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Llysieuaeth a Feganiaeth  
 

 
Llysieuaeth 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffeithiau Am Lysieuaeth: 
o Mae pobl sy'n dilyn llysieuaeth yn cael eu 

galw'n llysieuwyr 
o Mae yna wahanol fathau o lysieuwyr 
o Mae'r prif fath o lysieuaeth yn cynnwys 

peidio â bwyta cig na physgod 
o Yn draddodiadol mae llysieuaeth wedi cael ei 

chysylltu â phobl India hynafol 
o Amcangyfrifir bod 375 miliwn o lysieuwyr yn y 

byd a 3 miliwn yn y DU 

Mae yna lawer o resymau dros beidio â bwyta cig: 

o Nid yw rhai pobl yn hoffi gwead na blas cig 

o Mae rhai pobl o'r farn ei bod yn anghywir lladd 
anifeiliaid 

o Mae rhai pobl o'r farn bod bwyta cig yn ddrwg i'w 
hiechyd   

o Mae cynhyrchu cig (yn enwedig cig eidion) yn 
defnyddio mwy o dir a dŵr y ddaear na bwyta 
bwyd o blanhigion 

o Efallai y bydd rhai pobl yn dod yn llysieuwyr 
oherwydd bod eu crefydd yn dweud i beidio â 
bwyta anifeiliaid 

o Mae'r mwyafrif o lysieuwyr yn y byd yn Hindŵiaid 
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Llysieuwyr Llwyr - dim ond bwyta bwyd planhigion a dim unrhyw fwydydd anifeiliaid gan 
gynnwys pysgod, wyau a chynhyrchion llaeth

Llysieuwyr-Lacto - cynnwys cynhyrchion llaeth yn eu diet o fwyd planhigion

Llysieuwyr-Lacto-Ovo - bwyta wyau a chynhyrchion llaeth

Llysieuwyr-Pesco - cynnwys pysgod yn eu diet

Llysieuwyr-Pollo - bwyta dofednod, fel cyw iâr, twrci, a hwyaden

Flexitarians neu llysieuwyr-led - bwyta ychydig iawn o gig
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Mae yna wahanol fathau o lysieuwyr. Gwir / Anghywir 

 

Pa wlad sy'n draddodiadol gysylltiedig â llysieuaeth? 

 

Rhestrwch 2 reswm pam mae pobl yn dewis bod yn llysieuwyr: 

1.   
   

2.       

Ydy lacto-lysieuwyr yn bwyta wyau? 

 

Enwch 2 fath o ddofednod y gallai pollo-llysieuwr eu bwyta? 

1.   
   

2.    
 

Faint o lysieuwyr sydd yn y DU? 
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 Cwblhewch y tabl canlynol trwy dicio'r celloedd perthnasol: 
 

 

 Dim ond bwyta 
bwyd planhigion 

Ddim yn bwyta 
unrhyw 
fwydydd 

anifeiliaid, gan 
gynnwys 

pysgod, wyau, 
cynhyrchion 

llaeth 

Yn cynnwys 
gynhyrchion 

llaeth yn eu diet 
o fwyd 

planhigion. 

Bwyta wyau a 
chynhyrchion 

llaeth 

Yn Cynnwys 
pysgod yn eu 

diet 

Bwyta 
dofednod, fel 

cyw iâr, twrci, a 
hwyaden 

Bwyta ychydig 
iawn o gig 

Llysieuwyr Llwyr – a elwir 
hefyd yn Vegans 

       

Llysieuwyr- Lacto        

Llysieuwyr-Lacto-Ovo        

Llysieuwyr-Pesco         

Llysieuwyr-Pollo        

Flexitarians neu llysieuwyr-
led 
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Mae feganiaeth yn athroniaeth 
sy'n dweud na ddylai pobl 

ddefnyddio anifeiliaid mewn 
unrhyw ffordd 

Mae feganiaeth yn 
ffordd o fyw 

Nid yw feganiaid yn 
bwyta unrhyw 

gynhyrchion anifeiliaid 

Mae feganiaid yn bwyta pob math o 
ffrwythau, llysiau, ffa, grawn, cnau, 

a hadau, a phethau a wneir ohonynt 
fel losin fegan, caws fegan a 

chacennau fegan 

Mae feganiaid yn dewis peidio â 
bwyta bwyd sy'n dod o anifeiliaid, 

gan gynnwys cig, wyau a llaeth 
cynhyrchion (fel llaeth, caws,          

ac iogwrt) 

Gall diet fegan gael yr holl faetholion 
sydd eu hangen ar gyfer iechyd. 

Mae'n anoddach cael y maetholion 
oherwydd mae llai o fwydydd i 

ddewis ohonynt 

Nid yw rhai 
feganiaid yn bwyta 

mêl 

Mae feganiaid yn ceisio peidio â 
defnyddio unrhyw gynhyrchion 
anifeiliaid eraill, fel lledr, gwlân, 

plu, asgwrn neu berl 

Mae feganiaid yn osgoi 
cynhyrchion sydd wedi'u 

profi ar anifeiliaid 

Mae feganiaid yn credu 
mewn hawliau anifeiliaid 

Ffeithiau am Feganiaeth 
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Pam mae pobl yn fegan?

Oherwydd eu bod yn anghytuno 
â thrin anifeiliaid yn y diwydiant 

fferm anifeiliaid modern

Am resymau iechyd

Am resymau crefyddol

Amddiffyn yr amgylchedd

Cywir neu anghywir? Cywir Anghywir 

Mae feganiaid yn defnyddio cynhyrchion sydd wedi'u profi 
ar anifeiliaid 

  

Mae feganiaid yn credu mewn hawliau dynol   

Mae pob fegan yn bwyta mêl   

Mae feganiaid yn ceisio peidio â defnyddio unrhyw 
gynhyrchion anifeiliaid eraill gan gynnwys gwlân neu ledr 

  

Nid yw feganiaeth yn ffordd o fyw   

Mae feganiaid yn bwyta ffrwythau, llysiau, ffa, cnau grawn 
a hadau 

  



7.                                                                                           'Mae Ymestyn yn Ehangach yn ariannu'r project hwn’ - ‘This is a Reaching Wider funded project’ 

 


