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Darpariaeth fwyd gynaliadwy
PAM?

Am ein bod ni’n cynrychioli Duw, rydym yn cyfrannu at ffyniant holl gymuned y ddaear, felly byddwn 
eisiau meddwl yn ofalus am y pethau a fwytawn ni. Mae hynny’n golygu edrych ar fwy na dim ond 
gwerth maethol bwyd, mae hefyd yn cynnwys moeseg y cynhyrchu a’r ôl-troed carbon sy’n cael ei 
greu wrth gludo’r bwyd i’n digwyddiadau eglwysig.

Roedd Iesu yn aml yn rhannu prydau bwyd gyda’i ddilynwyr. Fel Cristnogion cawn ein hannog i 
gynnig lletygarwch a chanfod hapusrwydd trwy wneud hynny. Gallai’r cynnig hwn fod i’n cyfeillion 
a’n teulu neu i ddangos gofal Duw am y digartref neu i gynnal dathliad cymunedol.

Mae cynhyrchu a pharatoi bwyd yn weithgareddau dynol sylfaenol am fod angen maeth ar bob un 
ohonom ni bob dydd. Mae ystyried sut yr ydym yn cynhyrchu ac yn paratoi bwyd i ogoneddu Duw ac 
i roi maeth i ni, gan adael etifeddiaeth gynaliadwy i genedlaethau’r dyfodol, yn uchel ar yr agenda i 
Gristnogion sy’n gofalu am y blaned.

SUT?

Dyfeisiodd y sefydliad Green Christian acronym defnyddiol yn Saesneg i dynnu sylw at rai 
agweddau o fwyd y dylen ni eu hystyried. Dyma fo: ‘LOAF’ : L = Locally produced, O = Organic, A 
= Animal Friendly, F = Fairly traded. Efallai yn y Gymraeg y gallwn ni ddefnyddio ‘TACO’ :   T = Teg 
o ran masnach,  A = Anifeiliaid heb ddioddef,  C = Cynhyrchwyd yn lleol  O = Organig: https://
greenchristian.org.uk/loaf-principles/

CYNHYRCHWYD YN LLEOL
Un o’r ffyrdd mwyaf defnyddiol o gadw ein cysylltiad â’n bwyd a deall beth sy’n mynd i mewn i’w 
gynhyrchiad yw prynu bwyd sydd wedi ei gynhyrchu’n lleol (Mae Green Christian yn galw hyn yn 
‘Egwyddor Cadw’n Agos’ [The proximity Principle’]). Trwy geisio cynorthwyo’r bobl hynny sy’n 
cynhyrchu ein bwyd yn lleol, yn ogystal â dysgu ganddyn nhw, rydym yn gostwng ein milltiroedd 
bwyd ac yn deall rhagor am batrymau tymhorol cynhyrchiad ffrwythau, llysiau, pysgod a chig. 
Gallwn ni rannu rhai o heriau a llawenydd y cynhyrchwyr wrth gynhyrchu bwyd. 
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Mae’n anoddach gwneud hyn mewn ardaloedd trefol neu ddinesig, ond gallech chwilio am 
Farchnadoedd Ffermwyr neu gynlluniau bocs llysiau sy’n cael eu cynhyrchu’n lleol.

Mae rhai eglwysi’n tyfu eu ffrwythau a’u llysiau eu hunain yn awr, yn rhannol i gynyddu cyfranogaeth 
y gymuned, ond hefyd i ddarparu cynnyrch ffres lleol ar gyfer busnesau lletygarwch.

TYFWYD YN ORGANIG
Bwyd organig yw cynnyrch system ffermio sy’n osgoi defnyddio gwrtaith gwneud, plaleiddiaid, 
rheoleiddwyr tyfiant ac ychwanegion i borthiant da byw. Nod y ffermwyr organig yw cynhyrchu 
bwyd o safon uchel, gan ddefnyddio dulliau sydd o fudd i’n system fwyd gyfan, o’r bobl i’r blaned, 
o iechyd planhigion i les anifeiliaid. Mae Cymdeithas y Pridd yn gosod safonau tynn sy’n cael eu 
defnyddio’n eang, i sicrhau bod ffermydd yn gofalu am iechyd y priddoedd, yr ecosystemau, 
anifeiliaid a phobl. Mae Cymdeithas y Pridd hefyd yn cynnal cynlluniau ardystio ar draws y sectorau 
bwyd, ffermio, arlwyo, iechyd a harddwch, tecstilau a choedwigaeth, fel y gallwch fod yn hyderus 
yn hygrededd y cynhyrchion a brynwn sy’n cael eu hachredu ganddyn nhw: https://www.
soilassociation.org/who-we-are/organic-principles/

Gall fod yn heriol i gydbwyso ‘Organig’ gyda ‘Lleol’. Mae Green Christian yn argymell cymryd yr 
opsiwn ‘cadw’n agos’, er enghraifft drwy ddewis afalau o’r DU yn hytrach nag afalau organig wedi 
eu mewnforio. Hefyd, dywedwch wrth gynrychiolydd y cwsmeriaid mewn siop yr hoffech fwyd 
organig lleol, er mwyn eu hannog nhw i’w werthu yn y dyfodol.

GOFALGAR AM ANIFEILIAID
Mae anifeiliaid yn greaduriaid sy’n ymateb i deimladau ac yn arbennig o agored i weithredoedd 
dynol. Chwiliwch am gig a physgod sydd wedi ei fagu a’i ladd yn drugarog. Mae’r Ymddiriedolaeth 
Bwyd Cynaliadwy, sy’n elusen wedi ei chofrestru yn y DU, yn awgrymu pum cwestiwn i’w gofyn 
i’ch cigydd am foeseg y cig yr ydych yn ei brynu: https://sustainablefoodtrust.org/articles/eating-
your-values-five-questions-to-ask-your-butcher/
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Mae labeli’n gallu bod yn gamarweiniol. Dydy ‘magwyd yn yr awyr agored’ ar lawer o gynnyrch porc 
ddim yn golygu ‘anifeiliaid maes’. Mae hychod a ‘fagwyd yn yr awyr agored’ yn aros tu allan, ac 
mae’r moch bach yn dod i mewn dan do unwaith y maen nhw wedi diddyfnu. Mae Compassion in 
World Farming yn esbonio’r gwahaniaethau: https://www.ciwf.org.uk/your-food/meat-poultry/
pork-and-bacon/

Yn gyffredinol, mae gan y DU safonau uwch o les anifeiliaid na llawer o wledydd o amgylch y byd. 
Dyma rai esiamplau: lle byw sy’n rhoi rhyddid i’r anifeiliaid symud o gwmpas yn rhydd, cyfyngiad ar 
y defnydd o gemegau hyrwyddo twf a’r ffordd y mae anifeiliaid byw yn cael eu trin ar drafnidiaeth 
dros bellteroedd hir. Mae’r Mynegrif Diogelu Anifeiliaid yn rhoi 50 o wledydd o amgylch y byd yn eu 
trefn yn ôl y safonau lles a deddfwriaeth: 

https://api.worldanimalprotection.org/

https://science.rspca.org.uk/sciencegroup/farmanimals/standards

TEG O RAN MASNACH
Mae’n amhosibl i bob bwyd gael ei gynhyrchu ar raddfa fawr yng Ngogledd Orllewin Ewrop, yn 
cynnwys bananas, ffrwythau sitrws, te a choffi. Mae angen i rai gwledydd sy’n datblygu gael yr arian 
i brynu cynhyrchion fferyllol, offer meddygol, technolegau egni amgen, ac offer labordy. Ac rydym 
angen bwyd nad oes neb ond y nhw yn gallu ei gyflenwi. Gan ddilyn yr egwyddor cadw’n agos, 
os ydych yn prynu bwyd wedi ei fewnforio chwiliwch am fwyd a dyfwyd yn gynaliadwy a lle mae 
cyflogau cyfiawn yn cael eu talu.

Mae’r Sefydliad Masnach Deg yn ardystio bwyd a chynhyrchion eraill i ddangos bod y cyflog i 
weithwyr yn deg, a bod y ffermwyr eu hunain yn cael digon o rym. Am hynny, mae’r ffermwyr hyn 
yn buddsoddi mewn technegau ffermio sy’n garedig i’r hinsawdd, dŵr glân ar gyfer eu cymuned, 
meithrin arweinwyr sy’n fenywod a sicrhau bod plant yn cael addysg: https://www.fairtrade.org.
uk/what-is-fairtrade/
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CYMHLETHDODAU’R DEWIS FWYDYDD WRTH GYNNIG LLETYGARWCH YN YR EGLWYS
Mae tystiolaeth yn tyfu bod angen i ni i gyd gyfyngu ar faint o brotein anifeiliaid a fwytawn os ydym 
eisiau bwydo poblogaeth byd sy’n tyfu mewn ffordd gynaliadwy ac, yn lle hynny, y dylem ni ddewis 
diet sydd wedi’i seilio fwy ar blanhigion. Bydd hyn yn cael sgil effeithiau buddiol hefyd. Os bydd llai o 
soia’n cael ei dyfu i fwydo anifeiliaid, dylai hyn olygu llai o ddatgoedwigo, diogelu bioamrywiaeth a 
gwell lles i anifeiliaid.

Mae’r ffordd y cyflawnwn ni hynny, gan hefyd gadw ein diet yn iach a chynnig bywoliaeth gynaliadwy 
i weithwyr amaethyddol, yn golygu gwneud dewisiadau sydd weithiau’n gymhleth.

• A yw’n well bwyta oen a fagwyd yn y DU ar borfa neu fwyta soia a fewnforwyd o Dde 
America?

• Beth yw’r effaith ar yr amgylchedd gan bupur a gynhyrchwyd yn lleol o dan wydr (fel nad oes 
angen plaleiddiad) o’i gymharu ag un a fewnforwyd o wlad Fediteranaidd lle defnyddiwyd 
chwistrelli?

• Sut ydym ni’n darparu prydau iach a blasus i’r bobl mewn angen, o fewn cyllideb gyfyngedig?
 
Gallai cost fod yn bryder i’ch eglwys os ydych chi’n dewis prynu bwyd organig neu fwyd wedi ei 
fasnachu’n deg. Gallech chi leihau’r broblem hon drwy gynnig pryd llysieuol fel eich unig opsiwn, 
neu eich prif opsiwn, tyfu eich llysiau eich hun neu ymchwilio cynlluniau gormodedd bwyd – lle mae 
bwyd heb ei werthu o archfarchnadoedd a bwytai’n cael ei ailddosbarthu i elusennau.

Sut bynnag y penderfynwch chi reoli’r bwyd a gynigiwch, bydd bwyd cynaliadwy iach ar yr agenda 
byd-eang ac mewn trafodaeth Gristnogol am amser maith i ddod.
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DEFNYDDIAU DARLLEN HIRACH AC ADNODDAU ERAILL

Llyfrau: 
‘The Plant-based Diet. A Christian Option?’ gan Mia Smith, Grove Books, 2019

‘A Christian Guide to Environmental Issues’ yn cynnwys pennod ar fwyd, gan Martin Hodson a 
Margot Hodson, Bible Reading Fellowship, 2021. 

Mae Sustainweb yn gynghrair o sefydliadau sy’n cydweithio i eirioli dros system fwyd iach a 
chynaliadwy sy’n atebol i’r cyhoedd ac yn gyfrifol yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol. Gwelwch 
https://www.sustainweb.org/  Mae ganddo bapurau polisi wedi eu hystyried yn fanwl ar 
amrywiaeth eang o bynciau, yn cynnwys ’Pam mae bwyd a ffermio cynaliadwy’n allweddol i 
gyflawni sero net’, a ‘Y Ddadl dros Fwyd Lleol’.

Mae Compassion in World Farming, a sefydlwyd 50 mlynedd yn ôl, yn ymgyrchu’n heddychlon i ddod 
â ffermio ffatri i ben, ac yn cynnig adnoddau ac erthyglau llawn gwybodaeth: 

https://www.ciwf.org.uk/

Mae’r wefan TABLE, sef cydweithrediad o dair prifysgol o Sweden, Yr Almaen a’r DU, yn gobeithio 
hwyluso trafodaethau deallus am y ffordd y gallai’r system fwyd ddod yn gynaliadwy, gwydn, 
cyfiawn ac, yn y pen draw, yn ‘dda’:

https://www.tabledebates.org/

Gwrandewch ar bodlediadau rheolaidd y grŵp: https://www.tabledebates.org/podcast
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