Cig coch a diet cytbwys
Gall cig coch heb fawr o fraster (cig eidion, porc a chig oen) chwarae rhan bwysig mewn
diet cytbwys iach. Mae ganddo ddwysedd uchel o faetholion sydd yn cynnwys protein â
gwerth biolegol uchel, mwynau pwysig, yn enwedig haearn a sinc, ac mae hefyd yn
ffynhonnell bwysig o fitaminau B, gan gynnwys B12, nad yw ar gael yn naturiol mewn
bwydydd sy’n dod o blanhigion.
Mae yna bum prif grŵp bwyd: ffrwythau a llysiau; bara, grawnfwydydd eraill a thatws;
cig, pysgod a bwydydd tebyg; llaeth a chynhyrchion llaeth; bwydydd yn cynnwys
braster, bwydydd a diodydd yn cynnwys siwgr. Mae’r arweiniad i ddewis bwyd isod yn
dangos y cyfrannau cymharol o fwyd y dylem fwyta, gan gynnwys snaciau, o bob un o’r
pum grŵp bwyd yn ddyddiol.

Mae’r Llywodraeth yn argymell y dylid bwyta o leiaf 5 dogn o ffrwythau a llysiau bob
dydd. Ni ddylid bwyta gormod o fwydydd sy’n cynnwys brasterau a siwgrau; yn hytrach,
dylid dewis bwydydd â’r lleiaf o fraster os oes modd. Mae hefyd yn bwysig eich bod yn
bwyta llai o fraster dirlawn a halen ac yn yfed digon o hylif (6-8 gwydraid y dydd).
Mae data’r Arolwg Cenedlaethol o Ddiet a Maeth (NDNS 2003) yn dangos taw’r
cymeriant dyddiol ymhlith oedolion yn y DG yw 88g i ddynion a 52g i fenywod. Bydd
bron pob diet cytbwys iach yn cynnwys meintiau cymedrol o gig heb fawr o fraster,
ynghyd â charbohydradau startshlyd (gan gynnwys bwydydd grawn cyflawn), digon
o ffrwythau a llysiau, a meintiau cymedrol o laeth a chynhyrchion llaeth.
Wrth ei goginio, bydd cig coch yn colli ar gyfartaledd tua 30% o’i bwysau amrwd. Mae
hyn yn golygu bod byrgyr chwarter-pwys ffres yn pwyso tua 80g ar ôl ei goginio, sef
cyfanswm y cig coch y dylid ei fwyta’n ddyddiol.
Nodir enghreifftiau o ddognau cig coch nodweddiadol isod:
3 sleisen o gig oen rhost, 80g
2 olwythen cig oen wedi grilio, heb yr asgwrn, 80g
Dogn o friwgig eidion wedi stiwio, 80g
1 stêc syrlwyn wedi grilio, 160g
1 byrgyr chwarter-pwys wedi grilio, 80g
2 sleisen o facwn cefn wedi grilio, 40g
1 selsigen bremiwm wedi grilio, 55g
Os yw’n cael ei fwyta fel rhan o ddiet cytbwys, gall cig coch heb fawr o fraster wneud
cyfraniad pwysig i faethiad da drwy gydol eich bywyd am ei fod yn cynnwys protein,
haearn, sinc a fitaminau B.
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