
Beth yw calorïau a pham eu bod nhw'n bwysig?
 

Yn syml, uned o egni yw calori ac mae'r egni yma'n cael ei ddefnyddio fel tanwydd
i'n cyrff yn ein bywyd bob dydd. Mae'r calorïau'n dod o'r bwyd a diod rydyn ni'n ei
fwyta a'i yfed. Mae faint o galorïau sydd eu hangen ar bob un ohonom yn dibynnu
ar nifer o ffactorau, ond yn bennaf pa mor dal, trwm a chorfforol actif ydyn ni. Bydd
angen mwy o egni i roi tanwydd i gorff chwaraewr rygbi sy'n 6 troedfedd, yn 16 stôn
ac sy'n weithiwr llaw nag y byddai ei angen ar berson sy'n 5 troedfedd, 7 stôn ac
sydd ddim yn gorfforol actif.  

Os byddwn ni'n bwyta mwy o galorïau nag sydd ei angen ar ein corff, yna byddwn
ni'n magu pwysau. Bydd ein corff yn storio'r calorïau ychwanegol fel braster fel y
bydd ganddo egni ychwanegol i'w ddefnyddio yn nes ymlaen pan fo angen. 

Os byddwn ni'n bwyta llai o galorïau nag sydd ei angen arnom, byddwn ni'n colli
pwysau. Bydd ein corff yn defnyddio ein hegni wedi'i storio (braster corff) i roi
tanwydd i'w hun. 

Mae angen tanwydd ar ein cyrff yn gyson er mwyn byw. Mae nifer y calorïau sydd eu
hangen arnom ni i fyw yn cael ei alw'n Gyfradd Metabolaeth Waelodol (BMR). Yn
syml, dyma faint o galorïau y bydden ni'n eu llosgi mewn un diwrnod pe bydden ni'n
eistedd i lawr drwy’r dydd ac yn gwneud dim byd.

Rydyn ni hefyd yn llosgi calorïau yn ein bywydau o ddydd i ddydd; gweithgareddau
sy'n gofyn am egni ond na fyddech chi'n eu hystyried yn ymarfer corff. Mae hyn yn
cynnwys mynd i’r ysgol neu’r gwaith, cerdded i’r bws, gwneud gwaith tŷ, glanhau ac
ymolchi ac ati. Po fwyaf corfforol actif yw ein bywydau, y mwyaf o galorïau y byddwn
ni'n eu llosgi. Mae'r calorïau hyn yn rhan fawr o'n gofynion dyddiol.

Mae hefyd y calorïau sydd eu hangen arnom ni ar gyfer yr ymarfer corff rydyn ni'n
bwriadu'i wneud. Dyma beth rydyn ni fel arfer yn meddwl amdano wrth feddwl am
losgi calorïau, ac mae'n cynnwys unrhyw fath o ymarfer corff sydd wedi'i gynllunio.

Calorïau a Macrofaetholion



Beth yw macrofaetholion a pham eu bod nhw'n bwysig?

Os edrychwn ni ar galorïau fel yr egni sy'n rhoi tanwydd i'n corff, yna gallwn
edrych ar facrofaetholion fel y cydrannau sy'n ffurfio'r calorïau. Maen nhw'n
chwarae rhan hanfodol yn y corff a'i allu i weithio. Mae macrofaetholion yn cael
eu rhannu'n dri phrif gategori ac mae faint ohonyn nhw sydd i'w cael mewn bwyd
yn amrywio yn dibynnu ar y math o fwyd. Y 3 gwahanol fath o facrofaetholion yw
protein, carbohydradau a brasterau. Os edrychwch ar y label ar unrhyw becyn
bwyd fe welwch chi eu bod nhw'n cael eu mesur mewn gramau. Bydd faint o
facrofaetholion sydd mewn eitem o fwyd yn pennu calorïau'r bwyd. 
Mae pob un o'r tri macrofaetholyn yn chwarae rhan bwysig iawn yn ein corff a'i
allu i weithredu'n gywir. 

Protein 
Mae gan brotein 4 calori am bob un gram o brotein. Rôl protein yw adeiladu ac
atgyweirio. Pan fyddwch chi'n meddwl am ymarfer corff a hyfforddiant rydych
chi'n meddwl am adeiladu cyhyrau a dyna pam mae protein mor bwysig os ydych
chi'n gwneud llawer o ymarfer corff. Mae protein hefyd yn hanfodol bwysig ar
gyfer twf ac atgyweirio swyddogaethau arferol y corff, esgyrn, gwallt, celloedd ac
ati.

Carbohydradau 
Mae gan garbohydradau hefyd 4 calori fesul gram. Prif rôl carbohydradau yw rhoi
egni i'r corff. Mae angen egni ar y corff yn gyson i weithio, boed hynny yn eich
bywyd bob dydd arferol neu yn ystod sesiwn ymarfer corff. Swyddogaeth
hanfodol bwysig arall carbohydradau yw tanwydd ar gyfer ein hymennydd. Mae'r
corff yn torri carbohydradau i lawr i sylwedd o'r enw glycogen a dyma sy'n cael ei
ddefnyddio i roi tanwydd i'n hymennydd. 

Brasterau 
Mae brasterau'n cynnwys 9 calori fesul gram. Prif rôl braster yw rheoleiddio
swyddogaethau a hormonau'r corff yn ogystal â gweithredu fel inswleiddiad
naturiol y corff i'n cadw ni'n gynnes ac amddiffyn ein horganau a'n celloedd. Gall
braster hefyd gael ei ddefnyddio gan y corff ar gyfer egni. 



Faint o galorïau dylech chi fod yn eu bwyta? 

Fel y nodwyd uchod, mae faint o galorïau sydd eu hangen ar bob person yn
bersonol i'w corff a'u ffordd o fyw penodol, felly does modd rhoi nifer neu werth
syml. Fodd bynnag, mae modd i chi ddarganfod eich gwerthoedd argymelledig
eich hun gan ddefnyddio'r hafaliad yma. 

Dynion: BMR = (10 × pwysau mewn kg) + (6.25 × taldra mewn cm) - 
(5 × oed mewn blynyddoedd) + 5

 
Menywod: BMR = (10 × pwysau mewn kg) + (6.25 × taldra mewn cm) - 

(5 × oed mewn blynyddoedd) - 161

Neu mae modd i chi ddefnyddio'r cyfrifiad mwy syml yma.

Dynion: BMR = Pwysau mewn pwysi (lbs) x 11
Menywod: BMR = Pwysau mewn pwysi (lbs) x 10

The above equations will give you your basic metabolic rate (BMR) which is the
amount of calories your body will burn per day while at rest. 

Bydd yr hafaliadau uchod yn cyfrifo’ch cyfradd metabolaeth waelodol (BMR), sef
faint o galorïau y bydd eich corff yn llosgi'r dydd tra byddwch chi'n gorffwys, fel i
ni drafod eisoes. Er mwyn cyfrifo faint o galorïau y bydd eu hangen arnoch chi
bob dydd bydd angen i chi luosi eich BMR â ffactor gweithgaredd. Bydd hyn yn
rhoi eich cyfanswm traul egni dyddiol (TDEE) i chi – Cofiwch feddwl am eich
bywyd o ddydd i ddydd a pha mor gorfforol actif ydych chi, nid dim ond yr
ymarfer corff sydd wedi’i gynllunio. 

 Ychydig i ddim ymarfer corff = BMR x 1.2
 Ymarfer corff ysgafn (1-3 diwrnod yr wythnos) = BMR x 1.375

 Ymarfer corff cymedrol (3-5 diwrnod yr wythnos) = BMR x 1.55
 Ymarfer corff trwm = BMR x 1.725

 Ymarfer corff trwm iawn (ddwywaith y dydd, sesiynau ymarfer corff trwm iawn) = BMR x 1.9



Os ydych chi'n gorfforol actif ac yn hyfforddi yna bydd cael digon o brotein i
mewn i'r corff yn bwysig ar gyfer adfer a thwf cyhyrau.
Os ydych chi ar ddeiet i golli pwysau bydd gwneud yn siŵr eich bod chi'n
bwyta digon o brotein yn eich helpu chi i gynnal màs eich cyhyrau fel nad
ydych chi'n colli cyhyrau yn ogystal â braster – ar yr amod eich bod chi'n
hyfforddi ymwrthedd ac yn gweithio'r cyhyrau. 
Mae gan brotein y gwerth llawnder bwyd uchaf (yn eich cadw chi'n teimlo'n
fwy llawn am gyfnod hirach) nag unrhyw un o'r macrofaetholion eraill. Felly
os ydych ar ddiet, bydd bwyta digon o brotein yn eich helpu chi i deimlo'n fwy
llawn a bodlon. 

Os nad ydych chi eisiau cyfrifo'r rhain eich hun mae yna lawer o gyfrifianellau
calorïau ar-lein sy'n holi ychydig o gwestiynau syml ac yna'n rhoi eich gwerth
calorïau i chi. Mae'r rhain yn weddol gywir hefyd. 

Y ffordd hawsaf i olrhain a monitro faint o galorïau rydych chi'n eu bwyta yw trwy
ddefnyddio ap cyfrif calorïau fel My Fitness Pal. Bydd yr ap yma hefyd yn
cyfrifo'ch calorïau i chi drwy ofyn ychydig o gwestiynau er mwyn dysgu amdanoch
chi a'ch ffordd o fyw. Bydd modd i chi sganio codau bar y bwydydd rydych chi'n
eu bwyta neu ychwanegu nifer y galorïau eich hun, a bydd yr ap yn monitro ac yn
rhoi gwybod i chi faint o galorïau rydych chi wedi'u bwyta a faint sydd ar ôl gyda
chi am y diwrnod. 

Faint o bob macrofaetholyn dylwn i fod yn ei fwyta? 

O ran olrhain macrofaetholion, does dim rheswm gwirioneddol i olrhain
carbohydradau a braster yn benodol oni bai eich bod chi ar ddeiet llym ar gyfer
chwaraeon. Cyn belled â'ch bod chi'n bodloni'ch targedau o ran calorïau yna
byddwch chi'n ennill neu'n colli pwysau yn dibynnu ar eich nod. 

Yr unig facrofaetholion y byddwn ni'n argymell ei olrhain yw faint o brotein
rydych chi'n ei fwyta. Mae 1.6-1.8 gram o brotein fesul cilogram o bwysau'r corff
yn nod da i'w anelu ato. Mae'n beth da olrhain protein am dri phrif reswm; 

1.

2.

3.



Oes angen i chi olrhain calorïau i wneud cynnydd? 

Nac oes, does dim angen i chi olrhain eich calorïau i gyrraedd eich nod, ond
mae'n offeryn sy'n helpu i'w gwneud yn haws i chi gyflawni hynny. 

Os nad ydych chi eisiau olrhain eich calorïau mae modd i chi gynyddu (i fagu
pwysau) neu leihau faint o fwyd rydych chi'n ei fwyta ar hyn o bryd, neu geisio
bwyta opsiynau iachach. Bydd cyfuno hyn gyda'ch pwysau, sut rydych chi'n
teimlo ac yn edrych, neu'ch perfformiad mewn chwaraeon neu yn y gampfa yn
dangos i chi os ydych chi'n gwneud cynnydd. 


