
Mae Iechyd Cyhoeddus Lloegr a chyrff iechyd eraill yn y DU yn 
argymell ei bod yn bwyta hyd at 500 gram o gig coch a chig 
wedi’i brosesu sydd wedi’i goginio bob wythnos, sy’n cyfateb 
i tua 750 gram o gig amrwd y person . Argymhellir bod pobl 
sy’n bwyta mwy na 90 gram y dydd (600 gram yr wythnos) yn 
lleihau eu cymeriant. 

Dewiswyd y terfyn 500 gram hwn er mwyn sicrhau bod 
pobl yn cael digon o haearn a sinc yn y deiet, tra’n cymryd 
agwedd ragofalus at leihau’r risg o ganser colo-rhefrol. Mewn 
astudiaethau o’r UD yn bennaf, mae’r math hwn o ganser 
wedi’i gysylltu â chymeriant uchel iawn o gig, yn ogystal â 
deiet ffeibr isel, anweithgarwch corfforol, alcohol, ysmygu ac 
oedran.

O fewn y terfyn 500 gram, nid yw’r DU yn rhoi unrhyw gyngor 
ynghylch pa gyfran o’r cig yn y deiet a ddylai fod wedi yn gig 
wedi’i brosesu neu’n gig heb ei brosesu. Fodd bynnag, mae 
cyrff eraill, megis Sefydliad Iechyd y Byd, yn cynghori y dylid 
lleihau faint o gig wedi’i brosesu rydyn ni’n ei fwyta. Mae hyn 
oherwydd pryderon y gallai symiau mawr o’r cyffeithyddion 
nitrad a nitraid a ddefnyddir mewn cigoedd wedi’u prosesu fod 
yn gysylltiedig â chanser colo-rhefrol, er nad oes sicrwydd am 
hyn o hyd.

CYNGOR SWYDDOGOL

CIG COCH WEDI”I BROSESU
Cig moch, ham, salami, prosciutto, cig eidion wedi’i gyffeithio, 
carpaccio, selsig frankfurters a’r rhan fwyaf o selsig sy’n cael 
eu gwerthu ar dir mawr Ewrop.

CIG COCH FFRES
Unrhyw gig eidion, porc, cig oen neu gig gafr nad yw wedi’i 
halltu neu’i gadw i ymestyn oes silff. Mae’n cynnwys briwgig, 
selsig ffres, byrgyrs a cebabau, yn ogystal â phasteiod cig a 
phrydau parod.

CIG COCH A DDEIET 
CYTBWYS
Mae bron i 98% o bobl yn y DU yn bwyta cig , gyda chig coch yn 
ddewis poblogaidd ac yn ffynhonnell werthfawr o brotein, haearn, 
sinc, fi taminau B, fi tamin D, seleniwm ac ïodin. Cydnabyddir bod 
y maetholion hyn yn chwarae rhan bwysig mewn lles ond eto 
cynghorir y cyhoedd i ‘leihau’ faint o gig coch maen nhw’n ei fwyta 
am resymau iechyd neu i amddiffyn yr amgylchedd. Beth mae hyn 
yn ei olygu ar gyfer ein deiet a faint yw’r swm cywir o gig coch?

Mae cig a chynhyrchion cig yn cyfrannu tua 30% o brotein i 
ddeiet cyffredin y DU, 25-30% o fi tamin D, sinc a seleniwm, 
yn ogystal â 10-20% of fi taminau a mwynau eraill . Nid yn 
unig hyn, mae’r mathau o haearn a sinc mewn cig coch yn 
cael eu hamsugno’n well na’r rhai mewn unrhyw ffynonellau 
deietegol eraill. Mae haearn ‘haem’ mewn cig coch yn cael ei 
amsugno bron deirgwaith yn well na’r haearn ‘di-haem’ sydd 
mewn sbigoglys, ffacbys neu atchwanegiadau yn ôl y Pwyllgor 
Ymgynghori Gwyddonol ar Faeth sy’n cynghori llywodraeth 
y DU .

Mae haearn yn fater iechyd cyhoeddus pwysig gan fod 30% o 
fenywod a bron i hanner merched yn eu harddegau yn dioddef 
o gymeriant haearn annigonol (llai na’r hyn sydd ei angen ar 
gyfer iechyd), tra bod storfeydd haearn isel yn y corff wedi’u 
nodi mewn tua un rhan o bump o ferched ac un ym mhob deg o 
fenywod. Mae hemoglobin gwaed isel i’w weld mewn un o bob 
deg o fenywod a merched ac mae’n risg ar gyfer anemia diffyg 
haearn - cyfl wr sy’n gysylltiedig â diffyg anadl, canolbwyntio 
gwael a blinder .  

Mathau o Gig
Yn aml mae cig coch yn cael ei gategoreiddio fel cig ffres/heb ei 
brosesu neu wedi’i brosesu a gall hyn achosi dryswch. Mae Sefydliad 
Iechyd y Byd  yn diffi nio cig coch fel cig cyhyrau mamalaidd heb ei 
brosesu, h.y. cig eidion, cig llo, porc, cig oen, cig dafad, cig ceffyl 
a chig gafr (briwgig a chig wedi’i rewi). Byddai selsig a byrgyrs 
Prydeinig yn cael eu cynnwys yn y categori hwn gan eu bod wedi 
cael eu gwneud o gig ffres gydag ychydig iawn o brosesu. Mae’r 
cyffeithyddion a defnyddir yn y rhan fwyaf o selsig masnachol yn 
seiliedig ar sylffadau neu sylffi dau ac nid ydynt wedi’u cysylltu â 
chanser. Yn 2010, dywedodd y Pwyllgor Ymgynghorol Gwyddonol 
ar Faeth: “nid oes unrhyw ddata wedi’i nodi sy’n cefnogi 
rhagdybiaeth y gallai cyffeithyddion sylffad a ddefnyddir mewn 
cigoedd cadw fod yn gysylltiedig â CRC”.

Diffi nnir cig wedi’i brosesu fel cig sydd wedi’i drawsnewid drwy 
daenu halen,halltu, eplesu, mygu, neu brosesau eraill i wella blas 
neu wella cadwraeth. Byddai selsig Ewropeaidd yn cael eu cynnwys 
yn y categori hwn gan eu bod fel arfer yn mynd drwy broses halltu 
neu fygu sy’n newid y cig ac yn ymestyn yr oes silff.

MANTEISION CIG COCH
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I Gloi
Mae cig coch yn ddewis iach sy’n llawn fi taminau a mwynau pwysig a gellir ei fwynhau fel rhan o ddeiet cytbwys. Mae’r rhan fwyaf 
o bobl yn y DU yn bwyta cig coch yn rheolaidd. Drwy anelu at hyd at 500 gram yr wythnos o gig wedi’i goginio, a chadw dognau tua 
maint eich llaw neu becyn o gardiau, gallwch fwynhau pum pryd cig coch yr wythnos.

Syniadau bwydlen am bump yr wythnos yn cynnwys:
Dydd Brecwast Cinio Pryd gyda’r nos

Dydd Llun Grawnfwyd gyda ffrwythau Cawl llysiau a rhôl
SBAGETI BOLOGNAISE gyda 

thomato, pupur a seleri

Dydd Mawrth Tost gydag wyau a madarch
Ffon fara grawn cyfl awn gyda 

HAM a salad
Eog gyda thatws stwnsh a 

bresych wedi'i ffrio'n ysgafn

Dydd Mercher Grawnfwyd gyda ffrwythau Salad cyw iâr
PORC TRO-FFRIO gydag egin 

ffa, pys, brocoli a reis

Dydd Iau Iogwrt naturiol gyda ffrwythau Rhôl gyda hummous a salad
Hadog gyda thatws wedi'u 

berwi a ffa gwyrdd

Dydd Gwener
Darn o ffrwyth a thost gyda 

jam
Parsel twrci a salad

Cyri gwygbys a blodfresych 
gyda reis 

Dydd Sadwrn Uwd gyda rhesins Cawl llysiau a rhôl
STÊCS COES CIG OEN gyda 

thaten bob ac india corn 

Dydd Sul
2 SELSIG wy wedi'i botsio, 

tomato
Cyw iâr rost, tatws newydd 

wedi'u berwi a moron
Omled gyda llysiau a bara 

crystiog
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Faint ddylwn i ei fwyta?
Os ydych chi’n mwynhau bwyta cig coch, cadwch at yr uchafswm a 
argymhellir o 500 gram yr wythnos (cig wedi’i goginio) a cheisiwch 
ddewis toriadau braster isel gan fod llai o galorïau ynddo. Dylid 
cadw cigoedd wedi’u prosesu fel danteithion achlysurol a bwyta 
symiau bach ohonynt, e.e. un neu ddwy sleisen o gig moch neu 
sleisiau tenau o ham. Dylech weini cig gyda digon o lysiau.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei chael hi’n anodd amcangyfrif maint 
dognau cywir felly fel canllaw defnyddiol dylech ddefnyddio eich 
llaw neu becyn o gardiau i wirio eich bod yn bwyta’r maint iawn o 
gig. Byddai hyn yn cyfateb i tua 70-100 gram o gig, gan roi’r opsiwn 
i chi fwyta pum dogn o gig coch yr wythnos. Ar gyfer briwgig eidion, 
dylech amcangyfrif 130 gram o gig amrwd y person yn y rysáit.
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