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Lesley Griffiths AS

Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd
Croeso i BlasCymru/TasteWales 2021
Croeso i BlasCymru/TasteWales 2021. Rydym yn hynod falch o’n diwydiant bwyd
a diod yng Nghymru, a dros y dyddiau nesaf byddwn yn dathlu ac yn cael profiad
o’i gryfder a’i ddoniau, gan brofi ei fod ymhlith y gorau yn y byd.
Mae Cymru yn adnabyddus am ei harddwch syfrdanol, gyda thirwedd unigryw;
arfordir helaeth; parciau cenedlaethol mynyddig; ac iaith a diwylliant unigryw.
Mae hyn yn cynnig yr amgylchedd delfrydol i’n diwydiant bwyd a diod ffynnu
gyda thoreth o gynhyrchwyr, mawr a bach, o gynhyrchwyr crefftus traddodiadol
i newydd-ddyfodiaid arloesol.
Mae enw da ein gwlad am gynhyrchion o’r ansawdd gorau wedi hen sefydlu erbyn
hyn, gartref a dramor.
Gyda’r adnoddau naturiol mwyaf trawiadol i fagu ein cynnyrch, o fwyd môr
blasus i gig oen a chig eidion a fagwyd yn ‘y Ffordd Gymreig’; o gynhyrchion llaeth
moethus i’r cwrw a’r whisgi gorau, mae gan fwyd a diod o Gymru enw da yn fydeang am ansawdd a rhagoriaeth.
Gyda’n gilydd gallwn edrych ymlaen at greu sector bwyd a diod Cymreig cryf a
bywiog sydd ag enw da ledled y byd am ragoriaeth, gan ymdrechu i greu un o’r
cadwyni cyflenwi mwyaf amgylcheddol a chymdeithasol gyfrifol yn y byd.
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Diolch i’n Noddwyr:

Noddwr pennawd

Noddwr Cig a Chinio VIP

Noddwr Lanyard
a Bathodyn

Noddwr y Gynhadledd

Noddwr Parth
Cynaliadwyedd

Noddwr Parth
Rhyngwladol

Noddwr Parth
Gweithgynhyrchu Uwch

Noddwr Parth Arloesi

Noddwr Parth
Twristiaeth

Cyfarfod Noddwr
y Prynwr

Diolch i’n Noddwyr:

Noddwr Cymorth Busnes

Noddwr Parth Sgiliau

Noddwr Arddangos

Noddwr Parth
Buddsoddwyr

Noddwr Arddangos
Cynnyrch Newydd

Partner Derbyn Diodydd
Rhwydweithio

Partner Arddangos
Llaeth

Partner Arddangos
Llaeth

Noddwr y Bartneriaeth
Rhwydweithio

Partner Cymorth
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Partner Cymorth Diodydd
Dŵr a Rhwydweithio
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Beth sydd ar y gweill
Rhestr gynhadledd ysbrydoledig
sy’n archwilio thema Bwyd a Diod
ar gyfer Cenhedlaeth y Dyfodol
sy’n ysbrydoli cynrychiolwyr i
weithredu yn eu sefydliadau a’u
bywydau i fynd i’r afael â’r heriau
a’r cyfleoedd a ddaw yn sgil newid
yn yr hinsawdd.

Amrywiol ardaloedd
Parth yn arddangos
y dechnoleg
ddiweddaraf,
syniadau arloesol,
hyfforddiant a
chefnogaeth sydd
ar gael i’r sector
yng Nghymru.

Arddangosfa o’r cynnyrch bwyd
a diod gorau sydd gan Gymru
i’w gynnig, gan gynnwys sêr
cynyddol yn y sector.

BlasCymru / TasteWales
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Sesiynau un i
un i brynwyr
ymgysylltu â
chynhyrchwyr o
Gymru a darganfod
yr angerdd y tu ôl
i’w cynhyrchion.
Agenda’r
Gynhadledd.
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Rydym yn falch o noddi
BlasCymru/TasteWales 2021

Yn falch o helpu teuluoedd i
fwyta’n dda heb gostio’r ddaear
Branston yw nod
masnach cofrestredig Mizkan Europe Limited ac mae’n cael ei ddefnyddio o dan drwydded.
BlasCymru
/ TasteWales
Batchelors yw nod masnach cofrestredig Premier Foods Group ac mae’n cael ei ddefnyddio o dan drwydded.

www.tastewales.com
Flora ac Olivio yw nodau masnach cofrestredig Upfield Europe BV ac maent yn cael eu defnyddio o dan drwydded.
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Cynhadledd
Diwrnod Un - 27th Hydref 2021
***Gall amseroedd newid ***
Sesiynau’r Bore
Cyflwyniad
9:00

Croeso gan y Cyflwynydd, Sara Edwards
Andy Richardson: Cadeirydd, Bwrdd y Diwydiant Bwyd a Diod
Lesley Griffiths AS: Y Gweinidog dros Faterion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd
David McDiarmid: Cyfarwyddwr Cysylltiadau Corfforaethol, Princes Group

Y defnyddiwr bwyd sy’n newid
9:45

Sophie Colquhoun: Cyfarwyddwr, Category Insight, Rhaglen Insight Bwyd a Diod Cymru
“Cynaliadwyedd a Chymreictod: Persbectif siopwr”
Chris Hayward: Cyfarwyddwr Gwerthiant, Institute of Grocery Distribution “Bwyd a Diod ar gyfer Cenedlaethau’r
Dyfodol’ – amgylchedd manwerthu cyfnewidiol a gofyniad ar weithgynhyrchwyr i addasu i ddiwallu’r anghenion hyn”
Holi ac Ateb

10:45

Egwyl Rwydweithio / Sesiynau Seminar

Safbwynt Strategol
11:30

Ian Wright: CEO Ffederasiwn Bwyd a Diod
“Rhedeg ar Wag? - Wrth i’r DU lywio’r storm prinder, sut all bwyd a diod Cymru ffynnu“
Julie Pierce: Cyfarwyddwr Openness, Data & Digidol; Gwyddoniaeth; & Chymru, Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru
“Can data be a torch shining the light to guide us?”
Holi ac Ateb

12:30

Cinio / Sesiynau Seminar

Sesiynau’r Prynhawn
13:45

Adam Henson: Cyflwynydd Countryfile a ffermwr

Sut mae Cymru’n mynd i’r afael â’r her cynaliadwyedd
14:30

Yr Athro Keith Ridgway CBE: Cadeirydd Gweithredol, Y Ganolfan Ymchwil Ffurfio Uwch, Prifysgol Strathclyde
“Pwysigrwydd Arloesi i economi Cymru”
Jonathan Tench: Partneriaethau Rhyngwladol, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol
“Diogelu System Bwyd Cymru i’r dyfodol: Deddf Busnes a Lles ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol”
Holi ac Ateb

15:30

Egwyl Rwydweithio / Sesiynau Seminar

Ymateb masnach i heriau a chyfleoedd cynaliadwyedd
16:00

Edward Morgan: Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol a Hyfforddiant Corfforaethol y Grŵp, Castell Howell
“Taith Castell Howell tuag at gynaliadwyedd“
Michael Fletcher: Cyfarwyddwr Masnachol, The Co-op
Holi ac Ateb

17:00

Cyflwynydd yn Dirwyn y Diwrnod i Ben

BlasCymru / TasteWales
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Cynhadledd
Diwrnod Dau - 28th Hydref 2021
***Gall amseroedd newid***
Sesiynau’r Bore
Cyflwyniad
9:00

Croeso gan y Cyflwynydd, Sara Edwards
Maggie Ogunbanwo: Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

Sut all cynaliadwyedd fod wrth wraidd brand
9:45

Mike Wilson: Cyfarwyddwr Busnes, Safe360
“Mae’n dechrau gyda fi!”
Andrew Carlin: Cyfarwyddwr Rhaglenni Strategol, EIT Food
“Brandiau’n gweithio gyda’i gilydd ar gyfer Cynaliadwyedd – Myfyrdodau ar y profiad o adeiladu consensws trawsddiwydiant ar labelu blaen pecyn trwy Foundation Earth.”

10:45

Egwyl Rwydweithio / Sesiynau Seminar

Buddsoddi yn y dyfodol
11:30

Chris Stott: Partner, Head of Food and Drink, KPMG
“Yr agenda cynaliadwyedd yw’r peth cywir i wneud yn ogystal â’r peth synhwyrol.”
Rob Keegan: Rheolwr Rhanbarthol Yr Alban, Gogledd Lloegr a Chymru, Triodos Bank.
Gwyn Rhodes: Pennaeth Busnes Bancio, Triodos Bank.
“Cynaliadwyedd a’r Sector Cyllid”
Holi ac Ateb

12:30

Cinio / Sesiynau Seminar

Sesiynau’r Prynhawn
13:45

Professor Mike Berners-Lee: Awdur ac arbenigwr mewn cynaliadwyedd ac ôl-troed carbon.
“Ailfeddwl Bwyd”

Gwneud gweithgynhyrchu bwyd yn fwy cynaliadwy
14:30

Emma Piercy: Pennaeth Newid Hinsawdd a Pholisi Ynni, Ffederasiwn Bwyd a Diod
“Y ffordd i Net Zero ar gyfer bwyd a diod”
Gill Higgins: Pennaeth Cynaliadwyedd, Dawn Meats Group
Holi ac Ateb

15:30

Cyflwynydd yn Dirwyn y Diwrnod i Ben

BlasCymru / TasteWales
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Siaradwyr
Sara Edwards
CYFLWYNYDD
Cyflwynir y gynhadledd gan Sara
Edwards, un o gyflwynwyr teledu
mwyaf adnabyddus ac annwyl gan
wylwyr Cymru.
Bu Sara’n gyd-gyflwynydd rhaglen fawr
ei bri ‘Wales Today’, yn gyfrannwr i
eitemau rheolaidd ar BBC Radio 4,
a chyflwynodd raglenni teledu byw
o’r Sioe Amaethyddol Frenhinol,
Eisteddfod Llangollen a’r Eisteddfod
Genedlaethol. Yn ogystal, cyflwynodd
nifer o raglenni ar gyfer BBC Radio
Wales, gan gynnwys ‘Sara’s People’
a ‘Food Matters’.
Mae Sara wedi gweithredu fel
cyflwynydd mewn sawl digwyddiad
amlwg ledled y DU ac mae hi hefyd yn
llais tanbaid dros faterion amgylcheddol
a gwirionedd newid hinsawdd.

BlasCymru / TasteWales
www.tastewales.com
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Siaradwyr
Adam Henson
Ffermwr a Chyflwynydd Countryfile
Adam Henson yw un o ffermwyr mwyaf
adnabyddus y DU ac mae’n gyflwynydd
ar Countryfile ar BBC1.
Mae’n ymddangos ar eitem reolaidd
Countryfile, Adam’s Farm, ble mae’n
adrodd o’i fferm ei hun ar yr heriau
amserol, ymarferol y mae’n eu hwynebu.
Mae beirniaid wedi canmol ei esboniad
medrus ar amryw faterion busnes ffermio,
ynghyd â’i empathi wrth sylwebu ar
agweddau caled bywyd ffermio. Gwnaethant
ganmol hefyd ymdrechion diflino Adam o
blaid ffermio.
Enillodd Adam Henson wobr ‘Hyrwyddwr
y Flwyddyn 2010’ y Farmers Weekly a
noddwyd gan Undeb Cenedlaethol y
Ffermwyr.
Mae Adam, sy’n llysgennad ffermio
Prydeinig yn gyffredinol, wedi mynychu sawl
ddigwyddiad ffermio a chefn gwlad mawr i
gadeirio cyfarfodydd neu hybu’r diwydiant
ffermio i’r cyhoedd.
Gan dynnu ar gyfoeth o wybodaeth am
ffermio, mae Adam wedi cyflwyno’n
wythnosol ar Radio Gloucestershire ac
mae’n gyfrannwr rheolaidd i On Your
Farm a Farming Today ar BBC Radio 4.
Mae hefyd yn cyfrannu i gylchgrawn misol
Countryfile yn ei rôl fel ffermwr preswyl.
Yn 2013 ymunodd Adam â’r cogydd Nigel
Slater i gyd-gyflwyno Nigel and Adam’s Farm

BlasCymru / TasteWales
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Kitchen, cyfres pedair pennod yn archwilio
taith bwyd o’r fferm i’r fforc a sut i fanteisio
ar gynnyrch tymhorol.
Yn 2015, cyflwynodd Adam gyfres newydd o
Secret Britain ar BBC1 gydag Ellie Harrison.
Darganfod Byd Dŵr Cymru, Moelydd Dirgel
Swydd Efrog ac Ucheldir Cudd yr Alban oedd
y gyfres 3 pennod hon.
Mae Adam hefyd yn cyd-gyflwyno Lambing
Live ar BBC2 gyda Kate Humble.
Mae Parc a Fferm Adam yn y Cotswolds,
rhan o Fferm Bemborough 650 erw, yn
arloesi cadwraeth rhywogaethau prin.
Dyma sydd wrth wraidd ei wybodaeth
ddofn am ffermio a chefn gwlad Prydain,
a’i arbenigedd fel cyflwynydd ac areithiwr
poblogaidd.
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Siaradwyr
Yr Athro Mike
Berners-Lee
Sylfaenydd Small World Consulting
ac Athro ym Mhrifysgol Lancaster
Mae Mike Berners-Lee yn siaradwr arbenigol
ar gynaliadwyedd a sut y gallwn fynd i’r
afael â’r her fwyaf trosfwaol hon yn yr
21ain ganrif, yn ogystal â bod yn sylfaenydd
Small World Consulting, cwmni cysylltiol
ym Mhrifysgol Lancaster, arweinydd
rhyngwladol ym maes metrigau a rheoli
carbon cadwyni cyflenwi. Mae Small World
Consulting yn gweithio gyda sefydliadau o
bob maint a sector, o gewri mwyaf y byd
ym maes TG i fusnesau bach a chanolig.
Mae Mike hefyd yn Athro ym Mhrifysgol
Lancaster, ble mae’n gwneud ymchwil
i feysydd sy’n cynnwys systemau bwyd
cynaliadwy a metrigau carbon. Gwnaeth lu
o ymddangosiadau cyhoeddus ar lwyfannau,
ar y radio a’r teledu i hybu ymwybyddiaeth y
cyhoedd o faterion cynaliadwyedd a newid
hinsawdd, a’r mwyaf nodedig o’r rhain oedd
ymddangos ar Climate Change: The Facts
ochr yn ochr â Syr David Attenborough.
Mae’n awdur tri llyfr mawr eu bri.
Mae’i lyfr a gyhoeddwyd yn 2019, There Is
No Planet B: A Handbook for the Make or
Break Years yn daith ymarferol a holistig
drwy heriau mwyaf yr 21ain ganrif, ac mae
edau arian drwyddo sy’n ganllaw ymarferol
ar gyfer unigolion, busnesau a gwleidyddion.
Cyhoeddwyd fersiwn ddiwygiedig o’r llyfr
hwn gan Wasg Prifysgol Caergrawnt tua
dechrau 2021.
Am lyfr cyntaf Mike, How Bad Are Bananas?:
The Carbon Footprint of Everything,

BlasCymru / TasteWales
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ysgrifennodd yr awdur Bill Bryson, “Alla i
ddim meddwl am y tro diwethaf y darllenais
i lyfr oedd yn fwy diddorol, a defnyddiol,
a phleserus ar yr un pryd.” Cyhoeddwyd
fersiwn lwyr ddiwygiedig o’r llyfr hwn yn
ystod haf 2020.
Mae llyfr Mike, The Burning Question,
a ysgrifennwyd ar y cyd â Duncan Clark,
yn archwilio’r darlun mawr o ran newid
hinsawdd a’r ddeinameg fyd-eang dan
yr wyneb, gan holi beth yw’r gymysgedd
o wleidyddiaeth, economeg, seicoleg a
thechnoleg sydd wir ei angen er mwyn
taclo’r broblem. Disgrifiwyd y llyfr gan
gyn-ddirprwy arlywydd UDA Al Gore fel
“Cyfareddol, pwysig a thra chymeradwy”.
Mae gan Mike radd mewn Ffiseg o Brifysgol
Rhydychen, TAR mewn Addysg Awyr Agored
a Ffiseg o Fangor ac MSc mewn Datblygu ac
Ymgynghori Trefniannol o Brifysgol Sheffield
Hallam.
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Siaradwyr
Andy Richardson
Cadeirydd, Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru
Mae Andy yn angerddol o blaid bwyd a diod a’r
cyfleoedd y mae nhw’n eu creu i fusnesau yn y DU a’r
marchnadoedd allforio. Mae’n arweinydd diwydiant
sy’n creu argraff, gydag enw da am eglurder strategol,
brwdfrydedd afieithus a chreu cydweithio rhwng
rhanddeiliaid. Ar hyn o bryd mae’n gweithio i’r
busnes maeth cynnyrch llaeth, Volac, yn Gadeirydd
Bwrdd Bwyd a Diod Llywodraeth Cymru, yn aelod
o Gyngor Bwyd a Diod Llywodraeth y DU a’r Grŵp
Ymgynghorol Masnach Strategol DIT. Mae hefyd yn
cadeirio Cydweithrediad Llywodraeth a Diwydiant i
wella cynhyrchedd yn y diwydiant llaeth.

Gwnaed yng Nghymru, 100% Cymreig.

Hufenfa De Arfon; Cwmni Ffermwyr Llaeth Cydweithredol hynaf a mwyaf Cymru a sefydlwyd yn ôl yn 1938 gan ffermwyr llaeth.
Gwneud y gorau o’n treftadaeth Gymreig wych, gan greu cynhyrchion sydd wir yn cyflawni tarddiad a blas.

BlasCymru / TasteWales
Mwynhewch ein caws a menyn poblogaidd sy’n defnyddio llaeth Cymreig yn unig gan ein 140+ o aelodau o Gymru.
www.tastewales.com

www. sccwales.co.uk

/SouthCaernarfonCreameriesLtd

@SCCWales

in
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/South-Caernarfon-Creameries

Siaradwyr
David McDiarmid
Cyfarwyddwr Cysylltiadau Corfforaethol,
Princes Limited
Cafodd David sawl rôl fasnachol yn y diwydiant
bwyd cyn ymuno â Princes yn 2007 fel uwch reolwr
gwerthiant, yn gyfrifol am y busnes bwyd a diod dan eu
label eu hunain gyda nifer o fanwerthwyr mawr y DU.
Symudodd David i rôl Cysylltiadau Corfforaethol yn
2012, gan adlewyrchu’i ddiddordeb personol mewn
cyfathrebu, cyfryngau a chynaliadwyedd.
Fel Cyfarwyddwr Cysylltiadau Corfforaethol ers 2017,
David sydd yn gyfrifol am gyfathrebu allanol, materion
corfforaethol a chyfrifoldeb corfforaethol dros Grŵp
Princes ledled y byd.
Mae’n cynrychioli Princes â rhanddeiliaid allanol
niferus, gan gynnwys y cyfryngau, cwsmeriaid, cyrff
masnach, llywodraeth ac NGOs a siaradodd yn
gyhoeddus mewn sawl digwyddiad am bynciau’n
ymwneud â Grŵp Princes neu waith y cwmni ym
maes cynaliadwyedd.

Sophie Colquhoun
Cyfarwyddwr, Category-Insight
Mae Sophie yn arweinydd profiadol ym maes
marchnata bwyd ac yn arbenigwr ar strategaeth
categori. Mae Sophie wedi treulio ugain mlynedd
a mwy yn y diwydiant bwyd, gan hyfforddi
gyda Mars, fel Rheolwr Categori yn Ginsters a
Chyfarwyddwr Marchnata Grŵp i Tulip Foods.
Mae’n gweithio gyda Brookdale Consulting i
gyflwyno’r Rhaglen Fewnwelediad bresennol ar
gyfer Bwyd a Diod Llywodraeth Cymru, ac mae
hi’n rhedeg ei busnes ei hun, sef Categori-Insight.

BlasCymru / TasteWales
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Siaradwyr
Chris Hayward
Cyfarwyddwr Gwerthiant, IGD
Chris yw Cyfarwyddwr Gwerthu IGD a bu’n
gweithio gyda gweithgynhyrchwyr FMCG ers dros
20 mlynedd. Mae ganddo brofiad eang ar draws
Qual/Quant a data parhaus ac mae wedi gweithio
gyda manwerthwyr, gweithgynhyrchwyr, cyrff
y llywodraeth a chymdeithasau masnach. Mae
Chris yn mwynhau gweithio gyda busnesau sy’n
awyddus i uwchraddio mewn amgylcheddau yn
y cartref a’r tu allan iddynt. Mae wedi bod yn
gweithio gyda Blas Cymru ers 2017 ac mae’n hapus
iawn i helpu gyda mewnwelediadau yn y DU ac ar
draws y byd.

Ian Wright
Prif Weithredwr, Ffederasiwn Bwyd a Diod
Ian Wright sy’n arwain y Ffederasiwn Bwyd a
Diod – y llais cynrychioliadol ar gyfer cwmnïau a
chymdeithasau masnach ar draws y sector bwyd
a diod. Cyn ymuno â’r Ffederasiwn Bwyd a Diod
ym mis Mawrth 2015, treuliodd 14 mlynedd gyda
Diageo plc – busnes diodydd mwyaf y byd. Yno
roedd yn aelod o’r pwyllgor gwaith a oedd yn
gyfrifol am enw da’r cwmni wrth iddo ddod yn un o
gwmnïau mwyaf dibynadwy ac uchel ei barch yn y
byd. Cyn hynny, bu’n gweithio i Boots, y cemegydd, a
Mars Confectionery a threuliodd gyfnodau ym maes
ymgynghoriaeth a gwleidyddiaeth. Mae’n cadeirio
Cyngor y Sector Bwyd a Diod – corff cynghori’r
Llywodraeth ar y diwydiant. Mae hefyd yn cadeirio
Bord Gron Cymdeithas Masnach Bwyd a Diod.
Derbyniodd Ian CBE am wasanaeth gwleidyddol a
chyhoeddus ym mis Awst 2015.

BlasCymru / TasteWales
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Siaradwyr
Julie Pierce
Cyfarwyddwr Bod yn Agored, Data a Digidol;
Gwyddoniaeth; a Chymru yn yr Asiantaeth
Safonau Bwyd
Mae Julie yn hyrwyddo’r defnydd o ddulliau a
thechnolegau digidol modern o fewn y Llywodraeth
ac ar draws y system fwyd gyfan; yn ogystal â gwthio
am ddulliau modern sy’n galluogi data i ymchwilio i
ymchwil yr Asiantaeth Safonau Bwyd.
Mae Julie yn aelod o Weithrediaeth yr Asiantaeth
Safonau Bwyd, a hi yw’r Cyfarwyddwr sydd â
chyfrifoldeb goruchwylio dros yr Asiantaeth Safonau
Bwyd yng Nghymru.
Cyn hynny roedd Julie yn CIO yn Defra. Treuliodd
lawer o’i gyrfa gynharach yn y sector preifat
yn gweithredu rhaglenni newid fel partner yn
PricewaterhouseCoopers mewn gwasanaethau
ariannol, fferyllol, amddiffyn yn ogystal â llywodraeth
ganolog, yn y DU ac ar dir mawr Ewrop.

Yr Athro Keith Ridgway
CBE

Mae Keith yn Gadeirydd Gweithredol yn y Ganolfan
Ymchwil Ffurfio Uwch (Prifysgol Strathclyde)
Gweithiodd Keith mewn diwydiant cyn symud
i’r byd academaidd ym 1980 ym Mhrifysgol
Sheffield. Lansiodd y Ganolfan Ymchwil
Gweithgynhyrchu Uwch gyda Boeing yn
2001 ac yn 2009 helpodd i lansio’r Ganolfan
Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Niwclear.
Derbyniodd yr OBE yn 2005, ac yna’r CBE
yn 2011. Daeth yn Gymrawd yr Academi
Beirianneg Frenhinol yn 2006.

BlasCymru / TasteWales
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Siaradwyr
Jonathan Tench
Partneriaethau Rhyngwladol yn Swyddfa
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol
Jonathan Tench yw’r Ysgogydd Newid
Partneriaethau a Rhwydweithiau yn Swyddfa
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru
ac mae’n gyfrifol am gefnogi ymgysylltiad y
Comisiynydd yn y sector rhyngwladol a’r sector
preifat. Mae gan Jonathan dros ddeng mlynedd
o brofiad mewn systemau bwyd byd-eang a
gwaith polisi a rhaglenni datblygu cynaliadwy
ar ôl gweithio i Oxfam, Unilever a’r Gynghrair
Fyd-eang ar gyfer Gwella Maeth yn y DU ac
yn yr Unol Daleithiau.

Edward Morgan
Wedi’i eni a’i fagu ar fferm yng ngorllewin
Cymru, mae gan Edward brofiad o gynhyrchu,
gweithgynhyrchu a gwerthu cynradd. Mae
Edward ar hyn o bryd yn Rheolwr Cyfrifoldeb
Cymdeithasol Corfforaethol a Hyfforddiant
Grŵp gyda Castell Howell Foods sy’n cwmpasu
gofynion craidd Cyfrifoldeb Cymdeithasol
Corfforaethol, i oruchwylio’r gwaith o greu
a gweithredu amcanion ESG. Mae Edward
hefyd yn cynrychioli Castell Howell ar fwrdd
ymgynghorol Busnes yn y Gymuned Cymru,
yn Gadeirydd y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau
Rhanbarthol ac mae hefyd yn mynychu
gwahanol Grwpiau Clwstwr Bwyd.
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Siaradwyr
Michael Fletcher
Prif Swyddog Masnachol, Co-op
Ymunodd Michael Fletcher â’r Co-op yn 2013
ac fel Prif Swyddog Masnachol Michael sydd
yn gyfrifol am y strategaethau ffynonellu a
masnachu ar draws Co-op a Nisa.
Bu Michael yn y busnes Manwerthu Bwyd
drwy gydol ei yrfa, ac mae ganddo brofiad
gweithredol eang mewn datblygu ac arwain
strategaeth fasnachol, agor marchnadoedd
newydd ac arwain prosiectau integreiddio. Fel
rhan o’i ddatblygiad, bu Michael yn rheoli siopau
am flwyddyn, gan feithrin angerdd ynddo dros
weithredu holl weithgareddau masnachol drwy
lens y siop.
Dros y 18 mis diwethaf, mae’r tîm Masnachol
wedi bod drwy raglen newid sylweddol, sydd
wrth wraidd adeiladu Co-op sy’n addas ar gyfer
y dyfodol. Bu’r timau’n gyfrifol am integreiddio
Nisa i mewn i’r Co-op, gan gynllunio ac adeiladu
Llwyfan Fenter newydd a fydd yn cefnogi ein
huchelgais ar gyfer siopau nwyddau cyfleus
‘wedi’u teilwra’, gan ddatblygu cynnig brand
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Siaradwyr
Maggie Ogunbanwo
Pennaeth ac weithiau golchwr poteli Maggie’s: An
African Twist to your Everyday Dish, brand Bwyd
Affricanaidd arobryn ger mynyddoedd Eryri. Mae’n fam
i ddau o blant, gwraig i un, awdur, rhywun sy’n hoff
iawn o fwyd, mentor, ac entrepreneur sy’n angerddol
am helpu i ddatglymu dwylo menywod a rhyddhau eu
potensial.
Wedi’i henwebu’n ddiweddar am Wobr Gourmand
ar gyfer The Melting Pot, ei llyfr coginio cyntaf sy’n
ddathliad o ryseitiau’r byd gan gymunedau lleiafrifoedd
ethnig ledled Cymru.
Bu mam a nain Maggie yn rhan o’r byd coginio, felly
cafodd Maggie ei ‘geni’n coginio’ ac mae ganddi ddawn
a dealltwriaeth o fwyd sydd nid yn unig yn gynhenid
ond yn cael ei gefnogi gan o leiaf 30 mlynedd o brofiad
yn y diwydiant sy’n cwmpasu bwydydd rhyngwladol ac
Affricanaidd. Mae’r profiad hwn yn cael ei gefnogi gan
radd mewn Microbioleg a graddau ôl-raddedig mewn
Rheoli Lletygarwch a PgCert yn ei bwyd arbenigol.

Mike Wilson
Cyfarwyddwr Busnes yn SafeFood360
Mae Mike yn arbenigwr hen law mewn
aswiriant a lliniaru risg gyda thros 20 mlynedd
o brofiad o weithio gyda phrif frandiau,
gweithgynhyrchwyr a manwerthwyr y byd, gan
eu helpu i fesur, deall a rheoli risg yn effeithiol
yn eu busnes eu hunain a’u cadwyn gyflenwi
ehangach. Ynghyd â bod ag arbenigedd mewn
rheoli diogelwch bwyd, mae Mike hefyd wedi
datblygu rhaglenni i fynd i’r afael â masnach
foesol a stiwardiaeth amgylcheddol mewn
cadwyni cyflenwi bwyd ac FMCG byd-eang.
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Siaradwyr
Andrew Carlin
Andrew Carlin yw Cyfarwyddwr Rhaglenni
Strategol EIT Food, rhwydwaith arloesi bwydamaeth blaenllaw Ewrop. Nodau EIT Food yw
meithrin ymddiriedaeth yn y system fwyd,
gwella canlyniadau iechyd o’n diet ni, gwella
effaith y system fwyd ar yr amgylchedd a galluogi
trosglwyddo i economi fwyd gylchol, gynaliadwy.
Mae Andrew hefyd yn gyd-sylfaenydd y bwrdd
ar gyfer Foundation Earth, gan gynyddu model
sgorio arloesol a ariennir gan EIT Food. Mae
Foundation Earth yn gonsensws annibynnol,
dielw, a ffurfiwyd i adeiladu consensws
gwyddonol a diwydiannol ar lwybr tuag at un
label i nodi perfformiad amgylcheddol bwyd yn
ddeinamig, yn dryloyw ac yn fforddiadwy.

Chris Stott

Partner, Pennaeth Bwyd a Diod yn KPMG
Mae Chris yn arwain busnes Bwyd a Diod KPMG yn y DU
ac mae hefyd yn arwain busnes Cynghori Bargen KPMG
yng Ngogledd Lloegr.
Mae wedi cynghori cleientiaid ar eu hagenda strategol ers
dros 25 mlynedd gan gynnwys caffaeliadau, gwarediadau,
ecwiti preifat, codi arian ar ddyledion ac arnofiadau.
Mae cleientiaid FMCG Chris wedi’u lleoli yn y DU, tir
mawr Ewrop a Gogledd America, ac maent yn cynnwys:
Valeo Foods, Alltech, Muller, Soya International, 850 food
Group, Hilton Food Group, Pipers Crisps, Primo, a Hain
Celestial.
Mae gan Chris ddwy rôl fyd-eang hefyd; Tîm Amaeth Bydeang KPMG – Chris yw cynrychiolydd y DU, a DIAL Global
– aelod o’r Bwrdd Cynghori ar gyfer y gymuned fyd-eang
hon sy’n tyfu’n gyflym ar gyfer Arweinwyr Uchelgeisiol
Cynhwysol Amrywiol.
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Siaradwyr
Rob Keegan

Rheolwr Rhanbarthol yr Alban, Gogledd Lloegr
a Chymru ym Manc Triodos
Mae Triodos, un o fanciau mwyaf cynaliadwy’r
byd, yn credu y gall cyllid fod yn gatalydd grymus
ar gyfer cyflawni newid cadarnhaol a pharhaus.
Ar ôl gyrfa 29 mlynedd yn arwain timau mewn
bancio busnes, masnachol a chorfforaethol gyda
NatWest ac RBS, ymunodd Rob â Triodos dros
dair blynedd yn ôl gyda’r gwŷs i helpu cynyddu
cyrraedd ac effaith y banc, sydd wedi cynnwys
cyflwyno rheolwr cysylltiadau llawn amser
yng Nghymru am y tro cyntaf. Yn ddiweddar
cynrychiolodd Rob Triodos ym mhrosiect
Bankers for Net Zero, a arweiniodd at y papur
‘Mainstreaming for Net Zero – Mobilising SMEs
for Climate Action’, a gynhyrchwyd yn bennaf ar
gyfer aelodau seneddau a llunwyr polisïau.

Gwyn Rhodes

Pennaeth Bancio Busnes ym Manc Triodos UK
Mae Triodos yn sefydliad ariannol sydd ond yn
benthyca i gwsmeriaid sy’n cyflawni angen cadarnhaol
amgylcheddol, diwylliannol neu gymdeithasol.
Mae Gwyn yn frwd o blaid cynaliadwyedd ac amrywiaeth
a chynhwysiant yn ogystal ac mae ganddo dros ugain
mlynedd o brofiad ym maes bancio, ar ôl gweithio i sawl
sefydliad ariannol mewn ystod o rolau rhyngwladol a
domestig gan gynnwys rheoli perthynas, strwythuro
trafodion, datblygu busnes cynaliadwy a risg credid.
Yn ddiweddar cwblhaodd Gwyn y cwrs Rheoli
Cynaliadwyedd Busnes a gynhelir gan Sefydliad
Arweinyddiaeth mewn Cynaliadwyedd Prifysgol
Caergrawnt, gan drafod yr angen hanfodol i wreiddio
arferion cynaliadwyedd mewn busnes.
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Siaradwyr
Emma Piercy

Pennaeth Polisi Newid Hinsawdd ac Ynni yn
y Ffederasiwn Bwyd a Diod
Ymunodd Emma â’r Ffederasiwn Bwyd a Diod
ym mis Hydref 2019 ac ar hyn o bryd mae’n
canolbwyntio ar Fap Trywydd i Sero Net ar gyfer y
sector. Ochr yn ochr â hyn, mae Emma yn treulio
amser yn gweithio gyda rhanddeiliaid ar draws y
gadwyn gyflenwi ac mewn sectorau eraill, i helpu’r
maes gweithgynhyrchu bwyd a diod gyda’r heriau
datgarboneiddio sydd o’n blaenau. Mae adeiladu
ymrwymiad rhanddeiliaid i sero net cyn i’r DU
gynnal COP26 yn faes ffocws allweddol arall. Cyn
ymuno â’r Ffederasiwn Bwyd a Diod, roedd gan
Emma nifer o rolau polisi a rheoleiddio gyda RWE
AG, RWE Npower Cogen, Elexon, Sustainable
Energy Association, First Utility (Shell Energy erbyn
hyn) a National Grid Gas.

Gill Higgins

Pennaeth Grŵp Cynaliadwyedd yn Dawn Meats
Bu Gill yn Bennaeth Cynaliadwyedd yn Dawn
Meats Group am ddwy flynedd. Cyn hyn,
cwblhaodd y rhaglen Origin Green Ambassador,
sef MSc dwy flynedd o hyd mewn Cynaliadwyedd
Busnes. Yn ystod yr MSc., gweithiodd gyda Thîm
Cynaliadwyedd Byd-eang McDonald’s a Thîm
Cynllun A M&S. Cyn dechrau ar ei gyrfa ym maes
cynaliadwyedd, bu Gill yn gweithio ym maes
Bancio Corfforaethol a Rheoli Risg. Mae hi’n ACCA
rhan-gymwysedig ac mae ganddi B.A. mewn
Mathemateg o Goleg y Drindod.
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Seminarau
Diwrnod Un - 27th Hydref
Sesiynau Seminar

Mae’r rhaglen seminar ar gael yn ystod yr egwyl rhwydweithio a lluniaeth.
11.00 - 11.20

Pete Robertson: Prif Weithredwr, FDF Cymru, Ffederasiwn Bwyd a Diod. Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu
Uwch (AMRC) / Cymru “Pam mai nawr yw’r amser i fuddsoddi mewn technoleg”

12.45 - 13.05

Alan Mumby: University of Wales Trinity Saint David “Arloesi mewn brandio”

15.40 - 16.00

Dr Jason Murphy: Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRC) / Cymru
“Sut y gall AMRC / Cymru gefnogi eich uchelgeisiau cynhyrchiant a chynaliadwyedd.”

Diwrnod Dau - 28th Hydref
Sesiynau Seminar

Mae’r rhaglen seminar ar gael yn ystod yr egwyl rhwydweithio a lluniaeth.
11.00 - 11.20

David McDiarmid: Cyfarwyddwr Cysylltiadau Corfforaethol. Princes Group “Mynd i’r afael â’r broblem blastig”

12.45 - 13.05

Bobby Manesh: Peiriannydd Ymchwil Arweiniol, Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRC)
“DPecynnu Galluogi Digidol - llwybr at gynaliadwyedd?”

15.40 - 16.00

Clodagh Sherrard: Cyfarwyddwr, Levercliff “Cynaliadwyedd - beth yw barn defnyddwyr?”

CYNNYRCH
LLAETH
O SAFON
gan BRYDAIN

Syn cefnogi ffermwyr llaeth Cymru,
Lloegr a’r Alban mewn marchnadoedd
allforio ledled y byd.
Mae AHDB yma i wella ein gweithgarwch
allforio llaeth drwy sioeau masnach
ryngwladol, digwyddiadau hyrwyddo,
cynadleddau, cyflwyniadau ac addysg
sy’n benodol i’r farchnad.
ahdb.org.uk/exports
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Siaradwyr y Seminarau
Pete Robertson

Prif Weithredwr, Ffederasiwn Bwyd a Diod Cymru
Ar ôl dros 25 mlynedd yn gweithgynhyrchu ledled Cymru, ym maes gofal personol,
modurol ac am y 10 mlynedd diwethaf, bwyd, ymunodd Pete â’r Ffederasiwn Bwyd
a Diod i arwain datblygiad gwaith y Ffederasiwn Bwyd a Diod o ymgysylltu â’r sector
yng Nghymru yn 2020.
Ac yntau’n frwd dros weithgynhyrchu bwyd a diod a chydag ethos gofal cwsmeriaid,
mae Pete yn cefnogi anghenion ein haelodau a meithrin cydweithredu er mwyn
gwella mabwysiadu technolegau arloesol yng Nghymru.
Mae Pete wedi cadeirio pwyllgor Grawnfwyd Brecwast y DU y Ffederasiwn ac wedi
cynrychioli BBaChau ar ein Grŵp Llywio Cynaliadwyedd Amgylcheddol.

Alan Mumby
Alan is the lecturer delivering the core elements of UWTSD’s International Innovation
Management Masters course, which includes the Innovation Management and the
Managing New Product Development modules.
With over 30 years combined experience as a Product Designer and then a Design
and Innovation Strategist, Alan has worked for companies, government agencies and
universities here in Wales as well as with client companies and organisations across
Europe and Asia. Elected a Fellow of The Royal Society of Arts in 1995 Alan is now on
the advisory board of RSA Cymru/Wales.
Outside of work life is all about guitars, cricket, rugby and spending as much time in
the Languedoc as possible!

Dr Jason Murphy CEng

Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Canolfan Gweithgynhyrchu Uwch (AMRC) / Cymru
Peiriannydd siartredig a ymunodd ag AMRC / Cymru yn 2018 ar ôl treulio 10 mlynedd
yn yr Alban fel Cyfarwyddwr ar gyfer allforiwr blaenllaw datrysiadau peirianneg i’r
sector ynni.
Mae Jason ac Andrew Silcox (cyd-gyfarwyddwr) wedi recriwtio tîm hynod dalentog
a medrus yn AMRC / Cymru. Bydd y tîm hwn yn cefnogi busnesau gweithgynhyrchu
Cymru ar draws ystod amrywiol o sectorau mewn ymdrech i wneud ‘Gwerth Uchel’
yn norm. Mae Jason yn hynod gyffrous gan ynghylch yr heriau sydd o’i flaen.
Tra’n gweithio fel Cyfarwyddwr yn yr Alban, bu Jason hefyd yn gweithio am 7
mlynedd fel gwirfoddolwr i Medicinema yn ysbyty Plant Glasgow. Mae Jason hefyd
wrth ei fodd â chwaraeon - mae’n feiciwr brwd ac fe gystadlodd yn genedlaethol ac
yn rhyngwladol mewn crefftau ymladd.
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Siaradwyr y Seminarau
David McDiarmid

Cyfarwyddwr Cysylltiadau Corfforaethol, Princes Limited
Cafodd David sawl rôl fasnachol yn y diwydiant bwyd cyn ymuno â Princes yn 2007 fel
uwch reolwr gwerthiant, yn gyfrifol am y busnes bwyd a diod dan eu label eu hunain
gyda nifer o fanwerthwyr mawr y DU.
Symudodd David i rôl Cysylltiadau Corfforaethol yn 2012, gan adlewyrchu’i
ddiddordeb personol mewn cyfathrebu, cyfryngau a chynaliadwyedd.
Fel Cyfarwyddwr Cysylltiadau Corfforaethol ers 2017, David sydd yn gyfrifol am
gyfathrebu allanol, materion corfforaethol a chyfrifoldeb corfforaethol dros Grŵp
Princes ledled y byd.
Mae’n cynrychioli Princes â rhanddeiliaid allanol niferus, gan gynnwys y cyfryngau,
cwsmeriaid, cyrff masnach, llywodraeth ac NGOs a siaradodd yn gyhoeddus mewn
sawl digwyddiad am bynciau’n ymwneud â Grŵp Princes neu waith y cwmni ym maes
cynaliadwyedd.

Bobby Manesh

Peiriannydd Ymchwil Arweiniol, Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch
(AMRC) / Cymru
Mae Bobby yn rheoli tîm o beirianwyr i gefnogi cwmnïau o Gymru gydag ystod
o brosiectau Ymchwil a Datblygu cydweithredol. Mae Bobby yn beiriannydd
amlddisgyblaethol gyda 15 mlynedd o brofiad. Yn fwyaf diweddar, bu Bobby yn
gweithio ym Mhrifysgol Caer a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam fel Uwch Ddarlithydd
ac arweinydd y rhaglen mewn peirianneg gweithgynhyrchu. Treuliodd Bobby amser
hefyd fel peiriannydd Ymchwil a Datblygu yn y diwydiant olew a nwy, cyn ei swyddi
prifysgol, gan arwain ar brosiectau dylunio, rheoli a gweithgynhyrchu.
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Meeting rooms 1-6
Upper auditorium
Executive boardroom
Cloakroom
Aspect bar
Plaza view foyer
Office
Meeting room breakout
Woodland access
Outdoor terrace
Toilets
Coffee shop
Lift, stairs & escalator
Water refill station
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Auditorium
Main hall
Atrium
Meeting room 7
Medical room
Green rooms C, D, E & F
Business Centre
Office
Outdoor plaza
Toilets
Changing places toilet
Coffee shop
Lift, stairs & escalator
Water refill station
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Parking
Cloakroom
Lift, stairs & escalator
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Parking
Green room A & B
Bag drop / luggage store
Lift, stairs & escalator
Toilets

Wedi’i gymryd o:
https://www.iccwales.com/wp-content/uploads/2019/06/ICCWales_Brochure_V5b.pdf
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Arddangoswyr

Parth Rhyngwladol

Ydych chi’n ystyried allforio?
Mae gan Lywodraeth Cymru staff mewn 12 o wledydd mewn 21 o swyddfeydd ledled y byd ac maent
yn barod i siarad â chi am fanteision allforio ac i ddangos y gefnogaeth sydd ar gael.
Noddir gan

Gwlad fach yw Cymru ond mae
gennym uchelgais fawr
• Dewch i gwrdd â chynrychiolwyr o’r swyddfeydd
tramor
• Bydd y parth yn arddangos straeon am lwyddiant
Buddsoddi Uniongyrchol o Dramor
• Bydd yn hyrwyddo statws Cymru fel cyrchfan i
ddechrau neu dyfu busnes, neu ddod â busnes
gyda chi (buddsoddi)
• Bydd yn codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth
o Gymru ar lwyfan y byd
• Cewch gymorth i ddod o hyd i’ch marchnad
• Cewch gymorth i ddod o hyd i ddosbarthwyr
Mae cael presenoldeb rhyngwladol cryf yn fwy perthnasol nag erioed. Yn dilyn refferendwm yr UE yn 2016 a’r
ansicrwydd parhaus ynghylch perthynas y DU ag Ewrop yn y dyfodol, bydd Cymru’n mynd ati’n frwd i sefydlu
ei lle ar y llwyfan rhyngwladol.
Fel llywodraeth, rydym yn awyddus i helpu cwmnïau cynhenid Cymreig i allforio mwy a dangos bod Cymru’n
dal yn agored i fusnes.
Mae gennym gynrychiolaeth yn Atlanta, Chicago, Montreal, Efrog Newydd, San Francisco, Washington, Beijing,
Chongqing, Shanghai, Bangalore, Mumbai, New Delhi, Tokyo, Dubai, Doha, Llundain, Berlin, Dusseldorf,
Brwsel, Dulyn a Paris.
I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael gan ein swyddfeydd rhyngwladol, ewch i’r Parth
Rhyngwladol!
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Arddangoswyr

Parth Buddsoddi

Ydych chi’n chwilio am fuddsoddiad neu gyllid i dyfu eich busnes bwyd
neu ddiod?
Mae apwyntiadau bellach ar gael gyda darpar fuddsoddwyr a darparwyr cyllid gan gynnwys Banc Datblygu
Cymru, HSBC, Bathgate Finance a Phoenix Ventures ymhlith eraill. Ewch i weld y rhestr lawn a rhag-archebu
eich apwyntiadyma.
Noddir gan
	Bydd y timau Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy a Barod
am Fuddsoddiad yn y Parth Buddsoddwyr i drafod
eich cynlluniau twf a’r opsiynau cyllid sydd ar gael i
gefnogi’ch uwchraddio chi.
	Ewch i weld y rhestr lawn a rhag-archebu eich
apwyntiad:
www.sustainablescaleupcluster.wales/book-online.
Mae’r rhaglen Barod am Fuddsoddiad hyd yma wedi helpu i sicrhau dros £10m mewn cyllid ar gyfer busnesau
bwyd a diod yng Nghymru, gan gefnogi eu twf tymor hir. Gall y tîm Barod am Fuddsoddiad eich cynorthwyo
chi i sicrhau bod eich busnes yn ‘barod am fuddsoddiad’ trwy eich cefnogi chi gyda
• Modelu ariannol
• Cynllunio busnes
• Cyrchu gwahanol ffynonellau cyfalaf
Bydd Rheolwyr Clwstwr Rhanbarthol Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy wrth law i drafod sut y bydd mynd i’r
afael â’r pedair her allweddol yn arwain at uwchraddio’n llwyddiannus ac yn gynaliadwy:
CYFALAF
Oes gennych chi fynediad i’r cyfalaf cywir i helpu’ch busnes i dyfu?
CAPASITI
A oes angen capasiti arnoch chi i allu uwchraddio eich busnes?
CYMWYSEDDAU
Oes gennych chi fynediad i’r sgiliau cywir i raddio’ch busnes?
HYDER
Ydych chi am fod yn fwy hyderus am y dyfodol?
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Arddangoswyr

Parth Gweithgynhyrchu Uwch
Bydd y parth hwn yn Blas Cymru / Taste Wales yn arddangos sut mae AMRC Cymru Prifysgol Sheffield
yn integreiddio arloesiadau gweithgynhyrchu uwch i’r sector bwyd a diod.
Noddir gan

	Byddwch yn gallu gweld ROSIE, robot sy’n arddangos
potensial awtomeiddio ac efeilliaid digidol; ein
cell rhith-realaeth sy’n arddangos ffatri’r dyfodol;
Galluoedd AMRC Cymru mewn Efelychu Digwyddiadau
Arwahanol; a gweld enghreifftiau o ddatrysiadau offer
sydd wedi’u datblygu i wella effeithlonrwydd.
Ewch ar ymweliad i’r parth Gweithgynhyrchu Uwch
i gwrdd â’n harbenigwyr a gweld y buddion y mae’r
technolegau hyn yn eu cynnig o lygad y ffynnon. Bydd
ein tîm yn esbonio sut y gall gweithgynhyrchwyr gael gafael ar arbenigedd i lywio a dad-risgio penderfyniadau
buddsoddi a all wella cynhyrchiant a gwneud newidiadau sylweddol mewn cynaliadwyedd.
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Parth Twristiaeth

Cewch archwilio bwyd a lletygarwch o safon fyd-eang
Mae morlin a thirwedd ffrwythlon helaeth Cymru yn gwneud ei bwyd a’i diod yn ffres ym mhob ystyr. Mae
brandiau blaenllaw’r byd, cynhyrchwyr artisan, ac entrepreneuriaid bwyd a diod yn cyfuno traddodiad ac
arloesedd i gynnig y blasau gorau o Gymru.
Noddir gan
	Mae Cymru’n cynnig profiadau bwyd a diod lleol
ledled y wlad mewn digwyddiadau dros dro a bwytai
gwych. Gyda chymaint o ddewis, y benbleth fwyaf yw
penderfynu ble i fynd a beth i’w fwyta!
Mae bwyd a diod yn rhan nodedig o’r hyn sydd gan
Gymru i’w gynnig i dwristiaid. Ceir cyfuniad o fwyd
tymhorol o safon a chynhwysion lleol, lleoedd diddorol
i fwyta ac aros, a rhai o gogyddion gorau’r byd.
P’un a yw’n felys neu sawrus, yn gig neu’n llysieuol, dydy bwyd a diod o Gymru erioed wedi bod mor
amrywiol. P’un a ydych yn mynd am bryd bwyd yn un o’n bwytai o’r radd flaenaf neu un o’n caffis cyfeillgar,
neu’n chwilota drwy ddanteithion lleol mewn deli neu farchnad ffermwyr, bydd Cymru’n siŵr o ddod â dŵr
i’ch dannedd.
Dewch i’n gweld ni yn y Parth Twristiaeth, a fydd yn rhan o ddigwyddiad trochi Croeso Cymru 360, lle cewch
wneud y canlynol:
• Cwrdd â chynrychiolwyr o’r diwydiant twristiaeth
• Bod yn rhan o sesiynau grŵp llai sy’n benodol i dwristiaeth bwyd
• Gweld ein ffilmiau newydd 360 ar fwyd a thwristiaeth
• Rhoi cynnig ar fwyd a diod mewn sesiynau blasu
• Rydyn ni hefyd yn cynnig sesiwn arbennig i noddwyr y Parth Twristiaeth, er enghraifft, cynnal profiad
bwyta bendigedig i westeion arbennig.
Dewch i’n gweld yn y Parth Twristiaeth lle gallwn eich tywys trwy fwyd a diod adnabyddus o Gymru, fel
Oen Cymreig GI, caws, wisgi yn ogystal â rhai o’r cynnyrch mwy newydd a llai adnabyddus, gan gynnwys
gwin gwobrwyedig.
Gallwch gael gwybodaeth am y lleoedd gorau i fwyta ac yfed, bragdai a distyllfeydd, cynhyrchwyr bwyd
a bwyd o Gymru.
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Parth Busnes

Mae hwn yn faes penodol ym Mhrif Neuadd y digwyddiad a fydd yn arddangos y llu o raglenni cymorth
busnes sydd ar gael i fusnesau bwyd a diod Cymru (neu fusnesau sy’n lleoli i Gymru), sy’n cynnwys nifer
o sefydliadau sy’n rhoi cyngor a chymorth ar y rhaglenni sydd ar gael.
Noddir gan

Make UK, sefydliad y gweithgynhyrchwyr, yw llais gweithgynhyrchu yn y DU. Rydym yn
cynrychioli pob agwedd ar y sector gweithgynhyrchu, ac mae gennym tua 20,000 o aelodau
sy’n cyflogi dros filiwn o weithwyr.
Mae gweithgynhyrchu yng Nghymru yn cyfrif am £10.8bn o allbwn, gan ddarparu 147,000
o swyddi a dyma rai o’r swyddi o’r ansawdd gorau yn y wlad, gan dalu cyflogau sydd 25%
yn uwch ar gyfartaledd na gweddill economi’r wlad. Y sector Bwyd a Diod yw’r isadran
weithgynhyrchu ail uchaf, sef 15.5% o’r holl allbwn gweithgynhyrchu.
Mae Make UK yn cefnogi aelodau i ysgogi llwyddiant i fusnesau gweithgynhyrchu, gan eu
helpu i gyflawni eu hamcanion a’u nodau. Rydym yn grymuso unigolion ac yn ysbrydoli’r
genhedlaeth nesaf. Rydym ar flaen y gad o ran arloesi; gan arwain y ffordd o ran datblygu
sgiliau ac ysgogi mantais gystadleuol i’r DU.
Rydym yn canolbwyntio ar greu’r amgylchedd mwyaf cefnogol i weithgynhyrchwyr y DU
ffynnu, arloesi a chystadlu. Rydym yn galluogi gweithgynhyrchwyr i gysylltu, rhannu, datrys
problemau a chreu cyfleoedd gyda’i gilydd drwy gyfarfodydd rhanbarthol a chenedlaethol,
grwpiau, digwyddiadau a byrddau cynghori. Rydym yn gweithio ar bob lefel i sicrhau bod
sector gweithgynhyrchu’r DU yn perfformio ac yn tyfu, nawr ac yn y dyfodol.
Ledled Cymru mae gweithgynhyrchwyr wedi arwain y ffordd ar yr heriau cymdeithasol
allweddol sy’n ein hwynebu – o ofal iechyd i newid yn yr hinsawdd, trafnidiaeth lân ac ynni
gwyrdd. Mae ein haelodaeth yn cwmpasu pob is-sector gweithgynhyrchu: peirianneg i
fferyllol, cemegol i fwyd a diod, logisteg a chadwyni cyflenwi.
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Janis Richards, Cyfarwyddwr Aelodaeth y DU ar 07920 117165 neu
JRichards@MakeUK.org
Gwefan: www.makeuk.org
LinkedIn: www.linkedin.com/company/makeuk/mycompany/
Twitter: www.twitter.com/MakeUKCampaigns
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Parth Busnes

Cwmni dielw yw Menter Môn sy’n darparu atebion i’r heriau sy’n wynebu’r Gymru wledig.
Rydym yn gweithio gyda busnesau, cymunedau ac unigolion i gyflawni prosiectau ystyrlon sy’n
harneisio eu cryfderau ac yn cyfrannu at ddyfodol cynaliadwy.
Mae Menter Môn yn ymfalchïo yn ein hamgylchedd lleol ac rydym yn gweithio’n galed i
ddiogelu’r hyn sy’n ein gwneud yn unigryw: ein profiad helaeth o ddiogelu cynefinoedd
naturiol a rhywogaethau brodorol. Rydym yn falch o gynnig cymorth i ffermwyr, pysgotwyr
a chynhyrchwyr bwyd i ychwanegu gwerth at eu cynnyrch, ac i ddatblygu cadwyni cyflenwi
bwyd lleol a rhanbarthol. Anogir arloesi hefyd drwy fabwysiadu dulliau cynhyrchu newydd,
gan sicrhau y gallant gystadlu mewn byd sy’n newid yn gyflym.
Rydym am greu cymunedau ffyniannus lle mae’r Gymraeg yn ffynnu, lle mae tai ar gael i
bobl leol, a lle mae pobl ifanc leol yn cael eu cyflogi mewn swyddi o ansawdd uchel. Mae
ein cynlluniau ynni adnewyddadwy yn ategu’r gwaith amgylcheddol rydym yn ei wneud i
ddiogelu’r blaned a mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, creu ynni glân ochr yn ochr â rhoi
hwb i’r economi, darparu cyfleoedd i bobl ifanc a bod o fudd i gymunedau.
Mae Menter Môn yn cefnogi entrepreneuriaeth ac yn rhoi cyngor i unigolion sy’n dymuno
mynd i fyd busnes; rydym yn weithgar mewn meysydd twf yn yr economi megis technoleg
ddigidol, ynni adnewyddadwy, a bwyd ac amaethyddiaeth; ac rydym yn gallu ymgysylltu â
rhwydweithiau rhanbarthol.
Er bod ein gwaith yn amrywiol, ein nod yw sicrhau ein bod bob amser yn cadw’n driw i’n
gweledigaeth o sicrhau budd lleol: mae hyn wrth wraidd ein holl brosiectau, ac mae dathlu’r
hyn sy’n gwneud i’n cymunedau sefyll allan yn llinyn euraid sy’n rhedeg drwy ein holl waith.
Boed yn gynlluniau ynni adnewyddadwy, hyrwyddo cynnyrch bwyd lleol, gwella gwasanaethau
band eang mewn ardaloedd gwledig neu hyrwyddo’r Gymraeg, mae popeth a wnawn yn
deillio o’r ymgais i sicrhau ffyniant y cymunedau yr ydym yn byw ac yn gweithio ynddynt.
Am ragor o wybodaeth, ewch i www.mentermon.com
Wedi’i leoli ar gyrion Caerdydd, mae Harlequin Printing & Packaging Limited yn wneuthurwr
pecynnu bwyd achrededig BRC AA, sydd ag enw da yn y sector bwyd a diodydd am ddarparu
print pecynnu bwyd o ansawdd uchel.
Mae Harlequin yn gweithio gydag ystod eang o gwsmeriaid gan gynnwys enwau poblogaidd,
yn ogystal â llawer o fusnesau newydd a chwmnïau bach a chanolig eu maint sy’n ceisio
cynyddu eu cyllid ymhellach drwy ailgynllunio deunyddiau pecynnu.
Mae Harlequin yn cynnig gwasanaethau mewnol sy’n cynnwys dylunio a phrototeipio/samplu,
argraffu, cynhyrchu a dosbarthu gan ddefnyddio tîm â gwasanaeth amser, a gall ddarparu help
ac arweiniad ar y deunyddiau priodol ar gyfer eich prosiect penodol, a’ch tywys trwy’r broses
yn ei chyfanrwydd. Mae ein holl ddeunydd pecynnu yn seiliedig ar bapur, ac mae’n cynnwys
pob math o gardbord carton yn ogystal â deunydd rhychiog mân.
Mae Harlequin yn falch o fod yn arddangos yn nigwyddiad Blas Cymru/Taste Wales eleni.
Rydym wedi ein lleoli yn y Parth Busnes, felly mae croeso i chi alw heibio i ddweud helo.
www.harlequinprintgroup.co.uk
Facebook: https://www.facebook.com/HarlequinPrintingPackaging/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/harlequin-printing-&-packaging/
Twitter: https://twitter.com/harlequinpp/
Instagram: https://www.instagram.com/harlequinpp/
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Y Sefydliad Gwyddor Bwyd a Thechnoleg (IFST) yw’r prif gorff proffesiynol ar gyfer y rhai sy’n
ymwneud â phob agwedd ar wyddoniaeth bwyd a thechnoleg.
Fel corff proffesiynol annibynnol, mae IFST yn darparu gwybodaeth ddiduedd, wedi’i seilio
ar wyddoniaeth. Yn ogystal â chyhoeddi papurau, canllawiau, cyfnodolion ac adroddiadau a
adolygir gan gymheiriaid, rydym yn cynnal digwyddiadau, darlithoedd a chynadleddau trwy
gydol y flwyddyn ar gyfer aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau.
Ein nod yw gwasanaethu anghenion ein haelodau sydd wedi’u lleoli mewn sefydliadau
busnes, ymchwil, addysg a llywodraethol ac ar draws y sector bwyd o gynhyrchu cynradd
i weithgynhyrchu, manwerthu a gwasanaeth bwyd. Mae’r aelodau’n unigolion sy’n elwa o
adnoddau gwybodaeth, ein rhwydwaith proffesiynol a chymdeithasol, a chyfleoedd gyrfa a
datblygiad proffesiynol.
Cynhyrchir adnoddau gwybodaeth i ddarparu dehongliad o’r materion gwyddonol a
thechnegol cyfredol a’r rhai sydd ar y gorwel ac maent yn amrywio o ddatganiadau
gwybodaeth, i’n canllawiau technegol, sy’n datblygu gwybodaeth ac sy’n gymorth i aelodau
i symud ymlaen yn eu gyrfa broffesiynol yn y sector bwyd cyflym. Yn ogystal, rydym ni’n
datblygu swyddi polisi rhagweithiol mewn meysydd blaenoriaeth ar gyfer IFST a’n haelodau.
Mae ein rhwydwaith proffesiynol a chymdeithasol yn cwrdd ar-lein trwy ein platfform
cymunedol ac yn bersonol lle bo hynny’n bosibl. Mae cyfleoedd i fod yn aelod gweithgar yn
bodoli trwy wirfoddoli i feirniadu cystadleuaeth, mentora, neu fod yn rhan o bwyllgor neu
weithgor. Mae’r aelodau’n cwrdd yn gymdeithasol trwy ein rhwydwaith canghennau.
Ein nod hefyd yw bod yn ffynhonnell o broffesiynoldeb yn ein maes sy’n adlewyrchu natur
ddeinamig ac arloesol gwyddoniaeth a thechnoleg bwyd. Rydym yn darparu ardystiad
annibynnol o wybodaeth a sgiliau. Mae ein cofrestrau proffesiynol a’n cynlluniau achredu yn
cael eu cydnabod a’u gwerthfawrogi’n eang ledled y sector fel y meincnod ar gyfer sgiliau ac
arbenigedd i weithwyr bwyd proffesiynol.
Mae IFST yn canolbwyntio ei flaenoriaethau polisi ar faterion cynaliadwyedd, addysg,
diogelwch bwyd a rheoleiddio ac mae’n sefydliad sy’n tyfu ac sy’n gweithio i weithwyr
proffesiynol technegol bwyd i ddatblygu eu gwybodaeth, eu cymuned a’u dilyniant gyrfa.
Ymunwch â ni heddiw!
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Parth Sgiliau

Wedi’i leoli ym Mhrif Neuadd y digwyddiad, mae’r parth hwn yn rhoi cyfle i ddarganfod yr amrywiaeth
o opsiynau sydd gan Gymru i’w cynnig i fusnesau bwyd a diod, boed yn brentisiaethau, cyrsiau byr neu
brifysgolion a gydnabyddir yn rhyngwladol yn rhannu eu datblygiadau a’u canfyddiadau diweddaraf ar
yr ymchwil bwyd y mae Cymru yn ei harwain.
Noddir gan

	Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn eistedd wrth galon y gymuned fusnes yng Ngogledd
Cymru. Mae’r Tîm Menter ym Mhrifysgol Glyndŵr yn gweithio’n frwd gyda busnesau a
sefydliadau o bob maint a sector o fentrau cychwynnol bach i gorfforaethau byd-eang ac
mae
ganddynt hanes arbennig o cefnogaeth busnes a chyfleoedd arbennig ar gyfer dysgu
INSPIRING
YSBRYDOLI
menter
enterprise a datblygu.
	Mae gan Brifysgol Glyndŵr enw da hirsefydlog ac uchel ei barch am ddarparu prosiectau
arloesi cydweithredol o ansawdd ar draws ystod eang o feysydd pwnc gan gynnwys Datblygu
TG, Cemeg, Gwyddor Deunyddiau, Peirianneg, Marchnata, Diwydiannau Creadigol a llu o
ddisgyblaethau eraill. Gall partneriaeth â Phrifysgol Glyndŵr ddod â buddion gwirioneddol i’ch
busnes, trwy rannu gwybodaeth ac arbenigedd, rydym yn deall fod gan bob busnes wahanol
anghenion a bod gennym dîm datblygu busnes pwrpasol a fydd yn teilwra’r gefnogaeth gywir
i chi a’ch busnes.
	Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi ymgysylltu â’r Tîm Menter yn Wrecsam Glyndŵr; o gyrsiau
byr hyblyg ar-lein i raglenni Prentisiaeth Gradd, cyfleoedd i archwilio arloesedd trwy ein
Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth i gynlluniau hyfforddi pwrpasol ar gyfer eich busnes,
mae mor syml ag agor sgwrs gyda’n tîm profiadol sydd yma i’ch helpu i dyfu a datblygu eich
busnes.
	Mae Prifysgol Glyndŵr yn hynod angerddol am bwysigrwydd addysg ac arloesedd a sut mae
pob un o’r rhain yn chwarae rhan allweddol yn nhwf a goroesiad busnesau a’u rhanddeiliaid.
Mae’r Brifysgol yn credu’n gryf po fwyaf o wybodaeth rydych chi’n ei hennill, y mwyaf o
gyfleoedd a fydd yn agor i ganiatáu i unigolion gyflawni gwell posibiliadau gyrfa a thwf
personol ac i fusnesau dyfu a ffynnu. Gan weithio gyda’n gilydd, gallwn helpu i gyflawni
eich nodau busnes a strategaethau.
	I archwilio cyfleoedd dysgu, cefnogaeth busnes a chydweithio â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam,
cysylltwch â’r tîm Menter trwy enterprise@glyndwr.ac.uk.
Wefan: https://www.glyndwr.ac.uk/cy/busnes
Twitter: @MenterGlyndwr https://twitter.com/MenterGlyndwr
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/menter-arloesi-pgw
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Mae Busnes@, cangen fasnachol Grŵp Llandrillo Menai, yn cefnogi busnesau drwy ddarparu
siop un stop ar gyfer eich holl anghenion hyfforddi a datblygu.
Drwy ein hymwneud â’r Gyfarwyddiaeth Bwyd-Amaeth, rydym yn darparu cymorth arbenigol
i’r sector bwyd a diod drwy’r ganolfan Technoleg Bwyd a Choleg Glynllifon. Mae canolfan
Economi Wledig Glynllifon yn cael ei datblygu fel rhan o Fargen Dwf Gogledd Cymru a bydd
yn rhoi mynediad i fusnesau bwyd a diod o Gymru at unedau deor gradd bwyd a gofod tyfu
ymlaen i gyflymu eu twf.
Mae gan Hyfforddiant Cambrian Cyf bedigri hir wrth gyflwyno rhaglenni hyfforddi sy’n helpu
busnesau ac unigolion i dyfu a ffynnu. Sefydlwyd y cwmni yn y Trallwng, Powys, yn 1995 fel
is-gwmni Twristiaeth Canolbarth Cymru i ddarparu sgiliau galwedigaethol a oedd yn cefnogi
datblygiad sector twristiaeth y rhanbarth.
Enwyd y cwmni ar ôl Mynyddoedd y Cambria sy’n codi yng nghanolbarth Cymru, a’r
cymunedau, y bobl a’r busnesau yn y rhanbarth oedd wrth wraidd yr hyn yr oedd Hyfforddiant
Cambrian yn ei wneud.
Gyda dirywiad mewn amaethyddiaeth a diboblogi gwledig, roedd hyfforddiant galwedigaethol
ac ailsgilio yn flaenoriaethau i helpu i gryfhau’r cyfleoedd economaidd yn y Gymru wledig, ac
enillodd y cwmni enw da ledled y DU am ddarparu rhaglenni hyfforddi a datblygu o ansawdd
uchel a oedd yn ei dro yn cefnogi’r sector twristiaeth sy’n tyfu.
Yn 2002, ar ôl prynu allan y rheolwyr, daeth Hyfforddiant Cambrian yn gwmni annibynnol dan
arweiniad tîm profiadol a oedd wedi ymrwymo i gynnal ei ganolfan yng nghanolbarth Cymru
wrth ehangu’n ddaearyddol. Ehangodd y sefydliad hefyd ei raglenni dysgu seiliedig ar waith a
sgiliau a phrentisiaethau i gynnwys lletygarwch, bwyd a diod, gweithgynhyrchu, manwerthu,
gweinyddu busnes, gwasanaethau ariannol, gofal plant, iechyd a gofal cymdeithasol, a mwy.
Gyda phencadlys pwrpasol yn y Trallwng a swyddfeydd yng Nghaergybi, Bae Colwyn a Llanelli,
mae Hyfforddiant Cambrian bellach yn gweithio ledled Cymru. Ein cenhadaeth yw ymgysylltu
â phobl ifanc, dysgwyr a chyflogwyr ledled y wlad i’w cynnwys mewn rhaglenni prentisiaeth
hyfforddiant o safon. Bydd hyn yn ysbrydoli busnesau, eu gweithlu, y genhedlaeth nesaf a’r
gymuned ehangach i lwyddo a chyrraedd eu nodau gyrfa, busnes a bywyd.
www.cambriantraining.com
info@cambriantraining.com / marketing@cambriantraining.com
01938 555893
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Mae grŵp ymchwil Maeth, Blas a Gwybyddiaeth Abertawe (SNAC) wedi’i leoli yn yr Adran
Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym yn cynnal prosiectau ymchwil a gwerthuso sy’n
canolbwyntio ar dderbynioldeb defnyddwyr cynhyrchion bwyd ar wahanol gamau datblygu,
gan gynnwys:
• Ymchwilio i ganfyddiadau cyffredinol o gynhwysion neu fformatau cynnyrch penodol.
•G
 werthuso gyrwyr derbynioldeb defnyddwyr ac os yw defnyddwyr yn gwneud masnach
rhwng eiddo cynnyrch.
•D
 eall sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â chynhyrchion. Er enghraifft: pennu maint
dognau, os yw’n llenwi, a dewis cynnyrch dros amser.: portion sizing, if it is filling, and
product preference over time.
• Y styried sut mae gwahanol grwpiau o bobl yn derbyn cynnyrch bwyd. Gallai hyn gynnwys
cynrychiolaeth amrywiol o bob rhan o gymdeithas yn ogystal â phobl â nodweddion
seicolegol gwahanol (fel bod yn ffysi â bwyd).
Rydym yn arbennig o awyddus i weithio mewn partneriaeth â sefydliadau sydd â diddordeb
mewn cyfrannu at system fwyd gynaliadwy iach, a gallwn bartneru mewn gwahanol ffyrdd i
gefnogi prosiectau cydweithredol gan gynnwys ymgynghoriaeth, defnyddio mentrau ariannu’r
llywodraeth megis partneriaethau SMART, KTPs, Innovate UK, ac ati.
Yn BlasCymru/TasteWales 2021, byddwn yn:
•R
 hannu canfyddiadau o brosiect diweddar gyda Chlwstwr NutriWales a oedd yn
canolbwyntio ar ganfyddiadau defnyddwyr a derbynioldeb cynhyrchion algâu.
(Ariennir gan ESRC).
•C
 yhoeddi prosiect ymchwil sy’n wynebu’r gymuned a fydd yn cefnogi ymgysylltu â grwpiau
sy’n cael eu tangynrychioli mewn bwyta cynaliadwy a sicrhau bod y system fwyd yn
gwasanaethu pawb.
Trafod sut y gall tîm SNAC gefnogi sefydliadau i ddatblygu a manteisio ar system fwyd
Datblygu, Ymchwil ac Arloesi yn seiliedig ar ymchwil o ansawdd uchel, sy’n defnyddio
methodolegau wedi’u dilysu, theori gyfoes a dadansoddiadau cadarn.–quality research that
draws on validated methodologies, contemporary theory and robust analyses.
Gallwch gysylltu â ni drwy Dr Laura Wilkinson (L.L.Wilkinson@swansea.ac.uk) a dilynwch ein
diweddariadau ymchwil a gwerthuso ar Twitter @SnacGroup.
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Wedi ei sefydlu ym 1865, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn darparu addysg
broffesiynol sy’n canolbwyntio ar ymarfer i fyfyrwyr o bob cwr o’r byd. Mae gan y Brifysgol
bum ysgol mewndau gampws yng Nghaerdydd. Y pum ysgol yw; Celf a Dylunio, Addysg a
Pholisi, Rheolaeth, Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd, a Thechnolegau.
Mae’r Brifysgol yn gweithio mewn partneriaeth â myfyrwyr, busnesau, llywodraethau a
chyrff diwydiant i greu buddion diriaethol i’r unigolyn, yr economi a’r gymdeithas.
Mae Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE yn yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd ac yn
ond un enghraifft o sut mae partneriaethau’r Brifysgol yn gweithio ar draws addysg, ymchwil,
arloesi a throsglwyddo gwybodaeth mewn diwydiant, gan gyflogi technolegwyr bwyd a
diod profiadol, arbenigwyr busnes ac uwch ddarlithwyr ac athrawon. Gyda’i gilydd, mae’r
tîm hwn yn arbenigo ym mhob agwedd o brosesu bwyd a diod, gweithgynhyrchu, materion
gweithredol a thechnegol.
Mae Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE yn gallu tynnu ar arbenigedd ym Mhrifysgol
Metropolitan Caerdydd sy’n cynnwys arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn
gwyddor bwyd, maeth, dieteg, deddfwriaeth bwyd, iechyd yr amgylchedd, safonau masnach,
datblygu cynnyrch newydd a gwyddorau biofeddygol.
Gall mynychwyr Blas Cymru / Taste Wales sgwrsio â chynrychiolwyr o’r Brifysgol am ymchwil
bwyd a diod yn ogystal â darganfod am gyfleoedd addysg broffesiynol gan yr Ysgol Reolaeth.
Bydd y stondin yn canolbwyntio’n bennaf ar ganlyniadau ymchwil Canolfan Diwydiant Bwyd
ZERO2FIVE yn ogystal ag arddangos y ffyrdd arloesol rydyn ni wedi gweithio gyda’n cleientiaid
yn ystod 2020-2021.
Mae Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn darparu
cefnogaeth dechnegol, weithredol a masnachol i fusnesau bwyd i’w galluogi i gystadlu’n fwy
effeithiol.
Mae ZERO2FIVE yn cyflogi technolegwyr bwyd a diod profiadol, arbenigwyr busnes ac uwch
ddarlithwyr ac athrawon, ac ar y cyd mae’r tîm hwn yn arbenigo ym mhob agwedd o brosesu
bwyd a diod, gweithgynhyrchu, a materion gweithredol a thechnegol.
Mae ZERO2FIVE yn gallu tynnu ar arbenigedd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd sy’n
cynnwys arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn gwyddor bwyd, maeth, dieteg,
deddfwriaeth bwyd, iechyd yr amgylchedd, safonau masnach, datblygu cynnyrch newydd,
a gwyddorau biofeddygol.
Mae ein tîm o arbenigwyr yn y diwydiant bwyd a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gael i
gynorthwyo ein cleientiaid ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau bwyd gan gynnwys
technolegau pobi, llaeth a chig, rheoli hylendid, dylunio pecynnau, systemau rheoli technegol,
a datblygu cynnyrch newydd; tra gall y tîm busnes ddarparu cefnogaeth marchnata,
dadansoddi’r farchnad, datblygu cynnyrch newydd, a chymorth ymgysylltu ariannol a
masnach. Gallwn hefyd gynorthwyo cwmnïau i ddod o hyd i gyllid, maen tramgwydd mawr
yn natblygiad llawer o fusnesau.
Mae’r cyfleusterau o’r radd flaenaf yn ZERO2FIVE ar gael i’w defnyddio gan fusnesau ac
ysgolion, ac maent yn cynnwys ystafell synhwyraidd defnyddwyr, pedwar safle maint peilot,
cegin ddatblygu a chegin ymchwil i ddefnyddwyr.
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Ni yw arbenigwr y diwydiant ar sgiliau ar gyfer y diwydiant bwyd a diod yn ogystal â’i lais
ar bopeth o hyrwyddo gyrfaoedd o fewn y diwydiant i dalent newydd, cynnig cyngor o ran
prentisiaethau i fusnesau a chefnogi darparwyr gyda chaffael a datblygiad proffesiynol
parhaus (DPP).
07824 646296
a.crooks@nsafd.co.uk
www.nsafd.co.uk
Mae rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru a ddarperir gan Lantra yn cefnogi busnesau o fewn diwydiant
gweithgynhyrchu bwyd a diod Cymru i sicrhau bod gan weithwyr y sgiliau a’r hyfforddiant
cywir i gryfhau’r diwydiant yn ei gyfanrwydd.
Mae cyllid ar gael ar gyfer cwblhau hyfforddiant technegol a datblygu staff, a gall y prosiect
gefnogi hyfforddiant achrededig, heb ei achredu a hyfforddiant pwrpasol.
Mae swm y cyllid sydd ar gael ar gyfer cwblhau cyrsiau hyfforddi yn dibynnu ar faint y busnes:
• Microfusnesau (1 – 10 o weithwyr) - hyd at 80%
• Cyflogwyr bach a chanolig (11 – 249 o weithwyr) - hyd at 70%
• Sefydliadau mawr (> 250 o weithwyr) - hyd at 50%
Gan weithio ar draws pob sector o fewn diwydiant gweithgynhyrchu bwyd a diod Cymru,
bydd y rhaglen yn helpu i baratoi gweithwyr ledled Cymru i addasu i heriau economaidd ac
amgylcheddol yn y dyfodol a’u galluogi i fanteisio ar gyfleoedd i ddatblygu a thyfu busnesau.
Bydd angen i fusnesau cymwys sydd am gael gafael ar y cyllid sydd ar gael i gefnogi gyda’r gost
o gwblhau cyrsiau hyfforddi ymgysylltu â Lantra a chwblhau Offeryn Diagnostig Sgiliau a fydd
yn helpu busnesau i nodi a blaenoriaethu anghenion hyfforddi.
Mae Sgiliau Bwyd Cymru hefyd yn rheoli Hysbysfwrdd Swyddi: mae hwn yn wasanaeth wedi’i
ariannu’n llawn i helpu busnesau gyda recriwtio a hysbysebu swyddi gwag, gan gydweithio â’r
Adran Gwaith a Phensiynau a chanolfannau gwaith i helpu i gael pobl yn ôl i waith.
Mae elfen o’r rhaglen yn cwmpasu ‘Cymru. Cyrchfan Bwyd’, prosiect sy’n cefnogi busnesau
Cymru o’r sector lletygarwch i ddod o hyd i fwyd a diod o Gymru, eu gweini a’u gwerthu
drwy gaffis, bwytai, siopau, marchnadoedd ffermwyr, gwyliau bwyd, llety gwely a brecwast,
atyniadau i dwristiaid, ac ati.
Mae Lantra wedi derbyn cyllid drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen
Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer
Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru i gyflawni Rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru.
Lantra Cymru, Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt, LD2 3WY
01982 552646
www.foodskills.cymru
wales@lantra.co.uk
@foodskillscymru
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Oes angen cyngor arnoch chi ynghylch y syniadau arloesol sydd gennych
chi ar gyfer eich busnes?
Gan arddangos y datblygiadau arloesol diweddaraf yn y sector sy’n dangos datblygiad cynnyrch newydd a
chysyniadau newydd ym maes arloesi, mae hwn yn faes penodol ym Mhrif Neuadd y digwyddiad a fydd yn
cynnwys nifer o ddarparwyr a rhanddeiliaid sy’n arddangos datblygiadau blaenllaw ym maes technoleg bwyd
a dyfodol gweithgynhyrchu ac arloesi yn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru. Bydd y parth hwn yn rhoi
llwyfan ar gyfer y cynhyrchion bwyd a diod arloesol diweddaraf yng Nghymru ac yn cynnwys Arloesi Bwyd
Cymru, a fydd wrth law i gynnig cyngor a rhannu’r datblygiadau a’r allbynnau economaidd diweddaraf a
gyflawnwyd drwy eu rhaglen trosglwyddo gwybodaeth flaenllaw, Prosiect HELIX.
Noddir gan
 ae Arloesi Bwyd Cymru (ABC), gyda chefnogaeth
M
Llywodraeth Cymru, yn dwyn ynghyd dair canolfan
ragoriaeth bwyd sy’n ymroi i annog datblygiad y
sector bwyd a diod a darparu cymorth technegol
a gweithredol ar bob agwedd ar weithgynhyrchu
bwydydd. Mae ABC yn cynnwys tair canolfan, sef:
• Y Ganolfan Technoleg Bwyd, Gogledd Cymru.
• Canolfan Fwyd Cymru, Gorllewin Cymru.
• Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE, De Cymru.
P’un a ydych chi’n rhedeg cwmni bwyd yng Nghymru,
yn gweithio i weithgynhyrchydd bwydydd amlwladol
neu’n cymryd eich camau petrus cyntaf tuag at sefydlu
microfusnes bwyd, ABC yw’r adnodd hollbwysig i gael cymorth, cyngor a syniadau creadigol i’ch helpu i
ddechrau, ehangu a dod o hyd i atebion i broblemau technegol a gweithredol.
● Y Ganolfan Technoleg Bwyd, Gogledd Cymru - ftc@gllm.ac.uk / 01248 383345
● Canolfan Fwyd Cymru, Gorllewin Cymru - gen@foodcentrewales.org.uk / 01559 362230
● Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE, De Cymru - zero2five@cardiffmet.ac.uk / 02920 416306
https://foodinnovation.wales/?lang=cy
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Dealltwriaeth o’r radd flaenaf i fusnesau Cymru – Yn cyflwyno Rhaglen Edrych ar y Diwydiant
Bwyd a Diod gan Lywodraeth Cymru. Mae’r Rhaglen yn darparu mynediad at y mewnwelediad
diweddaraf ar fasnach Prydain a Chymru, y sector y tu allan i’r cartref, 50 marchnad allforio a
thueddiadau bwyd posib.
Os ydych chi’n fusnes bwyd a diod yng Nghymru, mae’r Rhaglen ar gael i chi, a gallwch ei
chyrraedd drwy’r Clwstwr Bwyd a Diod neu Ganolfannau Arloesi Bwyd Cymru.
Cofrestrwch ar gyfer yr ardal i aelodau er mwyn manteisio ar y cyfle hwn i gael golwg fanwl
ar bethau, a datblygu eich busnes.
Dewch i ymweld â ni yn Blas Cymru yn y Parth Arloesedd i ddysgu mwy am y ddealltwriaeth
flaengar sydd ar gael, a chael cipolwg ar yr ymchwil diweddaraf ar Werth Cymreictod.
EIT Food EIT Food yw prif fenter arloesedd bwyd Ewrop, sy’n gweithio i wneud y system fwyd
yn fwy cynaliadwy, iach a dibynadwy.
Wedi’i sefydlu gan y Sefydliad Arloesi a Thechnoleg Ewrop (EIT) mae EIT Food yn adeiladu
cymuned gynhwysol ac arloesol o bartneriaid amrywiol yn y sector bwyd, i ysgogi arloesedd ac
entrepreneuriaeth ledled Ewrop.
Mae ein dull yn cynnwys pedwar maes allweddol:
• Creu a datblygu busnesau bwyd-amaeth newydd i ddarparu arloesiadau a busnesau bwyd
newydd.
• Datblygu unigolion dawnus ac arweinwyr y dyfodol i drawsnewid y system fwyd.
• Lansio cynhyrchion a chynhwysion newydd, arloesol i ddarparu bwyd iachach a mwy
cynaliadwy.
• Ymgysylltu â’r cyhoedd fel y gallant ddod yn ysgogwyr newid yn y system fwyd.
Mae Canolfan Gyd-leoli Gogledd-orllewin EIT Food yn cwmpasu’r DU, Iwerddon a Gwlad yr
Iâ. Mae ein partneriaid yn cynnwys cynhyrchwyr bwyd mawr fel PepsiCo, Kerry Group a’r
ABP Group; prifysgolion a chanolfannau ymchwil fel Prifysgol y Frenhines Belfast, Prifysgol
Caergrawnt, y cwmni bwyd a biotechnoleg Matis, ac Arloesedd Bwyd Cymru; a busnesau
bwyd-amaeth newydd fel Mimica Lab a Better Origin.
Rydym yn falch iawn o fod yn arddangos yn BlasCymru/TasteWales 2021 er mwyn darganfod
y sector bwyd a diod ardderchog yng Nghymru a chwrdd â chynhyrchwyr sy’n arloesi yn y
diwydiant.
Bydd ein harddangosfa’n cyflwyno’r canlynol:
• Ein portffolio o brosiectau arloesi dan arweiniad partneriaid EIT Food North-West sy’n
sbarduno effaith mewn meysydd fel cynhyrchu bwyd cynaliadwy a maeth wedi’i dargedu.
• Ein gweithgareddau cymorth busnes sy’n cynnig cyfleoedd ar gyfer busnesau bach a
chanolig eu maint yn gynnar yn eu bodolaeth yn ogystal â phartneriaid mwy yn y diwydiant.
• Ein cyfleoedd eraill i ddysgu mwy am EIT Food a chymryd rhan yn y gwaith o gefnogi ein
cenhadaeth i ddiogelu’r system fwyd ar gyfer y dyfodol.
Edrychwn ymlaen at eich gweld yn BlasCymru/TasteWales 2021!
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein newyddion a’n straeon, dilynwch ni ar @EITFood_
NWest ar Twitter.
info@eitfood.eu
@EITFood_NWest
https://www.eitfood.eu/
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Mae Menter a Busnes yn gwmni annibynnol, dielw sy’n cefnogi unigolion, busnesau
a sefydliadau yng Nghymru i ddechrau a datblygu eu busnes. Mae hefyd yn darparu
gwasanaethau ymgynghori ar faterion datblygu economaidd yng Nghymru a thu hwnt. Mae’r
cwmni ymroddedig yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau o’r safon uchaf, gan gynnwys
tîm bwyd a diod arbenigol.
Mae ArloesiAber yn cynnig cyfleusterau ac arbenigedd o’r radd flaenaf yn y sectorau
biotechnoleg, technoleg amaeth a bwyd a diod. Wedi’i leoli yng nghanol tirwedd odidog
rhwng Mynyddoedd Cambria a Môr Iwerddon, mae ein Campws Arloesi a Menter newydd yn
darparu amgylchedd delfrydol i gydweithio diwydiannol ac academaidd ffynnu.
Mae ArloesiAber yn creu amgylchedd lle mae gwaith i ddatblygu cynhyrchion a thyfu busnes
yn cael rhwydd hynt, ac mae hyn yn bosibl oherwydd cymuned gref o arbenigwyr blaenllaw
a busnesau rhagorol sy’n rhannu diben cyffredin mewn lleoliad cyffredin ar safle Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, sy’n enwog am amaethyddiaeth a gwyddor bridio planhigion.
Gan adeiladu ar hanes balch a bri Prifysgol Aberystwyth mewn ymchwil amaethyddiaeth a
biowyddoniaeth, yn ogystal â’i chysylltiadau agos â phartneriaid allweddol yn y diwydiant,
mae ArloesiAber yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau arbennig i gefnogi ymchwil a datblygu
arloesol. Mae’r cyfleusterau’n cynnwys Canolfan Bioburo, Canolfan Bwyd y Dyfodol, Canolfan
Dadansoddi Uwch a Biofanc Hadau, gyda chefnogaeth Hwb Arloesi ar gyfer hyfforddiant,
cydweithio a chynadleddau.
O blith y parthau technegol hyn sydd wedi’u cynllunio’n bwrpasol ar gyfer ymchwil a datblygu
ar y cyd, mae Canolfan Bwyd y Dyfodol yn darparu cyfleusterau ac arbenigedd ar gyfer profi,
dilysu a gwella deunyddiau presennol a newydd fel bwydydd, gan gynnwys cynnwys maethol,
gwaith dadansoddi cyfansoddiadol uwch, oes silff a dewisiadau defnyddwyr. Mae ystafelloedd
profi synhwyraidd a chegin bwrpasol yn caniatáu ymatebion amser real i briodweddau
synhwyraidd bwydydd newydd.
Cefnogir Canolfan Bwyd y Dyfodol gan y Ganolfan Dadansoddi Uwch ar y llawr cyntaf,
sy’n cynnig cyfleusterau pwrpasol ar gyfer cefnogi anghenion dadansoddol a phrofion
cyfansoddiadol uwch mewn bioarchwilio, biobrosesu a chynorthwyo prosesau eplesu.
Mae prosiectau ymchwil a datblygu yn ArloesiAber yn mynd i’r afael â rhai o heriau mwyaf
tyngedfennol ein hoes, gan gynnwys lliniaru newid yn yr hinsawdd, diogelwch bwyd ac ynni
gwyrdd. Bydd arloesi llwyddiannus yn y meysydd hyn yn chwarae rhan hollbwysig o ran
meithrin bioeconomi cynaliadwy sy’n seiliedig ar wybodaeth
innovate@aber.ac.uk
01970 621809
@aberinnovation
https://aberinnovation.com/cy/
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Arddangoswyr

Parth Clystyrau

Mae Llywodraeth Cymru, gan weithio’n strategol gyda’r sectorau bwyd a diod, wedi creu nifer o Grwpiau
Clwstwr - Clwstwr Prif Weithredwyr, Clwstwr Diodydd, Clwstwr Allforio, Clwstwr Bwyd Da, Clwstwr Mêl,
Clwstwr Garddwriaeth, Clwstwr Maeth Cymru, Clwstwr Bwyd Môr a’r Clwstwr Cynaliadwyedd.
	Cafodd y clystyrau hyn eu datblygu i sicrhau’r twf
economaidd mwyaf posibl yng Nghymru ac i ymateb
i sectorau sydd angen cymorth uniongyrchol gan
Lywodraeth Cymru. Maent yn dod â phobl o’r un anian
at ei gilydd, gyda’r amcan allweddol o helpu busnesau
i gyflymu’r twf mewn gwerthiant, elw a chyflogaeth.
Mae’r clystyrau’n uchelgeisiol a byddant yn sicrhau newid sylweddol yn hytrach na thwf graddol. Bydd
Clystyrau’n rhoi cymorth a dealltwriaeth i chi ac yn eich galluogi i ddatblygu cyfleoedd i weithio gyda
chyflenwyr eraill, gan gynnig atebion i’ch gilydd i oresgyn y rhwystrau sy’n atal twf ac i fanteisio ar gyfleoedd
masnachol, yn ogystal â helpu i ddatblygu eich capasiti a’ch gallu.

Clwstwr Prif Weithredwyr
Mae’r Clwstwr Prif Weithredwyr wedi cael ei lansio fel rhan o raglen datblygu clystyrau Llywodraeth Cymru.
Yn ôl yr Athro Michael E. Porter o Ysgol Fusnes Harvard: “Mae clwstwr o gwmnïau a sefydliadau annibynnol
sydd wedi’u cysylltu’n ffurfiol yn ffurf gadarn ar sefydliad sy’n cynnig manteision o ran effeithlonrwydd,
effeithiolrwydd a hyblygrwydd.” Mae’n debyg mai Silicon Valley yn California yw’r enghraifft fwyaf
llwyddiannus o glwstwr mewn diwydiant.
	Prif amcanion y clwstwr yw helpu busnesau i gyflymu eu
twf o ran gwerthiannau, elw a niferoedd staff.
	Bydd y clwstwr hwn yn apelio at gwmnïau sydd â
thargedau twf uchelgeisiol. Gallai’r twf hwn gael
ei sbarduno gan gyfuniad o ffactorau gan gynnwys
arloesedd, sianeli gwerthu newydd a datblygu cynnyrch
newydd. Gall ein gwaith gefnogi bob un o’r rhain.
Bydd cwmnïau’n elwa ar gydweithio â chwmnïau eraill ac ar y cymorth a ddarperir gan Arloesi Bwyd Cymru
a Llywodraeth Cymru. Bydd sawl ffurf ar gydweithio, er enghraifft:
• Rhannu adnoddau (ee cyfarpar)
• Mentrau gwerthu ar y cyd (ee cydweithio i ymuno â marchnad allforio newydd)
• Mynediad at wybodaeth am y farchnad (ee ymchwil i’r farchnad)
• Mynediad at wybodaeth y clwstwr (ee arbenigedd Arloesi Bwyd Cymru)
• Rhannu profiadau a’r gwersi a ddysgwyd.
Arloesi Bwyd Cymru sy’n arwain y clwstwr hwn ac mae’n darparu adnodd unigryw ar gyfer y diwydiant bwyd
a diod yng Nghymru.
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Clwstwr Diodydd
Mae’r diwydiant diodydd yn cyfrannu’n sylweddol at economi Cymru. Mae ganddo drosiant o fwy na
£800m, gwerth gwerthiannau manwerthu o fwy na £950m, ac mae’n cyflogi 1,200 o bobl.
	Mae’r diwydiant diodydd yng Nghymru yn un eang a
chymhleth, yn cynnwys is-sectorau amrywiol fel cwrw,
seidr, gwin, gwirodydd, dŵr potel, diodydd meddal,
sudd ffrwythau, diodydd poeth, diodydd llaeth a
diodydd heb gynnwys cynnyrch llaeth.
	Mae maint y cwmnïau’n amrywio o rai micro i rai
rhyngwladol mawr.
Mae busnesau o’r holl is-sectorau diodydd yn dod ynghyd o dan ymbarél y Clwstwr Diodydd i ffurfio Grwpiau
Diddordeb Arbennig ac i gydweithio ar draws prosiectau strategol.
Mae gan bob Grŵp Diddordeb Arbennig hunaniaeth a strategaeth farchnata wedi’u teilwra i sefyllfa ac
anghenion pob sector. Dyma’r pedwar Grŵp Diddordeb Arbennig:
• Cwrw a Seidr
• Gwin
• Gwirodydd
• Diodydd Dialcohol
Er bod y Grwpiau Diddordeb Arbennig yn nodi camau gweithredu i fynd i’r afael â blaenoriaethau strategol
eu sectorau penodol, mae rhai camau gweithredu trawsbynciol y bydd y Clwstwr Diodydd yn eu cymryd, fel:
• Galluogi a chynyddu arloesedd i gynhyrchu diodydd unigryw a diodydd o ansawdd uchel
• Cefnogi uwchraddiad busnesau diodydd uchel eu potensial
• Adeiladu brandiau Cymreig gartref a thramor
• Cynyddu sgiliau a gwybodaeth ar draws y diwydiant er mwyn cynyddu arloesedd ac ansawdd.
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Clwstwr Allforio
Gall allforio drawsnewid eich busnes. Ymysg y manteision posib mae cynnydd yn y gwerthiannau a’r elw;
yn ogystal ag annog creadigrwydd ac arloesedd; a chynyddu’r arbedion effeithlonrwydd.
	Yn 2020 fe wnaeth Cymru allforio gwerth £550m o
fwyd a diod, cynnydd o 26% ers 2016 gyda’r UE, ac yna
Asia a Oceania, a’r Dwyrain Canol a Gogledd Affrica
(MENA) y 3 phrif farchnad allforio. Mae’r twf cadarn
yn adlewyrchu ansawdd uchel y bwyd a’r diod a gynigir
gan gynhyrchwyr Cymru.
	Sefydlodd Llywodraeth Cymru’r Clwstwr Allforio i ddod
â chwmnïau o’r un anian at ei gilydd i helpu i oresgyn
rhai o’r rhwystrau i allforio.
Mae’r Clwstwr Allforio yn darparu fforwm unigryw i gwmnïau bwyd a diod ddysgu, rhannu profiadau a
chydweithio i adeiladu allforion cynaliadwy a phroffidiol. Mae ein haelodaeth bellach yn cynnwys bron i 50
o gwmnïau bwyd a diod, yn amrywio o allforwyr mawr sefydledig i fusnesau bach sy’n dechrau ar eu taith
allforio.
Os oes gennych uchelgais glir i dyfu eich gallu i allforio, gall y Clwstwr Allforio eich helpu ar eich taith i droi
eich uchelgeisiau’n realiti.
Boed yn allforwyr newydd neu brofiadol, bydd yr aelodau’n elwa ar y canlynol:
• Desg gymorth dechnegol bwrpasol i’r Clwstwr Allforio
• Rhaglen o ddigwyddiadau o ansawdd uchel gydag arbenigwyr y diwydiant
• Adnoddau i helpu aelodau i wynebu heriau allforio
• Mynediad at rwydwaith o gymorth arbenigol i’ch tywys drwy’r broses allforio
• Cydweithrediad ag aelodau eraill o’r Clwb ar gyfleoedd sydd o fudd i’r ddwy ochr
• Mynediad at amrywiaeth ehangach o raglenni cymorth allforio.
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Clwstwr Bwyd Da
Mae’r Clwstwr Bwyd Da yn llwyfan ar gyfer camau gweithredu ar y cyd i nodi a datrys problemau cyffredin.
Mae’n casglu ynghyd amrywiaeth o gynhyrchwyr bwyd a diod sydd â chynnyrch o ansawdd uchel ac
uchelgais i dyfu ochr yn ochr â phartneriaid masnachol, academaidd a’r llywodraeth.
	Mae’r clwstwr yn darparu gwybodaeth ymarferol
arbennig i helpu cwmnïau i oresgyn y rhwystrau i dyfu.
Mae’n helpu i ddatblygu gwybodaeth ac yn darparu
cyfleoedd i weithio gyda busnesau eraill i oresgyn y
rhwystrau i dyfu, ac i fanteisio ar gyfleoedd masnachol.
	Wedi’i hanelu at fusnesau bwyd a diod sy’n tyfu ac
sydd am ddatblygu eu capasiti, mae ein rhaglen yn
cynnwys:
• Clwstwr o gwmnïau bwyd a diod moethus gyda phrosiectau ar gyfleoedd datblygu allweddol
• Rheolwr Clwstwr i’ch helpu chi i ddatblygu atebion er mwyn goresgyn y rhwystrau i dyfu
• Defnyddio dull gweithredu i ddarparu fframwaith arloesedd gan gynnwys sefydliadau academaidd,
cwmnïau, y Llywodraeth ac amrywiaeth o randdeiliaid i wella’r sylfaen wybodaeth a’r ddealltwriaeth
o gyfleoedd busnes, gan gryfhau arloesedd i greu twf cynaliadwy
• Mentora arbenigol wedi’i deilwra.
Mae gweithgareddau’r clwstwr yn cynnwys:
• Cyfnewid gwybodaeth rhwng cymheiriaid
• Digwyddiadau a gweithdai
• Cydweithio ar weithgareddau masnachol
• Rhannu costau / adnoddau
• Busnesau’r sector preifat yn gyrru’r agenda ymchwil
• Deall ac ymuno â marchnadoedd newydd
• Mynediad at ymchwil sydd gyda’r gorau yn y byd
• Treialu gwasanaethau newydd ar sail yr anghenion busnes a nodwyd
Mae’r Clwstwr Bwyd Da yn darparu llwyfan i fusnesau bwyd a diod uchelgeisiol yng Nghymru nodi a datrys
problemau cyffredin gyda’i gilydd trwy rannu gwybodaeth, hyfforddi a thrwy fanteisio ar gyfleoedd masnachol
ar y cyd fel clwstwr.
Mae aelodau’r clwstwr yn gwmnïau sy’n canolbwyntio ar dwf. Mae prosiectau wedi’u cynllunio o amgylch
anghenion aelodau’r clwstwr i’w helpu i gyflawni eu hamcanion twf, mae’r rhain yn cynnwys ffrydiau gwaith
ar faterion twf busnes allweddol; gweithgareddau’r farchnad fewnol gyda phrynu ar y cyd; datblygu’r farchnad
fel Cyrchfan Gogledd Orllewin a De Orllewin; gweithdai; mentora a chyfranogiad grŵp mewn arddangosfeydd
masnach.
https://menterabusnes.cymru/cywain/en/about-us/fine-food-cluster/
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Clwstwr Mêl
Nod y Clwstwr Mêl yw galluogi busnesau i greu swyddi a thwf economaidd cynaliadwy drwy gefnogi’r
sector, a hynny drwy ddarparu cymorth penodol.
	Bydd y clwstwr yn llwyfan ar gyfer camau gweithredu
ar y cyd i nodi a datrys problemau cyffredin. Bydd yn
casglu ynghyd gwenynwyr sydd â’u bryd ar fusnes
ac sy’n dymuno tyfu ochr yn ochr â phartneriaid
masnachol, academaidd a’r llywodraeth. Pwrpas y
clwstwr hwn yw codi proffil a lefelau cynhyrchu mêl
Cymreig.
Mae’r clwstwr yn darparu cymorth i oresgyn rhwystrau i dyfu ac yn hwyluso cyfleoedd i weithio gyda busnesau
o natur debyg. Mae wedi’i anelu’n bennaf at gynhyrchwyr mêl ar raddfa lai sydd am ddatblygu eu capasiti.
Bydd rhaglen y clwstwr yn cynnwys:
• Busnesau gyda phrosiectau ar gyfleoedd datblygu allweddol
• Rheolwr Clwstwr i’ch helpu chi i ddatblygu atebion er mwyn goresgyn y rhwystrau i dyfu, gan gynnwys
sefydliadau academaidd, cynhyrchwyr, y Llywodraeth ac amrywiaeth o randdeiliaid.
• Mentora arbenigol wedi’i deilwra.
Mae gweithgareddau’r clwstwr yn cynnwys:
• Cyfnewid gwybodaeth rhwng cymheiriaid
• Digwyddiadau a gweithdai
• Cydweithio ar weithgareddau masnachol
• Rhannu cost / adnoddau
• Ychwanegu gwerth
• Codi ymwybyddiaeth o gynhyrchu mêl lleol a rhanbarthol
• Busnesau’r sector preifat yn gyrru’r agenda ymchwil
• Deall ac ymuno â marchnadoedd newydd
• Mynediad at ymchwil sydd gyda’r gorau yn y byd
• Treialu gwasanaethau newydd ar sail yr anghenion busnes a nodwyd
Mae’r Clwstwr Mêl yn ymroddedig i godi proffil a chynhyrchu mêl o Gymru. Mae Clwstwr Mêl Cymru yn dwyn
ynghyd ffermwyr gwenyn sydd â meddwl busnes, yn cynhyrchu mêl Cymreig 100% ac sydd ag uchelgais i dyfu
gyda chefnogaeth partneriaid masnachol, llywodraeth ac academaidd.
Mae Clwstwr Mêl Cymru yn cydnabod bod gan ffermwyr gwenyn Cymru ddealltwriaeth a gwybodaeth
soffistigedig o ymddygiad gwenyn, eu patrymau bwydo a sut y gall newidiadau yn yr hinsawdd effeithio ar y
gweithgaredd hwn ac mae’n darparu llwyfan i ddatblygu’r sgiliau hyn ymhellach a’u harddangos i gynulleidfa
ehangach.
https://menterabusnes.cymru/cywain/en/honey-cluster/
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Clwstwr Garddwriaeth
Cydlynir Clwstwr Garddwriaeth 2021 trwy Tyfu Cymru mewn cydweithrediad â Phrifysgol Glyndwr. Fe’i
hariennir gan y Gronfa Amaethyddol ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru a’i reoli a’i ddarparu
gan Lantra Wales.
Mae garddwriaeth yn sector twf allweddol i
Lywodraeth Cymru ac mae’n hanfodol ar gyfer
cyflawni nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
oherwydd y rôl y gall ei chwarae o ran cynaliadwyedd
amgylcheddol, iechyd y cyhoedd, ac adfywiad
economaidd cefn gwlad Cymru. Wedi’i ddiffinio gan
gynhyrchu ffrwythau a llysiau, planhigion addurnol,
cnydau newydd a choed ifanc, mae garddwriaeth yn tyfu’n gyson, ac mae ein Cynllun Gweithredu Strategol
yn canolbwyntio ar adeiladu’r sgiliau sy’n angenrheidiol er mwyn gwella capasiti a gallu’r diwydiant. Ei nod yw
cynyddu cyflawniadau profedig a fydd yn parhau i fod o fudd i fusnesau garddwriaeth Cymru.
Mae’n ymateb i anghenion uniongyrchol ac yn darparu arweinyddiaeth i arfogi busnesau â’r wybodaeth a’r
sgiliau ymarferol ar gyfer twf gwyrdd a chynhwysol a gefnogir gan ymchwil gymhwysol a’r defnydd priodol o
dechnoleg.
Dyma brif nodau’r clwstwr:
• Byrhau cadwyni cyflenwi drwy hyrwyddo cynnyrch lleol o Gymru
• Lleihau gwastraff, gyda phwyslais ar blastigau untro a chodi gwerth gwastraff (y broses o ailddefnyddio,
ailgylchu neu gompostio deunyddiau gwastraff a’u troi’n gynnyrch mwy defnyddiol)
• Hyrwyddo cydweithio drwy greu ‘clystyrau’ o gynhyrchwyr bwyd, tyfwyr a garddwyr lleol ledled Cymru.
Dyma nodau eraill y clwstwr:
• Codi proffil tyfwyr, garddwyr a chynhyrchwyr yng Nghymru
• Hybu cyfnewid gwybodaeth ym maes Garddwriaeth yng Nghymru
• Cyfeirio aelodau at ffynonellau ariannu posib
• Hyrwyddo cynnyrch garddwriaethol o Gymru.
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Clwstwr Maeth Cymru
Mae Clwstwr Maeth Cymru’n cysylltu cynhyrchwyr bwyd a diod, y byd academaidd a’r Llywodraeth i
ganolbwyntio ar ymchwil a datblygu, arloesi, dealltwriaeth a gwybodaeth, a thwf yn y farchnad lle daw
bwyd, iechyd, maeth a lles at ei gilydd.
	Mae’r clwstwr yn manteisio ar arbenigedd ym
mhrifysgolion Cymru, iechyd cyhoeddus a’r
canolfannau bwyd i ysgogi ymchwil cydweithredol a
dealltwriaeth, arloesi, datblygu cynnyrch, yn ogystal
â chael mynediad at farchnadoedd newydd.
Mae aelodaeth o’r clwstwr yn agored i holl
gynhyrchwyr bwyd a diod Cymru, y byd academaidd,
canolfannau bwyd, a sefydliadau sector cyhoeddus sydd â diddordeb penodol mewn cynnyrch bwyd a’r
berthynas rhwng bwyd, maeth ac Iechyd
Mae Maeth Cymru’n canolbwyntio ar y meysydd canlynol:
• Gwella manteisiol maethlon bwyd
• Prosiectau bwyd a thechnoleg amaethyddol
• Newid yn yr hinsawdd a defnyddio adnoddau’n effeithlon
• Biowyddoniaeth, gwyddor bywyd ac iechyd drwy faeth
• Creu gwerth a chynaliadwyedd
• Datblygu cynnyrch maethol gadarn
• Maeth ar gyfer heneiddio’n iach.
Bydd aelodau Maeth Cymru’n elwa ar y canlynol:
• Cyngor ac arbenigedd ar ddatblygu strategaethau Ymchwil a datblygu i gynorthwyo twf
• Mynediad at wybodaeth a dealltwriaeth dechnegol ac am y farchnad
• Mynediad at gyfleoedd i ariannu Ymchwil a Datblygu drwy ffynonellau yng Nghymru, y DU ac yn
rhyngwladol
• Cyfleoedd i ddatblygu masnach
• Mynediad at gymorth rheoleiddiol a thechnegol
• Mynediad at bartneriaid yn y diwydiant, y byd academaidd ac iechyd cyhoeddus ar gyfer prosiectau
cydweithredol (gan gynnwys cydweithredu rhyngwladol) i ysgogi arloesedd a datblygu cynnyrch newydd.
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Clwstwr Bwyd Môr
Mae’r Clwstwr Bwyd Môr, a sefydlwyd yn 2015, yn canolbwyntio ar weithredu ar y cyd i nodi a datrys
problemau cyffredin yn y diwydiant bwyd môr yng Nghymru.
	Mae’r clwstwr yn casglu ynghyd amrywiaeth o
bysgotwyr, gwerthwyr pysgod, casglwyr â llaw a
busnesau dyframaethu uchelgeisiol. Dros y cyfnod
hwn mae’r clwstwr wedi helpu busnesau i ddatblygu
ac i ffynnu, gan greu swyddi, cael mynediad at
farchnadoedd newydd a sicrhau busnes newydd.
Mae’r clwstwr yn darparu cymorth a gwybodaeth
ymarferol arbennig i helpu busnesau bwyd môr i greu swyddi ac i ddatblygu twf economaidd cynaliadwy.
Mae’n galluogi busnesau i ddatblygu gwybodaeth ac yn darparu cyfleoedd i gydweithio a goresgyn y
rhwystrau i dyfu, ac i archwilio cyfleoedd masnachol.
Mae’r clwstwr wedi’i anelu at fusnesau sy’n dymuno datblygu eu capasiti. Mae rhaglen y clwstwr yn cynnwys:
• Clwstwr o gwmnïau bwyd môr gyda phrosiectau a syniadau ar gyfer cyfleoedd datblygu allweddol
• Rheolwr Clwstwr i helpu i ddatblygu atebion er mwyn goresgyn y rhwystrau i dyfu
• Defnyddio dull gweithredu sy’n darparu fframwaith arloesedd gan gynnwys sefydliadau academaidd,
cwmnïau ac amrywiaeth o randdeiliaid i wella’r sylfaen wybodaeth a’r ddealltwriaeth o gyfleoedd busnes,
gan gryfhau arloesedd i greu twf cynaliadwy.
Mae gweithgareddau’r clwstwr yn cynnwys:
• Cyfnewid gwybodaeth rhwng cymheiriaid
• Digwyddiadau a gweithdai
• Hyfforddiant arbenigol
• Cymorth i ddatblygu’r busnes gan arbenigwyr y diwydiant a mentoriaid arbenigol
• Teithiau astudio
• Rhannu costau / adnoddau
• Sefydlu grwpiau diddordeb arbennig penodol
• Deall ac ymuno â marchnadoedd newydd
• Archwilio cyfleoedd masnach
• Ymchwil
• Ymuno â marchnadoedd newydd
Mae busnesau bwyd môr Cymru yn llwyddo i weithio gyda’i gilydd i wella eu cyfran o’r farchnad a diogelu eu
bywoliaeth a’u cymunedau gyda 60 o fusnesau bwyd môr ledled Cymru yn cymryd rhan. Mae Clwstwr Bwyd Môr
Cymru ar gael i bob busnes bwyd môr sy’n gweithredu yng Nghymru, gan ddarparu hyfforddiant a chefnogaeth
i’r sector cyfan - o bysgotwyr, gwerthwyr pysgod, i fasnachwyr, dyframaeth, proseswyr a chasglwyr dwylo.
Mae’n rhoi llwyfan ar gyfer gweithredu ar y cyd i ddatrys problemau cyffredin yn y diwydiant, yn helpu i oresgyn
rhwystrau i dwf, yn gwneud cysylltiad rhwng partneriaid masnachol, llywodraeth ac academaidd - gyda’r nod yn
y pen draw o ychwanegu gwerth at bysgod a physgod cregyn sy’n cael eu dal neu eu ffermio ar lannau Cymru.
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Clwstwr Cynaliadwyedd
Mae Cymru’n gartref i ddiwydiant bwyd-amaeth deinamig sy’n cynnwys ffermwyr, pysgotwyr, busnesau
bwyd a diod o dyddynnod, microfusnesau, busnesau artisan, amrywiaeth o fusnesau bach a chanolig, i
ystadau ffermio a chwmnïau bwyd ar raddfa fwy.
 ae’r busnesau hyn yn cynhyrchu pob math
M
o gynnyrch – o eitemau arbenigol ar gyfer
marchnadoedd penodol i eitemau ar raddfa fawr
ar gyfer rhwydweithiau dosbarthu sylweddol.
Mae Llywodraeth Cymru’n dymuno gwreiddio Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn arferion busnesau
bwyd-amaeth Cymru, gan dyfu’r diwydiant, creu swyddi
a chreu twf economaidd cynaliadwy ar yr un pryd.
Mae’r uchelgais hon yn cael ei chefnogi drwy ddatblygu’r Clwstwr Cynaliadwyedd, sy’n anelu at godi proffil
y diwydiant bwyd-amaeth drwy ddathlu ei nodweddion cynaliadwyedd.
Drwy sefydlu Gwerthoedd Brand Cynaliadwy, nod Llywodraeth Cymru yw cefnogi diwydiant bwyd a diod
Cymru yn ei uchelgais i gael un o’r cadwyni cyflenwi mwyaf cynaliadwy yn y byd. Yn ogystal â hynny, byddant
yn elwa ar gymdeithas iachach a mwy cyfartal, sy’n well yn amgylcheddol ac yn gryfach yn economaidd.
Bydd Clwstwr Cynaliadwyedd cynhyrchiol sydd wedi’i hwyluso’n dda yn helpu busnesau yn eu taith o welliant
parhaus i fabwysiadu’r gwerthoedd cydnerthedd, ansawdd, cyfrifoldeb a dilysrwydd.
Bydd y Clwstwr Cynaliadwyedd yn defnyddio’r dull gweithredu helics triphlyg sydd wedi’i fabwysiadu gan
Glystyrau Bwyd a Diod eraill Cymru. Mae’r model hwn yn cynnwys y Llywodraeth, y diwydiant a’r byd
academaidd yn gweithio law yn llaw i fynd i’r afael â phroblemau cyffredin y diwydiant, ac yn cydweithio i yrru
diwydiant bwyd a diod Cymru yn ei flaen.
Bydd rhaglen y Clwstwr Cynaliadwyedd yn cefnogi ac yn datblygu arferion busnes cynaliadwy ledled Cymru,
gan gynnwys:
• Codi ymwybyddiaeth o frand Cymru a hyrwyddo ei bresenoldeb ar y llwyfan fyd-eang
• Cynhyrchu màs critigol o aelodau sy’n cymryd rhan weithredol, gan gynnwys llysgenhadon busnes, i
ddangos yr arferion gorau
• Adeiladu capasiti’r diwydiant yn gynaliadwy er mwyn mabwysiadu’r gwerthoedd cydnerthedd, ansawdd,
cyfrifoldeb a dilysrwydd
• Gwella dealltwriaeth busnesau o fanteision ymgysylltu cynaliadwy, a’r dystiolaeth o’i blaid, gan gynnwys
mesur manteision ariannol llwyddiannau cynaliadwy
• Darparu mecanwaith ar gyfer rhannu’r arferion gorau a hynt eu taith gwelliant parhaus, a hwyluso hynny
• Ymgysylltu â’r holl Glystyrau Bwyd eraill yng Nghymru ac yn rhyngwladol, a darparu arweiniad iddynt.
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Y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy
Mae’r Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy yn helpu busnesau bwyd a diod uchelgeisiol o Gymru i gynyddu’n
gynaliadwy.
	Mae’r Clwstwr yn cefnogi busnesau i fynd i’r afael â’r
pedair her allweddol i gynyddu’n llwyddiannus:
• Y capasiti i gynyddu
• Mynediad at gyfalaf i gynyddu
• Mynediad at y cymwyseddau a’r dalent gywir i gynyddu
• Yr hyder i gynyddu ac osgoi’r trap gor-werthu
Gweledigaeth y clwstwr yw adeiladu cymuned o fusnesau bwyd a diod o Gymru sy’n uchelgeisiol ac yn cynyddu,
gan sbarduno twf economaidd y sector a’r cymunedau y mae’r busnesau hyn yn gweithredu ynddynt.
Bydd y Clwstwr yn cyflawni hyn trwy weithio gyda diwydiant, y byd academaidd, y llywodraeth a
rhanddeiliaid. Bydd y Clwstwr yn helpu busnesau i ymgorffori gwytnwch busnes, adferiad a chynyddu
sgiliau trwy gydweithredu, gan alluogi arweinwyr busnes i asesu risg a chyfleoedd yn gymwys, gwneud
penderfyniadau gwell a sicrhau cyfalaf, cynyddu gallu, gwella cymwyseddau a magu hyder i gynyddu.
Os hoffech siarad ag un o’n Rheolwyr Clwstwr Rhanbarthol am eich cynlluniau twf, cysylltwch â ni:
www.sustainablescaleupcluster.wales/?lang=cy

Mae rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru, a gyflenwir
gan Lantra, yn cefnogi busnesau yn niwydiant
prosesu a gweithgynhyrchu bwyd a diod.

The Food Skills Cymru programme, delivered
by Lantra, supports businesses in the food and
drink processing and manufacturing industry.

sgiliaubwyd.cymru
BlasCymru / TasteWales
foodskills.cymru
www.tastewales.com

Cronfa Amaethyddol Ewrop ar
gyfer Datblygu Gwledig:
Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig
European Agricultural Fund for
Rural Development:
Europe Investing in Rural Areas

Cymryd cam yn y
cyfeiriad cywir
Rydym yn cefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod
i greu atebion cynaliadwy sy’n berthnasol i’w
categori a’u defnyddwyr
Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd
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Mae Cymru’n gartref i ddiwydiant bwyd-amaeth deinamig sy’n cynnwys ffermwyr, pysgotwyr, busnesau
bwyd a diod o dyddynnod, microfusnesau, busnesau artisan, amrywiaeth o fusnesau bach a chanolig, i
ystadau ffermio a chwmnïau bwyd ar raddfa fwy.
Sponsored by

Mae’r busnesau hyn yn cynhyrchu pob math o gynnyrch
– o eitemau arbenigol ar gyfer marchnadoedd penodol i
eitemau ar raddfa fawr ar gyfer rhwydweithiau dosbarthu
sylweddol. Mae Llywodraeth Cymru’n dymuno gwreiddio
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn arferion
busnesau bwyd-amaeth Cymru, gan dyfu’r diwydiant, creu
swyddi a chreu twf economaidd cynaliadwy ar yr un pryd.
Bydd y Parth Cynaliadwyedd yn nodi gweledigaeth Cymru
ar gyfer y diwydiant bwyd a diod, o dan bum maes unigol
- llywodraethu, gweithwyr, yr amgylchedd, y gymuned a
chwsmeriaid.

	Nod y prosiect “Pryfed Gwerthfawr” (ValuSect), a ariannwyd gan Interreg Gogledd-orllewin
Ewrop, yw cryfhau cydweithredu traws-genedlaethol ac ymelwa ar ymchwil ar bryfed fel
adnoddau ar gyfer datblygu cynhyrchion bwyd a bwyd anifeiliaid. Mae gwella cynhyrchu
pryfed yn ogystal â gwella agweddau defnyddwyr wrth wraidd y prosiect sy’n anelu at wneud
pryfed yn rhan hanfodol o ddeiet mwy cynaliadwy yfory yng Ngogledd-orllewin Ewrop. Mae’r
prosiect yn arwain ymchwil ar effeithiau cynaliadwyedd megis allyrru nwyon tŷ gwydr, effaith
y swbstrad, ar ddiogelwch bwyd ac oes silff cynhyrchion bwyd. Gall busnesau bach a chanolig
o bob rhan o Ogledd-Orllewin Ewrop wneud cais am gymorth trwy dalebau arloesi i ddatblygu
eu galluoedd Ymchwil a Datblygu ac Ymchwil i ddatblygu a masnacheiddio bwyd a phryfed
anifeiliaid sy’n seiliedig ar bryfed.
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/
	Mae Ecosystem Bwyd Iach Ardal yr Iwerydd (AHFES) yn brosiect Ewropeaidd a ariennir
gan raglen Ardal yr Iwerydd. Nod y prosiect yw gwella cystadleurwydd a thwf cyffredinol
busnesau bach a chanolig yn y gadwyn werth bwyd iach a ffyrdd iach o fyw trwy gyfrannu
at wella ecosystem arloesi trawswladol sy’n helpu busnesau bach a chanolig i gael mynediad
at wybodaeth, partneriaid a marchnadoedd ac alinio eu cynhyrchion a’u gwasanaethau
ag anghenion a disgwyliadau defnyddwyr. Mae’r prosiect yn cefnogi twf cynaliadwy yn y
sector bwyd a ffordd o fyw iach a busnesau bach a chanolig trwy gyflawni ecosystem helics
pedwarplyg (awdurdodau cyhoeddus, diwydiant, y byd academaidd a dinasyddion) i gefnogi
cystadleurwydd busnesau bach a chanolig. Gall cynhyrchwyr bwyd neu ddiod gael mynediad
at hyfforddiant, adnoddau a gwasanaethau cymorth a ariennir yn llawn i helpu i ddatblygu
cynhyrchion iachach.
https://www.ahfesproject.com/
	
Rydym yn brosiect peilot ffermio fertigol wedi’i leoli yng Ngwynedd ac Ynys Môn. Fe’n cyflwynir
gan Menter Môn, menter gymdeithasol ddielw sy’n anelu at fynd i’r afael â’r heriau sy’n
wynebu cefn gwlad Cymru. Ar draws prosiectau Tech Tyfu, ein nod yw integreiddio ffermio
fertigol yn economi Gogledd Cymru i fyrhau cadwyni cyflenwi bwyd ffres mewn ardaloedd
gwledig, gwella mynediad at fwydydd o ansawdd uchel i gymunedau gwledig, a hwyluso
arallgyfeirio gwledig ac amaethyddol. Ymwelwch â ni ar ein stondin i glywed am yr hyn y gall
ffermio fertigol ei wneud i Gymru, a rhoi cynnig ar rywfaint o gynnyrch a ffermir yn fertigol.
Cysulltu: Luke Tyler luke@mentermon.com

BlasCymru / TasteWales
www.tastewales.com
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Mae FareShare Cymru yn rhan o rwydwaith FareShare ledled y DU o ailddosbarthwyr
bwyd elusennol, sy’n cynnwys 18 o sefydliadau annibynnol. Yng Nghymru’n unig, rydym
yn arbed tua 600 tunnell o fwyd dros ben o’r gadwyn cyflenwi bwyd bob blwyddyn ac yn
ei ailddosbarthu i elusennau a grwpiau cymunedol rheng flaen. Mae’r elusennau hyn yn
darparu prydau bwyd fel rhan o’u gwasanaethau i bobl mewn angen, ac mae’r bwyd rydym
yn ei ailddosbarthu yn helpu’r bobl fwyaf bregus mewn cymdeithas gan gynnwys yr henoed,
llochesi trais domestig, llochesi’r digartref, ac unedau adsefydlu cyffuriau ac alcohol. Ers
dechrau pandemig COVID-19 rydym wedi treblu ein hallbwn bwyd ac wedi ymrwymo i
weithio’n agos gydag ysgolion a mentrau cymunedol.
Yng Nghymru, mae tua 400,000 tunnell o fwyd yn cael ei wastraffu bob blwyddyn: os mai
dim ond 1% o hynny sy’n fwytadwy, mae’n dal yn ddigon i gyfrannu at dros 9 miliwn o brydau
bwyd. Mae hyn ar adeg pan fo bron i chwarter poblogaeth Cymru yn byw mewn tlodi ac
mae pobl yn mynd heb fwyd yn rheolaidd ac yn ei chael hi’n anodd cael gafael ar fwyd da,
maethlon. Rydym am weld bwyd sy’n cael ei wastraffu’n cael ei ddefnyddio mewn ffordd
fuddiol drwy ei ddosbarthu i bobl ddifreintiedig ledled Cymru.
Er mwyn ateb y galw cynyddol am fwyd yn ein cymunedau yng Nghymru, rhaid i FareShare
Cymru greu sianeli bwyd dros ben newydd, a dim ond drwy ffurfio partneriaethau gyda
busnesau bwyd Cymru y cyflawnir hyn. Mae FareShare Cymru yn cydnabod yr angen i sicrhau
bod y broses o roi bwyd dros ben yn cyd-fynd â’r prosesau presennol sydd gan fusnesau
bwyd, ac felly mae ein Rheolwr Cyfrif penodedig yn gweithio gyda busnesau i ddod o hyd i’r
ateb gorau i ailddosbarthu eu bwyd dros ben ac yn y pen draw bwydo mwy o bobl fregus yng
nghymunedau Cymru.
Pecadlys: 02920 362111 Welshfood@fareshare.cymru Gwefan: www.fareshare.cymru

Technegol, ymarferol,
yn gyson arloesol

FDF Cymru are the critical friend of the Welsh Food and
Drink Industry. We encourage the difficult conversations
with policy makers, media, government officials, and
senior leaders in the sector to influence the issues that
impact your business.
Regardless of your organisation’s size or sector,
membership will provide;
• Relevant timely guidance and support
• Technical support/scientific expertise
• Value for money

Troi syniadau da
yn realiti ymarferol
Mae Arloesi Bwyd Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth
Cymru, yn dod â thair canolfan ragoriaeth bwyd, sydd
wedi ymrwymo i feithrin datblygiad y sector bwyd a diod
a darparu cefnogaeth dechnegol a gweithredol ar bob
agwedd o gynhyrchu bwyd, at ei gilydd.

For more information about
cymru@fdf.org.uk
how to become a member of www.fdf.org.uk/wales
BlasCymru
/ TasteWales
FDF
Cymru, please
contact:

www.tastewales.com

www.arloesibwyd.cymru
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Bob awr, bydd y Parth yn croesawu siaradwyr byw, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar agenda
cynaliadwyedd Cymru.
Cewch glywed gan:
• Mark Grant a fydd yn eich tywys trwy gynllun 2021/22 ar gyfer Clwstwr Cynaliadwyedd Cymru (ar gael
i’w lawrlwytho) a hefyd yn tywys cynhyrchwyr trwy’r gwaith y mae’r clwstwr yn ei wneud er mwyn helpu
cyflenwyr i ennill Ardystiad B-Corp.
• Food Innovation Wales ar fapio gwastraff ac effeithlonrwydd prosesau, ynghyd â’u cynllun 10 pwynt
ar gyfer cyflenwyr a lansiwyd yn ddiweddar i gefnogi eu taith cynaliadwyedd
• Bydd AMRC yn dangos eu galluoedd o ran pacio cynaliadwy a dulliau pecynnu arloesol
• Welsh Government’s Resource Efficiency & Circular Economy Division a fydd yn trafod Datgarboneiddio
ac Economi Gylchol yng Nghymru
• Welsh Government’s Resource Efficiency & Circular Economy Division hefyd yn cynnal trafodaeth
ar Gyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr (EPR) a Chynlluniau Dychwelyd Blaendal (DRS) yng Nghymru
• Natwest Bank a fydd yn rhannu eu cynllun cyflymydd cynaliadwyedd newydd sy’n lansio er mwyn helpu
cyflenwyr yng Nghymru i gael mynediad at gyllid a gwybodaeth i wella eu meini prawf cynaliadwyedd.
I gael mwy o wybodaeth am weledigaeth Cymru a pha gefnogaeth sydd ar gael i gyflymu’r siwrnai
cynaliadwyedd, dewch i ymweld â ni yn Blas Cymru!

Mae’r brifysgol yn gartref i Ganolfan Diwydiant
Bwyd ZERO2FIVE, canolfan ragoriaeth flaenllaw
sy’n darparu cefnogaeth dechnegol, weithredol
a masnachol i fusnesau bwyd i’w galluogi i
gystadlu’n fwy effeithiol.
Mae cyfleusterau o’r radd flaenaf ZERO2FIVE
yn cynnwys ystafelloedd becws a melysion yn
ogystal â chegin datblygu cynhyrchion newydd,
a labordy ddadansoddi synhwyraidd.

Am ragor o wybodaeth ar sut y gallwn helpu eich busnes, e-bostiwch:

BlasCymru / TasteWales
ZERO2FIVE@cardiffmet.ac.uk
www.tastewales.com

www.metcaerdydd.ac.uk/health/zero2five

Brandio
Newydd

Yn lansio
Ionawr 2022
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