
Ychydig iawn o gofnodion am fwyd Normanaidd sydd wedi goroesi, ond gallwn weld

eu dylanwad ar fwyd a gwledda trwy gydol y cyfnod canoloesol. Mae’r gyfres yma o

weithgareddau’n arwain at gynnal gwledd ganoloesol gyda theulu neu ffrindiau, yn

cynnwys addurno’r ystafell, mynd i mewn i gymeriad a pharatoi eich bwydlen.

Allwedd i’r eiconau

Amcangyfrif o’r amser Dan do Gorffen

Cefnogwyd gan
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Gwledda



Gwych ar gyfer: Teuluoedd yn gweithio gyda’i gilydd
yn cymryd gwahanol rolau neu gall oedolion herio’r
plant i greu gwledd y gallan nhw’i mynychu. Mae
angen arweiniad rhieni ar gyfer rhai elfennau.

Addurno’ch neuadd wledda:
• Byddai’r rhan fwyaf o’r byrddau gwledda wedi eu gorchuddio â lliain
gwyn. Gorchuddiwch eich bwrdd â lliain gwyn neu gynfas – gall hen lenni
patrymog fod yn effeithiol iawn.

• Byddai gan gestyll canoloesol dapestrïau a hongiadau wal wedi eu hongiad
o gwmpas yr ystafell. Roedd hyn er mwyn insiwleiddio yn ystod y gaeaf yn
ogystal â bod yn addurn. Os oes gennych gynfasau lliwgar, hongiwch nhw
ar y waliau i greu teimlad canoloesol.

• Hefyd ar y waliau fe fyddai yna gleddyfau a thariannau i gynrychioli pŵer
y teulu. Tynnwch lun siâp dau gleddyf ar gerdyn trwchus, torrwch nhw
allan a phaentiwch nhw’n arian neu lwyd, Croeswch nhw, un dros ben y
llall, a hongiwch nhw ar y wal gyda chortyn. Gallwch hefyd gynllunio’ch
tariannau’ch hun wedi eu haddurno â phatrymau, dreigiau neu arflun y
teulu i’w hongian ar y wal (am gyfarwyddiadau mwy manwl am wneud
tariannau, ewch i becyn gweithgareddau Cestyll Dod i’r afael â Hanes
ar-lein: bbc.co.uk/history/handsonhistory).

• Ffenestri bychain iawn oedd mewn tai a chestyll Normanaidd a doedd
ganddyn nhw ddim goleuadau trydan, felly trowch y goleuadau i lawr yn
isel a thaniwch ganhwyllau (dan arolygiaeth rhieni) cyn i bobl ddod i
mewn.

• Fyddwch chi ddim eisiau gwneud hyn yn eich tŷ! - ond cofiwch, yn oes y
Normaniaid byddai’r lloriau wedi eu gorchuddio â brwyn a gwair. Roedd
hyn er mwyn cynhesu’r llawr carreg oer. Byddai hefyd yn cael ei
ddefnyddio i orchuddio esgyrn gâi eu taflu ar y llawr adeg gwledd, yn
ogystal â chwrw wedi ei sarnu, saim, a hyd yn oed poer a thail anifeiliaid!
Ych a fi!

Rydych wedi paratoi neuadd wledda ganoloesol.
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Gweithgaredd

2
Gwych ar gyfer: mynd i mewn i ysbryd y wledd i ddod.

Gallwch un ai bigo’r rolau’ch hun, neu dynnu enwau allan
o het i gael gweld pwy fydd eich gwesteion am y nodon -
bydd y bobl lwcus yn troi’n Arglwydd neu Arglwyddes ond
fydd y lleill ddim mor lwcus ac fe allan nhw fod yn werinwyr!

Yr Arglwydd a’r Arglwyddes
Rhain yw’r bobl bwysicaf yn y tŷ. Mae angen iddyn nhw wisgo’u dillad
mwyaf coeth a gwisgo’u tlysau mwyaf rhwysgfawr. Fe fydden nhw’n eistedd
wrth ben y bwrdd a nhw fyddai’n cael eu gweini gyntaf.

Diddanwyr
Byddai cantorion, jyglwyr a cherddorion yn perfformio trwy
gydol y wledd. Gall eich diddanwyr berfformio cyn i chi
ddechrau bwyta er mwyn creu awyrgylch gwledd.

Macwyaid
Byddai macwyaid yn byw mewn castell, yn cael eu hyfforddi i fod yn
farchogion. Fe fyddai’n rhaid iddyn nhw’n aml wneud tasgau o gwmpas y tŷ,
yn cynnwys gweini’r bwyd mewn gwleddoedd. Gallwch ddysgu mwy am
fywyd Macwy trwy wylio animeiddiad Dod i’r afael â Hanes:
bbc.co.uk/history/handsonhistory

Gwerinwyr
Gwerinwyr fyddai’r bobl dlotaf yn byw mewn cytiau o gwmpas y castell. Efallai
y bydden nhw’n dod i gardota yn y wledd ac weithiau fe fydden nhw’n cael
sbarion. (Gallai’r bobl sy’n pigo’r gwerinwr ddechrau’r wledd yn y rôl yma ac
yna dod yn gymeriad arall yn nes ymlaen. Neu efallai y penderfynwch chi gael
gwared ar y cymeriad yma o’r het!

Os oes bennych grŵp mawr, gallai’ch gwesteion eraill chwarae rolau’r Pendefigion
neu’r Marchogion a wahoddwyd i’r wledd gan yr Arglwydd a’r Arglwyddes.

Rydych wedi cymryd rôl ganoloesol.
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Gweithgaredd

Gwych ar gyfer: Plant (dan arolygaeth) i gymryd at y coginio am y dydd!

Roedd y Normaniaid yn bwyta’u bwyd ar hen fara. Galwyd hwn yn ‘drensiwr’
ac fe fyddai bwyd yn cael ei roi ar ei ben. Byddai’r bobl bwysicaf yn cael top
y dorth a dyna wraidd yr ymadrodd ‘Upper Crust’ (yn golygu ‘posh’).

Er bod y bara’n hen, pan oedd wedi ei socian yn sudd y bwyd byddai wedi bod yn
flasus iawn (ac yn dipyn haws i’w fwyta na phlât cinio!) Felly, mewn ffordd,
os ydych chi erioed wedi bwyta ffa pob ar dost, rydych wedi bwyta ’run fath â
Normaniaid!

Fyddai’r Normaniaid ddim wedi defnyddio fforc – fydden nhw ddim ond wedi
defnyddio llwy a chyllell. Treiwch fwyta’ch pryd o fwyd nesaf heb fforc – dyw
hi ddim yn hawdd.

Crëwch eich bwyd syml, blasus eich hun a bwytewch oddi ar drensiwr. Defnyddiwch
dost fel eich drensiwr a pharatowch ddigon o bethau i’w rhoi arno er mwyn i’r
gwesteion allu helpu eu hunain. Dyma rhai bwydydd Normanaidd i’w treio:

• Pysgod (Byddai’r Normaniaid wedi dewis llysywod neu ysgretennod
ond fe allech chi ddewis tiwna neu bast pysgod))

• Jamiau ffrwythau a mêl (byddai gan gestyll eu cychod gwenyn eu hunain)
• Caws (roedd y Normaniaid yn bwyta llawer o gaws – gellir olrhain hanes
Wensleydale, sy’n gaws poblogaidd heddiw, nôl i gyfnod y Normaniaid)

• Cigoedd oer, megis ham

3

Oeddech chi’n gwybod?
Cyn i’r Normaniaid gyrraedd, roedd y Sacsoniaid yn defnyddio’r ungeiriau i ddisgrifio anifeiliaid pan maen nhw yn y cae a phan maennhw ar eich plât. Y Normaniaid roddodd eiriau fel cig eidion a phorc ini - felly pe na bai’r Normainaid wedi cyrraedd, fe allen ni nawr fodyn dweud ‘byrgyr buwch’ yn hytrach na ‘byrgyr cig eidion’.
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Rydych wedi bwyta o drensiwr Normanaidd
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Gweithgaredd

Ar gyfer plant sydd eisiau trochi eu dwylo, dyma rysáit Torth Sinsir
ganoloesol sydd ddim angen ei choginio iddyn nhw roi tro arni.

Roedd Torth Sinsir Ganoloesol yn wahanol iawn i’r fersiwn fodern, roedd
yn fwy fel losinen ac roedd pobl yn ei fwyta fel danteithion. Câi ei fowldio
i nifer o siapiau hyfryd mewn amrywiaeth o lywiau cyn cael ei gyflwyno i’r
gwesteion. Roedd hefyd yn cael ei fwyta gan bobl gyfoethog gan ei fod yn
cynnwys nifer o sbeisiau drud na allai ond pobl gyfoethog eu fforddio.

Cynhwysion:
Cwpanaid o ddŵr mêl cynnes (gweler isod)
3 llwy fwrdd o fêl
Cwpanaid o friwsion bara
Pinsiad o sinsir mâl
Pinsiad o sinamon

Dull:
– Arllwyswch y dŵr mêl i mewn i fowlen gymysgu.
– Trowch i mewn yn gyflym y tair llwy fwrdd o fêl.
– Ychwanegwch y sbeisiau sinsir a sinamon a chymysgwch.
– Trowch i mewn y briwsion bara fesul llond llwy bwdin.
– Cariwch ymlaen nes bod gennych does gludiog y gellir ei fowldio’n beli.
– Cymrwch beli bychan o’r gymysgedd a defnyddio’ch dwylo i’w mowldio i
mewn i sgwariau, cylchoedd neu hirsgwariau sydd tua 5cm i drwch.

– Rhowch y siapiau ar bapur coginio neu mewn casys cacennau.
– Gadewch nhw i sefyll am o leiaf 10 munud tra’ch bod chi’n clirio.
– Ysgeintiwch â sinamon a’u gweini.
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Rydych wedi creu’ch melysfwyd canoloesol.

Gwneud dŵr mêl
– os ydych chi'n gweithio gyda phlant bach gall oedolion baratoi hwn ymlaen llaw
1. Rhowch lond llwy fwrdd o fêl mewn mwg
2. Gallwch hefyd ychwanegu ychydig ddiferion o liw bwyd – mae coch yn
gweithio’n dda
3. Llenwch â dŵr berw a throwch
4. Gadewch i oeri nes ei fod yn gynnes
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Gwych ar gyfer: Oedolion i gymryd arweiniad, gyda’r plant yn helpu.

Edrychwch ar y fwydlen ganoloesol ar y dudalen nesaf. Mae llawer ohono’n
debyg i’r cinio rhost traddodiadol heddiw. Cliciwch ymlaen i’r rysetiau
modern ar ddarganfyddwr rysetiau’r BBC a dechreuwch gwcio’ch gwledd
eich hun.

Efallai yr hoffech chi ddewis ychydig o gyrsiau, gan fod pobl, wrth wledda,
yn gallu bwyta hyd at bump cwrs mewn un eisteddiad.

Gweithgaredd5

I yfed gyda’ch pryd o fwyd:

Byddai’r rhan fwyaf o bryd
au canoloesol yn

cael eu golchi i lawr gyda
galwyni o gwrw,

neu ddŵr syml.
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Rydych wedi gwledda fel person Normanaidd.
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Bwydlen
Cinio Rhost Dydd Sul – Dull Normanaidd

Cwrs cyntaf
Potes

Cawl o gig a llysiau, wedi eu berwi gyda’i gilydd i ffurfio stwnsh trwchus

Cawl cig moch, cennin a phys:
bbc.co.uk/food/recipes/hamleekandpeasoup_84643

Ail gwrs*
Paen wedi ei Stwffio

Paen mawr, wedi ei stwffio â gŵydd, wedi ei stwffio â ffesant, wedi ei stwffio ag iâr,
wedi ei stwffio â hwyaden wyllt, wedi ei stwffio â phetrisen, wedi ei stwffio â sofliar,
wedi ei stwffio â chyw colomen, wedi ei stwffio â gïach, wedi ei stwffio â bras y gerddi,

wedi ei stwffio ag eurgeg y ffigys, wedi ei stwffio ag wystrysen
a’i rostio dros dân agored

Ballotine Cyw Iâr:
Mae’n anodd dod o hyd i rysáit modern mor gymhleth (nac mor ddrud)

â phaen wedi ei stwffio! Ond, gallech wneud cyw iâr wedi ei rostio gyda stwffin, neu pan na rowch chi
dro ar Ballotine, saig o gig, dofednod yn aml, wedi tynnu’r esgyrn, ei stwffio, ei rolio a’i rostio

bbc.co.uk/food/recipes/ballotineofchickenwi_93843

Trydydd cwrs*
Baedd Gwyllt wedi ei Rostio

Baedd gwyllt cyfan, wedi ei rostio’n berffaith a’i weini
gyda’i ben yn dal yn ei le ac afal yn ei geg

Porc wedi ei rostio gyda saws afalau:
bbc.co.uk/food/recipes/roastporkwithapplesa_84467

Pedwerydd cwrs*
Gellyg wedi eu coginio mewn gwin coch

Haneri o ellyg wedi eu coginio mewn sosbanaid o win coch

Gellyg wedi eu coginio mewn gwin coch:
bbc.co.uk/food/recipes/pearspoachedinredwin_84931

Pumed cwrs*
Dewis o gnau

Almonau siwgr a chnau wedi eu masglo
Gallwch bigo dewis o gnau yn rhan fwyaf o archfarchnadoedd

*Doedd y cyrsiau yma ddim ar gael i’r werin
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