
Diodydd Flawsome!

Dywedwch ychydig am Flawsome!
Wedi ei ysbrydoli gan ryseitiau blasus mam-gu’r ddau, 
cafodd Flawsome! ei sefydlu gan Maciek a Karina ar 
ôl iddyn nhw gyfarfod yn 2013 ac mae’r cwmni’n creu 
sudd oer o ffrwythau dros ben neu ffrwythau cam, gan 
droi sbarion yn sudd safonol.  
Eu nod yn y pen draw yw gwella bywyd i bobl a’r 
blaned, ac i gyflawni hyn maen nhw’n dilyn y tri  
cham canlynol:

1.  Gwell i chi  – mae’r diodydd yn rhydd o unrhyw 
ychwanegion artiffisial fel lliwiau, cadwolion neu 
flasau, ac felly’n cyfrannu at 1 o’ch 5 y dydd.

2.  Gwell i ffermwyr  – maen nhw’n cefnogi ffermwyr 
sy’n ei chael hi’n anodd gwerthu eu cynnyrch cam 
a’u cynnyrch dros ben drwy eu talu uwchlaw gwerth 
y farchnad am eu gwaith.

3.  Gwell i’r blaned  – drwy ddefnyddio gwydr wedi 
ei ailgylchu fel deunydd pacio, rydym ni’n ceisio 
lleihau gwastraff ac ôl troed carbon ar bob lefel.

Pa fath o fusnes ydych chi?
Rydyn ni’n creu sudd oer o ffrwythau cam a ffrwythau 
dros ben. Mae gennym ni ddau ddetholiad – un yn 
defnyddio 100% o ffrwythau oer wedi eu gwasgu a’r llall 
yn lled befriog ac yn cynnwys 60% o sudd oer wedi ei 
wasgu a 40% o ddŵr pefriog.

Faint o bobl ydych chi’n eu cyflogi?
Rydym ni’n ficro-fusnes sy’n cyflogi 7 aelod o staff.

Astudiaeth Achos

Mae rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru a ddarperir gan 
Lantra yn cefnogi busnesau yn niwydiant prosesu a 
gweithgynhyrchu bwyd a diod Cymru i sicrhau bod 
gan weithwyr y sgiliau a’r hyfforddiant cywir  
ar gyfer eu busnes a’r diwydiant ehangach.  
Dyma enghraifft o sut mae’r cymorth hyfforddi 
wedi helpu un busnes i dyfu ac ehangu ei gynnig  
i gwsmeriaid.



Pa gyrsiau hyfforddi rydych chi’n ceisio cael 
cymorth gyda nhw gan Sgiliau Bwyd Cymru?
Cwblhaom ni’r Offeryn Diagnostig Sgiliau gyda Sgiliau 
Bwyd Cymru a nodi hyfforddiant allforio fel maes 
roeddem ni eisiau ehangu’r busnes ynddo. Mae BIC 
Innovation wedi ein helpu gyda’r hyfforddiant hwn, a 
oedd yn cynnwys sut i ymuno â’r farchnad allforio, ble  
i arddangos a chawsom ni lawer o gefnogaeth i’n 
helpu i drefnu arddangosfeydd dramor.
Mae’r cymorth a’r cyngor rydym ni wedi eu cael drwy 
BIC Innovation ar yr hyfforddiant allforio wedi bod 
yn allweddol i ddatblygiad y cwmni, gan nad oedd 
gennym ni lawer o brofiad o’r blaen. Gall deimlo’n 
frawychus heb y wybodaeth gywir ond gwnaeth yr 
hyfforddiant hwn bopeth gymaint yn haws.
Byddem ni wrth ein bodd yn mynychu cyrsiau hyfforddi 
Microsoft Excel, gan y bydd hyn yn ein helpu i fod yn fwy 
effeithiol ac yn well yn y ffordd rydym ni’n gweithredu.

Sut bydd hyn yn eich helpu chi?
Bydd cynnig cyrsiau hyfforddi i’n staff yn ein helpu  
ni fel cwmni i wella y ffordd rydym ni’n gweithredu  
a sicrhau bod gennym y sgiliau cywir sydd eu hangen 
ar gyfer ein diwydiant.

Unrhyw beth arall i’w ychwanegu?
Mae Sgiliau Bwyd Cymru wedi darparu cymorth 
hanfodol ac wedi ein helpu i ymuno â’r farchnad 
allforio. Roedd hyn yn hanfodol i ni gan mai dim ond 
ychydig o brofiad a oedd gennym ni yn y maes hwn 
cynt, ond gyda eu cymorth nhw a BIC Innovation, 
rydym ni wedi gweld cynnydd sylweddol yn allforion 
Flawsome.

www.flawsomedrinks.com
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Cronfa Amaethyddol Ewrop ar
gyfer Datblygu Gwledig:

Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig

European Agricultural Fund for
Rural Development:

Europe Investing in Rural Areas

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.


