yn cynnwys y bwyd neu’r 
cynhwysyn rydych yn sensitif iddo. 
Edrychwch ar y cynhwysion bob amser. 

Edrychwch am rybuddion ‘gallai 
gynnwys’ (may contain)

Bydd rhywfaint o’r wybodaeth a roddir 
gan fusnesau bwyd ddim yn newid. Er 
enghraifft, weithiau bydd ychydig bach 
o gynhwysyn a all achosi adwaith 
alergaidd yn cael ei gynnwys mewn 
cynnyrch yn dilyn achos o groeshalogi 

neu yn sgil dull cynhyrchu, er bod 
cynhyrchwyr bwyd yn cymryd pob 
gofal i geisio atal hyn rhag digwydd. 

Os oes posibilrwydd y gallai hyn 
ddigwydd, efallai y bydd label y cynnyrch 
yn nodi ‘Gallai gynnwys: cnau, llaeth’, neu 
rywbeth tebyg. Dylid cymryd y 
rhybuddion hyn o ddifrif. Ni fydd y 
rheolau newydd ar gyfer labelu alergenau 
yn rheoli sut y bydd busnesau’n dewis 
nodi’r wybodaeth hon. 

Dim rhagor o gyfeiriadau at glwten

Caiff y datganiadau gwirfoddol ‘Yn 
cynnwys glwten’ a ddefnyddir gan rai 
busnesau ar hyn o bryd eu diddymu’n 
raddol. Bydd angen i chi gadw golwg am 
rawnfwydydd sy’n cynnwys glwten, er 
enghraifft, bydd gwenith, rhyg a haidd 
wedi’u pwysleisio yn y rhestr 
gynhwysion. 

Pwysig 
Bydd cyfnod o amser pan fyddwch efallai’n gweld yr hen ddatganiadau cyngor 
ar alergedd a’r rhai newydd. Nid yw’r mathau hyn o ddatganiadau yn ofyniad 
cyfreithiol ond mae llawer o gwmnïau bwyd yn dewis darparu datganiadau o’r 
fath. Os nad oes datganiad cyngor, peidiwch â chymryd yn ganiataol nad yw’r 
cynnyrch yn cynnwys y bwyd yr ydych yn ceisio ei osgoi. Dylech edrych ar y 
rhestr gynhwysion am wybodaeth am alergenau bob amser. 
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Bwydydd ‘rhydd rhag’ 
(free from) 

Mae’r rhan fwyaf o’r prif 
archfarchnadoedd a darparwyr 
gwasanaethau bwyd yn llunio rhestrau 
o’r cynhyrchion a werthir ganddynt nad 
ydynt yn cynnwys bwydydd neu 
gynhwysion penodol, fel glwten, wyau 
neu laeth. 

Mae’r mesurau a ddefnyddir i 
weithgynhyrchu bwydydd o’r fath yn 
sicrhau bod y cynhwysion yn cael eu 
trin a’r cynhyrchion terfynol yn cael eu 
gwneud mewn ffyrdd sy’n atal achosion 
o groeshalogi drwy ddamwain â 
chynhwysion alergenaidd eraill. 

Sicrhewch fod eich rhestrau ‘rhydd rhag’ 
yn gyfredol. Hyd yn oed os oes gennych 
restr ‘rhydd rhag’, dylech edrych ar y 
cynhwysion ar gynnyrch, oherwydd gall 
ryseitiau newid. 

Mae pobl yn aml yn tybio’n anghywir 
fod cynnyrch ‘rhydd rhag’ yn addas ar 
gyfer unrhyw fath o alergedd bwyd. 
Mae angen i chi ddarllen y label yn 
ofalus oherwydd efallai bod y cynnyrch 
yn dal i gynnwys yr alergen sy’n 
effeithio arnoch. 

Er enghraifft, gallai cynnyrch ‘heb laeth’ 
gynnwys wyau; neu gallai cynhyrchion ‘heb 
lactos’ gynnwys protein llaeth. Dylid 
edrych yn ofalus ar y rhestr gynhwysion 
cyn prynu a bwyta cynhyrchion. 

Mae llawer o archfarchnadoedd a 
siopau bwyd iach hefyd yn gwerthu 
amrywiaeth arbennig o gynhyrchion 
sy’n rhydd rhag bwydydd neu 
gynhwysion penodol. 

I lawer o bobl, mae’r rhain yn gyfleus 
iawn, ond gallant fod yn ddrutach. 
Cofiwch na fydd llawer o fwydydd 
arferol yn cynnwys y bwyd yr ydych yn 
ceisio ei osgoi, felly nid oes angen i chi 
gadw at fwydydd arbenigol yn unig. 

Bwyd ar-lein
Mae’r rhan fwyaf o wefannau sy’n 
gwerthu bwyd yn rhoi gwybodaeth am 
eu cynhyrchion a fydd yn eich helpu i 
ddewis eitemau nad ydynt yn cynnwys y 
bwyd y mae angen i chi ei osgoi. Fodd 
bynnag, efallai na fydd yr wybodaeth hon 
bob amser yn gyfredol, felly dylech bob 
amser edrych ar y rhestr gynhwysion 
neu’r label neu siarad ag aelod o staff bob 
tro y byddwch yn archebu bwyd neu’n 
trefnu iddo gael ei anfon atoch.

Pan fyddwch yn prynu... 
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Ar hyn o bryd, nid oes rhaid i fwydydd a 
brynir heb eu pecynnu neu ar gais 
cwsmer, mewn archfarchnadoedd, 
siopau deli, caffis a bwytai, gynnwys yr 
wybodaeth sydd ei hangen arnoch am 
alergenau bwyd. Mae enghreifftiau o 
fwydydd o’r fath yn cynnwys bara, salad, 
prydau a chigoedd oer. 

Sut y bydd pethau’n newid
Bydd hyn yn newid o 13 Rhagfyr 2014 
ymlaen. O’r dyddiad hwn, bydd angen 
rhoi gwybodaeth am unrhyw un o’r 14 o 
alergenau a ddefnyddiwyd fel cynhwysion 
ar gyfer bwyd a werthir heb ei becynnu 
neu a gaiff ei lapio ar y safle. 

Gallai’r wybodaeth hon gael ei hysgrifennu 
ar fwrdd du neu siart, neu ei rhoi ar lafar 
gan aelod o staff. 

Os na roddir yr wybodaeth benodol am 
alergenau ymlaen llaw, rhaid rhoi 
cyfarwyddiadau clir o ran ble y gellir cael 
gafael ar yr wybodaeth hon. 

Dim ond gwybodaeth am y prif alergenau 
a ddefnyddiwyd yn fwriadol fel 
cynhwysion y bydd y rheolau hyn yn ei 
chwmpasu. Nid ydynt yn cwmpasu 
alergenau sy’n bresennol yn dilyn 
cysylltiad drwy ddamwain. 

Alergedd i fwyd nad yw ar y rhestr
Os oes gennych alergedd i fwyd nad yw 
ar y rhestr reoleiddio, efallai na fydd 
wedi’i gynnwys yn yr wybodaeth am 
alergenau a nodir. Os oes gennych 
unrhyw amheuaeth, siaradwch ag aelod 
o staff. 

Fodd bynnag, gan nad oes angen 
darparu’r wybodaeth hon ar hyn o bryd, 
dylech fod yn ymwybodol efallai na 
fydd y person sy’n eich gweini yn 
gwybod beth sydd yn y bwydydd 
mewn gwirionedd. Peidiwch â mentro 
os nad ydych chi na’r sawl sy’n eich 
gweini yn siŵr. 

Bwydydd heb eu pecynnu a phan 
fyddwch yn bwyta allan
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Defnyddio ‘cerdyn cogydd’

Beth am i chi gadw ‘cerdyn cogydd’ 
gyda chi er mwyn ei roi i staff mewn 
bwytai? Bydd y cerdyn yn rhoi gwybod 
i’r cogydd pa fwydydd y mae angen i chi 
eu hosgoi.

Gallwch lawrlwytho cardiau cogydd 
drwy: food.gov.uk/multimedia/pdfs/
chefcardw.pdf

Mae hefyd yn bosibl cael cardiau ar 
gyfer gwyliau tramor – cymerwch gip ar 
y gwefannau a restrir ar dudalen 16. 

Cofiwch y gallai bwydydd fod wedi 
dod i gysylltiad â bwyd y mae angen i 
chi ei osgoi

Mae’n bosibl bod ychydig bach o’r bwyd 
y mae angen i chi ei osgoi wedi dod i 
gysylltiad â bwyd arall. Er enghraifft, gall 
bwydydd ddod i gysylltiad ag alergenau 
os cânt eu gosod wrth eu hymyl, neu os 
defnyddir yr un gyllell neu lwy, neu os 
cânt eu lapio mewn papur sydd wedi 
cyffwrdd â bwyd arall. 

Mae hyn yn broblem arbennig gyda 
hadau fel sesame neu fwstard, a chnau, a 
all syrthio oddi ar eitemau wedi’u pobi, 
ac ar gownteri deli, lle gall darnau bach o 
fwyd syrthio i mewn i fowlen arall. Gan 
nad yw’r rheolau newydd ar gyfer labelu 
alergenau yn cwmpasu presenoldeb 
drwy ddamwain yn dilyn achos o 
groeshalogi, bydd dal angen i chi fod yn 
ofalus wrth brynu bwydydd o’r fath. 

Rhybudd - Alergedd!
Mae gen i alergedd i:

A fyddech cystal â gwneud yn siŵr nad yw fy mhryd yn cynnwys y bwyd hwn. 
Gall ychydig bach ohono fy ngwneud i’n sâl iawn

food.gov.uk/allergy

http://food.gov.uk/multimedia/pdfs/chefcardw.pdf
http://food.gov.uk/multimedia/pdfs/chefcardw.pdf
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Wrth brynu bwyd wedi’i 
becynnu ymlaen llaw
• Cofiwch y gall pethau newid. Yn sgil 

deddfwriaeth newydd, bydd rhai 
newidiadau i’r ffordd y mae 
gwybodaeth am alergenau yn 
ymddangos ar labeli. 

• Caiff alergenau eu pwysleisio yn y 
rhestr gynhwysion er mwyn eich helpu 
i’w canfod. Gall busnesau bwyd 
ddefnyddio eu dull eu hunain o 
bwysleisio, er enghraifft, drwy 
ddefnyddio print trwm neu ffont italig, 
neu danlinellu neu uwcholeuo geiriau.

• Ni chaniateir defnyddio datganiadau 
megis ‘Yn cynnwys: llaeth, cnau’ i 
grynhoi gwybodaeth am gynhwysion 
alergenaidd ar ddeunydd pecynnu 
mwyach. Yr unig eithriad i hyn yw ar 
gyfer cynhyrchion nad oes ganddynt 
restr gynhwysion, fel gwin, lle byddai 
‘Yn cynnwys: sylffitau’ yn ymddangos.  

• Darllenwch y rhestr gynhwysion bob 
amser er mwyn gweld pa alergenau a 
ddefnyddiwyd yn y cynnyrch.

• Ni fydd rhagor o gyfeiriadau at 
glwten yn y datganiad gwirfoddol 
am alergenau. Caiff grawnfwydydd 

sy’n cynnwys glwten eu pwysleisio yn 
y rhestr gynhwysion.

• Bydd rhywfaint o wybodaeth yn aros 
yr un fath. Nid yw’r rheolau newydd 
yn effeithio ar wybodaeth am y risg 
bosibl o groeshalogi ag alergenau 
eraill. Gall ymddangos ar labeli yn yr 
un modd ag y mae ar hyn o bryd.

• Cymysgedd o’r hen a’r newydd. Hyd 
nes y bydd pob label wedi newid, 
byddwch yn gweld hen labeli a rhai 
newydd ar gynhyrchion mewn siopau 
am gyfnod o amser. Er mwyn sicrhau 
bod gennych yr wybodaeth gywir, 
dylech bob amser ddarllen y rhestr 
gynhwysion. 

Eich rhestr wirio gyflym...

  NEWID
AR Y GORWEL

  NEWID
AR Y GORWEL
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Pan fyddwch yn bwyta allan 
neu’n prynu bwydydd rhydd 
(heb eu pecynnu)

• Os oes gennych alergedd neu 
anoddefiad difrifol, cofiwch pan 
fyddwch yn bwyta bwyd a 
baratowyd gan rywun arall, er 
enghraifft mewn caffi neu fwyty, fod 
ffyrdd o leihau’r perygl o fwyta 
rhywbeth yr ydych yn sensitif iddo.

• Pan fyddwch yn bwyta allan, 
dywedwch wrth yr unigolyn sy’n eich 
gweini am eich gofynion deietegol a 
pha mor ddifrifol yw eich alergedd 
neu anoddefiad bwyd.

• Darllenwch y fwydlen yn ofalus i 
weld a oes unrhyw sôn am y bwyd yr 
ydych yn adweithio iddo yn enw’r 
pryd neu’r disgrifiad ohono. Dylech 
bob amser holi’r staff am y pryd 
cyfan – er enghraifft, efallai y bydd 
toes pizza yn cynnwys cynhwysyn 
anarferol, neu efallai y bydd menyn 
wedi’i ychwanegu at lysiau, neu efallai 
y bydd grefi’n cynnwys powdr llaeth. 
Os nad yw’r staff yn siŵr a yw’r pryd 
yn cynnwys y bwyd hwnnw, mae’n 
well gofyn iddynt gadarnhau gyda’r 
cogydd neu archebu rhywbeth arall. 

• Pan fyddwch yn archebu eich bwyd, 
sicrhewch fod y sawl sy’n gweini yn 
nodi eich alergedd. Gofynnwch 
iddynt roi’r nodyn i’r cogydd neu 
gofynnwch am gael siarad â’r cogydd 
yn uniongyrchol, oherwydd gall 
negeseuon gael eu hanghofio neu eu 
trosglwyddo’n anghywir. Dylech bob 
amser ofyn pa alergenau sydd yn y 
pryd hyd yn oed os ydych wedi ei 
fwyta o’r blaen; gall ryseitiau a 
chynhwysion newid. 

• Os nad oes gennych ffydd yn yr 
wybodaeth rydych wedi’i chael, 
mae’n well peidio â bwyta yno. 
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• Holwch am y prydau. Mae rhai 
bwytai’n darparu prydau heb 
fwydydd neu gynhwysion penodol, 
fel glwten. Gofynnwch a ydynt yn 
darparu prydau sy’n addas ar gyfer 
eich gofynion deietegol. Byddwch yn 
ofalus pan fyddwch yn gweld prydau 
‘heb wenith’ er enghraifft, oherwydd 
efallai nad ydynt yn rhai ‘heb glwten’. 

• Byddwch yn ofalus wrth ddefnyddio 
ardaloedd hunanwasanaeth. Mae gan 
rai bwytai a chaffis ardaloedd 
hunanwasanaeth lle mae’r bwyd 
mewn cynwysyddion agored. Er nad 
yw rhai prydau efallai’n cynnwys y 
bwyd yr ydych yn adweithio iddo, 
mae’n hawdd i ychydig bach fynd i 
mewn i brydau drwy ddamwain, naill 
ai am fod y cynwysyddion wrth ymyl 
ei gilydd, neu gan fod pobl yn 
defnyddio’r un gefeiliau (tongs) neu 
lwyau ar gyfer prydau gwahanol.

• Byddwch yn ofalus wrth fwyta 
prydau penodol. Os oes gennych 
alergedd i bysgnau, cnau neu hadau, 
mae angen i chi fod yn ofalus iawn 
wrth fwyta prydau penodol, megis 
bwyd o Ogledd Affrica, Tsieina, India 
a Malaysia, gan eu bod yn aml yn 
cynnwys pysgnau, cnau a sesame. 
Nid yw hyn bob amser yn amlwg. Er 

enghraifft, efallai y defnyddir blawd 
pysgnau i dewychu saws, neu efallai 
bod y bwyd wedi cael ei goginio 
mewn olew cnau. 

• Dylech wybod ei fod yn arfer 
cyffredin i woc gael ei sychu rhwng 
prydau gan fod y tymheredd uchel a 
ddefnyddir wrth goginio yn lladd 
unrhyw germau. Ond nid yw hyn yn 
cael gwared ar olion alergenau. Mae 
mwy o risg hefyd y gallai’r bwyd fynd 
i mewn i bryd arall os defnyddir yr un 
llwyau neu offer ar gyfer prydau 
gwahanol. 

• Os oes gennych unrhyw amheuaeth, 
peidiwch â mentro! Os na allwch fod 
yn siŵr nad yw’r prydau’n cynnwys 
pysgnau, cnau a hadau (ac nad ydynt 
wedi’u coginio mewn olew cnau, 
olew cnau daear neu olew sesame) 
mae’n well osgoi bwyta prydau neu 
brydau tecawê o’r mathau hyn o 
fwytai.

Pan fydd y rheolau newydd ar waith, 
efallai y gwelwch mai dim ond nifer 
bach o brydau heb y bwyd yr ydych yn 
adweithio iddo a gynigir gan rai bwytai 
o hyd, neu fod risg uchel o groeshalogi 
oherwydd y ffordd y caiff y bwyd ei 
drin. 
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Dylai bwydydd gael eu tynnu oddi ar y 
silff: 

• pan fydd yr wybodaeth am alergedd 
ar labeli cynhwysion bwyd ar goll 
neu’n anghywir 

• os oes rhyw fath o risg arall o ran 
alergedd fel lefelau cynyddol o 
groeshalogi mewn perthynas ag 
alergen heb ei ddatgan

Pan fydd hyn yn digwydd, gall yr 
Asiantaeth Safonau Bwyd, neu un o’r 
grwpiau cymorth, roi gwybod i chi drwy 
anfon rhybudd alergedd. 

Tanysgrifio i gael yr 
wybodaeth ddiweddaraf 

Os hoffech gael gwybod pan fydd 
bwyd wedi cael ei dynnu oddi ar y silff 
oherwydd risg alergedd bwyd, gallwch 
gofrestru i gael neges destun ar wefan 
yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Ewch i: 
food.gov.uk/safereating/allergyintol/
alerts 

Mae Allergy UK, yr Ymgyrch Anaffylacsis 
a Coeliac UK hefyd yn anfon 
rhybuddion at eu haelodau. Ewch i’w 
gwefannau i gael rhagor o wybodaeth. 

Rhybuddion alergedd





Food Standards Agency

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor ar alergeddau a labelu bwyd, ewch i: www.food.gov.uk/
allergy (cliciwch ar ‘Cymraeg’) neu www.nhs.uk/conditions/food-allergy/Pages/Intro1.aspx

Cyhoeddwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd Medi 2013

© Hawlfraint y Goron 2013 
Dylid anfon unrhyw ymholiadau am ddefnyddio ac ailddefnyddio’r adnodd 
gwybodaeth hwn mewn e-bost at: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk 
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Cysylltu â ni

Hoffi ni food.gov.uk/facebook 
Tudalen Gymraeg  www.facebook.com/

asiantaethsafonaubwyd

Ymuno â’n sgwrs @foodgov food.gov.uk/twitter

Gwylio’r Asiantaeth food.gov.uk/youtube

Cael newyddion drwy RSS  food.gov.uk/rss

Cael newyddion drwy e-bost food.gov.uk/email

Allergy UK 
ffôn: 01322 619898 
e-bost: info@allergyuk.org 
www.allergyuk.org

Yr Ymgyrch Anaffylacsis 
ffôn: 01252 542029 
e-bost: info@anaphylaxis.org.uk 
www.anaphylaxis.org.uk

Cymdeithas Ddeieteg Prydain  
ffôn: 0121 200 8080 
e-bost: info@bda.uk.com 
www.bda.uk.com

Sefydliad Maetheg Prydain 
e-bost: postbox@nutrition.org.uk 
www.nutrition.org.uk

Consortiwm Manwerthu Prydain 
ffôn: 020 7854 8900 
www.brc.org.uk

Coeliac UK 
ffôn: 0845 305 2060 
www.coeliac.org.uk

Ffederasiwn Bwyd a Diod 
ffôn: 020 7836 2460 
www.fdf.org.uk

http://www.food.gov.uk/allergy
http://www.food.gov.uk/allergy
http://www.nhs.uk/conditions/food-allergy/Pages/Intro1.aspx
http://info@allergyuk.org
http://www.allergyuk.org
http://info@anaphylaxis.org.uk
http://www.anaphylaxis.org.uk
http://info@bda.uk.com
http://www.bda.uk.com
http://postbox@nutrition.org.uk
http://www.nutrition.org.uk
http://www.brc.org.uk
http://www.coeliac.org.uk
http://www.fdf.org.uk

