
Dyfi Distillery

Soniwch ychydig am Dyfi Distillery!
Gan ddefnyddio cynhyrchion botanegol sy’n cael eu 
casglu’n lleol o fewn biosffer Dyfi, mae’r brodyr a’r 
arbenigwyr gwneud jin Pete a Danny Cameron wedi 
creu jins arbennig yn eu distyllfa fach yn Nghorris.
Sefydlwyd Dyfi Distillery yn 2016, ac mae’r ddistyllfa’n 
creu amrywiaeth o jins crefftus gydag ymdeimlad 
gwirioneddol o le. Gan ddefnyddio blynyddoedd 
lawer o fforio lleol, gwyddoniaeth arbrofol a phrofiad 
proffesiynol o win a gwirodydd, maen nhw’n creu jins 
crefftus, mynegiannol â llaw, sydd wir yn adlewyrchu 
Gwarchodfa Biosffer y Byd UNESCO lle cânt eu 
cynhyrchu. Fel distyllfa sy’n eiddo i’r teulu ac sy’n 
cael ei rhedeg yn gyfan gwbl ganddyn nhw, eu nod 
yw gweithio nid yn unig yn ofalus ond hefyd yn 
gynaliadwy.

Faint o bobl ydych chi’n eu cyflogi?
Microfusnes ydym ni, sy’n cyflogi 7 o bobl.

A oes unrhyw fylchau mewn sgiliau/hyfforddiant  
yn y sector/diwydiant?
Cafodd distyllu crefftus ei wahardd i bob pwrpas yn y 
DU ar ddechrau’r 1800au a dim ond yn 2009 y cafodd 
ei ailgychwyn. Felly, mae’r grefft o ddistyllu ar raddfa 
fach i bob pwrpas yn ddiwydiant ifanc eto. Cyfunwch 
hyn â bod yn fusnes bach, mae pobl yn aml yn ei chael 
hi’n anodd neilltuo amser ar gyfer hyfforddiant, sy’n 
golygu bod gan ein sector ddigon o feysydd lle gall 
hyfforddiant fod o fudd.

Astudiaeth Achos

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.



Astudiaeth Achos
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Pa gyrsiau hyfforddi ydych chi am gael cymorth  
gyda nhw gan Sgiliau Bwyd Cymru?
Yn ddiweddar, rydym ni wedi cael cymeradwyaeth i 
gael cyllid i’n uwchsgilio yn Lefel 3 yr Ymddiriedolaeth 
Addysg Gwin a Gwirodydd (WSET), y gobeithiwn 
ddechrau ar-lein yn fuan.

Mae Gwobr Lefel 3 WSET mewn Gwirodydd yn 
gymhwyster lefel uwch i weithwyr proffesiynol a 
selogion sydd eisiau meithrin dealltwriaeth fanwl o 
wirodydd y byd a datblygu’r sgiliau blasu sydd eu 
hangen i ddisgrifio a gwerthuso gwirod yn fanwl gywir. 

Felly, bydd cwrs hyfforddi Lefel 3 WSET yn helpu’r tîm i 
ehangu ei wybodaeth o wirodydd arbenigol ac yn nodi 
cyfleoedd newydd posibl i’r busnes.

Allwch chi rannu eich barn am y cymorth rydych 
chi wedi’i gael gan Sgiliau Bwyd Cymru a fydd yn 
eich galluogi i hyfforddi ac uwchsgilio eich tîm?

Mae’r tîm yn Sgiliau Bwyd Cymru ac yn enwedig 
Kathryn Mills, wedi bod o gymorth mawr wrth gydlynu 
pethau y byddai wedi bod yn anodd dod o hyd i amser 
i’w gwneud ein hunain.

dyfidistillery.com

Mae cyllid ar gael i helpu gyda Gwobrau 
Lefel 2 a Lefel 3 mewn Gwirodydd. Bydd y 
cyrsiau’n cael eu cynnal ar-lein drwy Zoom, 
gyda’r arholiad Lefel 3 terfynol yn cael 
ei gynnal yng Nghymru.  Os oes gennych 
ddiddordeb yn y cwrs hwn ac os hoffech 
gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni 
heddiw.

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.


