
Cynllun Gweithredu Bwyd Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd 2021 - 2023 
Amcan Cam gweithredu Amserlen 

Cyrchu Targed: Caffael yn lleol, yn dymhorol, yn barchus ac yn gynaliadwy 

Cadw'r Wobr Wy Da Dim ond wyau maes a weinir Yn mynd 
rhagddo 

Gwneud cais am Wobr Llaeth Da Sicrhau bod y llaeth a gyflenwir gennym wedi dod o ffermwyr Prydain a darparu dewis arall heb laeth ym mhob 
gwasanaeth.  

2022 

Gweithio tuag at gael achrediad MSC Defnyddio pysgod o ffynonellau cynaliadwy yn unig – y rheini sydd wedi'u hachredu gan y Cyngor Stiwardiaeth Forol.   2021 

Ceisiwch gynhyrchion sydd â 
chynhyrchion o ffynonellau cynaliadwy 
sy'n cynnwys olew palmwydd a soia,  

Ymrwymwch i ymchwilio i'r opsiynau olew mwyaf cynaliadwy posibl a dod o hyd iddynt.   2021 

Ceisiwch ddod o hyd i gynhyrchion sy'n cynnwys olew palmwydd sydd wedi'u hardystio gan y Bwrdd Crwn ar Olew 
Palmwydd Cynaliadwy (RSPO)  

2022 

Ceisiwch ddod o hyd i gynhyrchion soia sydd wedi'u hardystio gan y Bwrdd Crwn ar Soi Cyfrifol (RTRS)  2023 

Lleihau'r defnydd cyffredinol o olew. Yn mynd 
rhagddo 

Cig cynaliadwy Tractor coch fel y safon ofynnol - Cig Cymreig lle bynnag y bo modd Yn mynd 
rhagddo 

Caffael Cymryd rhan ym Mhrifysgol Caerdydd. Grŵp adolygiad caffael 2021-22 

Aelodau gweithredol TUCO Yn mynd 
rhagddo 

Bydd gwaith ymhellach gyda Phrifysgolion eraill yn rhanbarth De Cymru yn tendro contractau i gaffael gan fusnesau bach 
a chanolig fel grŵp, gan gynnwys ffrwythau a llysiau i annog tyfiant lleol o ystod amrywiol o gynnyrch. 

Yn mynd 
rhagddo 

Amgylchedd Targed: Lleihau allyriadau carbon, lleihau gwastraff bwyd, gwerthfawrogi ein hadnoddau a chynnig ystod eang o 
opsiynau planhigion 

Gweithio gyda Bwydlenni Newid Achrediad - gostyngiad mewn Allyriadau Carbon a ffynonellau cynaliadwy 2021 – 2023 

Gweini llai o gig a mwy o brydau'n 
seiliedig ar blanhigion 

Lleihau opsiynau cig a llaeth 50% erbyn Rhagfyr 2023.  Lle mae cig a llaeth yn cael eu caffael dylid sicrhau cig a llaeth 
'gwell' yn safonol. 

Yn mynd 
rhagddo 

Cefnogi hyfforddiant proffesiynol; cogyddion ym maes bwyd iach a chynaliadwy, gan gynnwys coginio yn seiliedig ar 
blanhigion 

Yn mynd 
rhagddo 

Lleihau'r defnydd o blastig untro Mynediad i ddŵr tap drwy Arlwyo a Lletygarwch - cefnogi Refill Wales Yn mynd 
rhagddo 

Gosod peiriannau diod i gwsmeriaid lenwi poteli y gellir eu hailddefnyddio gyda sudd ffrwythau, cordialau a dŵr am 
brisiau sy'n rhatach na diodydd wedi'u pecynnu ymlaen llaw. 

2021 

Lleihau pecynnau untro Gwasanaethau Peiriannau gwerthu bwyd a diod i osod system dychwelyd, gan roi credyd y gellir ei ddefnyddio i brynu 
eitem mewn caffis a bwytai ar draws y campws. 

2022 

https://www.compassioninfoodbusiness.com/awards/good-egg-award/
https://www.compassioninfoodbusiness.com/awards/good-dairy-award/
https://www.msc.org/for-business/supply-chain/why-get-your-business-msc-certified
https://rspo.org/about
https://www.sgs.co.uk/en-gb/sustainability/environment/energy-services/alternative-fuels/roundtable-on-sustainable-soy-rtrs-certification
https://www.menusofchange.org/about-moc
https://www.refill.org.uk/


Cyflwyno ardoll cwpanau y gellir eu taflu 2021 

Lleihau Gwastraff Bwyd Hyfforddiant i'r tîm cyfan mewn ymwybyddiaeth o wastraff bwyd. 2021 

Ymgysylltiad gweithredol â WRAP, gan lofnodi adduned Map Ffordd Gwastraff Bwyd.  Alinio â Nod Datblygu Cynaliadwy 
12.3 i leihau gwastraff bwyd gan 50% erbyn 2030. 

2021 

Cyflwyno fersiwn fewnol o'r ymgyrch "Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff 2021 

Ymgyrchoedd ymwybyddiaeth o wastraff bwyd a'i effaith fyd-eang, gan ddefnyddio adnoddau gan Guardians of Grub  2021 

Defnyddio ap bwyd 'Too Good To Go' Yn mynd 
rhagddo 

Gosod meddalwedd i gyfrifo CO2 
bwydlen 

Gweithio gyda chyflenwyr a TUCO er mwyn dod o hyd i feddalwedd i gyfrifo gwerthoedd CO2 prydau, eu nodi ar fwydlenni 
i alluogi cwsmeriaid i wneud dewis wybodus ar y fwydlen. 

2023 

Cymdeithas Targed: cefnogi'r gymuned ehangach a gwella mynediad at fwyd iach a maethlon i bawb 

Cefnogi uchelgais Dinas Caerdydd i 
ddod yn Ddinas Bwyd Cynaliadwy 

Yn arddangos enghreifftiau ac arferion da o bob rhan o Brifysgol Caerdydd sy'n cefnogi'r nodau a'r amcanion  Yn mynd 
rhagddo 

Cymryd rhan fel aelod o grŵp 
Gwydnwch Ecosystemau a 
Bioamrywiaeth (ERBAP) Prifysgol 
Caerdydd 

Cefnogi ymgyrchoedd a mentrau i godi ymwybyddiaeth ac ymgysylltiadau.  Creu man gwyrdd bioamrywiol a ariennir gan y 
gymuned ar gampws Cathays drwy ymgyrchoedd codi arian; megis pecynnau hadau blodau gwyllt, arian o werthu 
cwpanau y gellir eu hailddefnyddio, tyfu bwydydd ar waliau byw mewn allfeydd arlwyo. 

Yn mynd 
rhagddo 

Cefnogi polisi cynaliadwyedd Prifysgol 
Caerdydd yn weithredol 

Ymgymryd ag ymgyrchoedd sy'n canolbwyntio ar arlwyo drwy gydol y flwyddyn, gan ymgysylltu â staff a myfyrwyr; gan 
gynnwys, Wythnos Gynaliadwyedd, Pythefnos Masnach Deg a PHEW. 

Yn mynd 
rhagddo 

Adnewyddu achrediad Prifysgol 
Masnach Deg  

Ymrwymo i gynyddu defnydd a gwerthiant cynhyrchion a chynhwysion Masnach Deg lle bynnag y bo modd ac, mewn 
partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr, codi ymwybyddiaeth drwy hyrwyddiadau a digwyddiadau.  

2021 

Dylai'r holl de a choffi a weinir fod yn rhai Masnach Deg Yn mynd 
rhagddo 

Gweinwch fwydlenni iach a maethlon Cynigion cinio fforddiadwy iach Yn mynd 
rhagddo 

caiff 100% o'r cynhyrchion ffres a weinir eu paratoi ar y safle, ni phrynwyd unrhyw gynhyrchion sydd wedi'u goginio a'u 
rhewi ac sydd mewn pecynnau 

Yn mynd 
rhagddo 

Cynllunio bwydlenni gan ddefnyddio cynnyrch lleol a thymhorol Yn mynd 
rhagddo 

Cymryd rhan yn y Gwobrau Effaith 
Werdd 

Cefnogwch y gwaith o adolygu a chyfathrebu arferion sy'n gynaliadwy yn amgylcheddol ac yn gymdeithasol ym maes 
Arlwyo yn flynyddol 

2021-2023 

Cyfathrebu Gweithredu ac adolygu Polisïau Bwyd, i Gynyddu ymwybyddiaeth o'r Polisi Bwyd Cynaliadwy hwn a'r Polisi Gwastraff Bwyd 
drwy arddangos siaradwyr bwrdd mewn allfeydd arlwyo yn amlwg ar ein gwefan. 

O 2021 
ymlaen 

Dysgu, Addysgu, Ymchwil Targed: cefnogi prosiectau ymchwil, mentrau Prifysgol a Myfyrwyr i ddyfnhau dealltwriaeth, cydweithio a 
gweithredu ar Fwyd Cynaliadwy a lleihau Allyriadau Carbon 

https://wrap.org.uk/taking-action/food-drink/initiatives/food-waste-reduction-roadmap
https://www.lovefoodhatewaste.com/what-to-do
https://guardiansofgrub.com/
https://toogoodtogo.org/en
https://www.tuco.ac.uk/procurement/sustainability
https://www.vegcities.org/
https://foodcardiff.com/
https://foodfoundation.org.uk/
https://www.fairtrade.org.uk/get-involved/universities-and-colleges/
https://www.fairtrade.org.uk/get-involved/universities-and-colleges/
https://greenimpact.nus.org.uk/about/
https://greenimpact.nus.org.uk/about/


Gweithio gyda Bwydlenni Newid Aelodaeth o Ymchwil Cydweithredol Bwydlenni Newid Prifysgolion (MCURC).  Dod â'r ymchwil orau i'n canolfannau a 
datblygu allfeydd yn feysydd lle gellir cynnal gwaith addysgu, dysgu ac ymchwil ar ffurf creu labordai byw. 

O 2021 
ymlaen 

Gweithio gyda grwpiau ymchwil 
Prifysgol Caerdydd ar fwyd cynaliadwy 

Gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd, Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy; Systemau Trawsnewid Bwyd Rhanbarthol. O 2021 
ymlaen 

Cymryd rhan fel aelod o Rwydwaith 
Rhanbarthol Sero Net GW4 

Cefnogi mynediad at fwyd maethlon ac iach i bawb sydd ddim yn costio ffortiwn 2021 - 2022 

 

 

https://www.moccollaborative.org/
https://gw4.ac.uk/net-zero/
https://gw4.ac.uk/net-zero/

