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Noddwr: Ei Mawrhydi y Frenhines
Llywydd: Harry Fetherstonhaugh OBE FRAgS

Cystadleuaeth Cynnyrch Llaeth
Ar ran Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ac yn arbennig y Pwyllgor Cynnyrch Llaeth
rydym yn falch iawn ein bod yn cynnal y dosbarthiad canlynol yn 2022 i gynnig llwyfan i
gynhyrchwyr ac i addysgu'r cyhoedd sy'n ymweld ar yr amrywiaeth ardderchog o
gynhyrchion sydd ar gael. Mae'r gystadleuaeth, sydd wedi hen ymsefydlu, yn denu llawer o
200,000 ar mwy o ymwelwyr y Sioe yn barod dros y pedwar diwrnod ac yn anelu at
arddangos goreuon Cymru ochr yn ochr â chynigion o ymhellach.
Mae’n gyfle i arddangos Cynnyrch Llaeth y Deyrnas Unedig ac i ddangos cefnogaeth i’r
diwydiant gydag arddangosfa ragorol i’r cyhoedd yn hybu bwyd Cymreig.
Rydym yn ffodus o ddenu beirniaid a phartneriaid o fri ac yn gobeithio'n fawr y byddwch yn
cefnogi'r gystadleuaeth yn 201922.

MAN GOLLWNG A CHASGLU
Yn garedig iawn mae Canolfan Bwyd Cymru wedi cynnig man gollwng a chasglu yn eu
Canolfan i gystadleuwyr sy’n methu danfon eu cynigion i’r Sioe. Os hoffech chi dderbyn
y cynnig hwn yna cysylltwch â Chanolfan Bwyd Cymru yn uniongyrchol i drefnu hynny
os gwelwch yn dda
Manylion cyswllt:
Canolfan Bwyd Cymru
Horeb Business Park
Horeb
Llandysul
Ceredigion SA44 4JG
Rhif ffon: 01559 362230
Ebost: gen@foodcentrewales.org.uk

GWASANAETH YCHWANEGOL AR GAEL
Pan ddanfonir y cynnyrch nodwch os gwelwch yn dda y gwna'r stiwardiaid gynorthwyo
gyda llwyfannu'r arddangosyn os bydd angen o ddydd Sadwrn 20 Gorffennaf o 12
canol dydd ymlaen. Os oes gennych ddiddordeb yn y gwasanaeth hwn rhowch wybod
i'r swyddfa o flaen llaw os gwelwch yn dda.

Ceisiadau Olaf
10 Mehefin 2022

Tâl Ymgeisio
£6.00 y cais
(Yn cynnwys T.A.W.)

Adran ar gau ar gyfer beirniadu
Rhwng 9.00yb a 12.30yh ar y diwrnod cyntaf.

Cyflwyniad Gwobrau
Dydd Mawrth 19 Gorffennaf am 2.00y.p.
Man Cyfarfod: Adran Cynnyrch Llaeth

Manylion cyswllt
Mrs Bethan Davies
CAFC Cyf.
Llanelwedd
Llanfair ym Muallt
Powys LD2 3SY
01982 554 411
bethan@rwas.co.uk
cafc.cymru

Beirniaid
Mr Martin Mills
Mr Robert Savage
Mr John Axon
Hufen Ia
Mr Mark Antoneli
Pencampwr Caws a Gynhyrchwyd yng Nghymru
Miss Eurwen Richards
Gwobr Cynnyrch Llaeth Organig Gorau
Mrs Shan James
Dewisiad y Llywydd
Harry Fetherstonhaugh OBE FRAgS –
Llywydd, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2022

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Anrhydeddus
Mrs Kay Spencer MBE NDD FRAgS

Prif Stiward yr Adran
Mrs Margaret Spencer

Uwch Stiward
Mrs Shan James

Stiwardiaid
Mrs Rachel Rowlands MBE
Mr Gareth Rowlands
Miss Sarah Byford FRAgS
Mr Mark Spencer
Ms Lauren Evans

Mrs Gill Jones
Mr Mark Jones FCW
Ms Kirstie Jones FCW
Mr Jason Francis
Mrs Alison Francis

CYDNABYDDIAETH
Gyda diolch mae’r gymdeithas yn cydnabod y nawdd i’r adran hon gan:

Marks & Spencer PLC
Hufenfa De Arfon
Canolfan Bwyd Cymru
Mrs Kay Spencer
Mr & Mrs Gareth & Rachel Rowlands
Castell Howell Foods
Rachel’s
Llanfaes Dairy
Caiff rheweiddiad ei gyflenwi ar gyfer dosbarthiadau D5 – 7, 27 – 30, 34 - 44 & 53 – 58
Caiff rhewgell ei chyflenwi ar gyfer dosbarthiadau D45 - 52

NODWCH OS GWELWCH YN DDA FOD YR HOLL DDEUNYDD PACIO
I FOD HEB ENW BRAND ARNO
Gall cawsiau fod yn flociau cyfan neu’n hanner blociau.
Dylai’r Math o Gaws Fod Wedi’i Nodi Ar Bob Arddangosyn.

"DEWISIAD Y LLYWYDD"
Bydd yr holl arddangosion yn yr adrannau caws yn cael eu hystyried
ar gyfer y wobr arbennig hon

DOSBARTHIADAU FFERMDY
Ni chaiff arddangoswyr yn y dosbarthiadau ffermdy gynnig yn y dosbarthiadau hufenfa ar gyfer yr
un math o gaws. Mae’r categori ffermdy’n berthnasol i’r arddangoswyr hynny sy’n cynhyrchu caws
o laeth a gynhyrchir gartref neu laeth o’u hardal agosaf. Dylai technegau gwneud caws ffermdy
traddodiadol fod wedi’u defnyddio.

DP1
DP2
DP3
DP4

PGI Traditional Welsh Caerffili
Caws wedi'i wasgu'n galed Ffermdy (ac eithrio PGI Traditional Welsh Caerffili)
Caws Mwg Ffermdy, a wasgwyd yn galed
Caws Ffermdy o unrhyw fath sy’n agored i’r cynhyrchwr, sy’n cynhyrchu dim mwy na

DP5
DP6
DP7

5 tunnell / wythnos
Caws, unrhyw fath, nid llaeth buwch
Caws, unrhyw fath heb fod yn fwy na 0.5kg unrhyw laeth
CAWS NEWYDD heb ei arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru o’r blaen. Unrhyw fath,
unrhyw laeth

DOSBARTHIADAU CAWS CHEDDAR
DP8
DP9
DP10
DP11
DP12
DP13
DP14
DP15
DP16

Cheddar Mwyn, lliw, wedi’i gynhyrchu o fewn y 5 mis diwethaf
Cheddar Mwyn, gwyn, wedi’i gynhyrchu o fewn y 5 mis diwethaf
Cheddar Aeddfed, lliw, wedi’i gynhyrchu o fewn 6 - 12 mis
Cheddar Aeddfed, gwyn, wedi’i gynhyrchu o fewn 6 - 12 mis
Cheddar Tra-Aeddfed, lliw, wedi’i gynhyrchu dros 12 mis
Cheddar Tra-Aeddfed, gwyn, wedi’i gynhyrchu dros 12 mis
Caws braster llai (dan braster 24%)
Caws hanner braster (braster 17% - 24%)
Caws llysieuol

CAWSIAU RHANBARTHOL
DP17 Caer, lliw / gwyn
DP18
DP19
DP20
DP21
DP22
DP23
DP24

Stilton Glas
Sir Gaerhirfryn
Caerffili
Double Gloucester
Red Leicester
Wensleydale
Unrhyw fath arall a enwir

DOSBARTHIADAU CAWS ARBENIGEDD
Amrywogaeth i'w henwi a'i hamlygu
DP25
DP26
DP27
DP28
DP29
DP30
DP31
DP32

Caws caled, ychwanegyn melys
Caws caled, ychwanegyn sawrus
Caws meddal, unrhyw fath sy’n cynnwys ychwanegion
Caws meddal, unrhyw fath, naturiol (dim ychwanegion)
Stilton glas, caled, meddal neu hufen
Caws mwg Naturiol
Caws mwg arall
Caws heb ei gynnwys mewn unrhyw ddosbarth arall

DP33
DP34
DP35
DP36

Caws organig, math caled
Caws organig, math meddal
Halloumi
Caws wedi’i wneud gan ARDDANGOSWR NEWYDD heb ei arddangos yn y 5 mlynedd
ddiwethaf. Unrhyw fath, unrhyw laeth
DP37 Un pecyn 250go gaws cyfleus (e.e. wedi'i sleisio, ei ddeisio neu'i ratio)

DOSBARTHIADAU MENYN
Gellwch ond cynnig yn Fferm NEU Hufenfa nid y ddau
DP38 Un becyn 250g o fenyn wedi’i halltu a gynhyrchwyd ar fferm,
unrhyw laeth (bricsen neu rôl)
DP39 Un becyn 250g o fenyn hufenfa wedi’i halltu (bricsen neu rôl)
DP40 Un becyn 250g o fenyn hufenfa heb ei halltu (bricsen neu rôl)

DOSBARTHIADAU IOGWRT
Nodwch y blas ar y label os gwelwch yn dda
DP41 Un carton o iogwrt cyflasedig
DP42 Un carton o iogwrt cyflasedig ffrwythau
DP43 Un carton o iogwrt naturiol
DP44 Un carton o iogwrt sawrus

DOSBARTHIADAU CYNNYRCH RHEWEDIG A HUFEN IÂ
DP45 Carton o Hufen Iâ â chyflas fanila, unrhyw laeth
DP46
DP47
DP48
DP49

Carton o Hufen Iâ â blas ffrwyth
Carton o Hufen Iâ unrhyw chyflas heblaw ffrwyth
Carton o Hufen Iâ siocled
ARDDANGOSWR NEWYDD (sydd heb wedi bod yn y diwydiant am fwy na 5 mlynedd) – Un
carton o hufen iâ â chyflas, unrhyw laeth.

CYNNYRCH RHEWEDIG
DP50 Carton o unrhyw fath o sorbet
DP51 Carton o unrhyw fath o iogwrt iâ
DP52 Carton o unrhyw, nid llaeth buwch

DOSBARTHIADAU LLAETH A HUFEN
DP53 Carton o laeth cyflawn
DP54 Carton o laeth hanner sgim
DP55 Carton o laeth sgim
DP56 Carton o hufen sengl ffres
DP57 Carton o hufen dwbl ffres
DP58 Cynnyrch eplesedig heblaw am iogwrt

DOSBARTHIADAU ARLOESI, HYBU AC ARDDANGOS
DP59 Arddangosfa ar gyfer eich cynnych / cynhyrchion. Yn cael ei feirniadu ar gyflwyniad
yn unig. Maint heb fod yn fwy na 1m sgwâr. I'w weld o bob ochr
DP60 Hamper Caws (4-6 chaws) I'w feirniadu ar gyflwyniad yn unig
DP61 Dosbarth Allforio. Un caws neu dafell i’w arddangos mewn deunydd pacio addas ar
gyfer allforio
DP62 Arloesedd mewn Cynnyrch Llaeth. Sampl o gynnyrch, dyluniad neu becyn newydd.
Nodwch y cam arloesi os gwelwch yn dda. Gofod i beidio bod yn fwy na 30cm ar y
tu blaen x 50cm o ddyfnder.

Caiff arddangoswyr anfon hysbysebion / gwybodaeth / taflenni
am y cwmni ymlaen a bydd y rheini’n cael eu harddangos
nesaf at eu harddangosion ar ôl y beirniadu.

GWOBRAU ARBENNIG
SP1

Bydd Rhoséd Pencampwr a cherdyn Gwobrwyo CAFC yn cael eu dyfarnu i Brif
Bencampwr y Menyn (DP38-40)

SP2

Bydd Tlws Parhaol Meistri Caws Dyffryn Aeron (David J Ellis) a roddwyd yn garedig
gan Gaws Dyffryn Aeron, £100 a roddwyd yn garedig gan Ganolfan Bwyd Cymru a
Mrs Kay Spencer a Rhosedau a Chardiau Gwobrwyo Pencampwr ac Is-Bencampwr
CAFC yn cael eu dyfarnu am y Prif Bencampwr Caws (DP1 – 37)

SP3

Dyfernir Gwobr Eurwen Richards a £50 a roddwyd yn garedig gan Ganolfan Bwyd
Cymru am y Caws Gorau a Gynhyrchwyd yng Nghymru

SP4

Bydd Tlws Parhaol Caws Cenarth a Cherdyn Gwobrwyo CAFC a roddwyd yn garedig
gan Gwynfor a Thelma Adams yn cael eu dyfarnu am ‘Ragoriaeth mewn Gwneud
Caws' i’r arddangoswr sy’n ennill y nifer uchaf o bwyntiau yn nosbarthiadau 1- 4 & 26
– 33 yn gynhwysol. (DP1 – 7& DP25 – 37)

SP5

Bydd Tlws Parhaol Marks and Spencer a Rhoséd*** yn cael ei ddyfarnu am y 'Caws
Rhanbarthol Gorau' a ddewisir o’r dosbarthiadau caws rhanbarthol (DP17 – 24)

SP6

Bydd Cerdyn Gwobrwyo CAFC a Rhoséd arbennig yn cael ei ddyfarnu i’r arddangosyn
buddugol yn nosbarth "Dewisiad y Llywydd" (

SP7

Dyfernir Gwobr Canolfan Bwyd Cymru a £100 a roddwyd yn garedig gan Ganolfan
Bwyd Cymru am y Prif Bencampwr yn yr adran Hufen Iâ (DP45 – 49)

SP8

Bydd Gwobr Mr & Mrs Gareth & Rachel Rowlands a £50 a roddwyd yn garedig
gan Mr & Mrs Rowlands yn cael eu dyfarnu am y ‘Cynnyrch Llaeth Organig Gorau’

*** Non Society

AMODAU A THELERAU
LLWYFANNU’R ARDDANGOSION

1

Rhaid llwyfannu arddangosion
rhwng 2.00yh a 6.45yh ar Ddydd Sul 17 Gorffennaf 2022 neu
rhwng 7.00yb a 8.00yb ar Ddydd Llun ar 17 Gorffennaf 2022.

2

CASGLU’R ARDDANGOSION
Bydd y tocyn casglu sy’n amgaeëdig gyda’r pasiau yn caniatáu:
MYNEDIAD AR DROED YN UNIG ar ôl 5.30yh – 7.00yh
CANIATEIR MYNEDIAD I GERBYDAU ar ôl 7.00yh (yn amodol ar ymadawiad da byw).
Bydd unrhyw arddangosyn sydd wedi’i adael yn y Neuadd ar ôl 7.30yh yn cael ei waredu fel
y gwêl y Gymdeithas yn dda.
Bydd yr amseroedd hyn yn cael eu cadarnhau yn y llythyr at arddangoswyr a dderbyniwch,
ac y mae'n rhaid ichi ei edrych cyn ichi gyrraedd.
3

Ni fydd y Gymdeithas yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled neu ddifrod i arddangosion neu
unrhyw ran ohonynt, yn ystod neu ar ôl yr arddangosfa ac ni fydd y Gymdeithas yn gyfrifol
ychwaith am golled unrhyw eitem ar y daith i, neu o Faes y Sioe.

4

Mae'r Gymdethas wedi chwalu'r uned oeri ac felly ni all warantu bellach y bydd arddangosion
yn cael eu cadw ar 10° C neu is yn ystod cyfnod y Sioe. Yr eithirad yw Hufen Iâ a chynhyrchion
oeredig a fydd yn cael eu storio ar -18° neu 5° yn y drefn honno. Rhaid peidio â gwerthu
cynhyrchion na chânt eu cadw ar y tymheredd a fynnir gan y gyfraith (Deddf Diogelwch Bwyd
1990).

5

Fod yr holl ddeunydd pacio i fod heb enw brand arno

6

Bydd bwyd sydd wedi dirywio’n ddrwg yn cael ei daflu fel y gwêl y stiwardiaid dan sylw yn
ddoeth.

7

Rhaid i bob sampl fod wedi'i gynhyrchu'n fasnachol i safonau hylendid a diogelwch bwyd. Ni
chaniateir samplau cegin. Rhaid cael sgor bwyd o 3 ac uwch o leiaf.

8

Caiff y gwobrau eu dyfarnu neu eu hatal, gan y beirniaid a hwythau hefyd fydd a'r dyfarniad
terfynol.

9

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu’ch data personol
ac ond i’w brosesu yn unol â gofynion cyfreithiol. I gael mwy o fanylion dylech ofyn am gopi
o’n polisi GDPR. Rydym yn prosesu’ch data personol gan fod ei angen i gyflawni ein contract
gyda chi i hwyluso’ch mynediad i’r Sioe. Ni fyddwn yn trosglwyddo’ch data y tu allan i’r AEE
(Ardal Economaidd Ewropeaidd) ac ni fyddwn yn rhannu’ch data gyda thrydydd parti. Bydd
canlyniadau’n cael eu cylchredeg hefyd i aelodau’r Wasg ac yn cael eu cyhoeddi ar ein
gwefan. Rydym yn cadw’ch data yn unol â’n rhaglen gadw i symleiddio ceisiadau yn y
dyfodol. Mae gennych amrywiol hawliau yn y data a ddaliwn yn cynnwys ei gywiro a
gwrthwynebu ei brosesu.

10

Protestiadau. Rhaid gwneud unrhyw brotest yn ysgrifenedig a’i rhoi i mewn i’r Prif Stiward
Adrannol o fewn dwyawr i’r beirniadu, ynghyd â blaendal o £25.00, a fydd yn cael ei
ddychwelyd os caiff y brotest ei chadarnhau.

AMODAU ARBENNIG
11

Gofynnir i arddangoswyr nodi ar eu harddangosion ac ar y ffurflen gais, y math o laeth ac
ychwanegyn / amrywiad y cynnyrch.

12

Byddir yn darparu teils gwyn ar gyfer llwyfannu menyn.

13

Caiff arddangoswyr anfon hysbysebion / gwybodaeth / taflenni am y cwmni ymlaen a bydd
y rheini’n cael eu harddangos nesaf at eu harddangosion ar ôl y beirniadu.

