
Cyfle i gydweithio gyda FareShare i ail-ddosbarthu 
 eich bwyd i elusennau rheng flaen 

Eich bwyd dros ben. 
Wedi’i ddidoli.
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FareShare ydy elusen ail-ddosbarthu bwyd 
mwyaf blaenllaw Prydain sy’n trechu newyn a 
gwastraff bwyd. Rydym yn ail-ddosbarthu 
bwyd dros ben i elusennau rheng flaen a 
grwpiau cymunedol sy’n cefnogi pobl fregus. 

Mae FareShare yn cynnig eu gwasanaeth  i 
1,960 o drefi a dinasoedd gan ddarparu bwyd i 
baratoi bron i 132 miliwn o brydau’r flwyddyn.  

Bu FareShare yn cydweithio gyda’r diwydiant 
bwyd, am dros 25 o flynyddoedd erbyn hyn, i 
adnabod bwyd dros ben o safon y gellir ei 
ail-ddosbarthu i elusennau. 

Mae 10,500 o elusennau’n manteisio ar fwyd 
drwy FareShare. Maen nhw’n cynnig 
gwasanaeth hanfodol i bobl fregus gan 
gynnwys hosteli digartref, clybiau brecwast i 
blant a chlybiau cinio i bobl hŷn.

Gwybodaeth am FareShare

FareShare ydy elusen 
ail-ddosbarthu 
bwyd mwyaf 
blaenllaw Prydain

mlynedd o brofiad yn 
cydweithio gyda’r 
diwydiant bwyd 
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eiliad 

miliwn o brydau pob 
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Mae FareShare Cymru yn rhan o rwydwaith Fareshare 
ledled Prydain o ail-ddosbarthwyr bwyd elusennol. Mae 
17 o fudiadau annibynnol yn aelodau o’r rhwydwaith 
erbyn hyn. Rydym yn arbed dros 1188 tunnell o fwyd o 
bob rhan o’r gadwyn cyflenwi bwyd ac yn ei ail-
ddosbarthu i 197 o elusennau a grwpiau cymunedol. 

Mae’r elusennau hyn yn paratoi prydau fel rhan o’u 
gwasanaeth i bobl mewn angen – megis clybiau 
brecwast i blant, clybiau dydd i bobl hŷn, llochesau trais 
yn y cartref, llochesau digartref ac unedau adsefydlu 
pobl sy’n gaeth i gyffuriau ac alcohol. Yn 2020/21 bu 
inni ddarparu digon o fwyd i baratoi dros 2,830,651.85 
o brydau.  

Fe sefydlwyd FareShare Cymru yn 2010 a bu inni 
gychwyn cludo bwyd yng Ngorffennaf 2011. Gan fynd 
ati i ddefnyddio bwyd o safon sydd o fewn ei ddyddiad 
bwyta erbyn ac a fyddai fel arall yn mynd i wastraff 
rydym yn llwyddo i fynd i’r afael â phroblem 
amgylcheddol gan sicrhau bod y gymdeithas yn elwa. 
Rydym yn rhan o rwydwaith o dros 30 o warysau 
ledled Prydain sydd i gyd yn brwydro i fynd i’r afael â’r 
un problemau : gwastraff bwyd a newyn. Yng 
Nghymru rydym yn amcan caiff 400,000 tunnell * o 
fwyd ei wastraffu pob blwyddyn. 

Pe bai ond 1% o’r bwyd hynny’n fwytadwy, buasai’n 
ddigon i gyfrannu tuag at dros 9 miliwn o brydau. Mae 
hyn mewn cyfnod lle mae bron i chwarter o 
boblogaeth Cymru yn byw mewn tlodi ac yn trafferthu 
i fanteisio ar fwyd maethlon o safon. O ganlyniad mae’r 
bobl hynny’n mynd heb fwyd yn aml. Hoffem sicrhau 
caiff y bwyd ei ddefnyddio’n effeithiol drwy ei 
ddosbarthu i bobl ddifreintiedig ledled Cymru.

Gwybodaeth am FareShare Cymru

* arolwg gwastraff Cyfoeth Naturiol Cymru C&I 

Ein gwaith 

…i bobl fregus pob 
wythnos…

Mae FareShare yn ail-
ddosbarthu bwyd dros 

ben o’r diwydiant bwyd...

…gyda chymorth criw 
o wirfoddolwyr…

…i 10,500 o elusennau 
rheng flaen a grwpiau 

cymunedol…

Siopau Adwerthwyr

…y llynedd bu inni 
ddarparu digon o 

fwyd i baratoi 
bron i 132 miliwn 

o brydau.

Mae gan FareShare 
UK dros 30 warws 
ledled y wlad 

…sy’n mynd ati i baratoi prydau 
maethlon gyda’r bwyd…

Gwneuthurwyr

Cyflenwyr Canolfannau Dosbarthu 
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Partner diwydiant 

Mae FareShare yn bartner 
ail-ddosbarthu dibynadwy ar 
ran adwerthwyr sylweddol 
Prydain gan gynnwys Tesco, 
Asda, Co-op, Morrisons, Aldi ac 
eraill.

• Gallai ein Tîm Bwyd ymroddgar gydweithio 
gyda chi i gyflawni’r datrysiadau mwyaf 
effeithiol o ran cost ac amser i fynd i’r afael 
gyda’ch bwyd sydd heb ei werthu. Bydd hyn yn 
ei dro yn fodd i’ch busnes ddefnyddio’ch bwyd 
dros ben er budd y gymdeithas. 

•  Rydym yn meddu ar fodel gweithredu hyblyg 
a gallwn fynd i’r afael gyda’ch bwyd dros ben 
pan fo’n briodol, pe bai hynny’n rheolaidd neu o 
bryd i’w gilydd yn unig. 

• Gallwn fynd i’r afael gyda nifer sylweddol o 
fwydydd gyda dyddiad bwyta erbyn byr, pe baen 
nhw’n fwydydd oer, bwyd wedi’u rhewi neu 
fwyd amgylchol. Mae hyn gyda diolch i’n criw o 
wirfoddolwyr sy’n ein cynorthwyo i leihau sypiau 
sylweddol o fwydydd i gyfansymiau llai sy’n haws 
eu rheoli. 

• Mae diogelwch bwyd, modd i olrhain 
tarddiad pob un o’r bwydydd yn gyfan gwbl 
a chydymffurfio wrth wraidd model gweithredu 
FareShare. Mae pob warws FareShare yn cofnodi’r 
holl nwyddau sy’n cyrraedd ac yn gadael y warws 
ar ein system rheoli cyflenwadau ar-lein ac mae 
modd iddyn nhw ad-alw cynnyrch. Caiff ein 
Canolfannau Rhanbarthol eu harchwilio’n 
flynyddol gan NSF International ac rydym yn 
gwirio pob elusen sy’n derbyn bwyd gennym ni i 
sicrhau eu bod yn cydymffurfio gyda’r rheoliadau 
hylendid bwyd a diogelwch bwyd. 

• Mae hawl gennym ni ail-ddosbarthu cynnyrch 
label eu hunain gan adwerthwyr sylweddol gan 
gynnwys Tesco, Sainsbury’s, Co-op ac Asda
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Cig, pysgod, wyau a chynnyrch 
llaeth 

Ffrwythau a llysiau

Bwyd oer megis prydau parod 
neu ddiodydd 

Bwyd wedi’i rewi neu fwyd oer 
sydd wedi’i rhewi’n gyflym 

Nwyddau amgylchol fel pasta, 
tuniau a grawnfwydydd  

Cynnyrch wedi’u pobi

8

Y bwyd rydym yn ei dderbyn 

Beth rydym ni’n ei dderbyn

Swmp-gynhwysion ar gyfer 
gweithgynhyrchu 

Cynnyrch heb eu gorffen 

Bwyd gyda gwallau pecynnu 

Bwyd gyda dyddiad bwyta erbyn byr 

Cyflenwad tymhorol 

Cynnyrch na chaiff ei werthu mwyach 

Cynnyrch wedi’i wrthod gan 
adwerthwyr 

Cynnyrch gyda gwallau o ran 
gweithgynhyrchu 

Cynnyrch wedi’i wrthod oherwydd yr 
ansawdd  

Cyflenwadau gyda labeli tramor 

Cyflenwadau y byddwch chi wedi gor-
archebu 

Lleihad o ran archebion 

Cynnyrch wedi’i ddifrodi

Os oes gan eich busnes chi 
fwyd na allwch chi ei werthu i’r 
cwsmer a fwriadwyd, gallwn ni 
eich cynorthwyo. Gallwn 
dderbyn a defnyddio unrhyw 
gyflenwad sy’n ddiogel o ran 
bwyd. Rydym bob amser yn 
chwilio am fwyd dros ben o 
safon i’w rannu i’r miloedd o 
elusennau a grwpiau 
cymunedol rydym ni’n eu 
cefnogi. 

Bwyd gallwn ni ei dderbyn Y bwyd na allwn ni ei dderbyn 

Bwyd sydd wedi’i gynhesu neu 
ei baratoi fel bwyd bwffe neu 
fwyd ar gyfer digwyddiad  

Bwyd gyda dyddiad bwyta 
erbyn sydd wedi bod. Sylwch, 
mae’n bosib y bydd modd inni 
dderbyn bwyd sydd â dyddiad 
defnyddio sydd wedi bod os 
oes modd i’r gwneuthurwr 
sicrhau bod y bwyd yn dal yn 
ddiogel i’w fwyta. 
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Boddhad y Gweithwyr 

“Gallaf rygnu ymlaen am ba 
mor wych ydy’r mudiad ond 
dydy’r gweithwyr ddim wir 
yn sylweddoli ar lwyddiant y 
fenter nes iddyn nhw fentro 
i’r mannau y mae FareShare 
yn gweithio ynddyn nhw. 
Maen nhw’n helpu i 
ddosbarthu bwyd, yn gyrru’r 
fan ar adegau ac yn rhannu’r 
bwyd gyda phobl allai 
goginio’r bwyd. Maen 
nhw’n dychwelyd wedi 
cyffroi bob amser. Mae pobl 
yn defnyddio geiriau megis 
balch, ysbrydoledig ac 
ysgogol yn y ffurflenni 
adborth yn aml.” 

Bruce Learner,  
Uwch Reolwr Cyfrifoldeb 
Cymdeithasol Corfforaethol a 
Phartneriaethau Kellogg Europe

Barn ein partneriaid

Wrth gydweithio gyda 
ni i ddefnyddio’ch 
bwyd dros ben er budd 
cymdeithasol gallwch 
fanteisio ar amryw 
fuddion cadarnhaol ar 
gyfer eich busnes. 

Dewch inni rannu gyda chi pam fod dros 500 o 
gwmnïau bwyd ym Mhrydain wedi cydweithio 
gyda FareShare eisoes i reoli eu bwyd dros ben. 

21 3
Datrysiad sy’n 
gweddu i bawb 

“Ers cychwyn cydweithio 
gyda FareShare bu’r 
bartneriaeth yn 
llwyddiannus dros ben a 
bu diddordeb parhaus 
gan ein cwsmeriaid. 
Mae’r bartneriaeth yn 
parhau i ffynnu ac mae 
35 o gyflenwyr ynghlwm 
â’r cynllun ar hyn o bryd. 
Byddem yn annog 
cymaint o gynhyrchwyr 
bwyd â phosib i ymuno 
gyda’r fenter anhygoel 
hon. Rydym yn edrych 
ymlaen at weld 
datblygiad y bartneriaeth 
gan edrych tua’r 
dyfodol”. 

Nick Hay,  
Prif Weithredwr 
Fowler Welch

Cefnogi cymunedau

“Y stori ddynol ynghlwm 
â mynd i’r afael gyda 
gwastraff bwyd sy’n 
gofalu caiff y mater ei 
amlygu ac mae’n dangos 
y gwahaniaeth allwn ni ei 
gyflawni drwy 
gydweithio. Mae 
cydweithio gyda 
FareShare yn sicrhau na 
chaiff y bwyd ei wastraffu 
ond at hyn mae’n sicrhau 
caiff y bwyd ei 
ddefnyddio er dibenion 
gwell fyth drwy ddwyn y 
gymuned ynghyd.” 

Phil Cater,  
Rheolwr Partneriaeth 
Cyflenwyr yn Kerry Foods

9 10



Drwy dderbyn bwyd gan FareShare, mae’r 
miloedd o elusennau a grwpiau cymunedol 
rydym ni’n eu cefnogi yn medru bwrw iddi i 
gynnig prydau maethlon i bobl fregus. Caiff 
y prydau hyn eu darparu law yn llaw â 
gwasanaethau cefnogi allai newid bywydau 
gan helpu pobl i ail-gydio yn eu bywydau.

Gall eich bwyd chi newid bywydau 

Rydym yn 
sicrhau bod eich 
bwyd chi’n 
mynd tuag at 
achosion da.

Does dim modd inni bwysleisio 
union werth y bwyd rydym 
ni’n ei dderbyn. Cyn inni 
gychwyn cydweithio gyda 
FareShare roedden ni ond yn 
cynnig bwyd mewn tuniau 
sydd ddim yn ddigonol i 
gynnal iechyd y rheiny sy’n 
byw mewn tlodi am gyfnod 
hir. Mae FareShare yn cynnig 
gwasanaeth heb ei ail sy’n 
sicrhau bod deiet ein 
cleientiaid yn normal a’u bod 
yn teimlo’n union yr un fath â 
phawb arall.”

Teresa Clements, Rheolwr Prosiect ar 
ran Prosiect Cymunedol Brushstrokes 

Heb gymorth FareShare ni 
fuasai gennym ni’r cyllid 
digonol i allu bwydo 
cymaint o bobl nac ychwaith 
cynnig bwyd poeth fel yr 
ydym ni pob diwrnod… ac 
mae hyn yn sicrhau bod 
gennym ni fwy o gyllid i 
ganolbwyntio ar ddod o hyd 
i letyau a gwaith i bobl.” 

Cath Gilliver, Chief  
Prif Weithredwr SIFA Fireside, 
elusen ddigartrefedd 

Yn sgil ein perthynas gyda 
FareShare bu modd inni leihau 
ein bil bwyd o 30% yn ystod y 
flwyddyn gyntaf. Fel elusen, bu 
hyn yn fodd inni neilltuo mwy 
o arian tuag at deithiau dydd, 
adloniant a gweithgareddau. 
Mae’n debyg i godi arian o 
chwith!” 

Erica Ross, Rheolwr Canolfan Ddydd 
ar ran Disabled People’s Contact

Roedd sawl un o’r bobl 
rydym ni’n eu cefnogi yn 
dioddef o ddiffyg maeth 
cyn inni fynd ati i’w 
cefnogi. Ers inni gychwyn 
cydweithio gyda nhw mae 
eu hiechyd wedi gwella’n 
sylweddol ac maen nhw’n 
dweud eu bod yn teimlo’n 
llawer gwell, yn edrych yn 
llawer gwell a dydyn nhw 
ddim yn dioddef o 
gymaint o broblemau 
iechyd. Mae’n arbennig!”

Kasia Naperierala, 
Women Connect First 
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Caffael Bwyd Rhanbarthol  
FareShare Cymru – Cymru

welshfood@fareshare.cymru  
07773 618174 

www.fareshare.cymru 

Cysylltu gyda ni

Os ydych chi’n gwmni sydd â bwyd 
dros ben neu os hoffech chi sgwrsio 
am sut gallwn ni adnabod bwyd dros 

ben, cysylltwch gyda ni.
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www.fareshare.cymru 
LinkedIn: @faresharecymru
Twitter: @FareShareCymru

Instagram: @faresharecymru

Rhif Gofrestru’r Elusen 1141781


