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Sefydlwyd Adwell Foods ym 1993 yn y Mwbwls ar 
Benrhyn Gwyr i gynhyrchu a gwerthu amrywiaeth 
o gynnyrch ar gyfer y farchnad diodydd poeth. 

Mae’i brif gynnyrch – Te Welsh 
Brew – wedi bod ar gael yn y prif 
archfarchnadoedd ers bron i ddau 
ddegawd. Gyda chefnogaeth 
Llywodraeth Cymru, roedd y 
busnes teuluol yn gallu ehangu ar 
draws marchnadoedd newydd 
trwy lansio tri math newydd o 
gynnyrch.

Gyda chefnogaeth arloesi 
Llywodraeth Cymru, a 
chefnogaeth cronfeydd yr Undeb 
Ewropeaidd, lansiwyd tri math 
newydd o gynnyrch, te arbenigol, 
siocledau yfed a choffi. Yn 
ogystal â bod o gymorth i ehangu 
i farchnadoedd newydd, roedd y 
gefnogaeth yn galluogi Adwell 
Food i ail ddylunio deunydd pacio 
eu prif gynnyrch, Te Welsh Brew. 

O ganlyniad i ehangu i’r 
marchnadoedd newydd ac ail 
ddylunio’i brif gynnyrch, mae 
ymwybyddiaeth cwsmeriaid o 
frand Te Welsh Brew wedi 
cynyddu’n sylweddol. Mae’r 
cwmni diodydd o Dde Cymru’n 

gwerthu’i gynnyrch i fân-
werthwyr i’w werthu yn eu 
siopau ac i gwsmeriaid unigol ar 
lein. Yn ogystal a bod ar gael yn 
Tesco, Sainsbury’s, Asda, 
Waitrose, Co-op, Aldi, Spar a 
Morrisons, mae brand Welsh 
Brew hefyd ar gael ar lein o 
Amazon a nifer o fân werthwyr 
annibynnol eraill. Bu cynnydd yn 
y rhestriadau ar lein y tu allan i’w 
wefan swyddogol ers lansio’r 
cynnyrch newydd. Mae cynnyrch 
Adwell Foods yn cael ei 
ddefnyddio yn y diwydiant arlwyo 
hefyd, gan gynnwys yn er enwog 
Wally’s Deli yng Nghaerdydd. 

Bu cynnydd sylweddol yn 
nhrosiant y cwmni y llynedd, 
diolch i lansio’r cynnyrch newydd. 
Yn ogystal â newid y brandio a 
lansio cynnyrch newydd, mae 
Adwell Foods wedi gwella ei 
wefan, sydd wedi’i ysbrydoli gan 
ail ddylunio deunydd pacio te 
Welsh Brew. Mae hyn wedi 
cynyddu nifer yr ymholiadau ar 
lein. 

Meddai Alan Wenden, Rheolwr 
Gyfarwyddwr Adwell Foods: 
“Mae’r gefnogaeth oedd ar gael 
gan Lywodraeth Cymru wedi’n 
helpu i ymchwilio i ddatblygu ein 
cynnyrch ac i gynnal ymchwil 
marchnad sydd wedi bob o 
gymorth i ni lansio cynnyrch 
newydd. Heb help Llywodraeth 
Cymru, fyddai’r adnoddau 
ariannol ddim gennym ni i 
ddatblygu cynnyrch newydd yn y 
farchnad diodydd poeth. Roedd y 
cyngor a oedd ar gael gan ein 
harbenigwr arloesi’n ardderchog 
ac roedd y daith yn esmwythach 
na’r disgwyl – ac rydym innau 
erbyn hyn yn gryfach nac erioed 
o’r blaen.”

I wybod rhagor am gyllid a chymorth 
gan Lywodraeth Cymru:

Ebost: businesssupport@wales.gsi.gov.uk 

Gwefan: busnes.cymru.gov.uk

Ffôn: 03000 6 03000
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