Cig coch a rheoli pwysau
Mae nifer y bobl sydd yn ordew yn Lloegr wedi dyblu a mwy yn ystod y 25 mlynedd
diwethaf, ac erbyn 2050 rhagwelir y bydd 60 y cant o ddynion mewn oed, 50 y cant o
fenywod mewn oed a 25 y cant o blant yn or-dew1. Er gwaethaf y duedd gynyddol a’r
ffaith na all gordewdra ddigwydd onid yw cymeriant egni yn fwy na’r egni a ddefnyddir,
mae achosion gordewdra yn aneglur.
Erbyn hyn derbynnir bod yna gyfuniad o ffactorau maethol ac anfaethol sydd yn rheoli
cymeriant bwyd. Mae’r ffactorau anfaethol yn cynnwys blasusrwydd bwyd, maint y
dognau, yr amrywiad synhwyraidd a phatrymau’r prydau (e.e. cael snaciau). Mae’r prif
ffactorau maethol yn rhai macrofaethol (protein, braster a charbohydrad) a dwysedd
egni. Mae sawl astudiaeth wedi cymharu effeithiau’r macrofaetholion, protein,
carbohydrad a braster, ac wedi canfod taw protein sydd orau o ran diwallu chwant bwyd
(Eisenstein 2002)2.
Fodd bynnag, mae ein dealltwriaeth yn cynyddu ynglŷn â rheoli archwaeth a’r rhan sydd
gan brotein yn hyn. Mae nifer o astudiaethau erbyn hyn yn dangos fod dietau â chyfran
uwch o brotein – gan gynnwys cig coch heb fawr o fraster – yn effeithiol ar gyfer colli
pwysau a chadw at yr un pwysau wedyn. I ddechrau, roedd amheuaeth ynglŷn â’r dietau
mwyaf poblogaidd, sef y rhai a oedd yn cynnwys cyfran uwch o brotein na’r hyn sy’n
cael ei argymell fel arfer. Y rheswm dros hyn, yn rhannol, oedd am fod cyn lleied o
garbohydrad yn y diet (Johnstone et al 2008)3. Bydd cyfyngu’n ddifrifol ar garbohydrad
yn disbyddu’r cyflenwad glycogen sy’n cynhyrchu cetosis - ac nid yw hyn yn cael ei
argymell (Astrup 2005)4.
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Cig Coch, Protein a Chymeriant Egni
Mae cig coch yn ffynhonnell bwysig o brotein, gan ddarparu tua 27-35g/100g o’r cig
eidion, porc neu gig oen wedi’i goginio sy’n cael ei fwyta. Mae nifer o astudiaethau wedi
dangos y gall bwyta protein leihau’r cymeriant bwyd neu egni wedyn mewn
cymhariaeth â charbohydrad neu fraster (Latner 1999, Stubbs 1999)5. Hefyd, gall protein
ymestyn yr amser y mae’n cymryd i bobl eisiau bwyta eto, mewn cymhariaeth â
charbohydrad a braster (Marmonier 2000)6. Dangoswyd bod cynyddu cymeriant protein
o 15% i 30% o egni yn cynyddu diwalliant ac yn lleihau’r cymeriant calorïau (Weigle
2005)7.
Mae tystiolaeth yn awgrymu y gallai fod yn fanteisiol yn ddietegol erbyn hyn i ddisodli
carbohydrad wedi’i brosesu â ffynonellau protein, megis cig coch, sydd â chyfran isel o
fraster dirlawn, megis cig coch heb fawr o fraster (Halton a Hu 2004)8. Gall cynnwys
protein ychwanegol heb fawr o fraster mewn diet â braster cymedrol a llai o galorïau
wella diwalliant a blasusrwydd y diet - a’i gwneud yn haws cadw at y diet dros dymor
hir (Wilkinson 2004)9.

Diwalliant a Syrffed
Mae diwalliant a syrffed yn rhan o’r modd y bydd y corff yn rheoli archwaeth, sydd wedi
esblygu i gynnal pwysau iach. Diwalliant yw teimlo’n llawn ar ôl bwyta, a theimlad sy’n
debygol o atal cymeriant egni pellach hyd nes bod chwant bwyd yn dychwelyd. Syrffed
yw’r hyn sy’n arwain at roi’r gorau i fwyta, a gall gyd-fynd â theimlad o ddiwalliad.
Mae syrffed yn dylanwadu ar faint sy’n cael ei fwyta yn ystod un eisteddiad, ac mae
diwalliant yn dylanwadu ar faint o amser sydd tan y bwyta nesaf a faint sy’n cael ei
fwyta bryd hynny. Mae syrffed a diwalliant yn chwarae rhan wrth reoli cyfanswm y
cymeriant egni a byddant yn datblygu ar adegau gwahanol wrth fwyta ac yfed.
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Diffinio Protein Uwch
Bydd gan fwyd gyfran uchel o brotein pan fydd o leiaf 20% o werth egni’r bwyd yn cael
ei ddarparu gan brotein (Senedd Ewrop (2006)). Fel arfer, caiff cymeriant egni ei fesur
fel canran o’r holl egni.
Mewn gwirionedd, mae’n anodd fel arfer i fwyta diet sy’n cynnwys llai na 10% neu fwy
na 35% o egni yn brotein. Mae’r astudiaeth DiOGenes (Diet, Gordewdra a Genynnau)
sydd wedi’i hariannu gan yr Undeb Ewropeaidd, yn cynnwys treial ymyrraeth ddietegol i
geisio mynd i’r afael â rhai o’r materion sy’n ymwneud â’r pwnc cyfoes hwn a
chynhyrchu canllawiau cliriach sy’n seiliedig ar wyddoniaeth10.
Awgrymwyd y dylid cynghori cleifion sy’n rhy drwm a rhy dew i gynyddu eu cymeriant
protein o 10-20% o 20-30% o galorïau a lleihau eu cymeriant o fraster a
charbohydradau yn ôl yr un graddau. Os yw’r cymeriant braster yn cael ei gynnal ar 30%
o galorïau, mae yna ddigon o le wedyn i garbohydrad gyfrannu 40-50% o’r calorïau. I
gyd-redeg â’r newidiadau i’r diet, mae’r ymchwilwyr yn awgrymu cael bwydydd eraill yn
lle’r canlynol heb leihau’r cymeriant o ffrwythau, llysiau a chynhyrchion grawn-cyflawn:
Siwgrau o ddiodydd ysgafn gyda phrotein o laeth braster-isel
Cigoedd braster-uchel a chynhyrchion llaeth gyda mathau braster-isel
Bara gwyn a phasta gyda chig heb fawr o fraster

Dwysedd Egni
Yn ogystal â hybu cymeriant protein wrth reoli pwysau, argymhellwyd bod y cysyniad o
ddwysedd egni yr un mor ddefnyddiol â chyfrif calorïau. Dangoswyd bod cyfrif calorïau
yn anodd ei wneud drwy’r amser oherwydd y teimlad o amddifadiad.
Mae dwysedd egni bwyd yn cynrychioli faint o galorïau sydd mewn pob gram (neu
100g) o fwyd ac mae’n gyfrifol am sut y byddwn yn teimlo ar ôl bwyta. Dangoswyd bod
bwydydd â dwysedd egni isel yn gwneud i bobl deimlo’n llawnach. Hefyd, bydd pobl ar
ddietau dwysedd egni is yn colli mwy o bwysau na phobl ar ddietau braster-isel safonol,
heb deimlo mwy o chwant bwyd, na chyfyngu ar gyfanswm y bwyd y maent yn ei fwyta
(Benelam 2009)11.
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Mae yna amryw ffyrdd o leihau dwysedd egni’r diet. Er enghraifft, trwy fwyta dognau
bach o fwydydd brasterog, cynyddu’r cynnwys dŵr mewn seigiau, bwyta mwy o
ffrwythau a llysiau, dewis bwydydd ffibr-uchel a dewis ffynonellau protein heb fawr o
fraster megis cig coch, mae modd lleihau’r dwysedd egni. Bydd coginio wrth ddefnyddio
cyn lleied o olew â phosibl a chynnwys llysiau neu godlysiau mewn ryseitiau cig yn
helpu i leihau dwysedd egni'r pryd terfynol.
Nid yw diet dwysedd egni isel yn gwahardd cymeriant bwydydd â dwysedd egni uwch.
Fodd bynnag, dylai dognau’r rhain fod yn fach, neu dylid eu bwyta’n llai aml. Hefyd,
bydd cyfuno bwydydd â dwysedd egni isel iawn a chymedrol yn peri i’r bwyd fod â
dwysedd egni is yn gyffredinol.

Categoreiddio bwyd yn ôl dwysedd egni
Bwydydd â dwysedd egni isel iawn (0-0.6kcal/gram) – bwytewch ddognau mawr o’r
rhain a defnyddiwch nhw i wneud prydau’n fwy swmpus. Mae enghreifftiau’n cynnwys
brocoli, moron, salad cymysg gyda chiwcymer, cawl llysiau, cawl cyw iâr a nwdls,
orennau, afalau a gellyg.
Bwydydd dwysedd egni isel (0.6-1.5kcal/gram) – y bwydydd hyn y byddwn yn eu bwyta
fel arfer ac mae modd eu bwyta mewn dognau sy’n diwallu chwant bwyd. Mae
enghreifftiau’n cynnwys ham heb fawr o fraster, wy wedi berwi, taten bob, ffa pob,
banana, spaghetti Bolognese.
Bwydydd dwysedd egni cymedrol (1.5-4.0kcal/gram) – mae modd cynnwys y rhain yn y
diet, ond dylai’r dognau gael eu rheoli a’u bwyta ynghyd â llawer o fwydydd dwysedd
egni isel. Mae enghreifftiau yn cynnwys lasagne, sglodion tatws, stêc wedi grilio, jam,
samwn wedi grilio, croissant.
Bwydydd dwysedd egni uchel (4.0-9.0kcal/gram) - mae modd cynnwys y rhain yn y diet,
ond dylai’r dognau fod yn fach neu gael eu bwyta’n llai aml neu eu cyfnewid am
fwydydd dwysedd egni is megis pastau braster-gostyngol. Mae enghreifftiau’n cynnwys
biscedi, caws, siocled, creision, cnau daear rhost, mayonnaise, menyn, margarîn, olew
llysiau.
Mae’r tabl yn dangos cynnwys protein ac egni toriadau a seigiau cig coch dewisol. Fel
arfer, pan fo cig coch yn cael ei gynnwys mewn rysáit ynghyd â chynhwysion eraill,
megis llysiau, bydd y dwysedd egni yn newid o gymedrol i isel.

Dwysedd protein, calorïau ac egni toriadau cig coch
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Canfuwyd bod bwyta bwydydd protein-uchel (o gig coch heb fawr o fraster, er
enghraifft) a diet â llai o garbohydrad) wrth reoli cymeriant egni yn hwyluso colli

pwysau a chadw at yr un pwysau, mewn cymhariaeth â bwyta diet â chymeriant egni
tebyg sydd â chyfran isel o brotein12,13. Credir bod hyn yn digwydd am fod protein yn
cyfrannu at deimlad o ddiwalliant ac yn cael effaith bositif ar ffurfiant cyhyrau heb fawr
o fraster mewn pobl.

Casgliad
Yn groes i’r gred gyffredin, gall cig coch heb fawr o fraster chwarae rhan bositif mewn
rhaglenni colli pwysau a chadw at yr un pwysau. Mae cig coch heb fawr o fraster yn
ffynhonnell bwysig o brotein sy’n cyfrannu at ddiwalliant. Mae gan rai toriadau o gig
coch heb fawr o fraster a seigiau cig coch ddwysedd egni isel, a chanfuwyd bod y rhain
yn cyfrannu at fwy o golli pwysau heb greu teimlad o fod â chwant bwyd.
Mae dietau protein-uwch yn effeithiol ar gyfer colli pwysau a chadw at yr un pwysau
oherwydd maent yn help i reoli chwant bwyd ac archwaeth. Dylid cynghori cleifion sy’n
rhy drwm a rhy dew i gynyddu eu cymeriant protein o 10-20% o 20-30% o galorïau a
lleihau eu cymeriant o fraster a charbohydradau wedi’u prosesu yn ôl yr un graddau.
Ynghyd ag ymwybyddiaeth o ddwysedd egni’r diet, gall hyn helpu i gadw’n well at y
diet.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.meatandhealth.com
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