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Diodydd 
Pecyn Cymorth



I bwy mae’r 
pecyn hwn?
Nod y pecyn cymorth hwn yw rhoi arweiniad 
i’r diwydiant diodydd yng Nghymru fydd yn 
fanteisiol i unrhyw fusnes sy’n rhan o’r sector 
eang hwn gan gynnwys: 
• Bwytai
• Caffis
• Tafarndai/Bariau
• Gwestai
• Siopau/Delis/Siopau Trwyddedig
• Gwyliau/Digwyddiadau
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Pum rheswm pam y dylech chi  
gynnig diodydd lleol o Gymru.

1
Profiad
Mae bwyd a diod gwlad yn rhoi cipolwg inni ar ddiwylliannau eraill, drwy gyfrwng 
blas, paratoi a’r amgylchedd bwyta cyfan. Mae bwyd a diod yn mynd law yn llaw 
â lletygarwch a thwristiaeth yn Nghymru ac mae ymwelwyr heddiw yn deithwyr 
sy’n wybodus, yn disgwyl llawer ac yn chwilio am brofiadau unigryw.

Un o’r pethau gorau am deithio yw blasu rhywbeth newydd. Nid dim ond ei yfed 
sy’n bwysig ond hefyd yr holl brofiad o ddarganfod a dysgu’r stori sydd y tu ôl 
i’r gwydraid o win neu’r gwpaned o goffi Cymreig. Mae bwyd a diod yn cynnig 
atgofion sy’n para’n hir ac yn diffinio gwyliau neu brofiad teithio.

Diwedd y gân
Os yw twristiaeth yn gwneud yn dda, mae’n eithaf tebygol bod y diwydiant 
diod yn gwneud yn dda hefyd. Nid yn unig ymwelwyr sy’n hoffi prynu bwyd a 
diod lleol, mae pobl leol wrth eu boddau’n gwneud hynny hefyd. Yn ôl ymchwil 
a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, byddai 8 o bob 10 siopwr yn prynu 
cynnyrch Cymreig bob tro pe na bai’n rhy ddrud. Canfuwyd hefyd y byddai nifer 
o bobl yn hoffi gweld rhagor o gynnyrch Cymreig ar fwydlenni mewn caffis, 
bwytai a thafarndai.

Cefnogi’r economi leol
Pan fyddwch chi’n prynu diodydd gan fusnes lleol, rydych chi’n cefnogi’r 
economi leol drwy gefnogi swyddi yn anuniongyrchol a sicrhau bod eich arian 
yn mynd yn ôl i’r gymuned yn uniongyrchol. Am bob £1 gaiff ei wario’n lleol, 
dywedir bod dros 60% (60c) yn mynd yn ôl i’r economi leol. Mae prynu’n lleol 
hefyd yn eich helpu chi i greu cysylltiadau yn eich cymuned. 

Effaith amgylcheddol
Mae milltiroedd bwyd yn dangos y pellter rhwng yr ardal ble cynhyrchir y 
bwyd a’r cwsmer. Pan rydych chi’n prynu diodydd lleol, rydych chi’n lleihau’r 
milltiroedd bwyd sy’n arwain at leihau trafnidiaeth – un o brif achosion llygredd.

Marchnata
Yn ôl y National Restaurant Association, mae 57% o oedolion yn chwilio am 
fwytai sy’n gweini cynnyrch lleol pan maen nhw’n mynd allan i fwyta. Gan fod 
hynny’n rhywbeth mae cwsmeriaid yn gwneud ymdrech i chwilio amdano, gall 
fod yn ffordd wych i chi farchnata eich busnes ac ychwanegu gwerth at brofiad  
y cwsmer.

Mae enwau lleol ar frandiau a chwmnïau’n ychwanegu lliw a gwreiddioldeb at 
fwydlenni, arwyddion a.y.y.b. Beth fyddai’n well gennych chi ei weld? Wisgi, Jin, 
Cwrw a Seidr neu Wisgi Penderyn, Jin Cymreig Aber Falls, cwrw Tomos Watkin 
a Seidr Gwynt y Ddraig? Os ydych chi’n chwilio am stori ar gyfer datganiad 
i’r wasg, ysgrifennwch am y cwmnïau lleol rydych chi’n gweithio gyda nhw, 
gan ganolbwyntio ar eu cynnyrch a’u straeon. Cydweithiwch gyda nhw i greu 
datganiadau ar y cyd i’r wasg neu negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol. 
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Beth yw’r fantais?

44%
o ddefnyddwyr Cymru yn fodlon  

talu mwy am gynnyrch petaen nhw’n  
gwybod ei fod yn dod o Gymru

86%
o ddefnyddwyr Cymru  

yn cytuno fod cynnyrch Cymru 
o ansawdd da
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56%
o ddefnyddwyr y DU yn ystyried 

Cymru fel lle sy’n cynhyrchu  
bwyd a diod gwych

75%
o ddefnyddwyr y DU yn ystyried 

bod cwmnïau enwog Cymreig o 
‘ansawdd gwych’



Beth a olygir gan ddiodydd  
o Gymru?  
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Mae’r diwydiant yn un eang  
a chymhleth ac mae ganddo  
is-adrannau amrywiol sy’n 
cynnwys cwrw a seidr, gwin 
a gwirodydd, dŵr a diodydd 
ysgafn, diodydd poeth, diodydd 
llaeth a rhai heb gynnyrch 
llaeth, a datblygiadau newydd 
sy’n “newydd ddyfodiaid”. Mae 
diodydd Cymru yn gwneud 
“cyfraniad sylweddol” i economi 
Cymru, gan ychwanegu trosiant  
o dros £800 miliwn a gwerthiant 
o dros £950 miliwn yng Nghymru.
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Beth yw cwrw crefft?
Mae traddodiad hir a chyfoethog i fragu yng Nghymru. Yn ôl chwedlau hynafol gallai cwrw 
Cymreig roi awen farddol, a hyd yn oed anfarwoldeb i’r sawl oedd yn ei yfed. Mae adfywiad 
mawr wedi bod mewn bragu yng Nghymru yn ddiweddar. Mae dwsinau o fragdai newydd 
Cymreig wedi ymddangos sy’n cynhyrchu amrywiaeth eang o gwrw a seidr, nifer fawr ohonyn 
nhw’n defnyddio cynhwysion a blasau lleol. Cwrw crefft yw cwrw sy’n cael ei wneud mewn 
ffordd draddodiadol neu ffordd nad yw’n fecanyddol gan fragdy bychan.

A oes llawer ohonyn nhw?
Mae cyfanswm o 23 gwneuthurwr seidr, 95 bragdy, 15 distyllfa a 24 gwinllan. 
Ceir diodydd poeth gan gynnwys siocled poeth, coffi sy’n cael ei rostio a’i 
gymysgu yng Nghymru, te du/cyffredin a the arbenigol a gaiff eu cymysgu 
yma yng Nghymru. Ceir diodydd ysgafn gan gynnwys dŵr mwynol a dŵr blas, 
sudd ffrwythau a surop ffrwythau, diodydd llaeth a rhai heb gynnyrch llaeth  
fel kafir, te iâ a kombucha.
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Beth yw gwin Cymreig?
Y Rhufeiniaid oedd yn gyfrifol am ddod â gwin i Gymru; a chwta 2,000 o flynyddoedd yn 
ddiweddarach, pleidleisiwyd gwin Cymreig cynhaeaf 2008 Ancre Hill Estates fel y gwin pefriog 
gorau’n y byd yng Nghystadleuaeth Ryngwladol Bollicine del Mondo yn yr Eidal. 

Plannwyd y winllan Gymreig fasnachol gyntaf ers y Canoloesoedd yng Nghastell Coch ger 
Caerdydd gan y diwydianwr yr Arglwydd Bute yn 1875. Fodd bynnag, cafodd mwyafrif 
gwinllanoedd Cymru eu plannu neu eu hehangu’n sylweddol rhwng 2002 a 2010. Yn ystod y 
10 mlynedd diwethaf, mae’r cynhyrchu wedi tyfu i ryw 100,000 potel o win y flwyddyn ac mae 
gwinllanoedd yn dal i ehangu o ran erwau a thrwy blannu gwinwydd newydd. Heddiw mae rhyw 
24 gwinllan yng Nghymru, yn ôl Cymdeithas Gwinllanoedd Cymru ac mae Cymru yn cynhyrchu 
tua 100,000 potel o win bob blwyddyn. Mae’r rhain yn cynnwys gwin gwyn, rhosliw, pefriog ac 
ambell win coch.

Caiff gwin ffrwythau ei gynhyrchu hefyd, gan gynnwys gwin Pefriog Blodau Ysgawen, Gwsberins, 
Eirin Duon, Llugaeron a Sinsir, Afal, Mwyar Duon a Cheirios a Mafon. 

Beth yw medd?
Medd yw un o’r diodydd alcoholig hynaf sy’n hysbys i ddyn ac ar hyn o bryd mae’n mwynhau 
adfywiad gyda gwerthiannau yn treblu dros y blynyddoedd diwethaf yn rhannol oherwydd 
poblogrwydd y gyfres Game of Thrones. Nodwedd ddiffiniol medd yw bod y rhan fwyaf o’r siwgr 
sydd wedi eplesu yn y ddiod yn deillio o fêl. Mae rhai o’r gwinllanoedd yn gwneud eu medd eu 
hunain drwy eplesu mêl a dŵr, gan ychwanegu ffrwythau a sbeisys i’r blas.

Beth yw seidr crefft?
Daeth y dull rydyn ni’n ei adnabod heddiw o wneud 
seidr draw dros y Sianel gyda’r Normaniaid yn y 
12fed ganrif a chyrhaeddodd Gymru oddeutu’r 14eg 
ganrif. Mae mathau Cymreig o afalau a gellyg yn 
aml yn wahanol i’r rhai sy’n cael eu tyfu yn Lloegr, 
ac mae hyn yn rhoi blas sy’n amlwg yn wahanol i 
seidr Cymreig. Gwelwyd dirywiad mewn seidr Cymreig 
wrth i amaethyddiaeth gael ei ddiwydiannu’n union 
ar ôl diwedd yr Ail Ryfel Byd, ond dal eu tir wnaeth y 
perllannau. Yn y 1980au dechreuodd y rhai cyntaf 
ymysg y don newydd o wneuthurwyr seidr crefft 
Cymreig adfywio’r traddodiad o wneud seidr ac 
mae sawl perllan newydd wedi cael ei phlannu yng 
Nghymru hefyd. 

Caiff seidr crefft (seidr go iawn) ei wneud mewn  
sypiau bychain, caiff ei gynhyrchu’n naturiol o afalau 
ac nid yw’n cael ei garboneiddio na’i basteureiddio. 
Mae llai o siwgr ynddo er mwyn helpu’r eplesu ac nid 
oes ychwanegion artiffisial ynddo. 
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O ble gaf i ddiodydd lleol?
Cyngor i ddod o hyd i gyflenwyr lleol.
Dyma’r ddolen i gyfeiriadur o gynhyrchwyr diod yng Nghymru a chyfeiriaduron defnyddiol eraill.
https://www.drinkswales.org
http://foodinnovation.wales/directory?lang=cy
https://www.welshcountry.co.uk/best-of-welsh-food-directory

Bwydydd Castell Howell Cyf. 
http://www.castellhowellfoods.co.uk

Blas ar Fwyd 
https://www.blasarfwyd.com

Harlech Foodservice 
https://www.harlech.co.uk

Templeton Beer, Wine & Spirit Co 
https://templeton-drinks.co.uk

Harvey’s Wholesale Cyf.  
http://harveyswholesale.ltd.uk

Lowes Soft Drinks 
https://www.lowessoftdrinks.co.uk

Celtic Frozen Drinks 
https://www.celticfrozendrinks.co.uk

Fine Wines Direct - cwrw, gwirodydd a.y.y.b.   
https://www.finewinesdirectuk.com

Mintons Good Food Ltd 
http://www.mintonsgoodfood.co.uk

Liquid Measure Cyf.  
http://liquidmeasure.co.uk

Matthew Clark 
https://www.matthewclark.co.uk/about/
supporting-towns-and-cities/cardiff-wholesaler

Rhestr o gyfanwerthwyr diodydd Cymru.
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Cyngor ar sut i roi diodydd Cymreig 
ar eich bwydlen.

Cwrw a Seidr
Edrychwch pa gynhyrchwyr cwrw a 
seidr sydd agosaf atoch chi. Agosa’n 
byd, gorau’n byd. Mae 95 bragdy a 23 
gwneuthurwr seidr yng Nghymru, felly 
mae amrywiaeth eang i ddewis ohono. 
Mae cwrw a seidr Cymreig ar gael o’r 
tap ac mewn poteli.

Mae cynnwys cwrw a seidr tymhorol 
bob mis yn ffordd dda o hyrwyddo 
cynnyrch lleol. Gofynnwch i’ch 
bragwr am ddeunydd hyrwyddo fel 
matiau cwrw, taflenni ac arwyddion i 
hyrwyddo’r cynnyrch.
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Gwin
Rhowch win o winllan leol ar eich rhestr 
gwin i ychwanegu at y dewis o win i’ch 
cwsmeriaid.

Gan mai dim ond 24 gwinllan sydd yng 
Nghymru, mae gwin Cymreig yn amlwg 
yn ddrytach na gwinoedd o wledydd sy’n 
cynhyrchu llawer o win. Un opsiwn yw 
cynnig gwydraid o win Cymreig llonydd  
neu befriog i’ch gwesteion fel aperitif neu 
i’w flasu.

Mae’r rhan fwyaf o winllannoedd Cymru 
yn cynnig teithiau a theithiau blasu gwin. 
Cyfeiriwch eich gwesteion at y winllan 
agosaf a’r gweithgareddau maen nhw’n eu 
cynnig. Gofynnwch i’r winllan am ddeunydd 
hyrwyddo.

Gwirodydd
Mae 15 distyllfa yng Nghymru sy’n 
cynhyrchu Wisgi, Jin, Fodca a Gwirodlynnau 
y gellir eu gweini fel aperitifs, digestifs ac 
mewn coctêls. Mae distyllfeydd fel Penderyn 
ac Aber Falls yn cynnig poteli bach y gellir 
eu defnyddio ar hambyrddau ar gyfer 
gwesteion, bagiau rhodd a.y.y.b.

Mae cyfoeth o jins yng Nghymru. Mae jin 
pinc yn dal i fod yn boblogaidd ymhlith y 
genedl, yn ogystal â jin cyfyngedig sy’n 
cael ei wneud â llysiau lleol. Mae synnwyr 
penodol o leoliad a blas unigryw ar y rhai 
gorau – enillodd Distyllfa Dyfi wobr y Jin 
Gorau yn y Great British Food Awards yn 
2018.

Mae’n debyg mai rỳm yw’r jin newydd – 
oeddech chi’n gwybod bod ambell Rỳm 
Cymreig? Er enghraifft, Barti Ddu yn Sir 
Benfro a rỳm Bragdy a Distyllfa Coles yn 
Llanddarog, Sir Gaerfyrddin.

Cynigiwch wirodlynnau Cymreig i westeion 
ar ddiwedd pryd e.e. Mae coffi Gwyddelig yn 
troi’n goffi Cymreig wrth ddefnyddio wisgi 
Cymreig. 
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Diodydd di-alcohol
Mae’r diwydiant diodydd di-alcohol yn tyfu’n gyflym 
iawn. Yn ôl arolwg diweddar gan The Guardian mae 
39% o oedolion yn dewis osgoi alcohol yn llwyr, ac 
mae 23% arall yn ceisio lleihau faint o alcohol maen 
nhw’n ei yfed.

Mae Conwy Kombucha Cyf - Blighty Booch, kombucha 
o ansawdd uchel, wedi bachu ar y cyfle hwn drwy roi tro 
yng nghynffon y farchnad. Diod befriog wedi ei heplysu 
ac wedi ei gwneud o de yw Kombucha.

Cymysgwyr, diodydd 
ysgafn, dŵr
Yn y sector diodydd ysgafn, mae dŵr potel a 
chymysgwyr yn gwerthu’n well na diodydd ysgafn eraill 
(fel diodydd pefriog) o ganlyniad i ddiddordeb cynyddol 
cwsmeriaid mewn iechyd a lles. Mae hyn yn newyddion 
gwych i Gymru gan fod gennyn ni gyfoeth o gwmnïau 
dŵr ac mae Llanllŷr Source yn cynhyrchu amrywiaeth 
o gymysgwyr. Mae afalau, perllannau a seidr wedi bod 
yn rhan o ddiwylliant Cymru ers canrifoedd, ac ymysg 
cynhyrchwyr sudd afal heddiw mae Welsh Farmhouse 
Apple Juice ac Anglesey Apple Company.

Mae gan The Preservation Society yn Nhrefynwy 
amrywiaeth o suropau ffrwythau sy’n cynnwys Mieri 
Mwyar Duon, Surop Cyrens Duon a Surop Llugaeron. 
Mae Mambo Foods o Abertawe yn cynnig diodydd sudd 
iachus a blasus ac mae sodas adfywiol Lurvill’s Delight 
wedi eu carboneiddio rhyw ychydig, ac wedi eu gwneud 
gyda chynhwysion naturiol a dŵr ffynnon. Mae Natural 
Ambition yn Wrecsam yn cynhyrchu diodydd maetheg 
chwaraeon organig.

Diodydd llaeth a rhai heb 
gynnyrch llaeth
Mae Daioni Organic o Foncath, Sir Benfro yn cynhyrchu 
llaeth organig ac amrywiaeth o ddiodydd llaeth â blas.

Mae kefir llaeth gafr Chuckling Goat yn berffaith ar 
gyfer cwsmeriaid sy’n chwilio am ddiod sy’n uchel 
mewn maetholion a phrobiotigau. Mae hefyd yn dda 
iawn ar gyfer treuliad a iechyd y perfedd.
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Te, coffi a diodydd poeth
Byddwch yn rhan o’r maes coffi arbenigol sy’n ffynnu. Dewch o hyd i’ch cyflenwr agosaf a 
rhowch goffi Cymreig ar eich bwydlen.

Mae Te Cymreig hefyd ar gael, sy’n cynnwys te traddodiadol, te pêrlysieuol, te blas a iechyd a 
lles. Mae te rhydd yn dod yn fwyfwy poblogaidd wrth i bobl sy’n yfed te gael eu hannog i gael 
gwared ar y bagiau – er mwyn y blaned. Mae bagiau te confensiynol yn cynnwys tua 10-25% o 
blastig, sy’n golygu nad yw’r bagiau’n fioddiraddadwy felly rydych chi’n taflu gwastraff sbwriel 
ar y llawr os ydych chi’n rhoi eich bagiau te yn y bin gwrtaith. Mae Chantler Teas yn fegan ac yn 
foesegol. 

Mae Ice Cube Tea yn Llanbedr Pont Steffan yn cynhyrchu te iâ organig heb siwgr, melyswyr, 
lliwiau na chyffeithyddion artiffisial.

Mae Siocled Poeth ar gael gan Paned Gymreig a Dwyfor Coffee Company.

Daw coffi, te a siocled poeth Cymreig mewn bagiau unigol i’w defnyddio mewn ystafelloedd i 
westeion.

Rhoddion Cymreig
Mae nifer o gwmnïau’n gwerthu pecynnau rhodd o wirodydd neu gwrw e.e. Bocs Peli Nadolig 
Gwirodlynnau Cymreig Condessa, bocs rhodd Jins bach Da Mhile, pecyn rhodd Cwrw Crefft Bragdy 
Felinfoel a.y.y.b. Mae hamperi o Win, Cwrw a bwyd Cymreig ar gael mewn nifer o leoedd hefyd. 
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Trawsnewid bwydlen ddiodydd.
5 o gynghorion
1. Ychwanegwch y Gymraeg os gallwch chi.

2. Enwch y brandiau Cymreig a thynnwch sylw atyn nhw ar y fwydlen.     

3. Dangoswch yr ardaloedd lleol rydych chi’n eu hyrwyddo.  
 Mae mapiau’n ffordd wych o ddangos tarddiad. 

4.  Ychwanegwch baragraffau am y cwmnïau rydych chi’n eu hyrwyddo ar y fwydlen 
neu yn eich sefydliad. Defnyddiwch ffont neu liw gwahanol ar y fwydlen wrth roi 
gwybodaeth am y cwmnïau. 

5.  Gall cynnwys yr holl wybodaeth fod yn heriol ond ceisiwch ychwanegu cymaint ag  
y gallwch chi. Mae’n ddiddorol i’w ddarllen a bydd gan eich gwesteion lai o 
gwestiynau am eich bwydlen ddiodydd. 
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Cyn Wedyn 
Hot drinks Diodydd poeth/Hot drinks 

Coffee Coffi/Coffee  
  Caiff ein coffi ei gyflenwi gan  The Welsh Coffee Company gan 

ddefnyddio’r coffi gorau. Mae’r holl ffa coffi’n cael eu rhostio’n 
arbenigol ger y môr

Tea Te/Tea 
 Paned Gymreig Du, Gwyrdd, Perlysieuol,(Chantler Tea). 
  Mae Paned Gymreig yn gymysgedd unigryw o de Affricanaidd ac  

Indiaidd, sydd wedi cael eu cymysgu i gyd-fynd yn berffaith gyda  
dŵr Cymru.

Milk Llaeth/Milk 
 Llaethdy Tŷ Tanglwyst, Porthcawl.

Beers Cwrw/Beer 
Castle, Black Label,   Boss Brewing Company  - Boss Double IPA, Boom Strong Pale Ale, 
Amstel, Bare 5.0% Munich Helles Lager.
Windhoek Light, Tomos Watkin – Cwrw Haf, Cwrw Braf, Magic Lagyr.
Windhoek Lager. Purple Moose – Blodau Ysgawen, Cwrw Eryri.

Ciders Seidr/Cider  
Savannah. Hallets – Hallets Real Cider. 
 Gwynt y Ddraig – Orchard Gold, Black Dragon, Old Crow.

Spirits Gwirodydd/Spirits
Whisky, Gin, Wisgi Penderyn, Jin Aber Falls, Jin Five, Rỳm Barti Ddu . 
Vodka, Rum.

Irish Coffee Coffi Cymreig/Welsh Coffee  
 gyda Wisgi Dà Mhìle neu Penderyn.
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Esiamplau o 
Goctêls Cymreig.
DEWI SANT*
Teyrnged i’n nawddsant, Dewi. Ffigwr pwysicaf 
Oes Cymreig y Seintiau a sylfaenydd nifer fawr 
o gymunedau crefyddol. 
• 50ml Wisgi Penderyn  
• 25ml Vermouth Melys
• Chwerwon oren
• Mymrym o siwgrau
Rhowch yr holl gynhwysion mewn gwydr 
martini a’u cymysgu’n dda. Ychwanegwch 
garnais.

JIN SYCH CYMREIG  
• 50ml Jin Sych Cymreig Aber Falls 
• 125ml Dŵr Tonig
• Darn o Leim a Chroen Lemon
Llenwch wydr balŵn gyda iâ, ychwanegwch y 
jin, a chymysgu’n ysgafn er mwyn eu cyfuno 
cyn ychwanegu garnais.

CARIAD RHUDD (Crimson Love)* 
• 50ml Fodca Brecon Five 
• 18ml Blissfully Blackcurrant Sirop gan  
 The Preservation Society
• ½ llwy de o sudd leim 
• Siwgr mân 
Rhowch yr holl gynhwysion mewn cymysgydd 
coctêls gyda iâ mân. Ysgydwch a’i weini 
mewn gwydr bach.

PWNSH PARTI BARTI 
• 2 ran sudd oren ffres
• 2 ran sudd pinafal ffres
• 1 rhan sudd leim ffres
• 2 ran Rỳm Barti Ddu 
• Diferyn o chwerwon
Rhowch yr holl gynhwysion mewn cymysgydd 
coctêls a’i weini dros iâ. 

CWTSH*
Am air gwych yw cwtsh – gall fod yn goflaid 
neu’n gwpwrdd o dan y grisiau. Dyma goctêl 
syml a blasus iawn i’w fwynhau ar ôl swper. 
• 50ml Wisgi Penderyn 
• 5ml surop caramel 
• 5ml surop fanila
Arllwyswch yr holl gynhwysion dros giwbiau 
iâ i mewn i wydr, cymysgwch – peidiwch â’i 
ysgwyd, ac ychwanegwch garnais o ffon 
sinamon.

* Fel y gwelir ar wefan Penderyn
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Esiamplau o 
Moctêls Cymreig.
SINSIR A LEIM MÂN  
• Llond llaw o fintys ffres
• Sudd 1 leim
• Iâ mân 
• 200ml diod sinsir Llanllŷr
Rhowch y mintys mewn gwydr cryf a’i falu gyda 
phen rholbren glân cyn ychwanegu’r sudd leim 
a’r iâ mân. Cymysgwch yn dda a’i arllwys dros y 
ddiod sinsir. 

AFAL, YSGAWEN A MINTYS PEFRIOG 
• 75ml cordial blodau ysgawen
• 1 litr sudd afal Cymreig  
• Llond llaw o ddail mintys, wedi eu torri’n fras
• Potel 750ml o ddŵr pefriog Cymreig 
Cymysgwch y cordial blodau ysgawen gyda’r 
sudd afal mewn jwg. Cymysgwch y dail mintys i 
mewn a’i arllwys dros y dŵr pefriog. Gweinwch 
yn syth.

FFLACH LEMONÊD A MAFON
• ½ cwpan o lus  
• ½ cwpan o fafon  
• ¼  afal wedi ei sleisio 
• 750ml lemonêd mafon Heartsease 
Malwch hanner y mafon a’r llus mewn jwg 
mawr, ychwanegwch y sleisys afal a gweddill y 
ffrwythau meddal a chymysgu’n dda. Arllwyswch 
dros y lemonêd mafon a’i weini dros iâ.

PWNSH Y GYRRWR  
• 100ml sudd llugaeron 
• Llond llaw o lugaeron ffres   
• 600ml sudd afal pefriog Pant Du 
• 1 cwpan o fafon  
• 500ml sudd oren Fruello (Heartsease) 
• Sudd 1 leim
• darnau tenau o leim 
• darnau tenau o oren
• sprigau o fintys
Rhowch y llugaeron mewn cynhwysydd cadarn, 
canolig, eu gorchuddio gyda dŵr, a’u rhewi.
Cymysgwch y sudd llugaeron mewn jwg mawr 
(tua 1.5 litr) gyda’r sudd afal, oren a leim. 
I’w weini, malwch y ddalen o lugaeron sydd wedi 
rhewi yn ddarnau a’u rhoi yng ngwaelod wyth 
gwydr highball. Rhowch ddarn o leim ac oren a 
sprigyn o fintys ym mhob gwydr, yna arllwyswch 
y sudd ffrwythau cymysg a rhoi sudd afal pefriog 
ar ei ben.
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Arweiniad pum cam i’r hyn i’w 
wneud nesaf.

1
Edrychwch ar yr hyn rydych chi 

eisoes yn ei gynnig. Os ydych chi 
eisoes yn cynnig diodydd Cymreig, 
a ydych chi’n tynnu sylw atyn nhw 

ar eich bwydlen a’ch deunydd 
hyrwyddo? Ydych chi’n rhoi 
gwybodaeth am y cynnyrch  

i’ch cwsmeriaid?

Beth am greu calendr marchnata i’ch atgoffa chi o’r dyddiadau 
ble gallwch chi greu dolen i’r dyddiau, wythnosau a’r misoedd ar y 
cyfryngau cymdeithasol. 
Edrychwch ar y gwefanau hyn: 
http://tartanspoon.co.uk/foodeventsfestivals/national-food-days-uk
https://www.splat-marketing.co.uk/food-drink-awareness-days-2019

2
A allech chi gynnig rhagor o 

ddiodydd Cymreig? Cysylltwch â 
chynhyrchwyr a chyflenwyr lleol 
(gweler y cyngor i ddod o hyd i 

gyflenwyr lleol).

3
Rhowch yr wybodaeth am eich 

diodydd Cymreig ar eich bwydlen 
a’ch deunydd hyrwyddo.

4
Gwnewch yn siŵr fod eich staff yn 
gwybod am y diodydd Cymreig – o 

ble maen nhw’n dod, a oes hanes i’r 
cynnyrch? Mae’n rhywbeth diddorol 
i’ch gwesteion ei drafod ond gellir 
gwastraffu amser gwerthfawr os 

oes rhaid i’r staff fynd i ddarganfod 
gwybodaeth am y diodydd Cymreig. 

5
Defnyddiwch y ffaith eich bod 
chi’n hybu diodydd Cymreig fel 
rhan o’ch marchnata. Mae nifer 
o ddiwrnodau a digwyddiadau y 
gallech chi greu dolen iddyn nhw 

ar y cyfryngau cymdeithasol  
e.e. Wythnos Gwinoedd Cymreig 

(ym mis Mehefin fel arfer) Diwrnod 
Rhyngwladol Coffi (1 Hydref 2019) 

Diwrnod Cenedlaethol Coffi  
(29 Medi 2019), Diwrnod 

Cenedlaethol Rỳm (16 Awst 2019) 
– Diwrnod Jin y Byd, Diwrnod Cwrw 

– mae’r rhestr yn ddiddwedd.
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Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
sgiliaubwyd.cymru | 01982 552646
wales@lantra.co.uk | @foodskillscymru


