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Esboniad yr Asiantaeth Safonau Bwyd (FSA): Salmonela: Mae bwydydd fel cig, llysiau gwyrdd, 

ffrwythau a physgod cregyn yn gallu cael eu halogi gyda’r bacteria Salmonela, sy’n byw ym 

mherfeddion anifeiliaid fferm. Dydy hi ddim yn bosibl gwybod drwy flasu, arogli neu edrych ar y 

cynnyrch bwyd ei fod wedi ei halogi gan Salmonela. Mae’r rheiny sydd yn y perygl mwyaf o fynd yn 

ddifrifol wael pan gânt eu heintio yn cynnwys unigolion sydd ag imiwnedd gwan, yr ifanc a’r henoed. 

Mae nifer o ffyrdd o ostwng y risg o halogiad. Cadwch fwydydd sydd angen eu coginio ar wahân i 

gynhyrchion parod a golchwch ffrwythau/llysiau cyn eu bwyta. Gwnewch yn siŵr bod eich oergell yn 

gweithio’n iawn (<5°C) er mwyn oeri’r holl fwydydd, a storio cynhyrchion cig amrwd, wedi eu 

gorchuddio, ar y silff waelod. Gwnewch yn siŵr bod y bwyd wedi ei goginio’n drwyadl ac yn 

chwilboeth a golchwch eich dwylo’n drwyadl ar ôl trin bwydydd amrwd, ar ôl defnyddio’r bin neu’r 

toiled ac ar ôl cyffwrdd ag anifeiliaid anwes.  

Esboniad yr Asiantaeth Safonau Bwyd (FSA): Campylobacter: Y bacteria Campylobacter yw’r achos 

mwyaf cyffredin o wenwyno bwyd yn y DU a daw’r rhan fwyaf o’r achosion hyn o ddofednod wedi 

halogi. Dydy hi ddim yn bosibl gwybod drwy flasu, arogli neu edrych ar y cynnyrch bwyd ei fod wedi 

ei halogi gan Campylobacter – mae Campylobacter yn ymledu’n hawdd a gall meintiau bach iawn 

hyd yn oed eich gwneud chi’n sâl. Mae’r symptomau’n cynnwys poen yn yr abdomen, dolur rhydd  

difrifol ac weithiau chwydu. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwella’n gyfan gwbl ond gall fod yn fwy 

difrifol i’r ifanc, i’r rheiny sydd yn sâl yn barod neu i’r henoed. 

I ostwng halogiad, triniwch gyw iâr yn ofalus a’i goginio’n drwyadl nes bydd y suddion yn rhedeg yn 

glir. Peidiwch â golchi cyw iâr oherwydd gall hynny ledaenu’r bacteria a chroeshalogi arwynebau ac 

offer coginio. Gorchuddiwch gyw iâr amrwd a’i storio ar waelod yr oergell. Golchwch a glanhewch yr 

holl offer coginio ac arwynebau a golchwch eich dwylo gyda sebon ar ôl trin cyw iâr. 

  

 


