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Ydych chi neu rywun sy’n bwysig i chi mewn perygl 
o ddioddef diffyg maeth?

Os na fyddwch yn bwyta deiet cytbwys, gallwch beidio â chael digon 
o faetholion a mynd i ddioddef o ddiffyg maeth. 

Dyma rai o ffactorau risg diffyg maeth:

Bwyta ac yfed llai
Os byddwch yn bwyta ac yn yfed llai, yn methu gorffen prydau bwyd neu’n 
mynd heb brydau a dim ond yn cadw ychydig o fwyd yn y tŷ, mae’n bosib 
y bydd eich deiet yn anghytbwys ac na fyddwch yn cael digon o faeth.

Digwyddiadau mawr yn eich bywyd 
Mae colli rhywun annwyl, symud tŷ, salwch, llawdriniaeth neu ddamweiniau 
yn enghreiffitau o ddigwyddiadau a allai newid eich trefn ddyddiol ac 
effeithio ar eich arferion bwyta ac yfed.

Annibyniaeth
Mae pobl sy’n colli eu hannibyniaeth yn llai abl i wneud tasgau fel siopa 
a choginio. Gall hyn ddigwydd oherwydd nam ar y golwg, stiffrwydd, poen, 
gwendid, dryswch, syrthio neu ddiffyg hyder. Gallant golli annibyniaeth 
hefyd trwy golli rhwydweithiau cymorth cymdeithasol, trafnidiaeth neu 
ofalwyr rheolaidd.

Iechyd
Mae trafferth i gnoi bwyd neu lyncu, poen, diffyg traul, rhwymedd, 
dolur rhydd, anghofrwydd, iselder a mygu/bod yn fyr eich gwynt yn 
symptomau o afiechyd a all effeithio ar fwyta ac yfed.

Newid mewn pwysau
Os oes rhywun yn colli pwysau heb wneud ymdrech, mae’n arwydd eu bod 
yn bwyta llai. Mae dillad a modrwyau llac yn gallu bod yn arwydd o hyn.

Gellir atal diffyg maeth trwy fwyta prydau a byrbrydau cytbwys yn rheolaidd 
trwy’r dydd. 
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Y plât bwyta’n iach

Defnyddiwch y plât bwyta’n iach i gael y cydbwysedd iawn. Mae’n dangos 
faint o’r hyn rydych yn ei fwyta ddylai ddod o bob grŵp o fwyd. 

Deiet cytbwys

Mae’r plât bwyta’n iach wedi’i rannu’n bum grŵp bwyd. Ceisiwch fwyta 
gwahanol fwydydd o bob un o’r grwpiau bwyd. Bydd hyn yn golygu eich 
bod yn cael amrywiaeth o faethynnau, sy’n help i gadw’n iach.

Mae’n bwysig yfed digon. Dylech gymryd diodydd fel dŵr, te, coffi neu 
sgwash yn rheolaidd. Argymhellir y dylai oedolion yfed o leiaf 6 - 8 gwydraid 
y dydd.

Os ydych yn poeni nad ydych yn pwyso digon, neu ddim yn bwyta digon 
neu nad yw’ch deiet yn gytbwys, holwch weithiwr proffesiynol gofal iechyd 
fel eich meddyg teulu neu Galw Iechyd Cymru.

I gael mwy o wybodaeth:
Taflen Food Facts Cymdeithas Ddeieteg Prydain: ‘Getting the Balance Right - 
A Guide to Healthy Eating’   
http://www.bda.uk.com/foodfacts/index.html

Neu holwch mewn meddygfa neu ganolfan iechyd am daflenni neu gyngor.
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