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Dydd Mawrth 16 Medi 2008
Y Brifysgol yn lleihau milltiroedd bwyd
Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cymryd camau breision yn ei hymdrech i leihau ôl troed
carbon drwy brynu hyd at 90% o’i bwyd oddi wrth gyflenwyr lleol.
Yn ystod y misoedd diweddar mae TaMed Da, bwyty’r Brifysgol ar gampws Penglais,
wedi mynd gam ymhellach ac yn cynnig cig eidion Gwartheg Duon Cymreig a chig oen
Cymreig sydd wedi ei fagu ar ffermydd y Brifysgol, ochr yn ochr â chynnyrch lleol gan
Laethdy Organig Rachel’s, Wyau Birchgrove a’r cigydd lleol Robert Rattray.
Bellach mae rheolwr ffermydd y Brifysgol, Huw McConochie, yn ystyried cynyddu’r
cynnyrch sydd yn cael ei dyfu ar y ffermydd. Ym mis Medi byddant yn darparu tatws ac
mae cynlluniau ar gyfer tyfu bresych yr ŷd, neu rêp fel y mae’n cael ei adnabod, ar
gyfer cynhyrchu olew coginio i’r ceginau a biodanwydd.

Dros gyfnod yr haf cafodd y datblygiadau yma gryn sylw yn y wasg a buont yn sail ar
gyfer lansio ymgyrch gan Undeb Amaethwyr Cymru yn ystod y Sioe Amaethyddol yn
Llanelwedd. Cafodd Huw a Kevan Downing, Pennaeth Gwasanaethau Croeso Prifysgol,
eu gwahodd i lansiad ymgyrch ‘Prynwch yr un Cymreig’ yr Undeb.
Wrth siarad gyda chynulleidfa lawn o newyddiadurwyr llongyfarchodd Llywydd yr Undeb
Gareth Vaughan y Brifysgol a disgrifiodd y datblygiad fel enghraifft wych o’r modd y gall
pobl a sefydliadau brynu bwyd oddi wrth gynhyrchwyr lleol.
Esboniodd Huw wrth y newyddiadurwyr fod y datblygiadau yma wedi lleihau milltiroedd
bwyd y Brifysgol yn sylweddol. O’r buarth i’r bwrdd cyfanswm y milltiroedd ar gyfer y
cig eidion a’r cig oen yw 36 milltir yn unig.
Ffactor bwysig yn llwyddiant y fenter yw safon a ffresni’r bwyd yn ôl Kevan Downing.
"Mae lleihau ein ôl troed carbon yn nod cyson i wasanaethau croeso’r Brifysgol ar yr un
llaw, tra’n bod yn darparu bwyd cyffrous, ffres a bwydlen iach a chytbwys, gyda
chynhwysion lleol pan fo hynny’n bosibl.”

