
Mae FareShare Cymru yn gweithio gyda 
phartneriaid yn y diwydiant bwyd a diod i droi 
problem amgylcheddol yn ateb cymdeithasol. 
Rydym yn helpu busnesau bwyd a diod i 
ddargyfeirio bwyd diogel o safon uchel o 
safleoedd tirlenwi i’r rheini sydd mewn angen. 

Yng Nghymru, mae tua 400,000 tunnell o fwyd yn 
cael ei wastraffu bob blwyddyn. Os byddai ond 
1% o hyn yn fwytadwy, byddai’n ddigon darparu’r 
hyn sy’n cyfateb i dros 9 miliwn o brydau bwyd. 

Mae FareShare Cymru yn credu, ar adeg pan fo 
bron i chwarter poblogaeth Cymru yn byw mewn 
tlodi ac yn ei chael hi’n anodd cael gafael ar 
fwyd maethlon, y dylai bwyd sy’n dal yn ddiogel 
i’w fwyta fynd i’r rheini sydd mewn angen bob 
amser. Rydym yn gweithio gyda’r diwydiant yng 
Nghymru i ddargyfeirio eu bwyd dros ben ar 
draws ein rhwydwaith o elusennau a grwpiau 
cymunedol. 

Os bydd eich busnes bwyd yn cael bwyd dros 
ben, a’ch bod am ei ddefnyddio i helpu pobl 
agored i niwed, rydym eisiau clywed gennych 
chi! 

I drafod unrhyw beth, ffoniwch ni ar 02920 
362111/07773618174 neu sganiwch y cod QR isod 
i gael rhagor o wybodaeth  



Dim ond bwyd diogel o safon y mae FareShare Cymru yn ei dderbyn ac mae’n croesawu 
rhoddion o fwydydd ffres, bwydydd wedi’u rhewi, a bwydydd oer, gan gynnwys cynhyrchion 
sydd wedi’u brandio gan fanwerthwyr. Rydym yn cymryd y rhan fwyaf o’r bwyd sydd dros ben, 
gan gynnwys: 

• Gwallau mewn pecynnu/labelu, cynnyrch wedi’i ddifrodi neu nad yw’n pasio’r safonau 
ansawdd 

• Stoc sydd dros ben o ganlyniad i wallau mewn rhagolygon neu archebion sydd wedi’u canslo 

• Stoc o dan MLOR (ond mae angen lleiafswm o 48 awr o fywyd ar ôl i FareShare ei dderbyn) 

• Ffrwythau a Llysiau ar ôl ei ddyddiad Ar ei Orau Cyn 

• Stoc ar ôl y dyddiad Ar ei Orau Cyn (yn amodol ar lythyr estyniad gan y gwneuthurwr) 

• Cynhwysion swmpus ar gyfer gweithgynhyrchu 

• Cynnyrch nad yw’n cael ei werthu mwyach   

• Stociau labeli tramor 

• Stoc tymhorol, samplau neu Ddatblygiadau Cynnyrch Newydd 

Rydym yn gallu derbyn rhoddion o fwyd dros ben ar fyr rybudd gan ein bod yn cydnabod ei bod 
yn anodd rhagweld bwyd dros ben ymhell ymlaen llaw. Mae FareShare Cymru wedi’i strwythuro 
i gymryd niferoedd mawr o’r diwydiant bwyd naill ai drwy ddanfon nwyddau o’ch busnes, neu i 
gasglu mewn un o’n faniau oer. Mae gennym gyfleusterau oeri a rhewgelloedd ar y safle i 
sicrhau diogelwch yr holl fwyd ym mhob cam o'r broses ddosbarthu 

Yr unig fwyd na allwn ei dderbyn yw alcohol, bwyd sydd wedi’i goginio neu wedi’i baratoi i’w 
storio ar dymheredd poeth, a bwyd sydd wedi mynd heibio ei ddyddiad Defnyddio Olaf 


