
I gael rhagor o wybodaeth am 
fwyta'n ddiogel yn y cartref, 
ewch i food.gov.uk/kitchen-check 
a chliciwch ar 'Cymraeg'

SUT WNES I? 
Ewch ati i gyfrif sawl un yr ydych 
chi wedi'u ticio.

Mwy na 25: Teleri Trylwyr
Rydych chi'n gwneud y pethau cywir felly daliwch ati a rhannwch eich 
arferion ag eraill. Gallwch wella'ch sgiliau yn y gegin fwy fyth drwy 
ddilyn ein hawgrymiadau yn Gwirio'r Gegin: Gair i Gall. 

Rhwng 20 a 25: Gareth Go lew
Nid da lle gellir gwell! Gallai rhai o'r pethau yr ydych chi'n eu gwneud yn 
y gegin roi gwenwyn bwyd i chi neu'ch teulu. Bydd ein hawgrymiadau 
yn Gwirio'r Gegin: Gair i Gall yn eich helpu i sicrhau diogelwch bwyd.

Llai nag 20: Elin Esgeulus
Fe allech chi fod yn peryglu'ch hun a phobl eraill sy'n bwyta'r bwyd 
yr ydych yn ei goginio. Edrychwch yn ofalus ar ein hawgrymiadau 
i wneud yn siŵr bod eich bwyd yn ddiogel i'w fwyta.

GLANHAU
• Un o'r prif ffyrdd y mae 
germau'n cael eu lledaenu yw ar 
ddwylo. Mae'n bwysig eu golchi'n 
drylwyr â dŵr poeth a sebon 
cyn coginio, ar ôl cyffwrdd â'r 
bin, ar ôl bod i'r toiled neu ar ôl 
cyffwrdd ag anifeiliaid anwes 
neu fwyd heb ei goginio. 
• Golchwch neu newidiwch 
glytiau golchi llestri, llieiniau 
sychu llestri, sbwnjis a menig 
popty yn rheolaidd a gadewch 
iddynt sychu cyn eu defnyddio 
eto. Mae llieiniau llaith, budr yn 
lle perffaith i facteria dyfu.

CROESHALOGI
• Mae croeshalogi'n digwydd pan 
fydd germau niweidiol yn lledaenu 
rhwng bwyd, arwynebau ac offer. 
Gallwch helpu i atal hyn rhag 
digwydd drwy glirio annibendod 
a golchi arwynebau gwaith cyn 
ac ar ôl coginio.
• Defnyddiwch fwrdd torri bob 
amser. Golchwch y bwrdd ac offer 
eraill mewn dŵr poeth a sebon 
ar ôl i chi orffen eu defnyddio 
a rhwng paratoi bwyd heb ei 
goginio (cig, dofednod, wyau, 
pysgod a llysiau amrwd) a bwyd 
sy'n barod i'w fwyta. Yn well 
fyth, defnyddiwch fwrdd torri 
gwahanol ar gyfer bwyd amrwd 
a bwyd sy'n barod i'w fwyta. 

OERI
• Gwnewch yn siŵr bod eich 
oergell ar dymheredd rhwng 00C 

a 50C, gan ddefnyddio 
thermomedr oergell. Mae hyn 
yn atal germau niweidiol rhag 
tyfu a lluosi. 
• Peidiwch â gorlenwi eich oergell. 
Mae angen i aer gylchdroi er 
mwyn cynnal y tymheredd cywir. 
• Storiwch gig a dofednod amrwd 
ar waelod yr oergell. Cofiwch lapio 
neu orchuddio'r bwyd yn iawn 
er mwyn atal suddion amrwd 
rhag halogi bwydydd eraill.

COGINIO
• Rhaid coginio bwyd yn drylwyr 
tan ei fod yn stemio'n boeth yn 
y canol. Bydd hyn yn lladd unrhyw 
facteria niweidiol sydd ynddo. 

DYDDIADAU 'DEFNYDDIO ERBYN'
• Mae dyddiadau 'Defnyddio erbyn' 
ar fwydydd sy'n mynd yn ddrwg 
yn gyflym (fel cynnyrch llaeth, cig 
a physgod). Maent yn seiliedig ar 
brofion gwyddonol sy'n dangos 
am ba mor hir y bydd y bwyd yn 
aros yn ddiogel. Ar ôl y dyddiad 
hwnnw, gall bwyd fod yn anniogel 
i'w fwyta, hyd yn oed os yw'n 
edrych neu'n arogli'n iawn ac 
wedi'i storio'n gywir.
• Mae dyddiadau 'Ar ei orau cyn' 
fel arfer yn ymddangos ar fwydydd 
sydd ag oes silff hirach ac maent 
yn dweud wrthym ni am ba mor 
hir y bydd y bwyd ar ei orau. 
Mae'r bwyd fel arfer yn ddiogel 
i'w fwyta ar ôl y dyddiad hwn, ond 
efallai na fydd y blas neu'r gwead 
gystal â phan oedd ar ei orau.

GWIRIO'R GEGIN: GAIR I GALL

GWIRIO'R GEGIN

Mae llawer o bobl yn anghofio bod y bwyd y maent yn ei goginio 
gartref yn gallu eu gwneud yn sâl, ond mae'r prydau yr ydych chi'n 
eu paratoi i deulu a ffrindiau yn gallu achosi gwenwyn bwyd. 

Ewch ati i Wirio'r Gegin i weld a yw eich arferion hylendid yn gampus 
neu'n gawl potsh.

Ewch drwy bob cam coginio a thicio bob un sy'n disgrifio'r hyn yr ydych 
chi'n ei wneud yn y gegin. Yna, cewch weld sut ydych chi wedi sgorio.

YDYCH CHI'N BAROD I GOGINIO'N DDIOGEL?

Hoffi ein tudalen Gymraeg  facebook.com/AsiantaethSafonauBwyd
Hoffi ein tudalen  food.gov.uk/facebook
Ymuno â'n sgwrs @food.gov food.gov.uk/twitter

Sganiwch gan 
ddefnyddio 
eich ffôn 
deallus i weld 
ein cynnwys 
rhyngweithiol.

CYNLLUN SGORIO HYLENDID BWYD
Cymerwch gip ar safonau hylendid eich siopau bwyd a bwytai 
lleol drwy fynd i food.gov.uk/ratings – a chlicio ar 'Cymraeg' 



CYMERWCH GIP UCHOD I WELD EICH SGÔR

OERGELL

GLANHAU

PARATOI 

Yn fy oergell:
¡ mae'r tymheredd rhwng 

00C a 50C
¡ nid oes bwyd sydd wedi 

mynd heibio'r dyddiad 
'defnyddio erbyn'

¡ mae popeth yn drefnus 
ac nid yw wedi'i gorlenwi

¡ mae cig a dofednod heb 
eu coginio mewn 
cynhwysyddion wedi'u 
gorchuddio ar y silff waelod

Defnyddio fy mwrdd torri:
¡ rwy'n ei olchi gyda dŵr 

poeth a sebon
¡ rwy'n defnyddio 

gwahanol fyrddau torri ar 
gyfer cig a bwyd sy'n 
barod i'w fwyta

Rwy'n sicrhau bod fy 
nghegin yn lân drwy:
¡ lanhau wrth i mi weithio
¡ defnyddio dŵr poeth a 

sebon neu ddiheintydd
¡ defnyddio cynhyrchion 

sy'n addas i'w defnyddio 
yn y gegin bob amser

¡ ei glanhau'n drylwyr a'i 
diheintio'n rheolaidd

COGINIO

O leiaf unwaith yr wythnos, 
rwy'n newid neu'n golchi fy:
¡ llieiniau sychu llestri 
¡ sbwnjis
¡ clytiau golchi llestri
¡ llieiniau sychu dwylo
¡ menig popty
¡ ffedogau 

Cyn dechrau coginio, rwy'n:
¡ tynnu'r pethau nad oes 

eu hangen oddi ar yr 
arwynebau gwaith

¡ symud anifeiliaid 
anwes o'r ystafell

¡ glanhau arwynebau 
â dŵr poeth a sebon 
neu ddiheintydd

¡ rhoi fy mwrdd torri glân 
ar yr arwyneb gwaith

GOLCHI
DWYLO

Rwy'n golchi fy nwylo 
bob amser: 
¡ cyn dechrau coginio
¡ ar ôl cyffwrdd â bwyd 

heb ei goginio
¡ ar ôl cyffwrdd â'r bin
¡ ar ôl bod i'r toiled
¡ ar ôl cyffwrdd ag 

anifeiliaid anwes

5˚c

0˚c

GAIR I GALL
Peidiwch â golchi cig a 

dofednod heb eu coginio. 
Nid oes angen eu golchi gan 
fydd eu coginio'n drylwyr yn 
lladd unrhyw germau sydd 
ar yr arwyneb. Mae golchi 

cig yn gallu lledaenu germau 
i arwynebau eraill wrth 

i'r dŵr dasgu. 

BYRDDAU TORRI AC 
ARDAL PARATOI BWYD 

Rwy'n sicrhau bod fy mwyd 
wedi'i goginio'n iawn drwy: 
¡ ddilyn y cyfarwyddiadau 

coginio ar y label a sicrhau 
bod y bwyd yn stemio'n 
boeth drwyddo

¡ gwirio'r tymheredd gan 
ddefnyddio prôb tymheredd

¡ wrth goginio dofednod, 
torri i'r rhan fwyaf trwchus 
a sicrhau ei bod yn stemio'n 
boeth, nad oes unrhyw 
ddarnau pinc, a bod y 
suddion yn rhedeg yn glir

¡ wrth goginio byrgyrs, 
torri i'w canol a gwirio 
eu bod yn stemio'n 
boeth, wedi'u coginio 
drwyddynt, heb unrhyw 
gig pinc neu waed

¡ gwirio bod porc yn 
stemio'n boeth a'i fod 
wedi'i goginio drwyddo 
heb unrhyw gig pinc
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¡ Ticiwch bob un sy'n wir amdanoch chi


