Cyrraedd y Brifysgol

Awgrym Gorau#02

Ymborth
i’r Meddwl
Peidiwch a gwastraffu....
Mae bwyd yn ddrud ac yn aml mae ganddo ôl troed amgylcheddol
mawr.
I osgoi gwastraff diangen, lleihau eich effaith ar y blaned ac arbed arian,
dilynwch rai o’r awgrymiadau da hyn:
Cynlluniwch eich prydau bwyd a pheidiwch â phrynu mwy nag sydd ei angen
arnoch chi.
Coginiwch nifer o brydau bwyd ar yr un pryd a’u rhewi lle bynnag y bo modd
Cadwch fwyd sy’n weddill am eich cinio.
Coginiwch gyda’ch ffrindiau a’ch cyd-breswylwyr i arbed lle, amser ac arian.
Bob ychydig fisoedd, trefnwch ‘barti rhewgell’ gyda’ch ffrindiau neu’ch cydbreswylwyr i ddefnyddio bwyd a rhyddhau lle yn y rhewgell.

Bwyta'n lleol....
Mae bwyta cynnyrch a bwyd lleol yn cynnig llawer o fanteision i chi, y blaned
a busnesau lleol.
Awgrym Gorau
Mae bwyd sy’n cael ei gynhyrchu a’i dyfu’n lleol yn llawer mwy tebygol o fod
yn organig a bydd ei ôl troed amgylcheddol yn llai yn bendant oherwydd
nad yw wedi cael ei gludo o bell.
Cadwch lygad am eich marchnadoedd bwyd lleol, neu ewch i farchnad dan
do enwog Abertawe am eich holl ffrwythau, llysiau, cig, a physgod ffres a
danteithion lleol eraill.

Prynu'n gyfrifol....
Mae’n demtasiwn prynu cyflenwadau swmpus neu gael eich denu gan
gynigion arbennig wrth siopa, ond arhoswch eiliad i feddwl am yr hyn sydd ei
angen arnoch ac o ble mae’n dod.
Rydym yn argymell cadw llygad am y canlynol:
Nwyddau Masnach Deg sydd wedi cael eu cynhyrchu’n foesegol, er mwyn
cefnogi cynhyrchwyr a’r amgylchedd.
Siopau ail-lenwi megis Root Zero ar Gampws Singleton i brynu nwyddau
cwpwrdd, golchi ac ymolchi a lleihau gwastraff plastig.
Wyau buarth er lles anifeiliaid.
Dewisiadau heb gig a chynnyrch llaeth o leiaf unwaith yr wythnos i leihau
eich ôl troed carbon a chael maetholion angenrheidiol.

PEIDIWCH Â PHRYNU MWY NAG SYDD EI ANGEN ARNOCH CHI.
Helpwch ni i ennill y frwydr yn erbyn gwastraff.
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