
Rhagor o wybodaeth
1 Hylendid bwyd – canllaw i fusnesau. Canllaw cyffredinol ar y rheoliadau hylendid bwyd:
foodstandards.gov.uk/multimedia/pdfs/hygbusguidewelsh0508.pdf

2 Pecynnau rheoli diogelwch bwyd. Canllawiau ymarferol ar systemau rheoli diogelwch bwyd (Saesneg yn unig):
food.gov.uk/foodindustry/regulation/hygleg/hyglegresources

3 Taflen Listeria’r Asiantaeth Diogelu Iechyd. Rhagor o wybodaeth am listeria a listeriosis (Saesneg yn unig):
www.hpa.org.uk/listeriafactsheet

• Yn y Deyrnas Unedig, mae salwch a achosir gan Listeria monocytogenes (listeriosis) wedi cynyddu, yn
arbennig ymhlith y bobl hynny dros 60 oed sydd â system imiwnedd wan. Er nad yw listeriosis yn gyffredin,
gallai beryglu bywydau’r bobl hynny sydd ag imiwnedd isel. Mae Listeriosis wedi’i gysylltu â bwyta bwydydd
wedi’u hoeri sy’n barod i’w bwyta, ac felly mae angen rhoi rheolaethau ar waith i leihau’r risg.

• Mae’r daflen hon yn nodi’r mesurau rheoli allweddol y gall y bobl sy’n paratoi a chyflenwi bwydydd
wedi’u hoeri sy’n barod i’w bwyta eu defnyddio i leihau’r risg o ledaenu listeriosis. Mae canllawiau ar fesurau
hylendid pwysig eraill ar gael isod. 1, 2

Beth yw listeria?
• Gall Listeria monocytogenes achosi clefyd a gludir gan fwyd difrifol a all hyd yn oed beryglu bywydau 3.
Mae fel arfer yn effeithio ar grwpiau sy’n agored i niwed, megis merched beichiog a phobl gyda system
imiwnedd wan, yn arbennig y rheiny dros 60 oed. Gall pobl sydd â system imiwnedd wan gynnwys pobl
sydd wedi cael trawsblaniad, pobl sy’n cymryd cyffuriau sy’n gwanhau’r system imiwnedd neu sydd â
chanser sy’n effeithio ar y system imiwnedd, megis lewcemia neu lymffoma.

• Mae Listeria monocytogenes wedi ei ganfod mewn amrywiaeth o fwydydd wedi’u hoeri sy’n barod i’w
bwyta, megis brechdanau wedi’u pecynnu ymlaen llaw, pâté, menyn, cawsiau meddal wedi’u haeddfedu gan
lwydni, cigoedd wedi’u coginio a’u sleisio ac eog mwg. Dylai pobl sy’n agored i niwed osgoi bwyta caws meddal
wedi’i aeddfedu gan lwydni, megis Camembert a Brie, caws glas, a phob math o bâté, gan gynnwys pâté llysiau.

Listeria – cadw bwyd yn ddiogel
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Lleihau’r risg
Gall listeria dyfu ar dymheredd yr oergell, felly mae’n rhaid cadw bwydydd wedi’u hoeri yn oer a’u bwyta
erbyn y dyddiad ‘defnyddio erbyn’.

Cadw bwyd wedi’i oeri sy’n barod i’w fwyta yn oer

� gwnewch yn siwr for yr oergell wedi’i osod ar dymheredd o 5oC neu is a’i fod yn gweithio’n iawn

� dylid bwyta bwyd sydd wedi’i dynnu allan o storfa oer o fewn pedair awr – ar ôl hynny, dylech
daflu’r bwyd i’r bin

� sicrhewch eich bod yn rheoli tymheredd y bwyd o’r adeg y mae’n cael ei gynhyrchu i’r adeg y
bydd yn cael ei weini

Storio – dilynwch y cyfarwyddiadau ar y label

� peidiwch â defnyddio bwyd ar ôl y dyddiad ‘defnyddio erbyn’ – edrychwch ar y label cyn ei weini

� defnyddiwch fwyd sydd wedi’i agor o fewn deuddydd, oni bai bod cyfarwyddiadau’r
gweithgynhyrchwr yn nodi fel arall


