
Dewiswch 1 math o fwyd o bob pryd bwyd a defnyddiwch y gyfrifiannell ‘milltiroedd bwyd’ i ddarganfod pa mor bell mae’r bwyd wedi
teithio cyn cyrraedd eich plât. Nodwch y pellter ar y siart a defnyddiwch gyfrifiannell i gyfrifo cyfanswm y milltiroedd ar gyfer y diwrnod a’r
wythnos. Ar ddiwedd yr wythnos, gwnewch restr o’r bwydydd o’r agosaf i’r pellaf.

https://www.foodmiles.com/ 
Choose one item of food from each meal to record on your food diary. Find out where the food originates from e.g the beans in balked beans and use the food 
mile calculator to find out how far they have travelled to reach your plate. Use a calculator to tot up the food miles for the day and the week! At the end of the 
week, make a list of the foods, starting with the nearest and ending with the food that has travelled furthest.

DYDD BRECWAST / 
BREAKFAST

CINIO / LUNCH SWPER / SUPPER MILLTIROEDD BWYD Y DYDD
/ FOOD MILES FOR THE DAY

LLUN /MONDAY

MAWRTH / TUESDAY

MERCHER /
WEDNESDAY
IAU / THURSDAY

GWENER / FRIDAY

1b. DYDD LLUN –GWENER / MONDAY - FRIDAY CYFANSWM / TOTAL : ……………………………………………………………………
Yn ôl /back 



1.c DYDD LLUN / MONDAY Yn ôl /back 



Map milltiroedd bwyd!                                   Food miles map!

2.a DYDD MAWRTH / TUESDAY
Yn ôl /back 



2.b DYDD MAWRTH / TUESDAY Yn ôl /back 



3.a DYDD MERCHER / WEDNESDAY
Yn ôl /back 



3.b DYDD MERCHER / WEDNESDAYYn ôl /back 



4a DYDD IAU / THURSDAYYn ôl /back 



4a DYDD IAU / THURSDAY Yn ôl /back 



4a DYDD IAU / THURSDAY

Yn ôl /back 



My favourite recipe is called

………………………………………………………

………………………………………………………

1.

2.

3.

4.

The main ingredients are ….

Ingredient Country Miles 

Recipe ‘food miles’ log.

5.a DYDD GWENER / FRIDAY Yn ôl /back 



Lliwiwch a nodwch y ffracsiynau
Lliwiwch a nodwch y ffracsiynau Lliwiwch a nodwch y ffracsiynau3.c DYDD MERCHER / WEDNESDAY

Yn ôl /back 



4b DYDD IAU / THURSDAY

Lliwiwch bob cacen yn ôl y ffracsiynau lliw
Look at the colour fractions before colouring the cake.

Nawr lliwiwch bob cacen gyda’ch dewis chi a nodwch bob ffracsiwn
Now choose your own colours to decorate the cake and write down the colour 

fractions.

Yn ôl /back 


