
Pan oedd teithio yn y gofod yn beth newydd, nid oedd fawr o flas ar 
fwyd y gofod a byddai ar gael ar ffurf ciwbiau sych neu diwbiau metel 
oedd yn debyg i diwbiau past dannedd! Erbyn heddiw, bydd y 
gofodwyr yn mwynhau bwyd sy’n debyg iawn i’r bwyd y byddan 
nhw’n ei gael ar y Ddaear. 

Does neb, gan gynnwys y gofodwyr, yn mwynhau clirio ar ôl 
bwyd. Mae’r platiau a’r defnydd pacio ar gyfer prydau bwyd yn y 
gofod yn dafladwy. Yr unig waith ychwanegol yw golchi’r offer 
bwyta. Gan ei bod hi’n anodd ymdopi â dwr rhedegog ar y 
Wennol Ofod neu’r Orsaf Ofod, bydd gofodwyr yn gwneud y 
gwaith yma drwy olchi’r cyllyll, y ffyrc a’r llwyau â thywelion 
bach sydd wedi’u gwlychu ymlaen llaw.

Drwy garedigrwydd Cyfarwyddiaeth Gweithrediadau Gofod NASA  
Cyhoeddwyd gan NASA explores: Mawrth 28, 2001  
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Ar y Ddaear, mae proffiliau maeth bwyd yn bwysig. Yn y gofod, bydd maeth da hyd yn 
oed yn fwy pwysig am fod angen i ofodwyr fod ar eu gorau yn gorfforol. Bydd cynllunwyr 
bwyd yn Labordy Systemau Bwyd y Gofod yng Nghanolfan Ofod Johnson yn defnyddio’r 
un canllawiau ag y bydd maethegwyr ar y Ddaear pan fyddan nhw’n creu cynlluniau 
bwyta’n iach. 

“Byddwn yn gwneud pob cynllun yn unigol ar sail taldra a phwysau pob aelod o’r criw. 
Byddwn yn defnyddio gofynion y Lwfans Beunyddiol Argymelledig ar gyfer diet, ac yn 
ceisio sicrhau y bydd llai na 30% o’r calorïau dyddiol yn dod o fraster. Bydd y corff yn 
defnyddio rhai maetholion, er enghraifft haearn, yn wahanol pan fydd yn y gofod, felly bydd 
rhaid i ni gymryd y gwahaniaethau hynny i ystyriaeth. Er enghraifft, ni fydd y corff yn 
cyfnewid cymaint o gelloedd gwaed pan fydd yn y gofod, felly bydd angen llai o haearn.” 
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Mae angen cadw sawl peth mewn golwg, fodd bynnag. Bydd ffrwythau a llysiau ffres ar gael, 
ond bydd y nifer yn gyfyngedig a’r rheiny fydd yn gallu cadw’n ffres ar dymheredd ystafell 
yw’r unig rai y gellir eu defnyddio ar daith yn y gofod. Mae’n rhaid tolio’r dwr sydd ar gael 
ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol, felly y duedd yw defnyddio llai o fwydydd dadhydredig a 
mwy o fwydydd sy’n cadw’n ffres.  

Ar y Wennol Ofod, mae dwr yn sgil gynnyrch y celloedd tanwydd ac mae digon ar gael ar 
gyfer diodydd a bwydydd ail-hydradwy. Mae bwydydd sy’n diferu ac sy’n sticio yn fwy o 
drafferth na’u gwerth. Ac am nad oes ffwrn go iawn ar y llong ofod, gall bwyd gael ei 
dwymo ond ni all gael ei goginio.  
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