
Pecyn i’th helpu i gynnal gweithgareddau Wythnos 

Diogelwch Bwyd 2010 yr ASB yn rhanbarthol ac yn lleol.

PECYN CYMORTH YR YMGYRCH

Canolbwyntio ar 

ddiogelwch bwyd 
eatwell.gov.uk/keepingfoodsafe/germwatch –  

clicia ar ‘Cymraeg’ 

food.gov.uk/fsw2010

M
ae diogelwch y bwyd yr ydym ni’n ei fwyta yn un o 

brif flaenoriaethau’r Asiantaeth Safonau Bwyd. Mae 

Strategaeth yr Asiantaeth ar gyfer 2010-15 yn disgrifio ein 

nod i sicrhau bod bwyd sy’n cael ei gynhyrchu a’i werthu 

yn y DU yn ddiogel i’w fwyta a bod defnyddwyr yn deall 

beth yw bwyd diogel. Mae paratoi a gweini bwyd yn ddiogel yn bwysig os 

ydym ni am ddiogelu ein hunain a’n teuluoedd rhag gwenwyn bwyd.

Mae’r Wythnos Diogelwch Bwyd, sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn, 

yn gyfle gwych i hyrwyddo negeseuon hylendid bwyd drwy gynnal 

gweithgareddau ar lefel leol. Mae’r pecyn cymorth hwn yn cynnig  

syniadau ar ddigwyddiadau y gellir eu cynnal er mwyn bod yn rhan o’r 

Wythnos Diogelwch Bwyd yn dy ardal di.

A’r newyddion da? Gall bawb gymryd camau syml yn y cartref i 

leihau perygl gwenwyn bwyd, p’un a yw’n cael ei achosi gan salmonela, 

E.coli O157 neu gan greaduriaid ffiaidd llai adnabyddus fel listeria a 

champylobacter. 

Er nad oes llawer o bobl yn adnabod yr enw, mae campylobacter 

yn achosi mwy o salwch a gludir gan fwyd na’r un math arall o facteria! 

Yn ôl arolwg a gyhoeddwyd gennym fis Hydref 2009, roedd y byg yn 

bresennol mewn dros 65% o samplau cyw iâr a brofwyd. Ar hyn o bryd, 

nid ydym yn ceisio codi proffil campylobacter yn benodol, ond rydym 

yn ceisio codi ymwybyddiaeth o’r camau y gall pobl eu cymryd gartref i 

atal campylobacter rhag eu gwneud yn sâl.

Felly bydd thema’r Wythnos Diogelwch Bwyd eleni (7-13 Mehefin) 

yn canolbwyntio ar ddau beth sy’n eithriadol o bwysig o ran 

atal gwenwyn bwyd difrifol – sef coginio bwyd yn iawn ac atal 

croeshalogi. Dyma ein prif neges eleni – drwy ddilyn yr arferion 

hylendid da hyn yn y cartref, gall pobl leihau’r perygl o gael 

gwenwyn bwyd.

Byddai’n wych pe gallet ein helpu i ledaenu’r neges hon – 

datblygwyd y pecyn hwn i gynnig syniadau i ti ar sut y gelli 

gymryd rhan. 

Mae’n cynnwys negeseuon allweddol, rhestr o adnoddau, 

awgrymiadau ar gyfer cynnal digwyddiadau yn dy ardal  

leol a chyngor defnyddiol ar sut i lwyddo!  

Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys templed  

datganiad i’r wasg, cwis a dolen  

at gyflwyniad powerpoint.

Rydym yn mawr obeithio y bydd y pecyn  

hwn yn dy ysbrydoli i hyrwyddo negeseuon  

yr Wythnos Diogelwch Bwyd yn dy gymuned –  

mae dy gefnogaeth yn hollbwysig  

wrth sicrhau llwyddiant yr ymgyrch. 

        Mae’n bwysig ein bod yn mynd i’r afael â phroblem gwenwyn bwyd, felly bydd yr Asiantaeth yn cydweithio â’r diwydiant i weld sut y gallwn, gyda’n gilydd, leihau bacteria niweidiol mewn bwyd a gynhyrchir yn y DU. Ond mae gan ddefnyddwyr ran i’w chwarae hefyd. Mae’r neges yn un eithaf syml – os wyt ti’n coginio cig a dofednod yn gywir drwyddynt, ac yn cymryd y camau cywir i atal halogi bwydydd eraill, byddi’n osgoi salwch annymunol iawn. Mae’r Wythnos Diogelwch Bwyd yn gyfle gwych i ni gydweithio i ledaenu’r neges hon a lleihau nifer y bobl sy’n dioddef o wenwyn bwyd.

“

Andrew Wadge  Prif Wyddonydd, Asiantaeth Safonau Bwyd 

FFAITH FFIAIDD
Mae coginio bwyd yn iawn 
yn lladd bacteria gwenwyn 
bwyd – os nad yw bwyd yn 

chwilboeth drwyddo, gallai dy 
wneud di a’th deulu yn sâl.

www.eatwell.gov.uk/keepingfoodsafe/germwatch


Camau syml  
i osgoi mynd yn sâl

Gwenwyn bwyd 
negeseuon pwysig

Golcha’r bwrdd torri  

os wyt ti’n defnyddio’r 

un bwrdd ar gyfer cig 

amrwd a bwydydd sy’n 

barod i’w fwyta

Amcangyfrifir bod oddeutu 1 
miliwn o achosion o salwch  
a gludir gan fwyd yn y DU bob 
blwyddyn. Mae hyn yn golygu 
bod 20,000 o bobl yn gorfod 
cael eu trin yn yr ysbyty a  
bron i 500 ohonynt yn marw,  
gyda’r cyfan yn costio bron i 
£1.5 biliwn.

Mae bron i hanner yr 
achosion yn digwydd yn sgil 
bacteria megis salmonela a 
champylobacter ac mae 
cynnydd mawr mewn 
achosion o salwch a gludir 
gan fwyd yn ystod misoedd  
yr haf, rhwng mis Mehefin  
a mis Medi.

Mae’r ASB yn gofyn i bawb 
gofio am yr hanfodion 
diogelwch bwyd wrth baratoi 
bwyd er mwyn eu diogelu 
rhag gwenwyn bwyd: 
Glanhau, Coginio, Oeri ac 
osgoi Croeshalogi.

Osgoi croeshalogi

•  Er nad yw campylobacter yn tyfu mewn bwyd, mae’n 

lledaenu’n hawdd, felly os nad wyt ti’n ofalus, gall 

ychydig iawn o facteria mewn darn o gyw iâr amrwd 

ledaenu i fwyd sy’n barod i’w fwyta ac achosi  

gwenwyn bwyd.
•  Felly, mae’n hollbwysig storio cig amrwd ar wahân i 

fwyd sy’n barod i’w fwyta: dylid cadw cig amrwd a 

dofednod mewn cynwysyddion wedi’u selio ar waelod 

yr oergell, er mwyn gwneud yn siŵ    r nad ydynt yn diferu 

ar fwydydd eraill. Os wyt ti wedi bod yn torri cig amrwd, 

paid â defnyddio’r un bwrdd torri i baratoi bwyd sy’n 

barod i’w fwyta, heb olchi’r bwrdd torri (a’r gyllell)  

yn gyntaf. 
•  Paid â golchi cig cyn ei goginio. Nid yw golchi cig yn cael 

gwared ar y germau niweidiol – dim ond coginio trylwyr 

sy’n gwneud hynny. Mae perygl hefyd y bydd  

germau yn tasgu ar arwynebau gwaith  

ac offer coginio.

Coginio bwyd yn iawn

•  Mae coginio bwyd yn iawn yn lladd bacteria gwenwyn 

bwyd. Mae’n bwysig coginio bwyd yn drylwyr, yn 

enwedig cig, a sicrhau ei fod yn chwilboeth drwyddo.

•  Mae’n hynod bwysig sicrhau bod dofednod, porc, 

byrgyrs a selsig yn cael eu coginio drwyddynt. I wneud 

yn siŵ    r bod cyw iâr neu gig wedi’i goginio’n iawn, pan 

fyddi di’n rhoi cyllell yn y rhan fwyaf trwchus, ni ddylai 

gynnwys unrhyw ddarnau pinc a dylai unrhyw suddion 

redeg yn glir, heb unrhyw goch ynddynt.

•  Gellir gweini rhai mathau o gig, fel stêcs a darnau o gig 

eidion neu gig oen, yn waedlyd, cyn belled â’u bod 

wedi’u coginio’n iawn ar y tu allan neu eu bod wedi’u 

‘selio’. Mae’n bwysig selio cig er mwyn lladd unrhyw 

facteria a allai fod ar y tu allan.

Y ddau brif gam y gall pawb eu 

cymryd yn y cartref i atal perygl 

gwenwyn bwyd yw coginio bwyd yn 

iawn ac atal croeshalogi. Os yw 

bwyd yn cael ei baratoi, ei drin a’i 

goginio’n iawn ac os nad yw’n cael 

ei groeshalogi â bwydydd eraill, ni 

fydd bygiau bwyd yn cael cyfle i 

ledaenu ac achosi niwed.
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FFAITH FFIAIDD
Mae achosion o wenwyn bwyd yn dyblu yn ystod misoedd yr haf. Cofia goginio byrgyrs a selsig nes nad oes unrhyw ddarnau pinc ar ôl a nes eu bod yn chwilboeth drwyddynt.



Cwis Hylendid 

CGwir neu Gau: cei 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 siŵ    r ei 
fod yn cael ei ailgynhesu’n drwyadl, a’i fod 
yn chwilboeth drwyddo.

C Gwir neu Gau: os yw rhywbeth 
wedi’i goginio ar y tu allan, 
bydd yn siŵr o fod wedi’i 
goginio ar y tu mewn hefyd.

AGau – 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.

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

1. Cig eidion
2. Cig oen  
3. Porc 
4. Cyw iâr
5. briwgig
6. Selsig
7. byrgyrs

AMae’n iawn bwyta cig eidion a chig 
oen yn binc / yn waedlyd.
Mae’n iawn bwyta stêcs a thoriadau 

llawn eraill o gig eidion a chig oen yn 
waedlyd, cyn belled â bo’r tu allan wedi’i 
goginio neu wedi 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 ( joint) 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.

Q  Sut y mae dweud 
bod 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

ANid 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 edrych ar ran fwyaf 
trwchus y cig, naill ai’r darnau mwyaf o  
gig mewn rhywbeth fel cyri, neu gydag 
aderyn rhost, y darn mwyaf 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.

Bwyd

Rydym wedi paratoi’r cwis hwn i brofi faint y mae pobl yn ei wybod 
am hylendid bwyd sylfaenol. Isod mae ychydig o gwestiynau ac 
atebion sampl – gelli lawrlwytho’r cwis llawn fel cyflwyniad 
PowerPoint drwy’r ddolen hon: food.gov.uk/fsw2010 neu mae 
modd archebu copi caled (manylion ar dudalen gefn y pecyn hwn).



3  Camgymeriadau 

croeshalogi! 

Beth am osod golygfa cegin a 

gwahodd pobl i ganfod y 

camgymeriadau hylendid bwyd 

bwriadol. Defnyddia fwyd plastig 

i weld a yw pobl yn gallu gweld, 

er enghraifft, cig amrwd wedi’i 

storio yn y lle anghywir yn yr 

oergell, neu gig amrwd a bwyd 

wedi’i goginio yn cael eu cadw 

yn yr un lle.

1 Germau yn y Golau  

Mae blychau golau UV yn ffordd llawn 

hwyl i ddangos pa mor bwysig yw golchi 

dwylo yn drwyadl wrth drin bwyd, er 

mwyn atal croeshalogi. Gofynna i 

wirfoddolwr o’r gynulleidfa roi hylif ‘Glo 

Germ’ arbennig ar ei ddwylo cyn iddo eu 

golchi fel y byddai’n ei wneud fel arfer. 

Pan fydd yn rhoi ei ddwylo o dan y golau 

UV, bydd unrhyw hylif sydd ar ôl yn 

gloywi’n llachar, gan ddangos y 

rhannau o’r dwylo na chafodd eu 

golchi’n gywir!

Byddai hyn yn arbennig o effeithiol 

mewn ystafell dywyll sydd â sinc ynddi. 

(Gweler y dolenni ar y nodyn nesaf am 

wefannau sy’n gwerthu’r offer sydd ei 

angen ar gyfer yr arddangosfa hon.)

Nod yr Wythnos Diogelwch Bwyd yw hyrwyddo  

a chyfathrebu negeseuon hylendid bwyd drwy 

fentrau sy’n cael eu cynnal ar lefel leol ledled  

y DU. Dyma 10 awgrym i’th helpu i feddwl  

yn greadigol, ac i dy helpu i roi’r si ar led  

yn dy gymuned.
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10 SYNiaD aR GYFER CYNNal 

DiGwYDDiaDaU RHaNbaRTHOl  

a llEOl 

4 Cwis feistr o fri!  

Defnyddia’r cwis i weld faint y mae dy 

gynulleidfa yn ei wybod am hylendid bwyd. 

Mae’r cwis wedi’i selio ar goginio a 

chroeshalogi. Mae cwestiynau ac atebion 

sampl i’w gweld ar dudalen 3 o’r pecyn 

hwn, neu gelli lawrlwytho’r cwis llawn ar 

gyflwyniad powerpoint food.gov.uk/

fsw2010. Rydym wedi rhoi esboniad ar 

gyfer pob ateb er mwyn i ti allu  

annog trafodaeth ehangach am  

y negeseuon.

Dyma ambell i gyflenwr sy’n 
gwerthu’r golau UV a’r hylif 
‘Glo-Germ’:

 www.coleparmer.co.uk

www.hygienicsolutionsuk.com

www.highfield.co.uk

i gael blychau golau llawn  
hwyl sy’n addas i blant:

www.handhygieneeurope.com

www.foodsafetydirect.co.uk

2 Rhoi'r gair ar led Ffordd arall effeithiol o ddefnyddio golau UV yw arddangos pa mor hawdd y gall germau ledaenu. Un ffordd o wneud hyn yw rhoi eli neu bowdwr sy’n goleuo o dan olau UV ar dy ddwylo ac yna cyffwrdd â gwahanol arwynebau yn yr ystafell, fel dolenni drws. Defnyddia olau UV symudol (fel tortsh neu olau stribed y gelli ei ddal yn dy law) o amgylch yr ystafell a bydd y mannau yr wyt ti newydd gyffwrdd â nhw yn goleuo. Mae’r rhannau  hyn yn cynrychioli  ‘germau’ sydd wedi lledaenu’n gyflym.

www.coleparmer.co.uk
www.hygienicsolutionsuk.com
www.highfield.co.uk
www.handhygieneeurope.com
www.foodsafetydirect.co.uk
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6 Germau ar y Sgrin
Gelli lawrlwytho hysbysebion teledu a 

gynhyrchir gan yr ASB (a elwir yn ‘fillers’) 

i’w dangos fel rhan o gyflwyniad, neu 

unrhyw fan lle mae sgrin deledu, neu 

fonitor cyfrifiadur/gliniadur ar gael. 
Ffilmiau sy’n rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd 

yw’r rhain sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd 

coginio yn drylwyr a pheryglon 
croeshalogi. Drwy ddefnyddio’r golau 

UV, mae’r ffilm, sy’n funud o hyd, yn dilyn 

bacteria o gyw iâr amrwd wrth iddynt 

ledaenu’n gyflym ac yn hawdd o amgylch 

y gegin. Mae ffilm fyrrach yn dangos pa 

mor bwysig yw coginio cig yn drylwyr ar 
farbeciw. Darllena gefn y pecyn i 
gael  manylion archebu.

5 Germau gweledol

Defnyddia luniau i ddangos 

negeseuon hylendid bwyd, gan 

fod hyn yn fwy tebygol o wneud 

argraff. Beth am ddefnyddio llun 

sy’n dangos sut i wybod pan fydd 

cyw iâr wedi’i goginio’n iawn,  

ac un arall sy’n dangos sut y  

caiff bwyd ei storio’n gywir  

yn yr oergell.

9 Stondin i bawb
Paid ag anghofio am y staff yn dy sefydliad. Beth am roi stondin yn y cyntedd wrth i bobl ddod i’r gwaith ac yn ystod amser cinio. Gelli siarad â chydweithwyr am  y prif negeseuon, a rhoi taflenni iddynt. Os oes gen ti le, beth  am osod yr oergell ffug, neu ddarlledu’r hysbysebion teledu  i ddal eu sylw?

10  Digwyddiadau 

i bawb

Pan fyddi di’n meddwl am gynnal 

digwyddiadau, mae’n werth cofio am y 

grwpiau bregus hynny sydd mewn mwy o 

berygl o gael gwenyn bwyd fel plant ifanc, 

pobl hŷ    n a menywod beichiog. Felly, yn dy 

ardal di, cysyllta â’r lleoedd canlynol i drefnu 

ymweliadau: ysgolion, grwpiau mamau a 

babanod, canolfannau dydd, grwpiau 

ieuenctid a gwasanaethau plant. Gelli  

hyd yn oed ofyn i dy archfarchnad leol  

am ganiatâd i roi stondin yn eu siop.

8 Pa silff?! 
Defnyddia focsys polystyren, un 
ar ben y llall, i greu oergell ffug. 
Gellir defnyddio’r oergell hon i 
ddangos ble y dylid storio bwyd 
mewn oergell er mwyn atal 
croeshalogi (e.e. cig amrwd ar y 
gwaelod mewn cynwysyddion 
wedi’u selio). Cer ati i annog pobl i 
brofi eu hunain a cheisio rhoi’r 
bwyd ar y silff gywir.

7 Awyr iach!Mewn lleoliadau ble mae gofod ar 
gael yn yr awyr agored, beth am 
gynnal arddangosfa barbeciw? er 
enghraifft, gelli ddangos sut y gall 
selsigen neu fyrgyr ymddangos fel 
petai wedi’i losgi ar y tu allan, ond ei 
fod yn dal yn amrwd yn y canol. byddai 
hyn yn gweithio’n dda gyda grwpiau o 
bobl ifanc megis grwpiau ieuenctid / 
myfyrwyr neu sefydliadau eraill (e.e. sgowtiaid, geidiaid, cadets).



Rydym wedi bod yn casglu adborth 
gan sefydliadau sydd wedi bod yn 
ymwneud â digwyddiadau Wythnos 
Diogelwch Bwyd yn y gorffennol. 
Maent wedi rhoi gwybod i ni pa 
dechnegau a oedd yn gweithio’n 
dda, a pha rai oedd leiaf 
llwyddiannus, yn ogystal â  
syniadau ar sut i ennyn diddordeb 
pobl yn y pwnc. Gall yr arferion da 
hyn dy helpu wrth fynd ati i drefnu 
digwyddiadau yn dy ardal.

•  Mewn lleoliadau cyhoeddus, cer ati’n unswydd i siarad â 
phobl a chymryd amser i esbonio’r prif negeseuon iddynt. 
Mae siarad â phobl yn unigol fel hyn yn sicrhau eu bod yn 
cofio’r neges

•  Cofia ddewis mannau prysur lle mae llawer o fynd a dod 
er mwyn gwneud yn siŵ    r bod digon o gyfle i siarad â’r 
cyhoedd

•  Trefna gyflwyniad. Efallai y byddi di’n denu pobl 
ychwanegol, yn arbennig os oes gen ti bethau am ddim!

•  Dewisa amser cyn neu ar ôl cinio i sicrhau dy fod yn 
cynnal sylw’r gynulleidfa

•  Paid â sefyll yn segur y tu ôl i stondin – bydd hyn yn 
cyfyngu ar dy gyfle i siarad â phobl

•  Paid â mynd ati fel peiriant i ddosbarthu taflenni – 
cofia wneud ymdrech i siarad â phobl amdanynt 

•  Mae ymweliadau dirybudd yn gallu taro pobl oddi 
ar eu hechel a’u gwneud yn llai parod i wrando

lledaenu’r gair

Syniadau ymgysylltu / rhyngweithiol:•  Mae cwis gyda gwobr (megis hamper) yn denu pobl 
ac yn eu hudo at dy stondin. Ond: cofia roi gwybod 
iddynt beth yw’r atebion cywir ar ôl iddynt gyflwyno eu 
hatebion! Os na fyddi di’n gwneud hynny, byddi di’n 
colli’r cyfle i godi ymwybyddiaeth o brif negeseuon yr 
ymgyrch

•  Mae cyhoeddusrwydd yn y wasg leol cyn ac ar ôl y 
digwyddiad yn helpu i greu diddordeb, yn arbennig 
os oes lluniau ar gael. Mae tynnu sylw at dy weithgaredd, yn ogystal â’r negeseuon yn creu dipyn 
o argraff

•  Mae defnyddio technegau bachu yn helpu i ddenu 
sylw pobl – gelli wneud hynny drwy gynnig pethau 
am ddim, cynnal raffl, cynnig cwis, neu ddefnyddio 
offer (fel yr oergell ffug)

Os wyt ti am wneud cyflwyniad, mae gennym ni 
dempled powerpoint sy’n dwyn y logo GwylioGermau 
ar gael i’w lawrlwytho: food.gov.uk/fsw2010

6    CaNOlbwYNTiO ar ddiogelwch bwyd

FFAITH FFIAIDD

Paid â golchi cig cyn ei 

goginio! Mae perygl y bydd 

y germau yn tasgu  

ar arwynebau gwaith ac 

offer coginio.

www.food.gov.uk/fsw2010


TEMPLED DATGANIAD  
I’R WASG

Cymryd camau syml  
i atal gwenwyn bwyd

Er mwyn nodi dechrau’r Wythnos Diogelwch 
Bwyd mae <enw’r awdurdod lleol > yn atgoffa pawb 
yn <enw’r ardal> am bwysigrwydd hylendid bwyd 
da yn y cartref. Mae hyn yn arbennig o bwysig yn 
ystod misoedd yr haf, pan fydd lefelau gwenwyn 
bwyd yn cynyddu’n sylweddol. Mae tua 120,000 o 
achosion ychwanegol o salwch yn cael eu cofnodion 
ledled y DU pan fydd y tywydd ar ei fwyaf cynnes.

Meddai <Llefarydd ar ran yr awdurdod lleol (enw 
a theitl ac, os yw’n addas, ble maent yn gweithio)>:

“Bob blwyddyn mae oddeutu <nifer yr achosion> 
o bobl yn <enw’r ardal/rhanbarth> mynd yn sâl 
oherwydd gwenwyn bwyd. Rydym yn disgwyl 
gweld nifer yr achosion yn cynyddu hefyd, wrth i’r 
tywydd gynhesu ac wrth i fwyta y tu allan a chael 
barbeciw ddod yn fwy cyffredin.

“Er mwyn helpu pobl i ddysgu mwy am hyn, a’r 
camau syml y gallant eu cymryd i ddiogelu eu 
hunain a’u teuluoedd, byddwn/rydym ni’n … 
<ychwanegu manylion y mentrau lleol i fynd i’r 
afael â gwenwyn bwyd>.

“Ni ddylai pobl boeni’n ormodol am wenwyn 
bwyd; mae yna gamau ‘synnwyr cyffredin’ syml y 
gall pobl eu cymryd er mwyn osgoi bod yn sâl.  
Bydd storio, trin a choginio bwyd yn gywir yn 
lleihau’r perygl.”

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn 
cynghori pawb bod dilyn egwyddorion syml yn 
helpu i gadw bwyd yn ddiogel.

Meddai Bob Martin, arbenigwr ar ddiogelwch 
bwyd yn yr ASB:

“Bydd coginio bwyd yn gywir yn lladd unrhyw 
fygiau bwyd. Mae’n hynod bwysig sicrhau bod 
dofednod, porc, byrgyrs a selsig wedi’u coginio’n 
drylwyr drwyddynt. Os oes unrhyw gig pinc yn 
weddill neu os oes unrhyw binc neu goch yn y 
suddion, gall germau fod yn llechu! Gwna’n siŵ    r 
bod dy fwyd yn stemio drwyddo cyn ei weini.

“Mae osgoi croeshalogi hefyd yn eithriadol o 
bwysig, sef atal bacteria rhag lledaenu rhwng 
bwydydd ac o arwynebau neu offer sydd wedi’u 
halogi. Gwna’n siŵ    r dy fod yn storio cig amrwd ar 
waelod yr oergell, wedi’i orchuddio, ac o dan ac ar 
wahân i fwyd sy’n barod i’w fwyta. Paid byth â 
defnyddio’r un bwrdd torri ar gyfer cig amrwd a 
bwyd sy’n barod i’w fwyta heb olchi’r bwrdd a’r 
gyllell cyn ac ar ôl hynny.”

Mae’r ASB hefyd yn pwysleisio bod dwylo glân 
yn y gegin yn hanfodol yn y frwydr yn erbyn 
gwenwyn bwyd; tra ei bod hefyd yn bwysig bod 
bwyd yn cael ei storio ar y tymheredd cywir. Dylid 
cadw bwyd sydd angen ei gadw’n oer yn yr oergell, 
gan wneud yn siŵ    r bod yr oergell yn gweithio ar y 
tymheredd cywir - rhwng 0°C a 5°C. Os yw bwyd yn 
cael ei storio ar dymheredd uwch na hyn gall 
bacteria dyfu neu docsinau niweidiol ffurfio ynddo. 
Hefyd, os wyt ti’n cael picnic, paid â thynnu’r bwyd 
allan o’r oergell tan y funud olaf a chofia ddefnyddio 
bag oeri i’w gadw’n oer nes wyt ti’n barod i’w fwyta.

I gael rhagor o wybodaeth am ddiogelwch  
bwyd, cer i  eatwell.gov.uk/keepingfoodsafe – 
clicia ar ‘Cymraeg’

Meddai <Llefarydd ar ran yr awdurdod lleol>:
“Mae gwenwyn bwyd yn brofiad annymunol 

iawn ac yn salwch sydd yn hawdd iawn i’w osgoi. 
Gall ddilyn camau syml yn y gegin olygu na  
fyddi di’n un o’r trueiniaid sy’n gorfod dioddef  
o wenwyn bwyd.”

Un ffordd o hyrwyddo’r Wythnos 

Diogelwch Bwyd yn lleol yw rhannu 

datganiad i’r wasg â’r papurau lleol, yn 

tynnu sylw at y prif negeseuon ac 

unrhyw ddigwyddiadau yr wyt ti’n eu 

cynnal i gefnogi’r wythnos.

Dylai’r adran gyfathrebu neu’r adran 

cysylltiadau cyhoeddus allu dy helpu i 

wneud hyn, ond mae’r templed canlynol 

yn cynnig rhai syniadau i ti am gynnwys 

y datganiad. Byddi di’n gweld bod cyfle i 

ychwanegu ystadegau lleol a dyfyniadau 

gan lefarydd perthnasol.

Gellir ei addasu hefyd i greu stori 

newyddion ar gyfer eich gwefan.

Gellir lawrlwytho’r templed drwy  

food.gov.uk/fsw2010 a’i deilwra i’w 

ddefnyddio yn dy ardal arbennig di.

FFAITH FFIAIDDGall y mymryn lleiaf o facteria mewn darn o gyw iâr sydd heb ei goginio’n iawn dy wneud yn sâl.

eatwell.gov.uk/keepingfoodsafe
www.food.gov.uk/fsw2010


Gellir archebu’r adnoddau  
canlynol yn rhad ac am ddim gan  
Gyhoeddiadau’r Asiantaeth Safonau Bwyd:

Ffôn: 0845 606 0667  Ffacs: 020 8867 3225  
Minicom: 0845 606 0678  E-bost: foodstandards@ecgroup.co.uk 

FSa/1545/0410 rysáit cyri cyw iâr yr wdb (cymraeg)
FSa/1544/0410  rysáit cyri cyw iâr yr wdb (Saesneg)
FSa/1547/0410 rysáit cyw iâr sitrws yr wdb (cymraeg)
FSa/1546/0410 rysáit cyw iâr sitrws yr wdb (Saesneg)
FSa/1549/0410 Taflen gwis yr wdb (cymraeg)
FSa/1548/0410 Taflen gwis yr wdb (Saesneg)
FSa/1550/0410 disg lluniau’r wdb (cd rom)
FSa/1564/0410 Pecyn cymorth yr wdb (cymraeg)
FSa/1551/0410 Pecyn cymorth yr wdb (Saesneg)

FSa/1244/0508   Taflen gwyliogermau 6 tudalen o faint 
a5 (cymraeg)

FSa/1236/0508  Taflen gwyliogermau 6 tudalen o 
faint a5 (Saesneg)

FSa/1256/0508   blwch dal taflenni cardbord 
gwyliogermau (cymraeg)

FSa/1237/0508   blwch dal taflenni cardbord 
gwyliogermau (Saesneg)

FSa/1245/0508   Poster gwyliogermau o faint 
a3 (cymraeg)

FSa/1238/0508  Poster gwyliogermau o faint a3 – 
croeshalogi (oergell) (Saesneg)

FSa/1239/0508  Poster gwyliogermau o faint a3 – 
croeshalogi (bwrdd torri) (Saesneg) 

FSa/1240/0508  Poster gwyliogermau o faint a3 – 
glanhau (golchi dwylo) (Saesneg)

FSa/1241/0508   Poster gwyliogermau o faint a3 – 
coginio (Saesneg)

FSa/1258/0508   Pecyn gwyliogermau i 
athrawon (cymraeg)

FSa/1254/0508   Pecyn gwyliogermau i 
athrawon (Saesneg)

FSa/1257/0508  Pyped bys gwyliogermau (cymraeg)
FSa/1255/0508  Pyped bys gwyliogermau (Saesneg)
FSa/1242/0508  Sticeri gwyliogermau x 15 (Saesneg)

FSa/1243/0508  balŵ    ns gwyliogermau (Saesneg)

Ffilmiau sy’n rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd yw’r rhain a 
ddatblygwyd gan yr aSb er mwyn tynnu sylw at bwysigrwydd 
hylendid bwyd.
Mae’r rhain ar gael yn Saesneg yn unig i’w harchebu  
neu eu lawrlwytho:
•  ‘home cooking’ a ‘hit for Six’ (y ddau yn para 1 munud) 

ar groeshalogi.

•  ‘More Time’ Ffilmiau 30 eiliad a 10 eiliad ar goginio bwyd yn 
iawn ar y barbeciw.

gellir eu harchebu drwy www.coi.gov.uk/tvfillers 
(bydd angen i ti gofrestru â’r wefan yn gyntaf).

Adnoddau

Adnoddau ‘GwylioGermau’ sydd â 

themâu hylendid bwyd cyffredinol:

Dyma’r adnoddau newydd sydd 

wedi’u datblygu’n arbennig ar gyfer 

Wythnos Diogelwch Bwyd (WDB) 2010:
Hysbysebion byr a gynhyrchir  
gan yr ASB 

Os wyt ti am wneud cyflwyniad, mae 
gennym ni dempled powerpoint sy’n 
dwyn y logo GwylioGermau ar gael i’w 
lawrlwytho: food.gov.uk/fsw2010

beat the bingo bug! 
gem a ddatblygwyd gan 

yr aSb yng Ngogledd 

iwerddon yw beat the 

bingo bug! yn lle’r rhifau 

arferol a geir mewn 

bingo, caiff negeseuon 

hylendid bwyd eu darllen ac mae’n 

rhaid i bawb sy’n chwarae eu marcio ar eu cardiau 

bingo. Mae’r holl ddeunyddiau sydd eu hangen  

i chwarae ar gael i’w lawrlwytho ar ein gwefan:  

food.gov.uk/northernireland/safetyhygieneni/bingo/

Mae adnoddau i ysgolion ar gael drwy 

food.gov.uk/schools ac mae casgliad o 

gemau cyfrifiadur syml ar gael drwy: 

eatwell.gov.uk/info/games/ – clicia ar 

‘Cymraeg’

MAE 850,000 O ACHOSION O WENWYN BWYD YN Y DU BOB BLWYDDYN

HELPA I WARCHOD DY DEULU DRWY DDARLLEN Y DAFLEN HON

PAID Â
GWNEUD CAWLACH O’THBRYD BWYD

PAID Â
GWNEUD CAWLACH O’THBRYD BWYD

 I gael rhagor o wybodaeth a chyngor am fwyd, 

cer i wefannau’r Asiantaeth Safonau Bwyd:

eatwell.gov.ukfood.gov.uksalt.gov.ukClicia ar ‘Cymraeg’
Cyhoeddiadau’r Asiantaeth Safonau Bwyd

I archebu mwy o gopïau o’r daflen hon neu un o gyhoeddiadau eraill 

yr Asiantaeth, cysyllta â Chyhoeddiadau’r Asiantaeth Safonau Bwyd:

ffôn
0845 606 0667

minicom 0845 606 0678
ffacs

020 8867 3225
e-bost foodstandards@ecgroup.co.uk

Cyhoeddwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd Mai 2008  

Dyluniwyd gan Proximity London      Argraffwyd gan Richard Edwards      6,000

© Hawlfraint y Goron 2008 
Argraffwyd yn Lloegr ar bapur sy’n cynnwys o leiaf 

75% o ffeibr wedi’i ailgylchu 
FSA/1244/0508 

STORI       SGLYFYN
Mae Sglyfyn wrth ei fodd pan fyddi di’n lledaenu germau. 

Efallai na wnes di olchi dy ddwylo cyn paratoi’r bwyd, 

neu dy fod wedi defnyddio’r un bwrdd torri ar gyfer cig 

amrwd a bwyd sy’n barod i’w fwyta. 

Beth bynnag y bo, bydda’n ofalus, gall Sglyfyn fod yn llechu yno! 

A chofia am y Ffeithiau Ffiaidd - maen nhw’n dy rybuddio 

di am beryglon hylendid bwyd gwael ac yn rhoi cyngor i ti ar 
sut i’w hatal.

PAI D Â  G WN EU D CAW LAC H  O ' TH  B RYD  B W YD

FFAITH FFIAIDD:
Mae mwy na 400 o bobl yn marw o wenwyn bwyd yn y DU bob blwyddyn.

Helpa i warchod dy deulu drwy olchi dy ddwylo cyn paratoi bwyd.

eatwell.gov.uk/germwatch – clicia ar ‘Cymraeg’
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FSA/1564/0410

mailto:foodstandards%40ecgroup.co.uk?subject=FSA%20Publications
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