
golwg . mehefin 8 .  201714 15golwg . mehefin 8 .  2017

Y bwriad yn wreiddiol oedd 
creu swyddi i ni’n hunain 
drwy dyfu a gwerthu’r 
llysiau,” meddai’r arddwraig 

Katie Hastings, un o sylfaenwyr 
prosiect cymunedol Mach Maethlon, 
“ond mae bellach wedi tyfu yn 
rhywbeth sy’n cynnwys y gymuned i 
gyd.”

Mae’r cynllun, sy’n creu gerddi 
cymunedol er mwyn tyfu llysiau ar 
gyfer pobol leol, yn rhan o rwydwaith 
ryngwladol i gynhyrchu bwyd ac mae 
naw o erddi tebyg drwy Gymru. 

“Wnes i ddod i Gymru i wneud cwrs 
garddio,” meddai Katie Hastings a 
symudodd o Gaeredin chwe blynedd 
yn ôl, “ac yn fuan iawn wnes i gwrdd â 
phobol leol eraill oedd yn frwdfrydig 
am dyfu bwyd cynaliadwy ac oedd 
hefyd yn chwilio am waith.

“Dw i’n angerddol am 
gynaliadwyedd, newid hinsawdd a 
lleihau milltiroedd bwyd. Dw i ddim 
yn deall pam ein bod ni’n allforio 
bwyd pan mae’n bosib ei dyfu fan hyn. 

“Fy mreuddwyd i ydy cael pawb ym 
Machynlleth yn bwyta bwyd sydd wedi 
cael ei dyfu’n lleol ac nid cynnyrch 
sydd wedi cael ei fewnforio o lefydd fel 
yr Aifft,” meddai Katie Hastings, sy’n 
un o gyfarwyddwyr Mach Maethlon a 
chydlynydd y prosiect.

Erbyn hyn mae tri phrosiect 
bwyd a garddio cymunedol yn ardal 
Machynlleth – Mach Maethlon, 
Rhannu Tir Dyfi a Tyfwyr Ynys Las. 

Mae cynllun Mach Maethlon yn troi 
tir sydd ddim yn cael ei ddefnyddio 
yn “erddi maethlon” ac yn rhoi’r cyfle 
i bobol gasglu a bwyta’r cynnyrch sy’n 
cael ei dyfu. Gyda chymorth dros 70 
o wirfoddolwyr, mae 13 o’r safleoedd 
wedi’u datblygu ym Machynlleth. 

Mae’r gerddi wedi cael eu creu ar 
dir y llyfrgell, y parc, yr orsaf drenau 
a’r orsaf dân ac mae’r bwyd ar gael i 
unrhyw un ei hel a’i fwyta.

“Nid yn unig mae’r gerddi yma yn 
gwneud i lefydd edrych yn hardd ond 
mae hefyd yn addysgu pobol am yr 
hyn maen nhw’n gallu ei dyfu’n lleol 
ac yn codi ymwybyddiaeth am fwyta’n 
iach,” meddai Katie Hastings. 

“Ry’n ni wedi cynnal gweithdy yn yr 
ysgol gynradd leol ac mae’r plant wrth 

eu bodd yn cael eu dwylo yn y pridd – 
doedd rhai ddim yn sylwi bod tatws yn 
tyfu yn y ddaear.”

Cafodd yr ardd gyntaf ei sefydlu yn 
Swydd Efrog yn 2007 gan dyfu bwyd 
yn y trefi ac mae’r cynllun bellach 
yn rhan o rwydwaith rhyngwladol, 
‘Incredible Edible’, sy’n cynnwys 
gwledydd dros y byd o Ganada i 
Seland Newydd.

Mae naw o’r grwpiau yng Nghymru 
gan gynnwys gerddi yng Nghonwy, Y 
Fenni, Wrecsam, Sir Gaerfyrddin a’r 
Drenewydd.    

O’r pridd i’r plât
Yn ogystal â’r llysiau traddodiadol - 
bresych, letys a nionod - maen nhw 
hefyd yn tyfu rhai mwy anarferol 
ym Machynlleth - sbigoglys (Tree 
Spinach) sydd â dail pinc, cwinoa a 
wasabi.

“I ddechrau doedd pobol ddim yn 
hel y llysiau,” meddai Katie Hastings. 
“Roedden nhw’n teimlo efallai nad 
oedd hawl ganddyn nhw i’w cymryd 
ond dros y blynyddoedd rydan ni wedi 
llwyddo i oresgyn hyn ac mae pobol 
bellach yn helpu eu hunain i’r bwyd. 

“Ry’n ni wedi rhoi arwyddion ar 
yr holl safleoedd a mynd â phobol o 
gwmpas i’w gweld ac mae gynnon 
ni fap o’r safleoedd hefyd felly mae’r 
neges wedi lledu erbyn hyn.”

Maen nhw hefyd wedi cysylltu 
â banciau bwyd a chanolfannau 
cynghori i roi gwybod am y gerddi 
ond mae Katie Hastings yn awyddus i 
bwysleisio nad oes “stigma” ynglŷn â’r 
peth a bod y llysiau yno i unrhyw un.

Mae’r trefnwyr hefyd yn cynnal 
gweithdai coginio gyda chogyddion o 
wahanol fusnesau yn y dref yn dangos 
sut i ddefnyddio’r cynnyrch ffres. 

Mae Mach Maethlon yn dibynnu’n 
helaeth ar wirfoddolwyr sy’n plannu’r 
llysiau, yn eu dyfrio ac yn cynnal a 
chadw’r gerddi. Mae’r ymateb wedi 
bod yn “bositif iawn” meddai Katie 
Hastings.

“Doeddwn i erioed wedi disgwyl i’r 
prosiect fod mor boblogaidd ag y mae 
o - mae pobol jest wedi dod yn rhan 
o’r cynllun ac yn gwirfoddoli drwy 
edrych ar ôl y gerddi. Mae wedi dod â 
lot o wahanol rannau o’r gymuned at 
ei gilydd.”

BOcsys llysiau  
– tyfwyr ynys las
Mae’r cynllun Tyfwyr Ynys Las 
yn paratoi 50 o focsys llysiau bob 
wythnos i gwsmeriaid sy’n eu casglu. 
Ac mae’r grŵp cydweithredol o dyfwyr 
llysiau yn dod at ei gilydd unwaith bob 
wythnos. 

“Mae’n ffordd o werthu’n 
uniongyrchol at y cwsmer - mae’n 
arbed costau i ni ac felly’n rhatach i’r 
cwsmeriaid. Dydy’r cynnyrch ddim 
wedi’i gofrestru’n organig ond does 
dim cemegau yn cael eu defnyddio ac 
mae’n cael ei gynhyrchu mewn ffordd 
sy’n diogelu’r amgylchedd.”

Er nad yw’r cynllun bocs llysiau at 
ddant pawb – “dy’ch chi ddim yn cael 
dewis beth y’ch chi eisiau” – maen 
nhw’n awyddus i ddenu rhagor o 
gwsmeriaid.  

“Dy’n ni ddim yn tyfu ar raddfa 
fawr, mae pawb sy’n rhan o’r grŵp 
yn tyfu’r llysiau ar tuag acer o dir ond 
mae rhai ohonyn nhw eisiau gwneud 
bywoliaeth o hyn. Dy’n ni ddim yn tyfu 
pethau sy’n cymryd llawer o dir fel 
tatws, moron a nionod ond yn hytrach 
pethau fel tomatos, salad, a ffa.”

tyfu ar dir y dre  
– rhannu tir dyfi
Mae’r cynllun ‘Rhannu Tir Dyfi’ yn 
dod â pherchnogion tir sydd ddim yn 
cael ei ddefnyddio i gysylltiad â phobol 
sy’n awyddus i blannu a thyfu llysiau a 

chynnyrch yr ardd. 
“Er bod Machynlleth yn ardal 

wledig mae ’na lawer o bobol sydd 
heb ardd neu dir lle y gallen nhw dyfu 
llysiau. Mae’r cynllun yma’n ffordd o 
roi hwb iddyn nhw ddechrau,” meddai 
Katie Hastings.

heriau’r dyfOdOl
Fel nifer o brosiectau cymunedol 
mae Mach Maethlon yn dibynnu ar 
grantiau a rhoddion er mwyn dal 
ati. Mae cyllid wedi dod gan nifer o 
wahanol ffynonellau gan gynnwys y 
Loteri, Sefydliad y Teulu Ashley a’r 
Co-op ond mae’r grantiau bellach 
wedi dod i ben ac mae angen cyllid 
cymunedol i fedru parhau â’r gwaith.

“Ry’n ni bob amser yn chwilio am 
ffyrdd i fod yn gynaliadwy yn ariannol 
ond mae’n un o’n heriau mwyaf. Mae’r 
arian yn mynd tuag at dalu am ddau 
gydlynydd prosiect rhan amser, offer, 
hadau, compost, yswiriant, gweithdai 
ac ati…

“Roedden ni wedi ystyried codi 
arian am y llysiau ond ry’n ni’n 
teimlo bod hynny’n mynd yn groes 
i holl ethos yr hyn rydan ni’n ceisio 
ei wneud. Yr holl bwrpas ydy bod y 
llysiau yno i bawb.”

Wrth gynllunio at y dyfodol, mae’r 
trefnwyr yn awyddus i sefydlu fferm 
feicro lle bydd pobol yn cael darn bach 
o dir er mwyn tyfu eu bwyd eu hunain 
a dod yn fwy cynaliadwy. 

“Rydan ni wedi gwneud cais am 
grant gan Lywodraeth Cymru er 
mwyn cael cyllid ar gyfer y cynllun 
ac rydan ni drwodd i’r rownd 
derfynol ac yn aros i glywed beth yw’r 
penderfyniad. 

“Rydan ni hefyd eisiau gallu cynnig 
cymhwyster galwedigaethol i bobol 

Gerddi yn tyfu yn y  trefi

Dyma rysáit gan The Green Goat Cafe sy’n cynnal 
gweithdai coginio ac yn awgrymu beth i’w wneud pan 

mae gormodedd o gorbwmpeni (courgettes) yn yr ardd. 

Mae’n bedair 
blynedd ers i 
hedyn gael ei 

blannu ym  
Machynlleth 

sydd bellach yn 
bwydo cymuned 

eang...

ifanc sydd eisiau dechrau tyfu a 
gwerthu eu bwyd ar y safle.”

Mae Katie Hastings hefyd yn 
awyddus i ddod â phlant yn rhan o’r 
prosiect fel eu bod nhw’n “gwybod bod 
tatws yn tyfu yn y ddaear!”
Bethan LLoyd

 S t e i l   
Dw i ddim yn meddwl bod gynno fi 
unrhyw steil benodol ond dw i’n licio 
gwisgo’n drwsiadus a dw i’n hoffi dillad. 
Wedi dweud hynny, os dw i ddim yn 
gweithio mi fydda’ i fwy na thebyg yn 
gwisgo shorts, trainers, hwdi a baseball 
cap neu beanie.

 D i l l a D  
Pan fydda’ i’n cyflwyno dw i’n mynd i siopa efo 
dynes gwisgoedd brofiadol - mae’n cael rhyw fath 
o friff gan S4C o ba fath o ddillad sydd angen, fel 
arfer dim byd efo patrwm, neu lot o liwiau. Alla’ 
i ddim dweud mod i’n hoff o siopau - does gen i 
ddim lot o fynadd. Mae’n hunlle’ mynd drwy rêls 
o ddillad yn y sêls. Pan dw i’n mynd i siopa dw i 
ddim yn dili dalian – dw i’n gwybod be dw i isio, 
dw i’n mynd i’w nôl o ac ar ôl tuag awr dw i nôl 
ar y Tiwb ac adre. Dw i’n byw yn agos at ganolfan 
siopau Westfield (yn Llundain) ac mae’n  golygu 
mod i ddim yn gorfod mynd i Regent Street neu 
rywle tebyg – mae popeth yna. Cos a Reiss ydy 
dau o fy hoff siopau. Dydyn nhw ddim yn rhy 
ddrud, maen nhw rywle yn y canol.

Pan o’n gweithio i Cyw [rhaglenni i blant ar 
S4C] ro’n i’n gwisgo lot o ddillad llachar - coch, 
glas a melyn. Ond rhan fwya’ o’r amser dw i’n 
gwisgo du, llwyd a glas tywyll. Tasech chi’n agor fy 
wardrob mae’n edrych yn rili boring. Dw i’n licio 
steil Reggie Yates [actor, cyflwynydd a DJ] - mae’n 
cŵl iawn ac mae o wedi dylanwadu ar fy steil. Mae  
Joshua Kane hefyd yn dylunio siwtiau sy’n hollol off 
the wall. Pan fydda’ i’n cyflwyno Priodas Pum 
Mil [ar S4C] dw i angen siwt wahanol ar gyfer 
bob priodas, a dw i’n cael lot o syniadau gynno 
fo. Dw i’n tueddu i fynd i Hawkes yng 
Nghaerdydd am siwtiau ac mi fydda’ 
i’n eu gwisgo gyda gwasgod mewn 
gwahanol liwiau.  

 e S g i D i a u  
Dw i wastad wedi bod eisiau pâr o bŵts 
Red Wing o Lundain a jest cyn Dolig 
wnes i gyflwyno rhywbeth i S4C ac efo’r pres yna 
wnes i fuddsoddi mewn pâr o’r bŵts – rhai lledr, 
brown. Maen nhw’n ddrud – wnes i dalu £250 
- ond yn rili cyfforddus ac mae hynny’n bwysig 
i fi achos dw i’n treulio lot o amser ar fy nhraed. 
Ond wnes i wisgo nhw i noson ola’ Dempsey’s yng 
Nghaerdydd ac mi gawson nhw eu chwalu’n rhacs. 
Dw i wedi llwyddo i’w hadfer nhw ond dy’n nhw 
dal ddim 100%.

Dw i hefyd yn licio sgidiau Justin Reece – dw 
i’n prynu nhw yng Nghaerdydd. Dw i newydd 
brynu pâr brown efo careiau glas arnyn nhw. Ar 
wahân i hynny dw i’n byw a bod mewn trainers 
rhedeg - fel Nike Air.  

 g w a l lt  a  c h o l u r 
Taswn i’n cael fy ffordd fyswn i’n siafio fy 
ngwallt i gyd i ffwrdd ond dydy hynny ddim 
yn edrychiad grêt i gyflwyno rhaglenni i blant. 
Rhyw dair blynedd yn ôl wnaeth fy ngwallt  
ddechrau disgyn allan ar ôl i fi gael y firws 
Cryptosporidiwm. Wnes i fynd lawr i chwe stôn 
a hanner a wnes i dreulio cyfnod eitha’ hir yn yr 
ysbyty cyn mynd adre at Mam a Dad. Achos bod 
cyflwr fy nghorff i mor wael doedd dim digon o 
fitaminau i gynnal fy ngwallt. Mi oedd gen i wallt 
rili trwchus cyn hynny ond mae’n denau iawn 

rŵan. Dw i bron a bod 100% rŵan ac 
mae’n wyrthiol mod i wedi dod mor 
bell. Dw i’n edrych ar fywyd mewn 
gogwydd hollol wahanol rŵan.

Dw i’n tueddu i wisgo het drwy’r 
amser - mae’n llai o drafferth na gorfod chwarae 
efo fy ngwallt. Wna’ i dwtio fy marf bob hyn a hyn a 
dw i’n ei wneud o fy hun, dyna pam mae un ochr yn 
uwch na’r llall. Osian Elfryn y barbwr yng Nghricieth 
sy’n gwneud fy ngwallt i. Dw i’n trystio Osh.

 g e m w a i t h 
Dw i’n casáu gemwaith - yr unig beth wna’ i 
wisgo ydy iWatch achos dw i wedi ail-ddarganfod 
ymarfer corff ac mae’n golygu mod i’n gallu cadw 
cofnod o fy ffitrwydd.

 c y n g o r  
Mae’n rhaid i fi deimlo’n gyfforddus yn be dw i’n 
gwisgo neu mae’n effeithio ar fy mherfformiad 
i fel cyflwynydd. Llynedd, ro’n i’n darlledu’n 
fyw o’r Steddfod a wnes i wisgo crys glas golau. 
Camgymeriad mawr - roedd ‘na gymaint o 
oleuadau a chymaint o bwysau, o fewn dwy awr 
roedd gen i gylchoedd mawr o chwys o dan fy 
mreichiau. Roedd y merched colur yn gorfod 
rhuthro mewn yn ystod yr egwyl i drio sychu fy 
nghrys efo sychwr gwallt! Eleni ro’n i’n gwisgo 
crys tywyll a siaced.

Mae TrysTan ellis-Morris yn cyflwyno Priodas 
PuM Mil, eisTeddfod yr urdd a Tref a TrysT ar s4c

Mae’r  
cyflwynydd  

TrysTan  
ellis-Morris yn 

ychwanegu elfen 
wahanol aT ei 

siwTiau ond yn 
hapusach Mewn 

siorTs a  
Trainers…

Trystan Ellis-Morris
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Katie hastings

Baba Ganoush  
Corbwmpen 
Cynhwysion

5 corbwmpen mawr (tua 1.2kg)
80g iogwrt naturiol 
1 llwy de o tahini 
½ llwy de o tsili sych (chilli flakes)  
1 llwy de o sudd lemwn  
2 ewin garlleg wedi’u malu
1 llwy de o  cwmin
hanner bwnsiad o bersli 
halen a phupur du

Dull
golchwch y corbwmpeni a’u rhoi ar dun 
pobi mewn popty sydd wedi’i gynhesu 
(nwy 4, 180C). Rhostiwch y corbwmpeni 
am tua 30 munud nes eu bod wedi duo 
rhywfaint. gadewch iddyn nhw oeri.

Rhowch yr iogwrt, tahini, garlleg, tsili, 
a sudd lemwn mewn prosesydd bwyd 
gyda’r corbwmpeni a blendio am tua 20 
eiliad ond nid fel ei fod fel pâst. 

Ychwanegwch halen a phupur ac 
mae’n barod i’w weini. fe fydd yn cadw 
yn yr oergell am tua thri diwrnod.

gellir ei weini gyda falafel a bara 
(flatbreads), neu gig oen sbeislyd a salad


