Holiadur Hunanarchwilio
Llenwch yr holiadur i weld pa mor dda y mae eich busnes yn adrodd y stori am fwyd a diod Cymru
ac am Gymru yn gyffredinol.
Ar raddfa 0-4, graddiwch eich busnes ar sail y datganiadau a ganlyn
(0 = dim o gwbl; 1 = ychydig; 2 = i ryw raddau; 3 = yn weddol gryf; 4 = yn gryf iawn)
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Rwy'n ymwybodol o brydau arbennig fy rhanbarth.
Mae fy staff sy'n ymwneud â'r cyhoedd yn ymwybodol o brydau arbennig y
rhanbarth.
Rwy'n ymwybodol o’r dreftadaeth a’r traddodiadau lleol sy'n ymwneud â bwyd yn
fy rhanbarth.
Mae fy staff sy'n ymwneud â'r cyhoedd yn gwybod pwy yw fy nghyflenwyr lleol.
Rwy'n defnyddio cynhyrchwyr lleol/Cymreig
Mae gennyf brydau ar fy mwydlen sy'n cynnwys cynhyrchion
lleol/rhanbarthol/Cymreig.
Rwy'n disgrifio'r prydau ar fy mwydlen i adlewyrchu eu bod yn cynnwys
cynhyrchion lleol/rhanbarthol/Cymreig.
Mae fy staff sy'n ymwneud â chwsmeriaid yn dweud wrthynt am ein heitemau
cartref, ein prydau arbennig sy'n perthyn i'r rhanbarth a'r ryseitiau traddodiadol a
ddefnyddiwn.
Mae fy mwyd yn rhoi profiadau sy'n nodweddiadol o Gymru neu'r rhanbarth i
ymwelwyr.
Mae'r Gymraeg ar fy mwydlen.
Rydw i a'm staff sy'n ymwneud â chwsmeriaid yn rhoi argymhellion i ion i
fusnesau/atyniadau lleol eraill sy'n cynnig bwyd lleol neu Gymreig.
Mae gennym wybodaeth wedi'i hargraffu ar fusnesau bwyd a diod lleol, llwybrau
bwyd a diod etc i'w rhannu ag ymwelwyr.
Rwy'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol/fy ngwefan i hyrwyddo bwyd
lleol/rhanbarthol/Cymreig ar fy mwydlenni.
Rydw i a fy nhîm yn gweithredu fel llysgenhadon bwyd Cymru.

Cyfanswm y sgôr
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Mae eich bwyd a diod yn adlewyrchu ychydig iawn sy'n nodweddiadol o Gymru.
Gallech wella profiadau eich cwsmeriaid drwy ddefnyddio’r dulliau y mae Bwyd a Diod Cymru yn eu
defnyddio i hyrwyddo twristiaeth yn y maes i gynnig profiad o fwyd sy'n fwy nodweddiadol o Gymru.
Gallai hynny wella eich trosiant a'ch elw.

21-50 Mae eich busnes bwyd a diod yn adlewyrchu i ryw raddau gymeriad sy’n nodweddiadol o Gymru.
Fodd bynnag, gallech wneud mwy i hyrwyddo profiadau eich cwsmeriaid o fwyd sy'n nodweddiadol o
Gymru. Edrychwch ar ein cynllun gweithredu a’n hawgrymiadau i weld lle y mae'r bylchau. Gallech
wella eich trosiant a'ch elw drwy gynnig profiadau hyd yn oed mwy Cymreig.
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Llongyfarchiadau! Mae eich busnes yn adrodd y stori am fwyd Cymru ac am Gymru yn gyffredinol
yn ardderchog. Rydych yn cynnig profiad nodweddiadol Gymreig o fwyd a diod. Sicrhewch eich bod
yn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd marchnata a chysylltiadau cyhoeddus i hybu eich cymeriad sy'n
nodweddiadol o Gymru. Edrychwch ar y meysydd lle y sgorioch ychydig yn is – meddyliwch am
bethau eraill y gallech eu gwneud i wella'r meysydd hynny.

Fy Nghynllun Gweithredu.
Cwestiwn Hunanarchwilio
Rwy'n ymwybodol o brydau arbennig fy rhanbarth.
Mae fy staff sy'n ymwneud â'r cyhoedd yn ymwybodol o brydau arbennig y rhanbarth.
Rwy'n ymwybodol o’r dreftadaeth a’r traddodiadau lleol sy'n ymwneud â bwyd yn fy rhanbarth.
Mae fy staff sy'n ymwneud â'r cyhoedd yn gwybod pwy yw fy nghyflenwyr lleol.
Rwy'n defnyddio cynhyrchwyr lleol/Cymreig.
Mae gennyf brydau ar fy mwydlen sy'n cynnwys cynhyrchion lleol/rhanbarthol/Cymreig.
Rwy'n disgrifio'r prydau ar fy mwydlen i adlewyrchu eu bod yn cynnwys cynhyrchion
lleol/rhanbarthol/Cymreig.
Mae fy staff sy'n ymwneud â chwsmeriaid yn dweud wrthynt am ein heitemau cartref, ein prydau
arbennig sy'n perthyn i'r rhanbarth a'r ryseitiau traddodiadol a ddefnyddiwn.
Mae fy mwyd yn rhoi profiadau sy'n nodweddiadol o Gymru neu'r rhanbarth i ymwelwyr.
Mae'r Gymraeg ar fy mwydlen.
Rydw i a'm staff sy'n ymwneud â chwsmeriaid yn rhoi argymhellion i fusnesau/atyniadau lleol
eraill sy'n cynnig bwyd lleol neu Gymreig. Mae gennym wybodaeth wedi'i hargraffu ar fusnesau
bwyd a diod lleol, llwybrau bwyd a diod etc i'w rhannu ag ymwelwyr.
Rwy'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol/fy ngwefan i hyrwyddo bwyd
lleol/rhanbarthol/Cymreig ar fy mwydlenni.
Rydw i a fy nhîm yn gweithredu fel llysgenhadon bwyd Cymru.
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