
Ar ôl blynyddoedd o siomi ynghylch yr opsiynau oedd 
ar gael i lysieuwyr a feganiaid wrth fwyta allan, cafodd 
Ben Moss a Flo Ticehurst eu hysbrydoli i ddechrau The 
Parsnipship. Wrth galon y cwmni mae angerdd am greu 
cynhyrchion arloesol ac ymrwymiad i arferion busnes 
cynaliadwy.

Faint o bobl ydych chi’n eu cyflogi?
Rydyn ni’n cyflogi 12 aelod o staff.

Pa gwrs hyfforddi ydych chi wedi’i ddilyn trwy’r 
rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru a beth oedd y rheswm 
am hyn?

Yn ddiweddar, mae ein rheolwr cynhyrchu wedi dilyn 
cwrs hyfforddi Arwain y Tîm Cynhyrchu.

Mae’n gwrs rhagarweiniol sy’n addas i unrhyw 
arweinydd tîm, goruchwyliwr neu reolwr i wella eu 
sgiliau dirprwyo a hybu cynhyrchiant. Mae’r cwrs 

Soniwch ychydig am The Parsnipship

Mae’r Parsnipship yn gynhyrchydd bwyd annibynnol 
a chrefftus, sy’n creu bwyd llysieuol a fegan unigryw 
a gwreiddiol yng Nghwm Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr. 
Mae eu cynhyrchion, sydd wedi ennill gwobrau, 
wedi’u crefftio â llaw ac yn cael eu gwerthu mewn 
marchnadoedd ffermwyr, ffeiriau bwyd, gwyliau a 
digwyddiadau, ac maen nhw hefyd yn cyflenwi siopau 
fferm, delis, caffis a bwytai.

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.

Mae Sgiliau Bwyd Cymru yn gweithio gyda nifer 
o ddarparwyr hyfforddiant sy’n arbenigo mewn 
hyfforddiant Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Gall 
darparwyr hyfforddiant weithio gyda chwmnïau 
unigol i ddatblygu cyrsiau hyfforddi wedi’u 
teilwra, yn seiliedig ar ofynion penodol busnesau.

Dyma enghraifft o sut mae’r cyrsiau hyfforddi 
Arweinyddiaeth a Rheolaeth wedi helpu un busnes 
i dyfu ac ehangu ei gynnig i ddefnyddwyr.

Astudiaeth Achos
Arwain a Rheoli
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Mae cyllid ar gael i gefnogi ein cyrsiau 
Arweinyddiaeth a Rheolaeth, ynghyd â 
llu o gyrsiau hyfforddi eraill. Mae gan 
fusnesau bwyd a diod cymwys gyfle i wneud 
cais am gymorth ariannol i helpu gyda’u 
hanghenion hyfforddi. Y dyddiad olaf i 
wneud cais yw 17 Rhagfyr 2021, ac mae 
angen cwblhau’r holl hyfforddiant erbyn 18 
Chwefror 2022. Os oes gennych ddiddordeb 
ac yr hoffech gael rhagor o wybodaeth, 
cysylltwch â ni heddiw.

Astudiaeth Achos
Arwain a Rheoli

yn ymdrin â phynciau fel gwella effeithlonrwydd, 
cynhyrchiant ac effeithiolrwydd y tîm trwy ddirprwyo 
wedi’i gynllunio i sicrhau bod staff yn parhau i gael 
eu cymell trwy roi mwy o gyfrifoldeb iddyn nhw gyda 
thasgau amrywiol. Erbyn diwedd y cwrs, bydd gennych 
yr hyder i ‘ollwng gafael’ ar dasgau wrth barhau i allu 
rheoli eu hansawdd wrth iddyn nhw gael eu cwblhau.

Pa wahaniaeth mae hyfforddiant Arwain y Tîm 
Cynhyrchu wedi’i wneud i’r busnes?
Mae wedi helpu ein rheolwr cynhyrchu i fyfyrio ar ei dull 
o reoli tîm y gegin a rhoi ar waith yr hyn a ddysgodd ar 
y cwrs.

Fel busnes sy’n tyfu, sydd wedi cyflogi gweithwyr 
newydd yn ddiweddar, mae ei thîm wedi dyblu mewn 
maint felly mae’r cwrs wedi bod yn hanfodol wrth ei 
helpu i baratoi ar gyfer hyn.

Fel busnes mae angen i ni wybod bod tîm y gegin 
yn rhedeg mor llyfn ac effeithlon â phosibl, a bod 
datblygiad holl staff y gegin mewn dwylo da.

A allwch chi rannu eich meddyliau am y 
cymorth rydych chi wedi’i gael gan Sgiliau Bwyd 
Cymru sydd wedi eich galluogi i hyfforddi ac 
uwchsgilio’ch tîm?
Mae’r cymorth rydyn ni wedi’i gael wedi helpu i gefnogi 
ein hymrwymiad i hyfforddi a datblygu ein staff lle nad 
oes gennyn ni arbenigedd mewnol. Diolch yn fawr iawn 
i Sgiliau Bwyd Cymru am y gefnogaeth!

www.theparsnipship.co.uk

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.


