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Soniwch rywfaint amdanoch chi’ch hun?
Cyfarfu David Smith a Paul Trotman, sylfaenwyr The 
Authentic Curry Company, yn 1995 pan ddaeth Paul i 
aros ym motél David, Roch Gate, yn Sir Benfro. Yn ystod 
ei gyfnod yn y motél byddai Paul yn gwylio gyda chryn 
ddiddordeb sut roedd cwsmeriaid yn dod o bell ac agos 
i fwynhau cyrïau David bob nos.
Sylwodd Paul hefyd ar nifer fawr o dafarnwyr eraill 
yr ardal yn dod at David yn gofyn am gael prynu 
ei gyrïau ar gyfer eu bwydlenni nhw. Ymhen dim, 
dechreuodd David a Paul, oedd yn ffrindiau da erbyn 
hyn, ystyried y posibilrwydd o gwmni gwerthu cyrri. 
Yn ystod cinio a dawns y gwnaethant fynychu yn 
1996, dangosodd pedwar o fusnesau oedd yn cystadlu 
gyda Roch Gate Motel ddiddordeb mawr mewn 
prynu cyrïau David. Llwyddodd yr holl ddiddordeb 
i sbarduno’u penderfyniad nhw am y potensial o 

gychwyn busnes a dyma nhw’n sefydlu The Authentic 
Curry Company.
Mae twf enfawr yn y marchnadoedd arlwyo, 
manwerthu a gwasanaeth bwyd wedi newid The 
Authentic Curry Company yn aruthrol unwaith eto. Yn 
2011, cyfunodd The Authentic Curry Company â brand 
World Foods a chael eu hailfrandio fel Authentic Curries 
and World Foods. Mae’r brand Authentic newydd yn 
symleiddio’r penderfyniadau sy’n ymwneud â phrynu 
ac yn rhoi’r cwmni mewn safle da i dyfu ymhellach.

Pa fath o fusnes ydych chi?
Rydyn ni’n cynhyrchu prydau sy’n barod i’w twymo 
gan ddefnyddio y cynhwysion gorau. Mae ein cynnyrch 
wedi ei gynllunio ar gyfer cwsmeriaid bwytai, cleientiaid 
y gwasanaeth bwyd, awdurdodau lleol ac mae casgliad 
manwerthu eang gennyn ni.
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Faint o bobl ydych chi’n gyflogi?
Rydyn ni’n cyflogi 30 o weithwyr ar draws y busnes.

Ydych chi wedi gweld unrhyw fylchau sgiliau/
hyfforddiant yn y sector/diwydiant?
Mae mwy a mwy o alw am hyfforddiant yn y diwydiant 
gan gwsmeriaid. Rydyn ni’n cynnal hyfforddiant 
mewnol ond gall hyn fod yn anodd weithiau oherwydd 
diffyg adnoddau.

Ar gyfer pa gyrsiau hyfforddi ydych chi’n gobeithio 
cael cefnogaeth gan Sgiliau Bwyd Cymru?
O ganlyniad i ddefnyddio’r Offeryn Diagnosteg Sgiliau 
rydyn ni wedi derbyn cymeradwyaeth i gael cyllid er 
mwyn cwblhau Hyfforddiant Archwilio Mewnol BRC. 
Ymysg yr anghenion hyfforddi eraill sydd wedi eu nodi 
drwy’r Diagnosteg Sgiliau mae Peirianneg Sylfaenol, 
NEBOSH a Chodi a Chario.

Sut fydd hyn yn eich helpu?
Bydd hyn yn ein helpu ni gyda chymorth hyfforddi 
er mwyn galluogi holl staff y cwmni i ddatblygu eu 
gwybodaeth a’u sgiliau ac i weithio’n ddiogel ac yn 
hyderus yn eu swyddi. Mae’r Offeryn Diagnosteg 
Sgiliau a thîm Sgiliau Bwyd Cymru yn gallu asesu ein 
hanghenion hyfforddiant a chreu cyrsiau hyfforddi 
wedi eu teilwra ar gyfer bylchau mewn unrhyw ofynion 
hyfforddiant a sgiliau.

Gair i gloi?
Mae’r broses wedi bod yn werth chweil ac wedi amlygu 
cyfleoedd hyfforddi a datblygiadau gyrfa nad oedd yn 
bosibl o’r blaen – diolch Sgiliau Bwyd Cymru!

http://www.authenticcurry.co.uk/ 
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Am ragor o wybodaeth am Sgiliau Bwyd Cymru cysylltwch â Lantra
www.sgiliaubwyd.cymru    wales@lantra.co.uk
Ffôn: 01982 552646
Mae Lantra wedi cael cyllid gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu  
Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a  
Llywodraeth Cymru i ddarparu Rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru.
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