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Mae'r daflen hon yn darparu gwybodaeth am y cwynion bwyd
rydym yn ymdrin â hwy a sut rydym yn ymchwilio iddynt.
Beth yw cwyn bwyd?
Gall pethau fynd o chwith hyd yn oed yn y busnesau sy'n cael eu
rhedeg orau, gan arwain at y bwyd a brynwyd yn cynnwys
“rhywbeth ychwanegol” nad oeddech wedi'i ddisgwyl. Gall bwyd â
darnau estron, llwydni, pryfed, blas neu arogleuon anarferol fod yn
achos pryder weithiau.
Yr hyn y gallwn ymchwilio iddo
Mae'r Is-adran Bwyd a Diogelwch yn delio â chwynion am fwyd
sy'n anaddas i'w fwyta, yn niweidio iechyd neu sydd wedi'i halogi â
mater estron.
Mae'r Is-adran Safonau Masnach yn ymdrin â chwynion am fwyd
nad yw o'r sylwedd, y natur na'r ansawdd y dylai fod.
Pam rydym yn ymchwilio i gwynion bwyd
Rydym yn ymchwilio i gwynion bwyd er mwyn diogelu iechyd
cyhoeddus drwy geisio atal y broblem rhag digwydd eto.
Rydym hefyd yn asesu a yw deddfwriaeth diogelwch wedi cael ei
thorri.
Nid diben ein hymchwiliad yw cael iawndal i chi. Fodd bynnag,
efallai y byddwn yn gallu eich cynghori os bydd eisiau arnoch
mynd â'r mater ymhellach eich hun.
Os credwch fod y bwyd wedi eich gwneud yn sâl, cysylltwch â'ch
meddyg i gael cyngor meddygol. Os ydych yn gweithio gyda bwyd
a'ch bod yn sâl, mae'n rhaid i chi hysbysu eich cyflogwr.
Sut rydym yn ymchwilio i gwynion
Os cafodd y bwyd ei brynu yn Abertawe, yna bydd yr adran yn
ymchwilio i'ch cwyn fwyd ble bynnag rydych yn byw. Os prynwyd y
bwyd mewn rhan arall o'r DU, gellir gwneud trefniadau i
drosglwyddo eich cwyn i'r awdurdod lleol priodol.
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Byddwn yn archwilio'r bwyd neu'r darn estron i geisio pennu'n
union beth yw'r broblem, a cheisio penderfynu ei hachos. Efallai y
bydd hyn yn cynnwys anfon y bwyd i labordy annibynnol er mwyn
cynnal profion arno.
Gellir cysylltu â'r eiddo lle prynwyd y bwyd neu ymweld ag ef i weld
a oes unrhyw fwyd tebyg ar werth ac a yw'r bwyd yn cael ei storio
a'i drafod yn briodol.
Efallai y cysylltir â gwneuthurwyr bwyd a gofyn iddynt roi sylwadau
ar y gŵyn.
Efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â'r swyddogion bwyd yn y
cyngor yn ardal y gwneuthurwr i roi barn annibynnol ar safonau
hylendid bwyd a thrafod â hwy sut gallai'r broblem fod wedi
digwydd.
Os gallwn brofi y tu hwnt i bob amheuaeth sut a pham y
digwyddodd y broblem ac y torrwyd deddfwriaeth hylendid bwyd,
byddwn yn ystyried cymryd camau ffurfiol. Efallai y bydd hyn yn
cynnwys rhoi rhybudd neu ddechrau achosion cyfreithiol.
Mae Deddf Diogelwch Bwyd 1990 yn darparu bod person sy'n
gallu profi iddo gymryd yr holl ragofal rhesymol ac wedi gweithredu
‘gofal priodol’ i osgoi cyflawni trosedd, yn gallu bod yn gymwys ar
gyfer amddiffyniad yn erbyn erlyniad.
Ymdrinnir â rhai cwynion drwy gamau gweithredu anffurfiol. Mae
hyn yn debygol lle roedd problem untro nad oedd modd ei hosgoi
mewn busnes a oedd fel arall yn cael ei redeg yn dda a lle gwneir
gwelliannau yn gyflym i osgoi problemau tebyg rhag digwydd eto.
Fe'ch hysbysir ynghylch canlyniad yr ymchwiliad a'r camau
gweithredu a gymerwyd.
Sut i helpu
 Yn achos cynwysyddion tryloyw megis jar gwydr neu fag
plastig, efallai y bydd darn estron i'w weld yn y bwyd cyn i chi
agor y cynhwysydd. Os felly, PEIDIWCH AG AGOR y
cynhwysydd. Efallai y bydd tynnu'r darn estron allan yn
difetha'r dystiolaeth.
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 Efallai na fyddwch yn dod yn ymwybodol o broblem nes i chi
agor y bwyd neu hyd yn oed ei fwyta. Mae'n bwysig eich bod
yn cadw'r holl fwyd, nid y darn estron yn unig. Rhowch y
bwyd mewn cynhwysydd addas e.e. bag plastig neu flwch
brechdanau sy'n cau'n dynn a'i gadw yn eich oergell.
Byddwch yn ofalus eich bod yn ei roi mewn lle na all ddiferu
neu ddod i gysylltiad â bwydydd eraill. Os yw'r darn estron
wedi'i ymgorffori yn y bwyd, e.e. pryfyn mewn tafell o fara,
peidiwch â cheisio ei dynnu allan.
 Cadwch yr holl becynnu, yn cynnwys cloriau caniau, topiau
pacedi ac ati, a'r dderbynneb os yw'n bosibl. Efallai y bydd
angen derbynebau i nodi'r ffatri lle gwnaed y bwyd, neu'r
dyddiad a'r amser y gwnaed y bwyd.
 Cofiwch - Gall sut yr ymdriniwyd â'r bwyd yn ystod camau
cynnar ymchwiliad effeithio ar rai profion efallai y bydd rhaid
eu gwneud. Peidiwch â thrafod y bwyd mwy nag sy'n
angenrheidiol, a pheidiwch â chyffwrdd darn estron neu ei
symud o'r bwyd sydd o'i amgylch.
Sut i Gysylltu â Ni:
Gallwch gysylltu â swyddogion bwyd neu swyddogion safonau
masnach drwy ffonio Canolfan Alwadau'r Amgylchedd ar 01792
635600 (dydd Llun i ddydd Iau 8.30am -5.00pm, dydd Gwener
8.30am-4.30pm).
E-bost: evh@swansea.gov.uk
Post: Is-adran Bwyd a Diogelwch/Is-adran Safonau Masnach
Gwasanaeth Tai a Diogelu’r Cyhoedd,
Cyfarwyddiaeth Lleoedd
Ganolfan Ddinesig,
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN
Ffoniwch cyn dod â'ch cwynion bwyd i ni, oherwydd nad yw'r
swyddogion yn gweithio yn y Ganolfan Ddinesig. Bydd swyddog yn
eich ffonio i drafod y gŵyn ymhellach ac i'ch cynghori ar y camau
gweithredu mwyaf priodol.
Os hoffech gael y daflen hon mewn Braille neu brint bras,
cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r manylion uchod.
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Cwynion Bwyd Cyffredin
Gellir datrys llawer o gwynion lle nad oes unrhyw risg i iechyd yn
gyflym drwy roi cyngor.
Yn yr arweiniad hwn ceir diagramau o rai cwynion bwyd cyffredin
ynghyd ag esboniad byr ac awgrymiadau ar gyfer y camau
gweithredu gorau.
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Ymchwilio i Gŵyn
Cwyn bwyd yn cael ei throsglwyddo i'r
Swyddog Ymchwilio

Y swyddog yn gwneud asesiad cychwynnol o achos posibl y gŵyn ac unrhyw risgiau
iechyd sy'n codi ohoni. Efallai y tynnir ffotograffau ar y cam hwn hefyd.

Dim cyfiawnhad
dros y gŵyn: Gall
"darn estron" fod yn
rhan naturiol o'r
bwyd. Mae'n
gyffredin mai
gwrthrych diniwed
yw hwn.

Rhoddir
esboniad,
does dim
angen
unrhyw
gamau
pellach.

Cyfweliad/archwiliad
yn lleoliad y
manwerthwr/
gwneuthurwr lleol:
Efallai y bydd bwyd â
llwydni neu
anaddas/sydd y tu
hwnt i'r dyddiad
defnyddio yn awgrymu
bod rhywbeth o'i le yn
y man gwerthu.

Diben ymweliad fydd
gweld a oes unrhyw
fwyd tebyg ar werth
ac a yw'r bwyd yn
cael ei storio a'i
drafod yn briodol.

Cysylltwch â'r
gwneuthurwr
(Cenedlaethol):
Lle gellir dangos
bod y gŵyn yn sgîl
nam
gweithgynhyrchu,
cysylltir â hwy a
gofynnir iddynt
ymchwilio
ymhellach i'r
gŵyn.

Byddwn yn gofyn
i ganfyddiadau'r
ymchwiliad hwn
gael eu hanfon
ymlaen atom.

Cyfeirio at
archwiliwr arall:
Efallai y bydd
methu â nodi
achos y gŵyn yn
golygu bod rhaid
cyflwyno'r bwyd i
archwiliwr bwyd
arall e.e. y
Dadansoddwr
Cyhoeddus, ar
gyfer rhagor o
brofion.

Bydd hyn yn
ein helpu i
nodi'r union
halogion,
sylweddau ac
ati.

Cyfweliad neu
archwiliad yng
nghartref yr
achwynydd:
Efallai y bydd
darnau estron
megis gwydr neu
bryfed yn galw am
ddiystyru eich tŷ
fel ffynhonnell
bosibl.

Weithiau gall
halogi ddigwydd
yn nhŷ'r
achwynydd ar ôl
agor y cynnyrch.
Mae'n rhaid i ni
allu diystyru hyn
fel ffynhonnell yr
halogi.

Mae camau gweithredu anffurfiol yn
debygol lle roedd problem ‘untro’ nad
oedd modd ei hosgoi mewn busnes a
oedd yn cael ei redeg yn dda fel arall.
Lle gwneir gwelliannau'n gyflym i
osgoi problemau rhag digwydd eto
efallai y bydd camau gweithredu
anffurfiol yn briodol.
Ni fyddwn yn cymryd camau gweithredu ffurfiol (camau cyfreithiol) oni allwn brofi y tu hwnt i
bob amheuaeth resymol sut a pham y digwyddodd y broblem ac ein bod yn fodlon bod torreolaeth hylendid bwyd wedi digwydd. Bydd hyn yn cynnwys ystyried difrifoldeb y drosedd,
hyder yn y rheolwyr h.y. hanes eu cydymffurfio a'r camau a gymerwyd gan y parti dan sylw i
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unioni'r drosedd neu i'w hatal rhag digwydd eto.

TABL 1: BWYDYDD TUN A JARIAU
A yw'n edrych
fel
cynrhonyn/lin
dysyn?

Ydy

Ar brydiau efallai y gwelir lindys bach mewn llysiau tun, yn enwedig indiacorn a thomatos.
Mae'r lindys yn larfa gwyfyn sy'n byw y tu mewn i gnewyllyn india-corn neu
domato ac maent yn amhosibl i'w gweld cyn iddynt gael eu prosesu.
Er nad yw'n beth pleserus darganfod lindysyn yn eich bwyd, cânt eu lladd
a'u sterileiddio gan y broses ganio. Wrth i'r defnydd o blaladdwyr leihau,
bydd y mathau hyn o broblemau yn cynyddu.
Dim Risg i Iechyd y Cyhoedd
Cysylltwch â'r Gwneuthurwr

A yw'n edrych
fel gwenynen/
gwenynen
feirch/cleren?

Ydy

Nac
ydy
A yw'n edrych fel
gwydr neu
grisialau mewn
cynnyrch pysgod
tun?

Gallai'r rhain fod yn strwfit, gall rhai elfennau sy'n digwydd yn naturiol
mewn pysgod ddatblygu crisialau caled yn ystod y broses ganio.
Ydy

Ydy

Ar adegau efallai y bydd deunydd gwyn sy'n debyg i wynnwy ceulog i'w
weld ar wyneb cig neu yn sownd yn y ceudodau rhwng darnau o bysgod.
Mae'r ‘caul’ yn ddeunydd tebyg i brotein mewn cig eog amrwd ac efallai y
bydd yn gwahanu ar ôl ei goginio. Nid yw presenoldeb y protein yn risg i
iechyd y cyhoedd.
Dim Risg i Iechyd y Cyhoedd
Dim Angen Gweithredu

Nac
ydy

A yw'n edrych
fel llwydni?

Nid yw'r crisialau hyn yn niweidiol a bydd asidau'r stumog yn eu treulio os
byddwch yn eu llyncu. Mae 'struvite' i'w weld yn aml mewn eog tun a bydd
yn hydoddi os caiff ei roi mewn finegr a'i wresogi am 15-20 munud. Ni fydd
gwydr yn hydoddi.
Dim Risg i Iechyd os Strwfit ydyw
Cysylltwch â'r Gwneuthurwr
Risg i Iechyd os Gwydr Ydyw
Cysylltwch â'r Is-adran Bwyd a Diogelwch

Nac
ydy

A yw'n edrych fel
caul gwyn neu
ŵy ceuledig
mewn pysgod

Mae'r rhain yn naturiol yn gysylltiedig â ffrwythau ac felly fe'u ceir yn aml
mewn tuniau o ffrwythau a chynnyrch ffrwythau e.e. jam, mwtrin, iogwrt
ffrwythau ac ati.
Dim Risg i Iechyd y Cyhoedd
Cysylltwch â'r Gwneuthurwr

Ydy

Efallai y bydd tuniau tolciog, wedi'u difrodi neu eu prosesu'n anghywir yn
galluogi llwydni i dyfu. Yn yr un modd, efallai y caiff cartonau a ddefnyddir
i werthu sudd ffrwythau ac ati eu difrodi ar ryw bwynt. Efallai y bydd
difrod i'r sêl pecynnu yn galluogi aer i fynd i mewn i'r cynnyrch a llwydni i
dyfu. Gallai hyn fod yn arwydd o gamgymeriad wrth gynhyrchu neu
storio.
Cwyn Fwyd
Risg Bosibl i Iechyd y Cyhoedd

6

TABL 2: FFRWYTHAU A LLYSIAU- FFRES/WEDI’U
RHEWI

A oes cerrig,
pridd, gwlithod ar
y cynnyrch?

Oes
Yn aml bydd ffrwythau a llysiau â phridd,
cerrig neu wlithod bach ynghlwm wrthynt.
Mae hyn yn eithaf normal am eu bod yn
dod o'r pridd yn wreiddiol.
Dim Risg i Iechyd y Cyhoedd
Sicrhewch eich bod yn golchi’ch holl
ffrwythau a llysiau cyn eu bwyta

Nac Oes

A yw'n edrych fel
llyslau?

Ydy

Efallai y bydd ar lysiau salad, yn enwedig
letys, lyslau neu drychfilod eraill. Mae hwn
yn dod yn fwy cyffredin wrth i'r defnydd o
blaladdwyr leihau, ond nid ydynt yn
niweidiol.
Dim Risg i Iechyd y Cyhoedd
Sicrhewch eich bod yn golchi’r holl
salad yn drylwyr

Nac
Ydy

Ydy
A yw'n edrych fel
llwydni?

Ceir llwydni pan gaiff ffrwythau a llysiau eu
cleisio neu eu difrodi. Gellir osgoi hyn os
yw'r prynwr yn archwilio’r cynnyrch cyn ei
brynu ac yn ei drin/drafod yn ofalus ar ôl
hynny.
Dychweler at y Manwerthwr
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TABL 3: BWYDYDD SYCH

Psosid
(Wedi'i chwyddo)

A oes pryfed
bach mewn
blawd, siwgr neu
gorbys?

Oes

Taflwch yr holl fwyd sydd wedi'i ddifwyno, glanhewch
gypyrddau â thoddiant cannydd (dilynwch y
cyfarwyddiadau ar y botel) a sychwch yn drylwyr cyn
rhoi'r bwyd yn ôl. Storiwch fwydydd sych newydd mewn
cynwysyddion aerglos.

Nac
Oes

A yw eich
cynnyrch yn
cynnwys pryfed
megis gwiddon,
chwilod, gwyfynod,
larfa ac ati?

Ydy

Gall cynnyrch sych gynnwys trychfilod o ganlyniad i gynaeafu
gwael ac amodau cludiant a storio amhriodol cyn ac ar ôl
gwerthu.
Er nad oes risg i iechyd y cyhoedd ar y cyfan, efallai y bydd
ymchwiliad yn briodol i sicrhau bod bwyd yn cael ei drafod a'i
storio'n gywir drwy gydol y gadwyn fwyd. Bydd y tîm
diogelwch bwyd yn archwilio cwynion am fwyd â thrychfilod
ar yr amod bod y broblem yn cael ei darganfod pan fyddwch
yn agor pecyn y cynnyrch ac nad yw'r dyddiad defnyddio
wedi dod i ben.

Nac
Ydy

A yw'n edrych fel
bod ewin yn eich
bwyd?

Efallai y bydd cynnyrch sych megis blawd, siwgr a chorbys yn
cynnwys pryfed bach megis psosidiaid (pryfed llyfrau). Nid yw'r
rhain yn cludo afiechyd ond maent yn ddiolwg a gallant fwyta
drwy bapur y pecyn. Maent yn bridio’n gyflym iawn mewn
amodau cynnes a llaith ac felly'n lledu'n gyflym iawn i fwyd heb
ei ddifwyno.

Risg Fach Iawn i Iechyd y Cyhoedd

Ydy

Os yw eich cynnyrch yn cynnwys winwns sych, weithiau
gellir camgymryd y rhain am ewinedd y bysedd neu'r
traed.
Dim Risg i Iechyd y Cyhoedd os Winwns Ydyw
Cysylltwch â'r Tîm Diogelwch Bwyd os ydych yn
amau mai ewin ydyw
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TABL 4: NWYDDAU O'R POBYDD
A yw eich cynnyrch
yn cynnwys darnau
du/llwydaidd?

Ydy

Gall bara a theisennau gynnwys darnau o does sydd wedi'u
gorgoginio sydd wedi cwympo oddi ar duniau pobi. Nid yw o
reidrwydd yn golygu hylendid gwael er y gellid eu camgymryd
am dail cnofilod sy'n ddu ac ar ffurf torpido, tra bod golosg y
popty yn llwydaidd ac yn anwastad o ran siâp.
Dim Risg i Iechyd y Cyhoedd
Cysylltwch â'r Gwneuthurwr
Cysylltwch â Bwyd a Diogelwch os ydych yn amau mai tail
cnofilod ydynt.

Nac
Ydy

A yw'r bara o fewn ei ddyddiad Ar ei Orau Cyn?
Bara â
Llwydni

Ydy

Dim Risg i Iechyd y Cyhoedd
Cysylltwch â'r Gwneuthurwr
Cysylltwch â'r Is-adran Bwyd a Diogelwch am Gyngor

Nac
Ydy

A oes arogl
codwr farnis
ewinedd ar y
bara?

Oes

Mae'r math hwn o arogl fel arfer yn cael ei gysylltu â halogi
bara â burum gwyllt ar ôl ei bobi. Ar ôl halogi'r bara, mae'r
burum hwn yn cynhyrchu asetad ethyl, ymhlith cyfansoddion
eraill. Mae gan hwn arolwg nodweddiadol iawn sy'n debyg i
arogl codwr farnis ewinedd. Nid yw'n anarferol i boptai gael
cwyn o'r fath yn ystod y misoedd cynhesach.
Dim Risg i Iechyd y Cyhoedd
Cysylltwch â'r Gwneuthurwr

Nac
Oes
A yw'ch cynnyrch yn
edrych yn
llwyd/seimllyd?

Os caiff bara ei becynnu'n rhy boeth, gall hyn alluogi llwydni i
dyfu cyn y dyddiad 'ar ei orau cyn', a gall hyn ddigwydd
weithiau ar ddiwrnod poeth o haf pan fydd tymereddau'n uchel
a bod y bara'n cael ei becynnu cyn iddo oeri'n ddigonol.

Ydy

Caiff y peiriant a ddefnyddir i gynhyrchu bara a theisennau ei
iro gan olew llysiau nad yw'n wenwynig. Weithiau, gall peth o
hyn gael ei ymgorffori yn y toes sy'n gwneud i'r cynnyrch
edrych yn llwyd/seimllyd.
Dim Risg i Iechyd y Cyhoedd
Cysylltwch â'r Gwneuthurwr
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TABL 5: CIG A DOFEDNOD
Croen, darnau o
asgwrn bach

Oes

Efallai y bydd cynnyrch cig a/neu ddofednod yn
cynnwys esgyrn bach, croen neu rannau o bibellau
gwaed.
Mae'r rhain yn ddiolwg ond yn anaml maent yn berygl i
iechyd am eu bod yn rhannau arferol o'r anifail
gwreiddiol. Weithiau gallant achosi problemau megis
torri rhan o ddant ac mewn sefyllfa o'r fath, yr unigolyn
dan sylw yw'r person gorau i ymdrin â hyn.

Nac
Oes

Oes
Darnau mawr
o asgwrn

Efallai y bydd y rhain yn beryglus i
iechyd.
Risg Bosibl i Iechyd y Cyhoedd

Nac
Oes
Cig /
dofednod yn
arolygu'n
hen

Ydy

Risg Bosibl i Iechyd y Cyhoedd
Cysylltwch â'r Is-adran Bwyd a Diogelwch

Nac Ydy

A yw'n
blasu'n
rhyfedd?

Ydy
A oes gan y cig farinâd neu flas?
Gwiriwch y pecynnu ar gyfer unrhyw gynhwysion
anarferol. Cysylltwch â'r Is-adran Bwyd a
Diogelwch

Nac Ydy

A yw eich
briwgig yn
frasterog
iawn?

A yw'r cig wedi'i becynnu mewn atmosffer
amddiffynnol/wedi'i addasu? (Dylai hyn fod wedi'i nodi ar
y pecyn.) Os oes unrhyw niwed i'r pecynnu, bydd hyn yn
galluogi i ocsigen gyrraedd y pecyn a fydd yn cyflymu'r twf
bacterol a gwneud i'r cig ddirywio'n gyflymach.

Ydy

Mae terfynau cyfreithiol ar gyfer
cyfansoddiad a labelu briwgig.
Cysylltu â Swyddog Safonau Masnach
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TABL 6: PYSGOD FFRES/WEDI'U RHEWI
A yw'n edrych fel
mwydyn bach,
crwn lliw
brown/melyn?

Ydy

Efallai y bydd pysgod gwyn megis penfras neu
hadog yn cynnwys mwydyn bach, crwn
brown/melyn yn y cig.
Cânt eu lladd drwy goginio ac nid ydynt yn
niweidiol i bobl. Fel arfer caiff y rhannau o'r pysgod
yr effeithiwyd arnynt eu torri, ond efallai methir rhai
ohonynt.
Dim Risg i Iechyd y Cyhoedd
Cysylltwch â'r Manwerthwr neu'r Cyflenwr
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TABL 7: CYNNYRCH LLAETH

A yw'n edrych fel
gwydr mewn
caws?

Ydy

Mae'r crisialau halen yn ffurfio'n naturiol pan fydd
asid lactig a chalsiwm yn cyfuno yn ystod y broses o
sychu ac aeddfedu. Nid oes risg i iechyd yn
gysylltiedig â'r crisialau am eu bod yn rhan naturiol
o'r caws.
Dim Risg i Iechyd y Cyhoedd os Crisialau
Calsiwm Lactad ydynt
Risg i Iechyd os Gwydr Ydyw

Nac Ydy

A yw eich iogwrt
wedi newid lliw
mewn unrhyw
ffordd?

Ydy

Weithiau efallai y byddwch yn sylwi bod eich iogwrt
wedi newid lliw rywfaint (e.e. lliw coch mewn iogwrt
fanila). Efallai fod hyn oherwydd ffatrïoedd yn
cynhyrchu amrywiaeth o flasau. Mae'n bosibl i
groeshalogi ddigwydd yn ystod y broses o gynhyrchu
gwahanol flasau (e.e. mefus a fanila).
Cysylltwch â'r Is-Adran Bwyd a Diogelwch am
Gyngor

Nac Ydy

A oes llwydni
ar eich caws?

Mae crisialau calsiwm lactad yn ymddangos yn
naturiol mewn rhai cawsiau, yn enwedig caws caled,
caws aeddfed neu gaws aeddfed llawn.

Ydy

A yw'r caws wedi'i becynnu mewn atmosffer
amddiffynnol/wedi'i addasu? Efallai y bydd y
pecynnu wedi'i niweidio ar ryw bwynt yn ystod y
gadwyn ddosbarthu a fyddai wedi gadael ocsigen i
mewn i'r pecyn a fyddai'n cyflymu twf bacterol a
gwneud i'r caws ddirywio'n gyflymach.
Dychwelyd at y Manwerthwr
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TABL 8: SIOCLED/MELYSION

Oes
Manflew lliw
ysgafn

Efallai y bydd siocled yn datblygu manflew lliw golau
ar yr arwyneb os caiff ei storio ar dymheredd rhy
uchel. Nid llwydni yw hyn ond mae'n digwydd yn sgîl
gwahanu braster ac nid yw'n niweidiol.
Dim Risg i Iechyd y Cyhoedd
Dychwelyd at y Manwerthwr

Nac
oes

A yw'n edrych fel
gwydr?

Ydy

Efallai y bydd crisialau siwgr mawr yn ffurfio mewn
melysion a gellir eu camgymryd am wydr. Bydd y
crisialau'n hydoddi mewn dŵr cynnes.
Dim Risg i Iechyd y Cyhoedd os Crisialau ydynt
Risg i Iechyd y Cyhoedd os Gwydr Ydyw
Cysylltwch â'r Is-adran Bwyd a Diogelwch
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TABL 9: AMRYWIOL
Os ydych wedi
dod o hyd i ddarn
estron yn eich
cynnyrch, a yw'n
lliw glas?

Ydy

Defnyddir pecynnu glas mewn eiddo arlwyo
at y diben hwn, am ei bod yn haws nodi a
yw'n cyrraedd unrhyw fwyd. Fodd bynnag, ni
ddylai pecynnu gyrraedd eich bwyd.
Cysylltwch â'r Is-adran Bwyd a
Diogelwch

Nac
Ydy

A yw eich cwyn
yn ymwneud â
dyddiad 'ar ei
orau cyn' neu
'defnyddiwch
erbyn'?

Ydy

Mae dyddiadau 'Ar ei orau cyn' yn ymddangos ar amrywiaeth
eang o fwydydd wedi'u rhewi, sych, tun a bwydydd eraill.
Mae'r dyddiadau 'ar ei orau cyn' yn canolbwyntio mwy ar
ansawdd yn hytrach na diogelwch, ac eithrio ar gyfer wyau.
Felly pan fydd y dyddiad yn dod i ben, nid yw'n golygu y bydd
y bwyd yn niweidiol, ond efallai y bydd yn dechrau colli ei flas
a'i ansawdd.
Dim Risg i Iechyd y Cyhoedd (ac eithrio wyau)
Byddwch yn gweld dyddiadau 'defnyddiwch erbyn' ar fwyd
sy'n mynd yn hen yn gyflym, megis pysgod mwg, cynnyrch
cig a saladau parod.
Peidiwch â defnyddio unrhyw fwyd na diod ar ôl diwedd y
dyddiad 'defnyddiwch erbyn' ar y label, hyd yn oed os oes
gwedd ac arogl derbyniol arno. Mae hyn oherwydd gallai ei
ddefnyddio ar ôl y dyddiad hwn beryglu eich iechyd.
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