Ffurﬂen Cyﬂwyniad y Disgybl
Cyﬂwynwch y ffurﬂenni hyn fel rhan o'ch cais erbyn 14 Meheﬁn 2019 drwy eich athro.
Enw’r disgybl:
Dyddiad geni:

// Oedran: 

Ysgol:
Categori (ticiwch fel sy’n briodol):

Cynhwysion Cymreig Cynnydd mewn ffrwythau / llysiau Pwdin heb ‘siwgr ychwanegol’
Enw'r cynnyrch:
Cynhwysion:

Dull/rysáit:

Pwynt gwerthu unigryw/Hawliad gan gynnwys unrhyw dystiolaeth neu gyﬁawnhad
(uchafswm o 300 gair):

Food Industry Centre
Cardiﬀ Metropolitan University

Canolfan Diwydiant Bwyd
Prifysgol Metropolitan Caerdydd

HELIX

Ffurﬂen Cyﬂwyniad y Disgybl
Cyﬂwynwch y ffurﬂenni hyn fel rhan o'ch cais erbyn 14 Meheﬁn 2019 drwy eich athro.

Beth yw eich cynnyrch dros gystadlu yn y gystadleuaeth hon? (uchafswm o 200 gair)

Myfyrdod: Beth wnaethoch chi fwynhau fwyaf am y gystadleuaeth hon? (20-50 gair)

Myfyrdod: Beth oedd yr heriau a wynebwyd gennych wrth ddatblygu cynnyrch? (20-50 gair)

Myfyrdod: Ydych chi'n meddwl y byddai defnyddwyr yn prynu eich cynnyrch? Os ydych chi, pam? (20-50 gair)

Llun
A wnewch chi gynnwys llun
o'ch cynnyrch terfynol
gyda'ch cais drwy e-bostio
ZERO2FIVE@cardiffmet.ac.uk
neu drwy'r post
Cystadleuaeth Datblygu
Cynnyrch Newydd ar gyfer
Ysgolion, ZERO2FIVE,
Canolfan Diwydiant
Prifysgol Metropolitan
Caerdydd, Rhodfa'r
Gorllewin, Llandaf, CF5 2YB



Gwerthusiad Synhwyraidd
Rhaid i bob cynnyrch gael ei wneud yn gorfforol. Fel tystiolaeth o hyn, rydym yn gofyn am lun o'r
cynnyrch gorffenedig ac iddynt gael eu blasu neu gael 'Gwerthusiad synhwyraidd’ fel rhan o'ch
cyﬂwyniad.
Cyﬂwynwch y ffurﬂenni hyn fel rhan o'ch cais erbyn cynnyrch 14 Meheﬁn 2019 drwy eich athro.
Blasu 1
A yw’r cynnyrch hwn yn cwrdd â’ch disgwyliadau?

Ydy Nac ydy (os nac ydy, paham?)

Marciwch y cynnyrch allan o 5 (1 yn wael, 5 yn ardderchog) Ticiwch () yn y golofn berthnasol
1

2

3

4

5

Ymddangosiad
Ansawdd
Arogl/aroma
Blas
Mwynhad cyffredinol

A fyddech chi’n gwneud unrhyw argymhellion neu welliannau i’r cynnyrch hwn? Os felly, nodwch.

Blasu 2
A yw’r cynnyrch hwn yn cwrdd â’ch disgwyliadau?

Ydy Nac ydy (os nac ydy, paham?)

Marciwch y cynnyrch allan o 5 (1 yn wael, 5 yn ardderchog) Ticiwch () yn y golofn berthnasol
1

2

3

4

5

Ymddangosiad
Ansawdd
Arogl/aroma
Blas
Mwynhad cyffredinol

A fyddech chi’n gwneud unrhyw argymhellion neu welliannau i’r cynnyrch hwn? Os felly, nodwch.

Blasu 3
A yw’r cynnyrch hwn yn cwrdd â’ch disgwyliadau?

Ydy Nac ydy (os nac ydy, paham?)

Marciwch y cynnyrch allan o 5 (1 yn wael, 5 yn ardderchog) Ticiwch () yn y golofn berthnasol
1

2

3

4

5

Ymddangosiad
Ansawdd
Arogl/aroma
Blas
Mwynhad cyffredinol

A fyddech chi’n gwneud unrhyw argymhellion neu welliannau i’r cynnyrch hwn? Os felly, nodwch.

