
C1.   Gwir neu Gau: gelli di ailgynhesu bwyd sydd 
dros ben cymaint o weithiau ag y mynni di.

A.	

C2.    Gwir neu Gau: os yw rhywbeth wedi’i  
goginio ar y tu allan, bydd wedi’i goginio  
ar y tu mewn hefyd.

A.	

C3.  Pa rai o’r cigoedd hyn sy’n ddiogel  
i’w bwyta’n binc / yn waedlyd?  
(Ticia bob un sy’n berthnasol.)

	 Cig	eidion	 Cig	oen	

	 Porc		 Cyw	iâr

	 Briwgig	 Selsig

	 Byrgyrs

C4.  Sut mae dweud a yw cyw iâr wedi’i goginio’n 
iawn? (Ticia bob un sy’n berthnasol.)

	 1.	 Mae’n	boeth	ar	y	tu	allan

	 2.	Nid	yw’n	binc

	 3.	Mae’r	suddion	yn	rhedeg	yn	glir

	 4.		Rwyt	ti	wedi	dilyn	yr	amser		
sydd	wedi’i	nodi	ar	y	cyfarwyddiadau

	 5.	Mae’n	frown	euraidd

	 6.	Mae’n	stemio’r	holl	ffordd	drwyddo

C5.  Gwir neu Gau: mae’n bwysig glanhau  
byrddau torri / offer coginio ar ôl eu  
defnyddio i drin cig amrwd.

A.	

C6.  Gwir neu Gau: dim ond pan maen nhw’n 
edrych yn fudr y mae angen golchi dwylo ac 
arwynebau gwaith y gegin.

A.	

C7.  Gwir neu Gau: dylet ti olchi cyw  
iâr a dofednod eraill cyn eu coginio.

A.	 	

C8.  Gwir neu Gau: dylid storio cig amrwd  
ar silff uchaf yr oergell.

A.	

C9.  Pam ei bod yn bwysig dy fod yn sychu dy 
ddwylo ar ôl eu golchi?

	 	 1.	Fel	nad	ydynt	yn	diferu

	 	 2.	Fel	nad	yw	dy	ddwylo	yn	oeri

	 														3.		Mae	germau	yn	lledaenu’n		
haws	o	ddwylo	gwlyb

Cwis hylendid bwyd

Atebion ar y cefn



C1.   Gwir neu Gau: gelli di ailgynhesu bwyd sydd  
dros ben cymaint o weithiau ag y mynni di.

A.	 	Gau	–	dim	ond	unwaith	y	dylet	ti	ailgynhesu	bwyd	
sydd	dros	ben.	Po	fwyaf	y	byddi	di’n	oeri	ac	yn	
ailgynhesu	bwyd,	mwyaf	yn	y	byd	yw’r	perygl	o	achosi	
gwenwyn	bwyd.	Gallai	bacteria	dyfu	a	lluosi	os	yw’r	
bwyd	yn	cael	ei	oeri’n	rhy	araf,	a	gallai	oroesi	os	nad	
yw’r	bwyd	yn	cael	ei	ailgynhesu’n	iawn.	Pan	fyddi	
di’n	ailgynhesu	bwyd,	gwna’n	siwr	ei	fod	yn	cael	ei	
ailgynhesu’n	drwyadl,	a’i	fod	yn	chwilboeth	drwyddo.

C2.    Gwir neu Gau: os yw rhywbeth wedi’i goginio ar y 
tu allan, bydd wedi’i goginio ar y tu mewn hefyd.

A.	  Gau	-	mae’r	rhan	fwyaf	o	ddulliau	coginio	yn	golygu	
bod	y	gwres	yn	treiddio	i’r	bwyd	o’r	tu	allan.	Felly,	
mae’n	bosibl	bod	y	bwyd	wedi’i	goginio	ar	y	tu	
allan,	ond	efallai	bod	canol	y	bwyd	heb	ei	goginio.	
Mae’n	bwysig	iawn	felly	bod	bwyd	yn	cael	ei	goginio	
drwyddo’n	drylwyr.

C3.  Pa rai o’r cigoedd hyn sy’n ddiogel  
i’w bwyta’n binc / yn waedlyd?  
(Ticia bob un sy’n berthnasol.)

	 Cig	eidion	 	 	 Cig	oen	
	 Porc		 	 	 Cyw	iâr
	 Briwgig	 	 	 Selsig
	 Byrgyrs

A.	  Mae’n iawn i fwyta cig eidion a chig oen  
yn binc / yn waedlyd.

	 	Mae’n	iawn	i	fwyta	stêcs	a	thoriadau	llawn	eraill	o	gig	
eidion	a	chig	oen	yn	waedlyd,	cyn	belled	â	bo’r	tu	allan	
wedi’i	goginio	neu	ei	‘selio’.	Fel	arfer,	mae	stêc	yn	cael	ei	
selio	mewn	padell	ffrïo	dros	wres	uchel.	Mae’n	bwysig	
selio’r	cig	i	ladd	unrhyw	facteria	a	allai	fod	ar	y	tu	allan.	

	 	Mae’n	iawn	gweini	darn	o	gig	eidion	a	chig	oen	(joints)	
yn	waedlyd	hefyd,	cyn	belled	â’i	fod	yn	un	darn	o	
gig,	yn	hytrach	nag	wedi’i	rolio	(sef	wedi’i	wneud	o	
wahanol	ddarnau	o	gig	wedi’u	rholio	ynghyd).

	 	Ni	ddylet	ti	fwyta	cyw	iâr	neu	dwrci	a	dofednod	
eraill,	porc,	byrgyrs	na	selsig	yn	binc	neu’n	waedlyd.	
Mae’r	mathau	hyn	o	gig	yn	gallu	cynnwys	bacteria	
drwyddynt,	yn	hytrach	na	dim	ond	ar	y	tu	allan.	Felly	
os	nad	ydynt	wedi’u	coginio’n	iawn,	efallai	na	fydd	yr	
holl	facteria	yn	y	cig	yn	cael	eu	lladd.	

C4.  Sut mae dweud a yw cyw iâr wedi’i goginio’n 
iawn? (Ticia bob un sy’n berthnasol.)

	 1.		Mae’n	boeth	ar	y	tu	allan
	 2.	Nid	yw’n	binc
	 3.	Mae’r	suddion	yn	rhedeg	yn	glir
	 4.		Rwyt	ti	wedi	dilyn	yr	amser	sydd	

wedi’i	nodi	ar	y	cyfarwyddiadau

	 5.	Mae’n	frown	euraidd
	 6.	Mae’n	stemio’r	holl	ffordd	drwyddo

A.	 	Nid yw’n binc, mae’r suddion yn rhedeg  
yn glir ac mae’n stemio’r holl ffordd drwyddo.

	 	Er	mwyn	sicrhau	bod	cyw	iâr	wedi’i	goginio’n	iawn,	
dylet	ti	edrych	ar	ran	fwyaf	trwchus	y	cig,	naill	ai’r	
darnau	mwyaf	o	gig	mewn	rhywbeth	fel	cyri,	neu	
gydag	aderyn	rhost,	y	darn	fwyaf	trwchus	rhwng	y	
goes	a’r	frest.	Dylai’r	cig	fod	yn	stemio	drwyddo,	heb	
unrhyw	ddarnau	pinc	a	dylai’r	suddion	redeg	yn	glir.

C5.  Gwir neu Gau: mae’n bwysig glanhau byrddau torri 
/ offer coginio ar ôl eu defnyddio i drin cig amrwd.

A.	 	Gwir	–	gall	bacteria	drosglwyddo	o’r	cig	i’r	byrddau	
torri	/	offer	coginio.	Os	byddi	di’n	eu	defnyddio	nhw	
wedyn	heb	eu	golchi	yn	gyntaf,	gall	y	bacteria		
hynny	drosglwyddo	i’r	bwyd.	Mae	hyn	yn	cael	ei		
alw’n	croeshalogi.

C6.  Gwir neu Gau: dim ond pan maen nhw’n  
edrych yn fudr y mae angen golchi dwylo ac 
arwynebau gwaith y gegin.

A.	 	 Gau	-	dwyt	ti	ddim	yn	gallu	gweld	bacteria,	felly	nid	
oes	modd	i	ti	wybod	os	yw	dwylo	ac	arwynebau	
gwaith	yn	lân.	Felly	dylet	ti	olchi’r	arwynebau	gwaith	
cyn	ac	ar	ôl	paratoi	bwyd.

C7.  Gwir neu Gau: dylet ti olchi cyw  
iâr a dofednod eraill cyn eu coginio.

A.	  Gau	-	mae	ymchwil	wedi	dangos	bod	bacteria	mewn	
diferion	dwr	yn	gallu	cael	eu	lledaenu’n	hawdd,	drwy	
dasgu	ar	arwynebau	gwaith,	llestri	a	bwydydd	eraill.		
Mae	hyn	yn	cynyddu’r	perygl	o	achosi	gwenwyn	bwyd.		

C8.  Gwir neu Gau: dylid storio cig  
amrwd ar silff uchaf yr oergell.

A.	  Gau	-	dylid	storio	cig	amrwd	ar	waelod	yr		
oergell,	wedi’i	orchuddio	er	mwyn	ei	atal	rhag		
diferu	ar	fwydydd	eraill	ac	achosi	gwenwyn		
bwyd	drwy	groeshalogi.

C9.  Pam ei bod yn bwysig dy fod yn  
sychu dy ddwylo ar ôl eu golchi?

	 1.		Fel	nad	ydynt	yn	diferu
	 2.	Fel	nad	yw	dy	ddwylo	yn	oeri
	 3.		Mae	germau	yn	lledaenu’n		

haws	o	ddwylo	gwlyb

A.	 	3	-	mae	tystiolaeth	wedi	dangos	bod	bacteria	yn	
lledaenu’n	haws	mewn	lleithder,	felly	gwna’n	siwr	dy	
fod	yn	sychu	dy	ddwylo’n	drylwyr	ar	ôl	eu	golchi.
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