
Beth yw menter bwyd
cymunedol?

 

Dyma enghraifft

 

Mae mentrau Bwyd Cymunedol yn ymgysylltu â phobl
leol er mwyn adeiladu cymunedau cryfach drwy fwyd.



Astudiaeth
Achos



Cefndir ac Amcanion y Prosiect:
Mae Bwyd Caerdydd yn bartneriaeth o unigolion a mudiadau sy’n gweithredu fel hyb i gysylltu’r
bobl a’r prosiectau sy’n gweithio er mwyn hybu bwyd iach, cynaliadwy o safbwynt amgylcheddol
a moesegol ar draws y ddinas. Gan weithredu fel llais ar gyfer newid ehangach, mae Bwyd
Caerdydd yn credu bod y bwyd rydym yn ei fwyta yn cael effaith fawr ar fywyd yng
Nghaerdydd a’r ardaloedd o gwmpas y ddinas – nid yn unig ar fywyd pobl, ond hefyd ar
gymunedau a busnesau, ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd a’r amgylchedd hefyd. Mae bwyd da’n
creu cymunedau cryf, iach a gwydn.

Er 2014, mae cyllid craidd Bwyd Caerdydd wedi bod yn cael ei ddarparu gan Leoedd Bwyd
Cynaliadwy ag arian cyfatebol gan Dîm Lleol Iechyd y Cyhoedd Caerdydd a’r Fro a Chyngor
Caerdydd. Yn 2021, dyfarnwyd £150,000 o Grant Tlodi Bwyd Cyllid Pontio’r Undeb Ewropeaidd i
Fwyd Caerdydd gan Lywodraeth Cymru i helpu i ddatblygu, gweithredu ac ychwanegu capasiti
at ystod o brosiectau bwyd. Mae’r gwaith hwn yn cynyddu mynediad at fwyd fforddiadwy, iach
ac mae’n sicrhau bod gan bobl sy’n byw yng Nghaerdydd y sgiliau, yr wybodaeth a’r hyder i fyw
bywydau iach, cynaliadwy.

Yn ystod y saith mlynedd diwethaf, mae’r fenter wedi datblygu a thyfu’n sylweddol, gan gael
effaith amlwg ar y ddinas gyfan. Yn 2021, sicrhaodd Caerdydd statws Arian Lleoedd Bwyd
Cynaliadwy – y lle cyntaf yng Nghymru, ac un o ddim ond chwe lle yn y DU, i gael y
gydnabyddiaeth hon.

Mae Bwyd Caerdydd yn rhan o Synnwyr Bwyd Cymru, sy’n ceisio dylanwadu ar y ffordd y mae
bwyd yn cael ei gynhyrchu a’i fwyta yng Nghymru, a sicrhau bod bwyd, ffermio a physgodfeydd
cynaliadwy wrth graidd system fwyd gysylltiedig a llewyrchus. Synnwyr Bwyd Cymru yw partner
cenedlaethol Lleoedd Bwyd Cynaliadwy yng Nghymru ac mae’n cefnogi’r pum aelod sydd yng
Nghymru ar hyn o bryd, sef Bwyd Caerdydd, Bwyd y Fro, Partneriaeth Bwyd Sir Fynwy, Bwyd
Rhondda Cynon Taf a Phartneriaeth Bwyd Blaenau Gwent. Erbyn hyn mae Bwyd Caerdydd yn
cynnwys dros 200 o unigolion mewn mwy na 90 o fudiadau ac mae ganddo fwrdd strategaeth
sy’n cynnwys aelodau amrywiol.

 

  

  

  

   

 



Mae’r “system fwyd” yn broblem eang a thameidiog yn aml i fynd i’r afael â hi, ac mae
llawer o bobl yn gysylltiedig â hi. Er enghraifft, mae gan Gaerdydd bron i 50 o unigolion,
grwpiau neu sefydliadau sy’n darparu cymorth bwyd, dros 60 o brosiectau tyfu
cymunedol a channoedd, os nad miloedd, o fusnesau bwyd. Mae o leiaf 10 o wahanol
adrannau o’r Awdurdod Lleol sy’n gyfrifol am wahanol rannau o’r system fwyd. 

Mae’n anodd gwybod ble i ddechrau weithiau, ond mae fframwaith ac adnoddau’r
Lleoedd Bwyd Cynaliadwy wedi bod yn fuddiol iawn er mwyn helpu Bwyd Caerdydd i
oresgyn y broblem hon. Mae cael cydlynydd penodol yn golygu eu bod wedi gallu treulio
amser yn datblygu perthnasoedd ac yn adeiladu’r rhwydweithiau a’r seilwaith i
gydweithio. Maent yn defnyddio dull cydgysylltiedig a systematig i wneud bwyd iach a
chynaliadwy yn nodwedd amlwg o ble mae pobl yn byw. 

Drwy adeiladu rhwydweithiau a seilwaith bwyd drwy’r model Lleoedd Bwyd Cynaliadwy,
gall Bwyd Caerdydd adeiladu ‘mudiad bwyd da’ a strategaethau bwyd cymunedol
ehangach a fydd o fudd i iechyd, economi, cynaliadwyedd a ffyniant cymdeithasol
cymunedau ledled Cymru.

Her arall yw’r ffaith fod y system fwyd mor eang, a bod amrywiaeth mawr o
safbwyntiau a blaenoriaethau. Er enghraifft, bydd gan rai cymdogaethau neu fudiadau
ddiddordeb mawr mewn mynd i’r afael â thlodi bwyd, tra bydd eraill o bosibl yn
canolbwyntio mwy ar gefnogi busnesau moesegol lleol. 

Drwy ddefnyddio egwyddorion cyd-ddylunio ar gyfer y broses o ddylunio Strategaeth
Bwyd Da yn ei chyfanrwydd, llwyddodd Bwyd Caerdydd i sicrhau consensws o dros 90%
ar y 12 amcan arfaethedig a’r 5 Nod Bwyd Da. Mae’r 5 Nod Bwyd Da yn ddigon agored a
hyblyg i bawb ymwneud â hwy, beth bynnag eu cefndir neu eu diddordeb. Maent hefyd
yn treialu Cymdogaethau Bwyd Da, lle mae cymunedau yn datblygu eu cynlluniau bwyd
da eu hunain i gefnogi’r nodau cyffredinol.

Heriau’r Prosiect a’r Prif
Bethau a Ddysgwyd:
 

Fideo Veg Cities (Is-deitlau
Saesneg)

 
Canlyniadau Cynulliad Bwyd

Pobl Caerdydd
 

Adroddiad Cynulliad
Bwyd Pobl

 

https://youtu.be/BUqBn7hYlLs
https://www.youtube.com/watch?v=5w7JhynQ_54
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0006/2497245/PEOPLES_ASSEMBLY_WRITE_UP_ENG.pdf


Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol:
Mae Bwyd Caerdydd yn ceisio sicrhau bod Caerdydd yn dod yn un o’r lleoedd
bwyd mwyaf cynaliadwy yn y DU – gan weithio tuag at Wobr Lleoedd Bwyd
Cynaliadwy Aur yn 2024. 

Bydd Bwyd Caerdydd a’i bartneriaid yn cyflawni Strategaeth Bwyd Da 2021-24.
Mae’n lansio gwefan ac ymgyrch newydd, i annog unigolion, grwpiau a
mudiadau i addo gweithredu tuag at y 5 Nod Bwyd Da. Mae’n awyddus i
gynnwys degau o filoedd o bobl, er mwyn adeiladu mudiad bwyd da a fydd yn
para am gyfnod hir. 

Mae Bwyd Caerdydd hefyd yn canolbwyntio ar adeiladu rhagor o
gydweithredfeydd â lleoedd eraill yng Nghymru. Er enghraifft, mae’n rhan o
gohort Lleoedd Bwyd Cynaliadwy Cymru o 8 lle, yn cael ei arwain gan Bartner
Cenedlaethol Lleoedd Bwyd Cynaliadwy, Synnwyr Bwyd Cymru. Mae hefyd yn
gweithio gyda Bwyd y Fro er mwyn cydlynu grŵp Caffael Bwyd Cynaliadwy
Caerdydd a’r Fro yn y ddwy sir.

"Os edrychwch chi ar y gwaith sydd wedi cael ei wneud ym
mhartneriaeth Bwyd Caerdydd er mwyn newid ein systemau bwyd a
darparu bwyd iach, moesegol a chynaliadwy i bobl Caerdydd, mae’n
syndod cymaint sydd wedi’i gyflawni er 2018, pan lansiwyd ein
hymrwymiad i ennill statws Arian, ac Aur yn y pen draw i’r ddinas,”
meddai’r Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd.
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