
 
 
Buster Grant – Rheolwr Cyfarwyddwr, Brecon Brewing 
 
Rwyf wastad wedi mwynhau cwrw da ac roedd yn anochel felly y byddwn yn ymhel 
rywffordd â’r busnes... Des i gysylltiad â CAMRA am y cyntaf wrth weithio yn nhafarn 
enwog y White Horse yn Parsons Green, Llundain ym 1992.  Cefais fy secondio i’r 
GBBF i helpu ar far bragdy - profiad anhygoel â dweud y lleiaf. Ers hynny, rwyf wedi 
gweithio gyda’r GBBF a CAMRA yn lleol yn rheolaidd.   
 
Wedi gadael Prifysgol Newcastle gyda gradd mewn Archeoleg, cefais fy hun, trwy 
gwmni mwyngloddio aur o Dde Affrica, yn ôl yn Llundain yn gwneud ychydig 
wythnosau o waith Peirianneg Sain ar ran ffrind. Arweiniodd hyn, fel y gellid disgwyl, 
at sawl blwyddyn o waith, gan wneud pob math o bethau rhyfedd ac od, gan fwyaf ar 
yr ochr gynadledda. 
 
Gyda’r Mileniwm ar y trothwy, penderfynais ei bod yn hen bryd meddwl am y dyfodol, 
felly dyma fi’n ôl i’r Brifysgol, i wneud gradd MSc mewn Bragu a Distyllu – yn Heriot 
Watt, Caeredin.   
 
Ar ôl cwblhau’r MSc, symudais i Henley i weithio i Brakspear, a phan ddaeth diwedd 
trist y bragdy hwnnw, cododd gyfle mewn bragdy newydd yn Aberhonddu, felly bant 
â fi i Gymru...   
 
Yn 2007, dechreuais weithio i greu cymdeithas i fragwyr yng Nghymru, ac yn 2008, 
crëwyd Cymdeithas Bragwyr Annibynnol Cymru (AWIB). Yn 2012, cafodd AWIB ei 
hymgorffori yn y gymdeithas newydd fwy i’r diwydiant: Diodydd Cymru.  Mae 
Diodydd Cymru’n gobeithio hyrwyddo diwydiant diodydd Cymru yn ei gyfanrwydd, 
gyda bragdai, gwneuthurwyr seidr, gwinllannoedd, distyllwyr a chynhyrchwyr 
gwirodydd yn aelodau ohoni. 
 
Hefyd, ers 2009, fi yw Cyfarwyddwr Cymru yng Nghymdeithas y Bragwyr Annibynnol 
(SIBA).  
 
Yn 2011, cododd gyfle i ddechrau bragdy newydd, a chan i’r holl ymdrechion i 
weithio gyda’r cwmni presennol fynd i’r gwellt, dyna eni Brecon Brewing.  
 
Yn ogystal â’r brwdfrydedd amlwg dros gwrw, rwy’n dal i gael amser ambell dro i 
chwarae gyda Land Rovers, ac weithiau yn llwyddo i fynd allan i rasio... 


