
Distyllfa In The Welsh Wind 

Soniwch ychydig am Ddistyllfa In The Welsh Wind!
Distyllfa grefftus fechan ond uchelgeisiol ar arfordir 
gorllewin Cymru a agorodd ei drysau ym mis Ionawr 
2018 yw In The Welsh Wind. Roedd y cyd-berchenogion 
a’r cyfarwyddwyr Alex Jungmayr ac Ellen Wakelam 
yn rhedeg y busnes gyda’i gilydd i ddechrau, ac yna 
dechreuon nhw gyflogi mwy o staff a gweithio gyda 
gweithwyr llawrydd lleol eraill i ddatblygu eu cynnig.
Mae’r busnes bellach yn creu gwirodydd pwrpasol 
wedi’u brandio ar gyfer busnesau eraill, ac wedi lansio 
ei jin unigryw ei hun – jin Signature Style yn 2020, sydd 
bellach wedi ennill gwobrau. Yn ogystal â jin, mae’r 
ddistyllfa hefyd wedi lansio wisgi Cymreig ‘o’r grawn i’r 
gwydr’ arloesol.

Pa fath o fusnes ydych chi?
Rydym ni’n ddistyllfa anarferol, yn creu jin a gwirodydd 
wedi’u teilwra’n bwrpasol i fusnesau. Rydym ni’n troedio 
ein llwybr ein hunain wrth ddistyllu ac yn arloeswyr balch 
mewn diodydd moethus.

Faint o bobl ydych chi’n eu cyflogi?
Rydym ni’n ficrofusnes sy’n cyflogi saith aelod o staff. 
Mae gennym ni un prentis ac ar hyn o bryd rydym ni’n 
awyddus i recriwtio rhywun ar leoliad Kickstart.

Ydych chi wedi nodi unrhyw fylchau mewn 
sgiliau/hyfforddiant yn y sector/diwydiant?
Er bod y sector distyllu yn ehangu’n gyflym yng 
Nghymru, yn sicr mae diffyg profiad yma, yn enwedig 
o ran wisgi. Mae llawer o’r hyfforddiant sydd ar gael yn 
canolbwyntio ar fragu yn hytrach na distyllu ac, er y gall 
sgiliau bragu fod yn berthnasol i raddau, dim ond hyn a 
hyn o help y gallan nhw fod.

Mae rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru a ddarperir 
gan Lantra yn cefnogi busnesau o fewn 
diwydiant 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 ddefnyddwyr.
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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.

Pa gyrsiau hyfforddi ydych chi wedi’u dilyn  
drwy raglen Sgiliau Bwyd Cymru hyd yma?
Rydym ni wedi cael mynediad at amrywiaeth o 
hyfforddiant i gefnogi’r busnes wrth iddo dyfu a 
datblygu. I ddechrau, gwnaeth rhaglen Sgiliau Bwyd 
Cymru gefnogi ein distyllwr i fynychu cwrs distyllu ar 
gyfer diwydiant, a fu’n fewnbwn hanfodol. Yn fwy 
diweddar wrth i ni gyflogi mwy o staff, datblygu tîm 
a mynd i’r afael â mwy o ofynion rheoliadol, rydym 
ni wedi cael hyfforddiant Adnoddau Dynol pwrpasol 
i uwchsgilio un o’n rheolwyr yn y maes hwn, a 
chwrs rheoli pwrpasol ar gyfer cydlynydd newydd i’r 
ddistyllfa.

Gyda pha gyrsiau hyfforddi ydych chi eisiau  
cael cymorth gan Sgiliau Bwyd Cymru?
Yn ddiweddar mae cyllid wedi ei gymeradwyo ar ein 
cyfer i gael hyfforddiant cymorth cyntaf, hyfforddiant 
diogelwch tân a hyfforddiant gwasanaeth cwsmeriaid 
ac rydym wrthi’n gwneud y trefniadau perthnasol er 
mwyn uwchsgilio ein staff ym mhob maes o fewn y 
busnes.

Sut mae’r gefnogaeth a gawsoch gan Sgiliau 
Bwyd Cymru wedi eich galluogi i hyfforddi ac 
uwchsgilio eich tîm?
Mae’r gefnogaeth gan Sgiliau Bwyd Cymru wedi 
caniatáu inni gael mynediad at ddarparwyr 
hyfforddiant rhagorol sydd wedi gweithio gyda ni i 
gyflawni’r hyn sydd ei angen arnom fel busnes i symud 
ymlaen. Yn sgil yr hyfforddiant penodol i’r sector a 
gwblhawyd gennym ar y cychwyn, mae’r llwybr wedi 
ein harwain at fod yn ddistyllfa arobryn. Rydym hefyd 
wedi derbyn cyllid i hyfforddi a rhoi hyder i reolwraig 
newydd i gael y gorau o’i thîm bach - rhywbeth y 
mae hi wir wedi manteisio arno gyda chefnogaeth yr 
hyfforddiant. Mae gennym hefyd systemau Adnoddau 
Dynol mwy cadarn ar waith a strategaeth â mwy o 
ffocws i ddelio â materion Adnoddau Dynol. Mae 
hyn yn golygu ein bod yn fwy hyderus ein bod yn 
cydymffurfio â gofynion rheoliadol amrywiol.

Unrhyw beth arall i’w ychwanegu?
Mae gweithio gyda’r tîm yn Sgiliau Bwyd Cymru i gael 
y cymorth ariannol sydd ar gael i hyfforddi ein staff 
wedi bod yn drawsnewidiol i’r busnes. Mae wedi ein 
galluogi ni i gael hyfforddiant hanfodol na fyddem 
ni, mae’n debyg, wedi gallu ei fforddio er mwyn tyfu 
ein busnes ac uwchsgilio ein tîm. Gyda mwy o dwf o’n 
blaenau, rydym ni wedi gallu gosod sylfaen gadarn i 
adeiladu arni. 
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