
ADDYSGU PLANT I GOGINIO’N DDIOGEL 

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn dysgu eu harferion diogelwch bwyd oddi wrth aelodau 
o’u teulu – ac rydym ni am helpu pobl i addysgu eu plant yn iawn o’r cychwyn cyntaf.

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi creu cyfres o weithgareddau i’w defnyddio 
gan rieni, oedolion a’r rheiny sy’n gweithio gyda phlant i hyrwyddo diogelwch 
a hylendid bwyd.

Mae’r tri gweithgaredd wedi’u dylunio ar gyfer plant ysgol gynradd a’r nod yw eu 
helpu i ddysgu mwy am storio bwyd yn yr oergell, paratoi bwyd yn gywir a chadw’r 
gegin yn lân ac yn hylan.

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys:

• BETH SY’N WAHANOL 
Gweld y gwahaniaethau rhwng yr oergell ‘dda’ a’r oergell ‘ddrwg’

• LLIWIO’R LLUN
Dod o hyd i’r peryglon diogelwch bwyd yn y gegin a’u lliwio’n goch. 

• BLE MAE’R BWYD YN BYW?
Rhoi’r gwahanol fwydydd yn y mannau cywir yn yr oergell.

Rydym yn argymell eich bod yn gwneud y gweithgareddau hyn gyda’ch plentyn. 
Dyma ambell syniad am bethau i’w trafod â’ch plentyn wrth iddynt wneud 
y gweithgareddau.

GWIRIO’R GEGIN

Ewch ati i 
wneud y posau 
gyda’ch plentyn 
a byddwch yn 
ddiogel yn 
y gegin!



WYTHNOS DIOGELWCH BWYD – ADDYSGU PLANT I GOGINIO’N DDIOGEL

ER MWYN SICRHAU BOD Y GEGIN YN DDIOGEL, COFIWCH Y PETHAU HYN:

•  Mae oeri bwyd yn yr oergell yn helpu i osgoi gwenwyn bwyd – gwnewch yn siŵr bod yr oergell rhwng 0 a 5°C 
er mwyn atal germau niweidiol rhag lluosi.

•  Mae’n bwysig storio bwyd yn gywir yn yr oergell er mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn ddiogel. Rhaid cadw pysgod 
a chig heb ei goginio ar silff waelod yr oergell er mwyn atal y suddion rhag diferu ar fwydydd eraill a’u halogi. Dylai 
bwyd dros ben ar ôl prydau gael ei gadw mewn cynhwysyddion wedi’u selio neu eu gorchuddio. Mae salad a llysiau 
yn byw yn y dreiriau ar waelod yr oergell.

•  Peidiwch â gorlenwi’r oergell. Mae oergell drefnus yn ei gwneud yn haws i’r aer symud o gwmpas a chadw’r 
tymheredd yn gyson.

•  Un o’r prif ffyrdd y mae germau’n lledaenu yw ar ddwylo. Golchwch eich dwylo gyda dŵr cynnes a sebon, eu rinsio 
a’u sychu’n iawn cyn paratoi bwyd, ac ar ôl gorffen. Mae’n arbennig o bwysig i olchi’ch dwylo ar ôl cyffwrdd â chig 
amrwd a chyn cyffwrdd â bwyd sy’n barod i’w fwyta.

•  Dylech lanhau arwynebau’n drylwyr gyda dŵr poeth a sebon ac yna, os oes angen, gyda diheintydd.

•  Mae’r gegin yn ystafell brysur yn y cartref, ond dylech glirio’r holl annibendod o’r arwynebau cyn dechrau coginio er 
mwyn ei gwneud yn haws sicrhau arferion hylendid da - mae hyn yn cynnwys symud anifeiliaid anwes o’r gegin.

•  Dylech dalu sylw i ddyddiadau ‘defnyddio erbyn’ a threfnu prydau er mwyn sicrhau bod y bwyd wedi’i ddefnyddio 
erbyn y dyddiad hwnnw. Os yw bwyd wedi mynd heibio’i ddyddiad ‘defnyddio erbyn’, dylech ei daflu gan ei fod yn 
bosibl na fydd yn ddiogel i’w fwyta.

•  Defnyddiwch fwrdd torri bob amser wrth baratoi bwyd yn y gegin. Golchwch y bwrdd yn drylwyr gyda dŵr poeth 
a sebon ar ôl ei ddefnyddio bob tro, yn enwedig os ydych yn newid rhwng paratoi bwydydd heb eu coginio a 
bwydydd sy’n barod i’w bwyta.

•  Peidiwch ag anghofio llieiniau sychu llestri, clytiau golchi llestri a menig popty – mae angen i’r rhain gael eu newid 
yn rheolaidd gan fod clytiau budr yn lle perffaith i germau dyfu.

•  Dylech goginio bwyd tan ei fod yn stemio’n boeth yn y canol er mwyn lladd yr holl facteria a sicrhau bod y bwyd 
yn ddiogel i’w fwyta.
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BETH SY’N WAHANOL?

Mae chwe gwahaniaeth rhwng y llun cyntaf a’r ail. Cer ati i chwilio amdanynt a’u nodi ar y daflen.

Cyfarwyddiadau i oedolion: Mae pob gwahaniaeth yn dangos rheol diogelwch bwyd sy’n cael ei thorri. 
Ewch ati gyda’ch plentyn i drafod y rheolau hyn a’u pwysigrwydd o ran cadw bwyd yn ddiogel.

BYDD STORIO DY FWYD YN Y FFORDD HON YN EI GADW’N DDIOGEL. GALL STORIO DY FWYD YN Y FFORDD HON EI BERYGLU.
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LLIWIO’R LLUN

Mae’r gegin hon yn cynnwys saith perygl diogelwch bwyd. Cer ati i chwilio amdanynt a’u lliwio mewn coch 
i ddangos y peryglon posibl. Rydym wedi lliwio’r un cyntaf yn barod – sef clwtyn golchi llestri budr.

Cyfarwyddiadau i oedolion: Mae’r llun o’r gegin yn cynnwys saith enghraifft gwael lle mae rheolau diogelwch bwyd yn cael eu torri. Ewch ati 
i helpu eich plentyn i chwilio am yr hyn sy’n anghywir yn y llun a pha reolau sy’n cael eu torri. Dylent liwio’r peryglon mewn coch.
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Mefus Mafon

BLE MAE’R BWYD YN BYW?

Wyt ti’n gwybod ble i gadw gwahanol fwydydd yn yr oergell? Mae’n bwysig i beidio â’i gorlenwi, a chadw bwyd heb 
ei goginio a bwyd sydd wedi’i goginio mewn mannau gwahanol i wneud yn siŵr nad yw’r germau yn crwydro. 

Cyfarwyddiadau i oedolion: Dylech storio gwahanol fathau o fwydydd mewn mannau penodol yn yr oergell i’w cadw’n ddiogel. 
Ewch ati gyda’ch plentyn i’w helpu i ddeall ble i storio gwahanol fwydydd yn yr oergell, ond cofiwch fod modd storio rhai bwydydd 

mewn sawl man gwahanol. Gallwch edrych y tu mewn i’ch oergell chi wrth i chi weithio gyda’ch gilydd ar y gweithgaredd hwn.



ADDYSGU EICH PLENTYN AM GOGINIO’N DDIOGEL – ATEBION

BETH SY’N WAHANOL

Beth welsoch chi yn yr oergell ‘ddrwg’?
• Roedd y brechdanau ar ben ei gilydd ar y silff uchaf a dim digon o le i aer gylchdroi.
• Roedd tymheredd yr oergell yn rhy uchel i gadw bwyd yn ddiogel.
• Ni ddylai’r ffa pob gael eu cadw mewn tun ond yn hytrach mewn cynhwysydd wedi’i selio.
• Mae’r llaeth wedi mynd heibio’i ddyddiad ‘defnyddio erbyn’.
• Dylai’r cyw iâr heb ei goginio gael ei roi ar y silff waelod a’i orchuddio.
• Dylai’r cig heb ei goginio gael ei roi ar y silff waelod a’i orchuddio.

Beth welsoch chi yn yr oergell a fyddai’n cadw’r bwyd yn ddiogel?
• Mae digon o le yn yr oergell. Mae oergell drefnus yn ei gwneud yn haws i aer gylchdroi a chynnal y 

tymheredd cywir.
• Mae tymheredd yr oergell rhwng 0 a 5°C sy’n rhwystro germau rhag tyfu.
• Mae’r llaeth o fewn ei ddyddiad ‘defnyddio erbyn’ ac yn ddiogel i’w yfed.
• Mae bwydydd wedi’u gorchuddio fel na all suddion bwydydd eraill ddiferu arnynt:
  o Mae’r ffa pob mewn cynhwysydd wedi’i selio.
  o Mae’r cyw iâr heb ei goginio ar y silff waelod ac wedi’i orchuddio.
  o Mae’r cig heb ei goginio ar y silff waelod ac wedi’i orchuddio.

Gobeithio’ch bod wedi mwynhau gwneud 
y gweithgareddau gyda’ch plentyn. 

Fe welwch isod ein bod ni wedi cynnwys 
yr atebion cywir gyda’r gweithgareddau 
ac ychydig o awgrymiadau doeth oddi 
tanynt. Cofiwch ymweld â Gwirio’r Gegin 
er mwyn cael rhagor o wybodaeth am 
fod yn ddiogel yn y gegin drwy 
food.gov.uk/kitchen-check - cliciwch 
ar ‘Cymraeg’ 

Gobeithio eich bod chi a’ch plentyn 
bellach yn gwybod mwy am baratoi a 
choginio bwyd yn ddiogel yn eich cegin. 
I roi prawf ar eich arferion paratoi bwyd 
a dod o hyd i ragor o awgrymiadau am 
sut i ddiogelu’ch teulu rhag gwenwyn 
bwyd, rhowch gynnig ar gwis Gwirio’r 
Gegin drwy food.gov.uk/kitchen-check – 
cliciwch ar ‘Cymraeg’

Mae gennym ni gyfrifon Facebook 
a Twitter hefyd. Ymunwch â ni i gael 
rhagor o wybodaeth am fwyta’n 
ddiogel yn y cartref:

facebook.com/AsiantaethSafonauBwyd
food.gov.uk/facebook
food.gov.uk/twitter
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LLIWIO’R LLUN

Pa beryglon welsoch chi a’u lliwio’n goch?
• Roedd y clwtyn golchi llestri yn fudr iawn ac angen ei olchi a’i newid.
• Roedd y lliain sychu llestri yn fudr iawn ac angen ei olchi a’i newid.
• Roedd y llaeth wedi mynd heibio’i ddyddiad ‘defnyddio erbyn’ ac angen ei daflu.
• Roedd y gath yn y gegin ger yr ardal paratoi bwyd, ac ni ddylai fod yno.
• Roedd cig heb ei goginio a llysiau yn cael eu paratoi ar yr un bwrdd torri.
• Gallai’r esgidiau pêl-droed budr ar yr arwyneb gwaith gyflwyno germau i’r bwyd. 

Dylent fod wedi’u symud oddi yno cyn paratoi’r bwyd.

Sut i osgoi peryglon diogelwch bwyd:
• Rhaid newid a golchi clytiau golchi llestri a llieiniau sychu llestri yn rheolaidd er 

mwyn osgoi lledaenu germau. 
• Mae dyddiadau ‘defnyddio erbyn’ ar fwyd sy’n mynd yn ddrwg yn gyflym, fel 

cynnyrch llaeth, cig a physgod. Cynhelir profion gwyddonol i weld am ba mor hir y 
bydd y bwydydd hyn yn aros yn ddiogel. Ar ôl y dyddiad ‘defnyddio erbyn’, mae’n 
bosibl na fydd y bwyd yn ddiogel i’w fwyta hyd yn oed os yw’n edrych ac yn 
arogli’n iawn.

• Mae anifeiliaid anwes yn rhan o’r teulu, ond wrth i chi roi mwythau iddynt, gall 
bygiau gwenyn bwyd gael eu trosglwyddo i’ch dwylo. Golchwch eich dwylo ar ôl 
cyffwrdd ag anifeiliaid bob tro.

• Defnyddiwch fwrdd torri bob tro wrth baratoi bwyd yn y gegin. Golchwch y bwrdd 
torri gyda dŵr poeth a sebon ar ôl ei ddefnyddio. Mae hyn yn arbennig o bwysig os 
ydych chi’n newid rhwng paratoi bwyd heb ei goginio a bwyd parod i’w fwyta. 
Mae’n well byth defnyddio gwahanol fyrddau torri ar gyfer bwyd heb ei goginio a 
bwyd sy’n barod i’w fwyta.

• Cliriwch annibendod cyn dechrau coginio er mwyn ei gwneud yn haws cadw’r 
arwynebau gwaith yn lân.

ADDYSGU EICH PLENTYN AM GOGINIO’N DDIOGEL – ATEBION

BLE MAE’R BWYD YN BYW?

A oeddech chi wedi rhoi’r bwydydd yn y mannau cywir?
• Mae’r pysgod heb ei goginio yn y cynhwysydd yn byw ar y silff waelod.
• Mae’r cyw iâr heb ei goginio yn y cynhwysydd yn byw ar y silff waelod.
• Mae’r ffa pob mewn cynhwysydd yn byw ar y silff gyntaf neu’r ail.
• Dylai wyau gael eu storio yn y drws neu eu rhoi ar y silff gyntaf neu’r ail 

os ydynt wedi’u gorchuddio.
• Mae salad a llysiau yn byw yn y dreiriau ar waelod yr oergell.
• Dylai cig wedi’i goginio gael ei orchuddio a’i roi ar y silff gyntaf neu’r ail.
• Dylai’r iogwrts gael eu gorchuddio neu eu rhoi heb eu hagor ar y silff 

gyntaf neu’r ail.

Pam fo’r bwyd yn byw yn y fan honno?
• Mae’n bwysig iawn storio bwyd yn gywir yn yr oergell er mwyn sicrhau 

ei fod yn ddiogel. 
• Dylai cig, pysgod a chyw iâr heb ei goginio gael ei orchuddio a’i roi ar 

silff waelod yr oergell er mwyn sicrhau nad yw’r suddion yn diferu ar 
fwydydd eraill, gan eu halogi.

• Dylai’r holl fwyd dros ben gael ei storio mewn cynhwysyddion wedi’u 
selio neu eu gorchuddio. 

• Dylai salad neu lysiau na fyddant yn cael eu coginio gael eu cadw yn 
y dreiriau ar waelod yr oergell.
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