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Deunyddiau Cefnogol

Uned 200 Maeth a Hydradu

Nodiadau Asesydd/Taflenni Dysgwyr

Gofynion Maeth a Hydradu Penodol mewn Plant
Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant 
Ymarfer a Theori Uned 200  MPA 2.6

Amgylchiadau l le mae gan blant ofynion 
maeth a hydradu penodol

Mae enghreifftiau o ofynion deietegol arbennig yn cynnwys:

• Gallai fod gan blant ag anableddau dysgu broblemau sy’n achosi anawsterau gyda bwyta, cnoi neu lyncu. 

Gallent gael eu cynghori i gael deiet ansawdd wedi’i addasu os oes ganddynt anawsterau llyncu (e.e. 

bwydydd meddal neu biwrî) . 

• Gallai plant a’u teuluoedd/gofalwyr eithrio bwydydd am resymau crefyddol neu ddiwylliannol.

• Gallai plant a’u teuluoedd/gofalwyr ddilyn deiet llysieuol neu figan am resymau moesegol.

• Gallai fod angen i blant osgoi bwyd penodol oherwydd alergeddau bwyd e.e. cnau daear, llaeth, wy, 

pysgod neu wenith. 

• Gallai fod angen i blant ddilyn deiet therapiwtig os ydynt yn cael diagnosis o gyflwr meddygol penodol fel 

afiechyd seliag neu ddiabetes.

Mae safon bwyd a diod y Safonau Isafswm Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant wedi’i Reoleiddio (2012) yn gofyn bod 

‘Plant yn cael eu darparu â bwyd rheolaidd mewn meintiau digonol ar gyfer eu hanghenion’.

Mae’n datgan bod y person cofrestredig yn gyfrifol am sicrhau bod:

• Gwybodaeth yn cael ei sicrhau gan rieni/gofalwyr ynglŷn â gofynion deietegol unigol plant e.e. deietau 

diwylliannol a chrefyddol a therapiwtig ar gyfer alergeddau bwyd wedi’u diagnosio’n swyddogol. Mae’n 

rhaid i’r anghenion hyn gael eu cofnodi a chydymffurffio â hwy.

• Mae’n rhaid i fwyd a diod sy’n cael ei ddarparu ateb gofynion crefyddol, diwylliannol a deietegol y plant 

o dan eu gofal.

Mae’n bwysig i gynnwys rhieni neu ofalwyr wrth annog maeth a hydradu da. Mae rhieni neu ofalwyr plant sydd 

ar ddeietau arbennig neu sydd ag anoddefiadau bwyd yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth i’r sefydliad ynglŷn â 

dewisiadau bwyd addas ar gyfer eu plentyn.

Mewn alergedd bwyd mae ymateb anarferol i sylwedd mewn bwyd sy’n gallu achosi amrywiaeth o symptomau 

o’r ysgafn e.e. brech croen, i ymateb cyflym a dwys iawn lle daw anadlu yn anodd (anaffylacsis). Mae alergeddau 

bwyd yn fwy tebygol o ddigwydd mewn plant gyda hanes teulu o alergeddau fel asthma, ecsema neu glefyd y 

gwair. Dylai rhieni/teuluoedd/gofalwyr siarad gyda’u Meddyg Teulu neu Ymwelydd Iechyd am help a chyngor os 

oes gan eu plentyn alergedd bwyd tybiedig. Gallai’r Meddyg Teulu gyfeirio’r teulu at Ddeietegydd Cofrestredig neu 

feddyg sy’n arbenigo mewn alergedd. Mae’n annoeth i gyfyngu dewisiadau bwyd ymhlith plant ifanc heb help a 

chyngor priodol.
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Gofyn deietegol arbennig Canlyniadau o beidio â dilyn y 
deiet

Anawsterau 
delio â bwyd 
a diodydd 
yn y geg gan 
gynnwys 
anawsterau 
llyncu 
(dysffagia)

Pan fo angen newidiadau i gynnwys ac 
ansawdd bwydydd oherwydd anawsterau 
llyncu, dylai cyngor arbenigol gan Therapydd 
Lleferydd a Iaith a Deietegydd Cofrestredig 
gael ei geisio. Bydd gofynion unigolion gydag 
anawsterau llyncu yn amrywiol iawn a bydd 
cyngor arbenigol yn sicrhau bod anghenion 
maeth y person yn cael eu bodloni a’u bwyd a 
hylifau o’r ansawdd cywir.

Gall dysffagia arwain at fwyd a diod yn cael 
eu sugno i mewn i’r ysgyfaint (allsugno) gan 
achosi peswch a thagu. Mae hyn hefyd yn gallu 
achosi tagu ac os nad yw aer yn gallu mynd i 
mewn i’r ysgyfaint, gall anawsterau anadlu a 
hyd yn oed farwolaeth ddigwydd oherwydd 
diffyg ocsigen (mygu).

Mae allsugno hefyd yn perthyn i heintiadau’r 
frest a niwmonia.

Awtistiaeth Mae awtistiaeth yn anhwylder gydol oes sy’n 
cael effaith ar yr ymennydd a sut mae pobl yn 
ymwneud ag eraill a’r byd o’u cwmpas.

Yn aml mae gan blant ag awtistiaeth 
broblemau synhwyraidd sy’n gallu newid y 
ffordd mae bwydydd yn blasu, teimlo ac arogli. 
Gall hyn arwain at gymeriant cyfyngedig o 
fwydydd. Mae adegau prydau bwyd yn aml 
yn cynnwys llawer o bobl, arogleuon a sŵn 
sy’n gallu bod yn straen. Mae symptomau 
perfedd fel chwyddo, dolur rhydd a rhwymedd 
hefyd yn gyffredin mewn plant ac oedolion ag 
awtistiaeth. 

Mae’n bwysig fod plant yn cael eu cynorthwyo 
i fwyta’n dda i sicrhau eu bod wedi eu 
maethu a’u hydradu ac i gynnal pwysau iach. 
Mae cymorth yn bwysig i wneud adegau 
prydau bwyd yn llai o straen. Gallai plant 
a’u teuluoedd/gofalwyr gael eu cyfeirio at 
ddeietegydd am help a chyngor.

Dewisiadau 
diwylliannol 
a chrefyddol

Gall y dewisiadau bwyd sy’n cael eu gwneud 
gan y rheiny o grwpiau crefyddol a diwylliannol 
gwahanol gynnwys y mathau o fwyd sy’n cael 
eu bwyta, sut mae’r bwyd yn cael ei baratoi, 
pa gyfuniadau o fwyd sy’n cael eu defnyddio 
neu bryd mae bwydydd penodol yn cael eu 
bwyta. Gall fod cyfnodau o ddathlu pan mae 
bwydydd dathlu yn cael eu bwyta a chyfnodau 
o ymprydio (er nad yw plant ifanc fel arfer yn 
ymprydio). Gallai fod gwahaniaethau unigol 
mewn dewisiadau bwyd rhwng teuluoedd, ac 
mae’n bwysig i osgoi gwneud rhagdybiaethau 
ynglŷn â dewisiadau deietegol unrhyw un. 
Gwiriwch bob amser gyda rhiant/gofalwr/
teulu’r plentyn fel y gellir arlwyo ar gyfer 
arferion bwyd unigol.

Mae’n bwysig i sicrhau bod darparu bwyd yn 
dathlu cydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn 
anelu at greu amgylchedd cynhwysol lle mae 
credoau ac ymarferion crefyddol, diwylliannol 
ac heb fod yn grefyddol teuluoedd a staff yn 
cael eu parchu.

Wrth ddarparu bwyd i’r rheiny sy’n eithrio 
eitemau bwyd am resymau crefyddol neu 
foesegol, mae’n bwysig fod y bwyd sy’n cael ei 
roi ddim yn cael ei gyfaddawdu mewn unrhyw 
ffordd e.e. nid yw tynnu cig allan o saig yn 
dderbyniol i lysieuydd – dylai’r saig llysieuol 
gael ei baratoi gyntaf ac ychwanegu’r cig yn 
ddiweddarach i blant eraill.
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Credoau 
eraill a 
dewis 
personol

Deietau 
llysieuol a 
figan 

Gallai pobl ddewis i ddilyn deiet llysieuol neu 
figan oherwydd pryder am yr amgylchedd, lles 
anifeiliaid, pryderon iechyd a/neu gredoau 
crefyddol. 

Mathau o ddeietau llysieuol 

Yn arferol nid yw llysieuwyr yn bwyta cig, 
dofednod, pysgod na physgod cregyn. Fodd 
bynnag mae mathau gwahanol o ddeietau 
llysieuol yn bodoli. Nid yw figaniaid yn bwyta 
unrhyw gynhyrchion anifail o gwbl, gan 
gynnwys mêl. Mae gwybodaeth ychwanegol i’w 
chael yn https://www.vegansociety.com a  
https://www.firststepsnutrition.org (gweler 
bwyta’n dda: babanod figan a rhai o dan 
5). Mae’n bosibl i blentyn gael yr holl ynni 
a maetholion sydd ei angen arno o ddeiet 
llysieuol wedi’i gynllunio’n dda. Mae angen 
gofal os yn bwydo deiet figan i blant er mwyn 
gwneud yn siŵr eu bod yn cael digon o 
faetholion fel fitamin B12.  Mae teuluoedd/
gofalwyr yn cael eu hannog i siarad gyda 
gweithiwr iechyd proffesiynol am gymorth a 
chyngor.

Fel uchod.

Alergeddau 
bwyd

Mae alergedd bwyd yn fwy cyffredin mewn 
babandod a phlentyndod cynnar nac mewn 
oedolion. Mae tua 5-8% o fabanod yn alergol 
i fwydydd penodol a bydd llawer yn tyfu allan 
o’u halergeddau bwyd. Y bwydydd sy’n achosi’r 
problemau mwyaf cyffredin mewn plant yw 
llaeth, wyau, soia, pysgod/pysgod cregyn, 
gwenith, cnau daear a chnau coed. Ers 2014 
mae gofyn i bob busnes bwyd trwy gyfraith 
roi manylion ynglŷn ag alergenau yn y bwyd a 
ddarparant.

Mae mwyafrif yr adweithiau alergol i gnau 
daear a chnau coed yn ysgafn. Llosg danadl 
(brech danadl poethion), ecsema a thaflu i fyny 
yw’r cwynion mwyaf cyffredin mewn plant. 
Fodd bynnag, mae rhai adweithiau alergol i 
gnau daear neu gnau coed yn gallu bod yn 
ddifrifol, gan achosi anhawster mewn anadlu 
oherwydd asthma neu’r llwnc yn chwyddo, neu 
ostyngiad mewn pwysau gwaed. Mae hyn yn 
cael ei adnabod fel anaffylacsis, ac alergedd i 
gnau daear neu gnau coed yw un o’r ysgogwyr 
mwyaf cyffredin.

https://www.vegansociety.com
https://www.firststepsnutrition.org
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Alergedd 
cnau daear 
a chnau 
coed

Alergedd i gnau daear a chnau coed (almwnau, 
cashiw, macadamia a chnau Brasil) yw’r 
alergedd bwyd mwyaf cyffredin mewn oedolion 
a phlant. Gall adweithiau i gnau daear neu 
gnau fygwth bywyd. Dylai plant gydag alergedd 
cnau daear osgoi cnau daear a bwyd sy’n 
cynnwys cnau daear. Mae’n rhaid cymryd gofal 
i atal cymryd bwyd sy’n cynnwys cynhyrchion 
cnau yn ddamweiniol neu fwyd sydd wedi 
dod i gysylltiad â hwy. Mae gwirio labeli bwyd 
yn ofalus yn angenrheidiol. Mae hyfforddiant 
ar-lein ar gael ar wefan yr Asiantaeth Safonau 
Bwyd ac mae’n cael ei argymell ar gyfer 
trafodwyr bwyd  
https://allergytraining.food.gov.uk/

Mae meddygon fel arfer yn rhagnodi pin 
adrenalin i bobl gydag alergeddau cnau gan 
nad oes unrhyw brawf i ragweld pwy sydd 
mewn perygl o anaffylacsis.

Alergedd 
llaeth

Mae alergedd protein llaeth buwch yn cael 
effaith ar tua 2-5% o fabanod a phlant sydd 
fel arfer yn dechrau cael symptomau yn eu 
hychydig fisoedd cyntaf. Mae’r rhan fwyaf o 
blant yn tyfu allan o alergedd llaeth erbyn 5 
mlwydd oed felly dim ond tua 1 mewn 1000 
o blant hŷn ac oedolion sydd â gwir alergedd 
llaeth.

Os oes angen i blentyn osgoi llaeth buwch, gall 
fod yn bresennol mewn llawer o fwydydd e.e. 

• llaeth
• powdwr llaeth
• diodydd llaeth
• pob math o gaws
• iogwrt
• hufen
• hufen iâ.

Am wybodaeth ychwanegol ewch i  
www.allergyuk.org 

Nodyn am anoddefiad lactos

Mae anoddefiad lactos mewn babanod a 
phlant yn anghyffredin ond mae rhyw lefel 
o anoddefiad lactos yn gyffredin ymhlith 
poblogaethau Asiaidd ac Affricanaidd. Nid yw 
hwn yn gyflwr alergol, ond yn anallu i dreulio 
lactos (siwgr llaeth) oherwydd bod y corff yn 
cynhyrchu lefelau isel o lactas, yr ensym sy’n 
gyfrifol am dreulio lactos. Mae’n gallu achosi 
dolur rhydd, chwyddo ac anghysur. Gall 
anoddefiad lactos ddigwydd dros dro yn dilyn 
pwl o gastro-enteritis (llid dwys ar y stumog), 
gyda dolur rhydd yn brif symptom.

Mae symptomau yn cynnwys poen perfedd, 
taflu i fyny a dolur rhydd; yn y croen, cosi a 
chwyddo (brech neu frech danadl poethion); 
yn y llwybrau aer uwch, trwyn yn rhedeg neu 
disian; yn y llwybrau aer is, gwichian neu 
beswch ac mewn achosion prin anaffylacsis 
(fel y crybwyllwyd uchod). Os oes alergedd 
difrifol wedi cael ei adnabod, mae’n bwysig y 
dylai’r dioddefwr osgoi hyd yn oed gyfrannau 
bach o’u bwyd neu sylwedd ysgogol.

Cyfarwyddyd Ymarfer Gorau Llywodraeth 
Cymru: Mae Bwyd a Maeth mewn Lleoliadau 
Gofal Plant yn cynnwys templedau ar gyfer 
cofnodi a rheoli gofynion deietegol arbennig 
mewn plant gan gynnwys alergeddau.

https://allergytraining.food.gov.uk/
http://www.allergyuk.org
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Deietau 
therapiwtig

Mae gan rai plant ofynion deietegol arbennig 
ar gyfer cyflwr meddygol penodol. Mae’r 
Meddyg Teulu yn gallu cyfeirio’r teulu at 
Ddeietegydd Cofrestredig am gyngor a 
chefnogaeth. Mae deietau therapiwtig yn 
gallu bod yn eithaf cymhleth ond dylai rhieni, 
gofalwyr a theuluoedd allu cyflenwi rhestr o 
fwydydd a digon o wybodaeth i alluogi gofalwr i 
ddarparu’r bwyd cywir. 

Deietau heb 
glwten

Gallai rhai plant gael eu diagnosio gyda chyflwr 
o’r enw afiechyd seliag sy’n golygu bod rhaid 
iddynt ddilyn deiet llym heb glwten. Glwten 
yw’r protein sydd i’w gael mewn gwenith, 
rhyg a barlys ac felly mae’n rhaid osgoi pob 
bwyd sy’n cynnwys y grawnfwydydd hyn. 
Mae amrywiaeth dda o fwydydd heb glwten 
ar gael a gall cyngor gael ei roi ar fwydydd 
i’w dewis ac osgoi gan ddeietegydd. Mae’r 
elusen Coeliac UK (http://www.coeliac.org.uk) 
hefyd yn darparu help a chyngor yn ogystal â 
llyfrynnau sy’n amlinellu bwydydd heb glwten. 
Mae’n werth nodi bod toes chwarae yn cael 
ei wneud o flawd fel y mae deunydd chwarae 
wedi ei wneud gartref sy’n cael ei ddefnyddio’n 
aml mewn lleoliadau gofal plant a’r siapiau 
pasta sy’n cael eu defnyddio weithiau ar gyfer 
gludweithiau. Mae’n bwysig fod plant gydag 
afiechyd seliag yn cael eu goruchwylio wrth 
ddefnyddio’r deunyddiau hyn i atal plant bach 
rhag rhoi y rhain yn eu ceg. 

Mae’n rhaid i blant gydag afiechyd seliag ddilyn 
deiet heb glwten am oes. Deiet heb glwten yw’r 
unig driniaeth ar gyfer afiechyd seliag.

Mae symptomau afiechyd seliag, yn cynnwys 
chwyddo, dolur rhydd, cyfog, blinder a chur 
pen yn gallu digwydd os yw glwten yn cael ei 
fwyta. Wrth osgoi pob glwten (mae angen i 
rai pobl osgoi ceirch hefyd), mae’r perfedd yn 
gallu gwella a’r symptomau yn lleddfu.

Os yw plentyn gydag afiechyd seliag yn bwyta 
glwten trwy gamgymeriad, bydd fel arfer yn 
dechrau cael symptomau ychydig oriau ar ôl 
ei fwyta ac mae’r symptomau yn gallu parhau 
o ychydig oriau i sawl diwrnod. Fodd bynnag, 
mae’r effeithiau yn amrywio o berson i berson, 
ac yn dibynnu ar faint o glwten sy’n cael ei 
fwyta, pa mor sensitif y maen nhw a pha mor 
hir maen nhw wedi bod ar ddeiet heb glwten.

Diabetes Mae diabetes math 1 yn gyflwr difrifol gydol 
oes sy’n gofyn am reolaeth barhaus trwy 
ddeiet a rhoi inswlin. Mae gwahanol fwydydd 
yn gallu cael effaith ar lefelau glwcos gwaed. 
Dylai rhieni/gofalwyr/teuluoedd allu darparu 
gwybodaeth ar beth mae eu plentyn yn gallu 
bwyta a phryd.

Mae’n hanfodol fod diabetes math 1 yn cael ei 
reoli’n dda i atal cymhlethdodau tymor hir (fel 
problemau arennau a llygaid), hyperglycemia  
(lefelau siwgr gwaed uchel) a hypoglycemia 
(siwgrau gwaed isel). Am ragor o wybodaeth 
gweler https://www.diabetes.org.uk

Am wybodaeth ychwanegol ar arlwyo i blant â gofynion deietegol arbennig ac ystyriaethau diwylliannol a 

chrefyddol, gweler Cyfarwyddyd Ymarfer Gorau Llywodraeth Cymru: Bwyd a Maeth ar gyfer Lleoliadau Gofal 

Plant. Ar gael o - https://bit.ly/35grtUX

Os oes gan deulu/gofalwyr gwestiynau am anghenion maeth a hydradu penodol eu plentyn, dylent gael eu hannog 

i siarad gyda gweithiwr iechyd proffesiynol.

http://www.coeliac.org.uk
https://www.diabetes.org.uk
https://bit.ly/35grtUX

