B12: Y FITAMIN
TRUGAROG
Heia !
Corrin* dw i.
Fitamin B12 dw i.

Dw i’n ailgylchu dau
wast wenwynig ...

*Corrin: craidd y moleciwl B12.

Yng nghelloedd
bach dy gorff di

Dw i’n cael fy nghynhyrchu oddi
mewn i rai bacteria neu archaea.

Mae’r bacteria
yn y ddaear.

Ond byddai rhaid iti fwyta 3 i 6 kg
y dydd i gael digon o B12!

Perygl o farwolaeth

Mae’r bacteria
^
mewn dwr.

Ond byddai rhaid iti yfed 100 litr
y dydd i gael digon o B12!

Perygl o farwolaeth

Mae rhai anifeiliaid yn magu
bacteria yn eu rwmen.

Mae rhai anifeiliaid yn magu bacteria
yn eu caecwm mawr iawn.

Ac yn bwyta’r baw sy’n
dod allan ohono!

Does gan ddynolion ddim rwmen na chaecwm mawr …
Maen nhw’n bwyta anfeiliaid bach er mwyn cael eu B12!
Yn bwyta termitiaid
Yn bwyta morgrug
Yn bwyta cynrhon

gorilla

orangutan

Bod
dynol

tsim^
pansi

Mae’r ysgyflaethwyr mawr yn llowcio
tunnelli o anifeiliaid del sy’n cynnwys B12!

Yn eisiau

Yn eisiau

Yn eisiau

Am lofruddio

cwningod, jiraffod,
hipopotamysau ...

Am lofruddio
byfflos, ceirw,
mwncïod ...

Am lofruddio

twrllaod, eogiaid,
buail ...

Ond mae B12 a fagwyd mewn
meithriniadau bacteriol yn
bodoli ers 1947!

Mae’r bacteria
sy’n fy ngwneud
i’n cael eu tyfu
mewn tanc.
Yna,
ymlaen â fi i’r
allgyrchydd.

Siwgr

Drwy’r
cyfnewidwyr a’r
hidlyddion ...

Ac yna, ymlaen
i’r crisialydd!

“Ni ystyrir bod y fitamin B12
yn arddangos unrhyw risg o
wenwyndra.” AFSSA (Ffrainc)
“Nid yw atchwanegiadau B12 yn
arddangos unrhyw brawf o niwed
i iechyd.” EFSA (Ewrop)

Dyma fi, wedi fy
mhuro ac yn barod
i’m hychwanegu at
atchwanegiadau!

“Ar sail adolygiad o’r data o
gymryd lefelau uchel o B12,
ni chredir bod unrhyw berygl o
effeithiau andwyol i’r cyhoedd.”
IOM (UDA)
“Ni adroddwyd am unrhyw sgileffeithiau erioed ar ôl dogn o
1 000 μg o fitamin B12.” CIB
(y Byd)

B12 yw‘r unig faeth angenrheidiol na cheir mewn
bwydydd sy‘n seiliedig ar blanhigion. Ond fe ellir
ei gael o‘i ffynhonell wreiddiol, bacteria, ac mae
hyn yn gwneud hi‘n bosibl i fyrhau‘r broses o gynhyrchu bwyd o anifeiliaid. Mae rhaid i bob figan
gymryd atchwanegiad B12 ac fe all ddewis un o‘r
canlynol:
• un ai 1 μg (microgram) deirgwaith y dydd;
• neu 10 μg unwaith y dydd;
• neu 2000 μg unwaith yr wythnos;
• neu 5000 μg unwaith bob bythefnos
(datrysiad cost effeithiol).

Mae holl B12 y blaned yn
dod o ficrobau, gan
gynnwys y B12 mewn
tabledi fitamin. Allan
â‘r dyn canol!

Mae pob un o’r datrysiadau hyn yn cynnig digon o B12 i ddiwallu anghenion oedolyn. Ar gyfer babanod rhwng 6 a 24 mis, rhannwch y dogn yn bedwar. Ar gyfer plant
rhwng 2 a 12 mlwydd oed, rhannwch nhw’n ddau. O 12 ymlaen, rhowch y dogn ar
gyfer oedolion. Gan y gall plant dagu pan maent yn ceisio llyncu tabled, malwch y
dabled yn fân a’i gwneud yn bowdr a’i chymysgu â diod neu chwiliwch am dabledi
y gellir eu cnoi. Cyanocobalamin yw’r ffurf sadaf o B12, yr un a astudir helaethaf
a’r rhataf.
Y dewis figan yw’r unig ffordd i osgoi dioddef i anifeiliaid fferm ac mae hefyd yn
arbed y nifer mwyaf o greaduriaid byw.
Cyhoeddwyd y daflen hon gan y Ffederasiwn Figan (www.federationvegane.
org), er mwyn diogelu iechyd pobl sy’n dewis deiet figan. Nid yw’n cymryd lle
cyngor meddygol. Mae nifer o ffyrdd y gallwch chi helpu lledaenu’r neges am
y dewis figan:
• Gall bawb gyfranogi yn y dewis hwn.
• Nid oes digon o ddata ar figaniaid ar gael gan fyrddau iechyd i newid polisïau cyhoeddus. Os dymunech weithredu fel figan dylech gyfranogi yn
astudiaethau maeth a drefnir gan sefydliadau yn eich gwlad chi.
• Mae trosglwyddo’r wybodaeth am iechyd a geir yn y daflen hon yn helpu
lledaenu’r neges am ddatblygiad y dewis figan.

Ffederasiwn

Figan
ymru
igan

Mae Cymru Figan yn hybu’r ffordd figan o fyw ymysg cymry Cymraeg a dysgwyr
Cymraeg trwy datblygu adnoddau ar figaniaeth a hyrwyddo trafodaethau ar
materion yn gysylltiedig a figaniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg (cysylltwch â ni
yn y cyfeiriad canlynol: cymrufigan@yahoo.co.uk).
Mae taenu’r ddogfen hon ar led wedi ei darllen yn arbed adnoddau gwerthfawr.
Mae gwerthu’r ddogfen hon wedi ei wahardd yn llwyr. Peidiwch â’i thaflu yn y stryd.

