Cig coch a sinc
Mae sinc yn hanfodol ar gyfer twf ac mae’n helpu clwyfau i wella. Yn y DG, cig a chynhyrchion
cig yw’r brif ffynhonnell o sinc mewn diet, gan ddarparu tua thraean o'r cymeriant dyddiol. Mae
cig coch yn ffynhonnell dda o sinc sy’n haws ei ddefnyddio gan y corff na’r sinc sydd mewn
bwydydd planhigol (bio-argaeledd yw’r term syn disgrifio hyn). Gall diet nad yw’n cynnwys cig
fod yn fwy diffygiol o ran sinc na haearn.

Sinc yn y diet
Mae i sinc amrediad eang o swyddogaethau biolegol ac mae ar gael mewn dros 100 o ensymau.
Mae ei angen er mwyn i lawer o lwybrau metabolig pwysig weithio ac ar gyfer synthesis
meinweoedd heb fawr o fraster ac er mwyn i gelloedd dyfu a rhannu’n iawn. Mae hefyd yn
angenrheidiol ar gyfer datblygiad atgenhedlol normal, system imiwnedd iach a gwella clwyfau.
Mae sinc yn hanfodol ar gyfer iechyd da mewn oedolion a thwf a datblygiad normal mewn
plant.

Yr Arolwg Cenedlaethol o Ddiet a Maeth (NDNS)
Y Cymeriant Maetholion Cyfeiriol (RNI) ar gyfer sinc yw 9.5mg y dydd i ddynion a 7.0mg y dydd i
fenywod. Dangosodd y data o Arolwg 20011 nad yw cymeriant 43 y cant o ddynion a 45 y cant o
fenywod rhwng 19 a 64 oed mor uchel â hyn. Ymhlith y boblogaeth 19-24 oed, mae’r ffigurau
hyn yn waeth, gyda 57 y cant o ddynion a 58 y cant o fenywod â chymeriant is.

Sinc yn y diet
Mae bio-argaeledd sinc yn dibynnu ar fwydydd eraill sydd yn y diet. Pan fo dietau yn cynnwys
cyfran resymol o gig a bwydydd anifeilaidd, mae bio-argaeledd sinc tua 55%. Fodd bynnag, pan
fo dietau yn cynnwys cyfran isel o brotein anifeilaidd a chyfran uchel o rawn sy’n cynnwys
ffytadau, bydd y ffigur hwn yn gostwng i ddim ond 15%.2
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Felly, gall pobl â dietau sydd â chyfran uchel o rawnfwyd ac nad ydynt yn cynnwys cig a
chynhyrchion anifeilaidd fod mewn mwy o berygl o fod â diffyg sinc na phobl sy’n bwyta cig yn
rheolaidd.

Y cynnwys sinc mewn gwahanol fathau o gig coch mewn cymhariaeth â bwydydd eraill
Bwyd. Ym mhob 100g

Sinc (mg)

Bwyd. Ym mhob 100g

Sinc (mg)

Stêc ffolen heb fawr o fraster wedi grilio

5.6

Brest cyw iâr wedi grilio

0.8

Ochr Orau'r Rownd o gig eidion rhost heb fawr o fraster

5.7

Cyw iâr rhost cyfan, cig tywyll

2.1

Stêc heb fawr o fraster wedi brwysio

9.5

Caws Cheddar

4.1

Cytledi cig oen heb fawr o fraster wedi grilio

3.6

Llaeth

0.4

Coes cig oen rhost heb fawr o fraster

4.6

Bara brown garw

1.1

Ciwbiau o ysgwydd cig oen heb fawr o fraster, wedi grilio

5.6

Sbageti grawn cyflawn wedi’i goginio

1.1

Golwython lwynau porc heb fawr o fraster, wedi grilio

2.4

Creision bran

2.5

Darn o goes porc rhost heb fawr o fraster

3.3

Ffa Ffrengig mewn tun

0.7

Ciwbiau o borc heb fawr o fraster, wedi grilio

3.4

Cnau cymysg

3.1

Cyfraniad cig coch
Mae cig yn cynnwys cyfran sylweddol o sinc bio-argael. Yn ôl y gyfraith Ewropeaidd, mae cig
eidion a chig oen yn cael eu hystyried yn ffynonellau toreithiog o sinc, ac mae porc yn ffynhonnell
o sinc.
Mae cig coch yn gwneud mwy o gyfraniad at yr holl gymeriant sinc o fwyd (32% i ddynion; 27%
i fenywod) nag at yr holl gymeriant haearn (12% i ddynion; 9% i fenywod) (Y Pwyllgor Cynghori
Gwyddonol ar Faeth (SACN) 2009)3. Mae modelu gan y Pwyllgor yn awgrymu y gallai bwyta llai
o gig gael hyd yn oed fwy o effaith ar ddigonolrwydd cymeriant sinc nag ar gymeriant haearn
(SACN 2009).
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.meatandhealth.com
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