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Dietele Pevzner sunt un sistem de meniuri terapeutice, diferențiat pentru 

diferite grupuri de boli. A fost proiectat de către omul de știință sovietic M. I. 

Pevzner. 

Meniurile de tratament ale lui Pevsner sunt cunoscute începând cu secolul 

trecut, mai exact începând cu1921. Apoi, omul de știință a creat un sistem special de 

vindecare a corpului. Meniurile dietetice de către Pevsner sunt încă folosite în 

diverse centre de sănătate și sanatorii pentru persoanele care urmează tratament sau 

se recuperează după diferite boli. Există 15 diete terapeutice de către Pevsner. 

Dieta № 1 

Primul meniu dietic Pevzner este destinat persoanelor care suferă de gastrită și 

ulcer gastric. Este, de asemenea, utilizat în perioada de recuperare după intervenții 

chirurgicale la nivelul stomacului și ulcerului duodenului. 

Sunt recomandate următoarele produse: 

 supe piure, supe vegetale piure, terci pe lapte bine fiert; 

 sunt permise următoarele produse de făină: pâine albă, biscuiți; 

 carne fiartă, limbă, ficat, brânză, lapte și băuturi lactate cu conținut scăzut de 

grăsimi, ouă fierte sau omlete pe aburi, paste, carne pe abur, salate de carne 

sau legume fierte, pateu, piftie de pește, caviar de sturioni; 

 sunt permise următoarele produse dulci: bezele, miere, bomboane, piure de 

fructe sau de fructe de padure, jeleu. 

Următoarele produse ar trebui excluse: 

 bulion tare de legume, ciorbă de ciuperci și supă și okroshka; 

 orice pâine proaspătă; 

 mancare prajita; 

 ouă fierte; 

 condimente; 

 legume cu frunze; 

 castraveți, ridichi, napi. 

Dieta № 2 

Este destinat pacienților cu gastrită cu aciditate scăzută a sucului gastric. 

Lista de alimente și băuturi permise include: 



 ceai slab cu lămâie sau lapte, ouă gătite în orice fel, dar nu prăjite, produse 

lactate; orice supe, dar nu picante. 

 pâine albă sau sură, diverse fructe și legume, scrumbie marinată, băuturi din 

fructe, supe pe bulion slab. 

Următoarele produse ar trebui interzise: 

 toate produsele prajite; 

 muraturi și marinate; 

 orice produse afumate; 

 ceapa, ridiche, orez, fasole, ciuperci, usturoi; 

 sucuri dulci și fructe de pădure. 

Dieta № 3 

Această dietă este destinată tratamentului bolilor intestinale, însoțite de 

constipație. 

Se recomandă de a mânca următoarele produse: ouă fierte (două ouă pe zi), 

toate tipurile de legume, cu excepția celor interzise; pâine de o zi din grâu, fructe 

uscate și legume, biscuiți sau copturi din aluaturi, terci pe lapte, supe, băuturi 

proaspete din lapte, brânză, brânză de vaci și smântână. 

Este interzis de a mânca: 

 grăsimi și pește; 

 briose; 

 cartofi, ciuperci, ridichi; 

 produse afumate; 

 ciocolată; 

 cafea și ceai tare; 

 produse din frişcă. 

Dieta № 4 

Al patrulea meniu dietic Pevzner este prescris persoanelor care suferă de boli 

acute ale intestinului, însoțite de diaree severă. De asemenea, există o variantă 

specială a acestei opțiuni, dieta Pevzner - 4A. Este indicată pentru pacienții cu colită 

severă, caracterizată prin predominarea proceselor de fermentare. 

Aderând la această dietă, pacientul trebuie să consume alimente cu cantități 

reduse de carbohidrați și grăsimi. Este, de asemenea, interzis consumul de alimente 



care provoacă putrefacție și procese de fermentare în tractul gastro-intestinal. În 

general, dieta constă din biscuiți de grâu, carne de pui sau carne de vită caşă de 

hrișcă, ovaz sau orez, brânză proaspătă, piure de mere, cafea neagră și ceai verde. 

Este interzis de a mănca brioșe, pâine proaspătă, carne grasă, ouă, lapte, 

produse lactate, fasole, fructe proaspete și legume. Alimentele sunt fie fierte sau 

aburite, și luate de cel puțin 5-6 ori pe zi. Este necesar de a combina cu odihna de 

pat. 

Dieta № 5 

Meniul 5 de Pevzner este foarte popular. Acest sistem de alimentare este 

potrivit pentru cei care suferă de boli ale ficatului, vezicii biliare și canalelor biliare. 

Lista produselor recomandate include carne slabă, carne de pui, pește, fie 

aburit, fie fiert. Pacientul poate mânca iaurt, lapte sau brânză, dar nu mai mult de 

200 g pe zi. De asemenea, este permis să mănânce pâine de o zi, paste, budinci. 

Pacientul poate manca verdeţuri si legume, fructe de padure si fructe, suc, cafea si 

ceai cu lapte si unt sau ulei. 

Este strict interzis consumul de alcool și a alimentelor picante, prajite, carne 

excesiv de grasă sau pește, ficat, legume, usturoi, ciuperci și ridichi. 

Dieta № 6 

Se aplică în pietre la rinichi și gută cu uree. 

Mâncărurile recomandate sunt: supele vegetariene şi borşul, pâinea, carnea, laptele, 

păsările de curte și peștele - numai cele care nu au conținut ridicat de grăsimi în ele. 

Pacientul nu poate mânca mai mult decât un ou de prepeliță și de pui pe zi. Diferite 

cereale, legume, boabe și fructe în cantități nelimitate sunt, de asemenea, permise; 

tărâțe și fructe uscate, sucuri, ceaiuri diverse, unt și ulei vegetal. 

Este interzisă mâncarea a: 

 bulion și supe tari; 

 produse de panificație; 

 cârnați și murături; 

 brânză sărată; 

 măcriș, ciuperci, varză; 

 caviar și legume conservate; 

 hrean și mustar; 

 cacao și cafea; 



 untură. 

Dieta № 7 

Este recomandat pentru boala cronică de rinichi. 

Aici alimentele recomandate sunt: supă fără carne, produse din făină fără sare; 

carne și păsări de curte; lapte și iaurt; toate tipurile de cereale, ouă, legume după 

tratament termic, vinaigrette fără muraturi; sos de roșii sau lapte; ceai sau cafea 

răcoritoare, sucuri de fructe sau bulion de legume, măceş, unt fără sare. 

Următoarele produse sunt interzise: 

 bulion tare; 

 grăsimi; 

 conserve și caviar; 

 leguminoase; 

 ceapă, ciuperci, murături și aluat dospit; 

 ciocolată; 

 untură și alte grăsimi. 

Dieta № 8 

Este recomandat pentru obezitate. 

Următoarele produse sunt permise: pâine din secară sau grâu, până la 150 g pe 

zi de carne slabă sau păsări de curte, 200 g pe zi de pește cu conținut scăzut de 

grăsimi, ouă fierte sau aburite; legume, cereale sau produse din paste făinoase, care 

sunt limitate, legume crude, supe, fructe de padure, fructe și băuturi neindulcite din 

fructe, sosuri fără grăsimi, uleiuri de origine vegetală. 

Următoarele produse sunt interzise: 

 produse de panificație, paine alba, patiserie; 

 paste și supe din acestea; 

 bulionuri tari; 

 fasole; 

 orez; 

 murături; 

 banane, struguri; 

 fructe uscate; 



 grăsimi; 

 dulciuri și sucuri îndulcite. 

Dieta № 9 

Este recomandat pacienților cu diabet zaharat. 

Este permis de a mănca: pâine, tărâțe; pește slab, carnea de pasăre și carnea; un 

ou pe zi, uleiuri fără sare, paste făinoase și cereale, care ar trebui să fie limitate; 

legume, vinaigrette, cafea și ceai. 

Următoarele produse sunt interzise: 

 produse de cofetarie, patiserie; 

 carne fără grasimi; 

 gălbenuşuri; 

 dulciuri; 

 grăsimi de grâu; 

 orez și grâu; 

 bulion tare; 

 sosuri grase sau picante; 

 limonadă dulce, suc de struguri. 

Dieta № 10 

Este recomandat pacienților cu boli ale inimii și vaselor de sânge. 

Următoarele produse pot fi incluse în meniu: cereale, pâine de o zi, carne de 

pui, curcan, carne de vită, lapte sau ulei vegetal, tot felul de fructe și legume, decoct 

de măceş, infuzie de ceai. 

Următoarele produse sunt interzise: 

 fasole 

 varză acră si mere; 

 peşte și carnea grasă. 

Dieta № 11 

Este recomandat pentru tuberculoză, anemie și pneumonie. 



Următoarele produse pot fi incluse în meniu: cereale și paste, iaurt, ulei vegetal 

și unt, lapte, brânză, lapte copt fermentat, legume, ouă, prăjituri, biscuiți, paine de 

secară, fasole, miere, gem. 

Următoarele produse sunt interzise: 

 grăsimi; 

 produse de patiserie; 

 grăsimi și sosuri picante. 

Dieta № 12 

Este recomandat pentru bolile sistemului nervos. 

Se recomandă următoarele produse: fructe de mare, produse lactate cu conținut 

scăzut de grăsimi, cereale și paste făinoase; legume; fructe, jeleuri, sucuri, biscuiți, 

ouă. 

Următoarele produse sunt interzise: 

 pâine proaspătă; 

 mâncare prăjită; 

 grăsimi, brânzeturi sărate; 

 untură; 

 ciocolată; 

 produse picante; 

 cafea tare, cacao și ceai. 

Dieta № 13 

Se recomandă la agravarea bolilor infecțioase. 

Următoarele produse pot fi incluse în meniu: legume, cu excepția usturoiului, 

cepei, ridichei, fasole și varză; paste făinoase, cereale, supe sau terci, ouă, băuturi 

lactate cu conținut scăzut de grăsimi, fructe sau boabe fierte sau piure, bulion, jeleu, 

compot. 

Următoarele produse sunt interzise: 

 grăsimi; 

 pâine proaspătă; 

 ouă prăjite sau fierte; 

 ciocolată, dulceţuri; 



 mâncăruri picante afumate; 

 cacao. 

Dieta № 14 

Este recomandată de medic pentru pacienții cu pietre în vezică. 

Următoarele produse pot fi incluse în meniu: orice bulion, ouă, cârnați, pâine 

de secară, paste făinoase și cereale, miere, piure de fructe de pădure, fiertură de 

măceş. 

Următoarele produse sunt interzise: 

 supe; 

 legume la caserolă; 

 toate produsele lactate. 

Dieta № 15 

Este eficient pentru boli comune care nu necesită prescrierea unor feluri de 

mâncare speciale. 

Sunt recomandate următoarele feluri de mâncare: fructe de pădure, ierburi, 

legume, fructe, pește, carne, ciuperci, fasole, cereale și paste, cârnați naturali, orice 

ulei, tărâțe, ouă, pâine de secară sau grâu. 

Numai alimentele picante sau grase sunt excluse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Întrebări pentru verificarea cunoștințelor: 

1. Ce reprezintă dietele după Pevzner? 

Dietele Pevsner sunt un sistem de meniuri terapeutice, diferențiat pentru diferite 

grupuri de boli. A fost proiectat de către omul de știință sovietic M. I. Pevzner. 

2. De cât timp sunt cunoscute dietele după Pevzner? 

Meniurile de tratament ale lui Pevsner sunt cunoscute începând cu secolul trecut, 

mai exact începând cu 1921. Apoi, omul de știință a creat un sistem special de 

vindecare a corpului. Meniurile dietetice de către Pevsner sunt încă folosite în 

diverse centre de sănătate și sanatorii pentru persoanele care urmează tratament sau 

se recuperează după diferite boli.  

3. Câte diete după Pevzner există? 

Există 15 diete terapeutice de către Pevsner. 

4. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 1 după Pevzner?  

Primul meniu dietic Pevzner este destinat persoanelor care suferă de gastrită și ulcer 

gastric. Este, de asemenea, utilizat în perioada de recuperare după intervenții 

chirurgicale la nivelul stomacului și ulcerului duodenului. 

5. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 1 după 

Pevzner? 

Sunt recomandate următoarele produse potrivit Dietei № 1 după Pevzner: 

 supe piure, supe vegetale piure, terci pe lapte bine fiert; 

 sunt permise următoarele produse de făină: pâine albă, biscuiți; 

 carne fiartă, limbă, ficat, brânză, lapte și băuturi lactate cu conținut 

scăzut de grăsimi, ouă fierte sau omlete pe aburi, paste, carne pe abur, salate 

de carne sau legume fierte, pateu, piftie de pește, caviar de sturioni; 

 sunt permise următoarele produse dulci: bezele, miere, bomboane, piure 

de fructe sau de fructe de padure, jeleu. 

6. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 1 

după Pevzner? 

Următoarele produse ar trebui excluse potrivit Dietei № 1 după Pevzner: 

 bulion tare de legume, ciorbă de ciuperci și supă și okroshka; 

 orice pâine proaspătă; 

 mancare prajita; 



 ouă fierte; 

 condimente; 

 legume cu frunze; 

 castraveți, ridichi, napi. 

7. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 2 după Pevzner? 

Este destinat pacienților cu gastrită cu aciditate scăzută a sucului gastric. 

8. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 2 după 

Pevzner? 

Lista de alimente și băuturi permise potrivit Dietei № 2 după Pevzner: 

 ceai slab cu lămâie sau lapte, ouă gătite în orice fel, dar nu prăjite, 

produse lactate; orice supe, dar nu picante. 

 pâine albă sau sură, diverse fructe și legume, scrumbie marinată, băuturi 

din fructe, supe pe bulion slab. 

9. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 2 

după Pevzner? 

Următoarele produse ar trebui interzise potrivit Dietei № 2 după Pevzner: 

 toate produsele prajite; 

 muraturi și marinate; 

 orice produse afumate; 

 ceapa, ridiche, orez, fasole, ciuperci, usturoi; 

 sucuri dulci și fructe de pădure. 

10. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 3 după Pevzner? 

Această dietă este destinată tratamentului bolilor intestinale, însoțite de constipație.  

11. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 3 după 

Pevzner? 

Se recomandă de a mânca următoarele produse potrivit Dietei № 3 după Pevzner: 

ouă fierte (două ouă pe zi), toate tipurile de legume, cu excepția celor interzise; pâine 

de o zi din grâu, fructe uscate și legume, biscuiți sau copturi din aluaturi, terci pe 

lapte, supe, băuturi proaspete din lapte, brânză, brânză de vaci și smântână. 

12. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 3 

după Pevzner? 



Este interzis de a mânca potrivit Dietei № 3 după Pevzner: 

 grăsimi și pește; 

 briose; 

 cartofi, ciuperci, ridichi; 

 produse afumate; 

 ciocolată; 

 cafea și ceai tare; 

 produse din frişcă. 

13. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 4 după Pevzner? 

Al patrulea meniu dietic Pevzner este prescris persoanelor care suferă de boli acute 

ale intestinului, însoțite de diaree severă. De asemenea, există o variantă specială a 

acestei opțiuni, dieta Pevzner - 4A. Este indicată pentru pacienții cu colită severă, 

caracterizată prin predominarea proceselor de fermentare. 

14. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 4 după 

Pevzner? 

Aderând la această dietă, pacientul trebuie să consume alimente cu cantități reduse 

de carbohidrați și grăsimi. În general, dieta constă din biscuiți de grâu, carne de pui 

sau carne de vită caşă de hrișcă, ovaz sau orez, brânză proaspătă, piure de mere, 

cafea neagră și ceai verde. 

15. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 4 

după Pevzner? 

Este interzis de a mănca brioșe, pâine proaspătă, carne grasă, ouă, lapte, produse 

lactate, fasole, fructe proaspete și legume. Alimentele sunt fie fierte sau aburite, și 

luate de cel puțin 5-6 ori pe zi. Este, de asemenea, interzis consumul de alimente 

care provoacă putrefacție și procese de fermentare în tractul gastro-intestinal.Este 

necesar de a combina cu odihna de pat. 

16. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 5 după Pevzner? 

Meniul 5 de Pevzner este foarte popular. Acest sistem de alimentare este potrivit 

pentru cei care suferă de boli ale ficatului, vezicii biliare și canalelor biliare. 

17. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 5 după 

Pevzner? 

Lista produselor recomandate include carne slabă, carne de pui, pește, fie aburit, fie 

fiert. Pacientul poate mânca iaurt, lapte sau brânză, dar nu mai mult de 200 g pe zi. 

De asemenea, este permis să mănânce pâine de o zi, paste, budinci. Pacientul poate 



manca verdeţuri si legume, fructe de padure si fructe, suc, cafea si ceai cu lapte si 

unt sau ulei. 

18. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 5 

după Pevzner? 

Este strict interzis consumul de alcool și a alimentelor picante, prajite, carne excesiv 

de grasă sau pește, ficat, legume, usturoi, ciuperci și ridichi. 

19. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 6 după Pevzner? 

Se aplică în pietre la rinichi și gută cu uree. 

20. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 6 după 

Pevzner? 

Mâncărurile recomandate sunt: supele vegetariene şi borşul, pâinea, carnea, laptele, 

păsările de curte și peștele - numai cele care nu au conținut ridicat de grăsimi în ele. 

Pacientul nu poate mânca mai mult decât un ou de prepeliță și de pui pe zi. Diferite 

cereale, legume, boabe și fructe în cantități nelimitate sunt, de asemenea, permise; 

tărâțe și fructe uscate, sucuri, ceaiuri diverse, unt și ulei vegetal. 

21. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 6 

după Pevzner? 

Este interzisă mâncarea a: 

 bulion și supe tari; 

 produse de panificație; 

 cârnați și murături; 

 brânză sărată; 

 măcriș, ciuperci, varză; 

 caviar și legume conservate; 

 hrean și mustar; 

 cacao și cafea; 

 untură. 

22. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 7 după Pevzner? 

Este recomandat pentru boala cronică de rinichi. 

23. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 7 după 

Pevzner? 



Aici alimentele recomandate sunt: supă fără carne, produse din făină fără sare; carne 

și păsări de curte; lapte și iaurt; toate tipurile de cereale, ouă, legume după tratament 

termic, vinaigrette fără muraturi; sos de roșii sau lapte; ceai sau cafea răcoritoare, 

sucuri de fructe sau bulion de legume, măceş, unt fără sare. 

24. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 7 

după Pevzner? 

Următoarele produse sunt interzise potrivit Dietei № 7 după Pevzner: 

 bulion tare; 

 grăsimi; 

 conserve și caviar; 

 leguminoase; 

 ceapă, ciuperci, murături și aluat dospit; 

 ciocolată; 

 untură și alte grăsimi. 

25. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 8 după Pevzner? 

Este recomandat pentru obezitate. 

26. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 8 după 

Pevzner? 

Următoarele produse sunt permise: pâine din secară sau grâu, până la 150 g pe zi de 

carne slabă sau păsări de curte, 200 g pe zi de pește cu conținut scăzut de grăsimi, 

ouă fierte sau aburite; legume, cereale sau produse din paste făinoase, care sunt 

limitate, legume crude, supe, fructe de padure, fructe și băuturi neindulcite din 

fructe, sosuri fără grăsimi, uleiuri de origine vegetală. 

27. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 8 

după Pevzner? 

Următoarele produse sunt interzise potrivit Dietei № 7 după Pevzner: 

 produse de panificație, paine alba, patiserie; 

 paste și supe din acestea; 

 bulionuri tari; 

 fasole; 

 orez; 

 murături; 



 banane, struguri; 

 fructe uscate; 

 grăsimi; 

 dulciuri și sucuri îndulcite. 

28. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 9 după Pevzner? 

Este recomandat pacienților cu diabet zaharat. 

29. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 9 după 

Pevzner? 

Este permis de a mănca: pâine, tărâțe; pește slab, carnea de pasăre și carnea; un ou 

pe zi, uleiuri fără sare, paste făinoase și cereale, care ar trebui să fie limitate; legume, 

vinaigrette, cafea și ceai. 

30. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 9 

după Pevzner? 

Următoarele produse sunt interzise potrivit Dietei № 9 după Pevzner: 

 produse de cofetarie, patiserie; 

 carne fără grasimi; 

 gălbenuşuri; 

 dulciuri; 

 grăsimi de grâu; 

 orez și grâu; 

 bulion tare; 

 sosuri grase sau picante; 

 limonadă dulce, suc de struguri. 

31. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 10 după Pevzner? 

Este recomandat pacienților cu boli ale inimii și vaselor de sânge. 

32. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 10 după 

Pevzner? 

Următoarele produse pot fi incluse în meniu: cereale, pâine de o zi, carne de pui, 

curcan, carne de vită, lapte sau ulei vegetal, tot felul de fructe și legume, decoct de 

măceş, infuzie de ceai. 



33. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 10 

după Pevzner? 

Următoarele produse sunt interzise potrivit Dietei № 10 după Pevzner: 

 fasole 

 varză acră si mere; 

 peşte și carnea grasă. 

34. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 11 după Pevzner? 

Este recomandat pentru tuberculoză, anemie și pneumonie. 

35. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 11 după 

Pevzner? 

Următoarele produse pot fi incluse în meniu: cereale și paste, iaurt, ulei vegetal și 

unt, lapte, brânză, lapte copt fermentat, legume, ouă, prăjituri, biscuiți, paine de 

secară, fasole, miere, gem. 

36. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 11 

după Pevzner? 

Următoarele produse sunt interzise potrivit Dietei № 11 după Pevzner: 

 grăsimi; 

 produse de patiserie; 

 grăsimi și sosuri picante. 

37. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 12 după Pevzner? 

Este recomandat pentru bolile sistemului nervos. 

38. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 12 după 

Pevzner? 

Se recomandă următoarele produse: fructe de mare, produse lactate cu conținut 

scăzut de grăsimi, cereale și paste făinoase; legume; fructe, jeleuri, sucuri, biscuiți, 

ouă. 

39. Care produse  nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 12 

după Pevzner? 

Următoarele produse sunt interzise potrivit Dietei № 12 după Pevzner: 

 pâine proaspătă; 

 mâncare prăjită; 



 grăsimi, brânzeturi sărate; 

 untură; 

 ciocolată; 

 produse picante; 

 cafea tare, cacao și ceai. 

40. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 13 după Pevzner? 

Se recomandă la agravarea bolilor infecțioase. 

41. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 13 după 

Pevzner? 

Următoarele produse pot fi incluse în meniu: legume, cu excepția usturoiului, cepei, 

ridichei, fasole și varză; paste făinoase, cereale, supe sau terci, ouă, băuturi lactate 

cu conținut scăzut de grăsimi, fructe sau boabe fierte sau piure, bulion, jeleu, compot. 

42. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 13 

după Pevzner? 

Următoarele produse sunt interzise potrivit Dietei № 13 după Pevzner: 

 grăsimi; 

 pâine proaspătă; 

 ouă prăjite sau fierte; 

 ciocolată, dulceţuri; 

 mâncăruri picante afumate; 

 cacao. 

43. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 14 după Pevzner? 

Este recomandată de medic pentru pacienții cu pietre în vezică. 

44. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 14 după 

Pevzner? 

Următoarele produse pot fi incluse în meniu: orice bulion, ouă, cârnați, pâine de 

secară, paste făinoase și cereale, miere, piure de fructe de pădure, fiertură de măceş. 

45. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 14 

după Pevzner? 

Următoarele produse sunt interzise potrivit Dietei № 14 după Pevzner: 

 supe; 



 legume la caserolă; 

 toate produsele lactate. 

46. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 15 după Pevzner? 

Este eficient pentru boli comune care nu necesită prescrierea unor feluri de mâncare 

speciale. 

47. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 15 după 

Pevzner? 

Sunt recomandate următoarele feluri de mâncare: fructe de pădure, ierburi, legume, 

fructe, pește, carne, ciuperci, fasole, cereale și paste, cârnați naturali, orice ulei, 

tărâțe, ouă, pâine de secară sau grâu. 

48. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 15 

după Pevzner? 

Numai alimentele picante sau grase sunt excluse potrivit Dietei № 15 după Pevzner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teste: 

1. Ce reprezintă dietele după Pevzner? 

a. * Dietele Pevsner sunt un sistem de meniuri terapeutice, diferențiat pentru 

diferite grupuri de boli.  

b. Pevsner este autorul unui sistem de protocoale terapeutice, diferențiat pentru 

diferite grupuri de boli.  

c. Dietele Pevsner sunt un sistem de meniuri alimentare generale. 

d. Pevsner este autorul unui sistem de protocoale alimentare. 

e.  Dietele Pevsner sunt un sistem de meniuri terapeutice în patologia gastrică. 

2. De cât timp sunt cunoscute dietele după Pevzner? 

a. * Meniurile de tratament ale lui Pevsner sunt cunoscute începând cu secolul 

trecut, mai exact începând cu 1921. 

b.   Meniurile de tratament ale lui Pevsner sunt cunoscute începând cu secolul 

trecut, mai exact începând cu 1941. 

c. Meniurile de tratament ale lui Pevsner sunt cunoscute începând cu secolul 

trecut, mai exact începând cu 1961. 

d. Meniurile de tratament ale lui Pevsner sunt cunoscute începând cu secolul 

trecut, mai exact începând cu 1981. 

e. Nici un răspuns nu este corect. 

3. Câte diete după Pevzner există? 

a. * Există 15 diete terapeutice de către Pevsner. 

b. Există 25 diete terapeutice de către Pevsner.  

c.  Există 5 diete terapeutice de către Pevsner.  

d. Există 35 diete terapeutice de către Pevsner.  

e. Există 11 diete terapeutice de către Pevsner.  

4. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 1 după Pevzner?  

a. * Primul meniu dietic Pevzner este destinat persoanelor care suferă de gastrită 

și ulcer gastric.  

b. * Este, de asemenea, utilizat în perioada de recuperare după intervenții 

chirurgicale la nivelul stomacului și ulcerului duodenului. 

c. Este destinat pacienților cu gastrită cu aciditate scăzută a sucului gastric. 

d. Această dietă este destinată tratamentului bolilor intestinale, însoțite de 

constipație. 

e. Este recomandat pentru boala cronică de rinichi. 

5. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 1 după 

Pevzner? 

a. * supe piure, supe vegetale piure, terci pe lapte bine fiert. 

b. * sunt permise următoarele produse de făină: pâine albă, biscuiți. 

c. * carne fiartă, limbă, ficat, brânză, lapte și băuturi lactate cu conținut scăzut 

de grăsimi, ouă fierte sau omlete pe aburi, paste, carne pe abur, salate de 

carne sau legume fierte, pateu, piftie de pește, caviar de sturioni. 



d. * sunt permise următoarele produse dulci: bezele, miere, bomboane, piure 

de fructe sau de fructe de padure, jeleu. 

e. orice pâine proaspătă. 

6. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 1 

după Pevzner? 

a. * bulion tare de legume, ciorbă de ciuperci și supă și okroshka. 

b. * orice pâine proaspătă. 

c. * mancare prajita. 

d. * ouă fierte.  

e. supe piure, supe vegetale piure, terci pe lapte bine fiert. 

7. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 2 după Pevzner? 

a. * Este destinat pacienților cu gastrită cu aciditate scăzută a sucului gastric.  

b. Este destinat persoanelor care suferă de gastrită și ulcer gastric.  

c. Este, de asemenea, utilizat în perioada de recuperare după intervenții 

chirurgicale la nivelul stomacului și ulcerului duodenului. 

d. Această dietă este destinată tratamentului bolilor intestinale, însoțite de 

constipație. 

e. Este recomandat pentru boala cronică de rinichi. 

8. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 2 după 

Pevzner? 

a. * ceai slab cu lămâie sau lapte, ouă gătite în orice fel, dar nu prăjite, 

produse lactate; orice supe, dar nu picante. 

b. * pâine albă sau sură, diverse fructe și legume, scrumbie marinată, băuturi 

din fructe, supe pe bulion slab. 

c. muraturi și marinate. 

d. ceapa, ridiche, orez, fasole, ciuperci, usturoi. 

e. sucuri dulci și fructe de pădure. 

9. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 2 

după Pevzner? 

a. * toate produsele prajite. 

b. * muraturi și marinate. 

c. * orice produse afumate. 

d. * ceapa, ridiche, orez, fasole, ciuperci, usturoi. 

e. ceai slab cu lămâie sau lapte, ouă gătite în orice fel, dar nu prăjite, produse 

lactate; orice supe, dar nu picante. 

10. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 3 după Pevzner? 

a. * Această dietă este destinată tratamentului bolilor intestinale, însoțite de 

constipație. 

b. Este destinat pacienților cu gastrită cu aciditate scăzută a sucului gastric.  

c. Este destinat persoanelor care suferă de gastrită și ulcer gastric.  



d. Este, de asemenea, utilizat în perioada de recuperare după intervenții 

chirurgicale la nivelul stomacului și ulcerului duodenului. 

e. Este recomandat pentru boala cronică de rinichi. 

11. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 3 după 

Pevzner? 

a. * ouă fierte (două ouă pe zi). 

b. * toate tipurile de legume, cu excepția celor interzise. 

c. * pâine de o zi din grâu.  

d. * fructe uscate și legume, biscuiți sau copturi din aluaturi. 

e.  cartofi, ciuperci, ridichi.  

12. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 3 

după Pevzner? 

a. * grăsimi și pește. 

b. * briose. 

c. * cartofi, ciuperci, ridichi. 

d. * produse afumate. 

e. pâine de o zi din grâu. 

13. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 4 după Pevzner? 

a. * Al patrulea meniu dietic Pevzner este prescris persoanelor care suferă de 

boli acute ale intestinului, însoțite de diaree severă.  

b. * De asemenea, există o variantă specială a acestei opțiuni, dieta Pevzner - 

4A. Este indicată pentru pacienții cu colită severă, caracterizată prin 

predominarea proceselor de fermentare.  

c. Al patrulea meniu dietic Pevzner este prescris persoanelor care suferă de 

gastrită și ulcer gastric. 

d. De asemenea, există o variantă specială a acestei opțiuni, dieta Pevzner - 4A. 

Este indicată pentru pacienții cu boala cronică de rinichi. 

e. Este destinat pacienților cu gastrită cu aciditate scăzută a sucului gastric. 

14. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 4 după 

Pevzner? 

a. * alimente cu cantități reduse de carbohidrați și grăsimi.  

b. * biscuiți de grâu, carne de pui sau carne de vită caşă de hrișcă. 

c. * ovaz sau orez, brânză proaspătă, piure de mere. 

d. * cafea neagră și ceai verde.  

e. fructe proaspete și legume. 

15. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 4 

după Pevzner? 

a. * brioșe, pâine proaspătă. 

b. * carne grasă, ouă, lapte, produse lactate. 

c. * fasole. 

d. * fructe proaspete și legume. 

e. alimente cu cantități reduse de carbohidrați și grăsimi. 



16. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 5 după Pevzner? 

a. * Acest sistem de alimentare este potrivit pentru cei care suferă de boli ale 

ficatului, vezicii biliare și canalelor biliare.  

b. Această dietă este destinată tratamentului bolilor intestinale, însoțite de 

constipație. 

c. Este destinat pacienților cu gastrită cu aciditate scăzută a sucului gastric.  

d. Este destinat persoanelor care suferă de gastrită și ulcer gastric.  

e. Este recomandat pentru boala cronică de rinichi. 

17. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 5 după 

Pevzner? 

a. * carne slabă, carne de pui, pește, fie aburit, fie fiert. 

b. * iaurt, lapte sau brânză, dar nu mai mult de 200 g pe zi. 

c. * pâine de o zi, paste, budinci. verdeţuri si legume, fructe de padure si fructe, 

suc. 

d. * cafea si ceai cu lapte si unt sau ulei.  

e. carne excesiv de grasă sau pește, ficat. 

18. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 5 

după Pevzner? 

a. * consumul de alcool. 

b. * și a alimentelor picante, prajite. 

c. * carne excesiv de grasă sau pește, ficat. 

d. * legume, usturoi, ciuperci și ridichi. 

e. carne slabă, carne de pui, pește, fie aburit, fie fiert. 

19. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 6 după Pevzner? 

a. * Se aplică în pietre la rinichi și gută cu uree. 

b. Acest sistem de alimentare este potrivit pentru cei care suferă de boli ale 

ficatului, vezicii biliare și canalelor biliare.  

c. Această dietă este destinată tratamentului bolilor intestinale, însoțite de 

constipație. 

d. Este destinat pacienților cu gastrită cu aciditate scăzută a sucului gastric.  

e. Este destinat persoanelor care suferă de gastrită și ulcer gastric. 

20. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 6 după 

Pevzner? 

a. * supele vegetariene şi borşul. 

b. * pâinea, carnea.  

c. * laptele, păsările de curte și peștele. 

d. * boabe și fructe.  

e. cârnați și murături. 

21. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 6 

după Pevzner? 

a. * bulion și supe tari. 

b. * produse de panificație. 



c. * cârnați și murături. 

d. * brânză sărată. 

e. laptele, păsările de curte și peștele. 

22. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 7 după Pevzner? 

a. * Este recomandat pentru boala cronică de rinichi.  

b. Acest sistem de alimentare este potrivit pentru cei care suferă de boli ale 

ficatului, vezicii biliare și canalelor biliare.  

c. Această dietă este destinată tratamentului bolilor intestinale, însoțite de 

constipație. 

d. Este destinat pacienților cu gastrită cu aciditate scăzută a sucului gastric.  

e. Este destinat persoanelor care suferă de gastrită și ulcer gastric. 

23. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 7 după 

Pevzner? 

a. * supă fără carne. 

b. * produse din făină fără sare.  

c. * carne și păsări de curte; lapte și iaurt. 

d. * toate tipurile de cereale, ouă, legume după tratament termic.  

e. conserve și caviar. 

24. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 7 

după Pevzner? 

a. * bulion tare. 

b. * grăsimi. 

c. * conserve și caviar. 

d. * leguminoase. 

e. produse din făină fără sare. 

25. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 8 după Pevzner? 

a. * Este recomandat pentru obezitate.  

b. Acest sistem de alimentare este potrivit pentru cei care suferă de boli ale 

ficatului, vezicii biliare și canalelor biliare.  

c. Această dietă este destinată tratamentului bolilor intestinale, însoțite de 

constipație. 

d. Este destinat pacienților cu gastrită cu aciditate scăzută a sucului gastric.  

e. Este destinat persoanelor care suferă de gastrită și ulcer gastric. 

26. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 8 după 

Pevzner? 

a. * pâine din secară sau grâu. 

b. * până la 150 g pe zi de carne slabă sau păsări de curte, 200 g pe zi de pește 

cu conținut scăzut de grăsimi. 

c. * ouă fierte sau aburite. 

d. * legume, cereale sau produse din paste făinoase. 

e. produse de panificație, paine alba, patiserie. 



27. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 8 

după Pevzner? 

a. * produse de panificație, paine alba, patiserie. 

b. * paste și supe din acestea. 

c. * bulionuri tari. 

d. * fasole.  

e. ouă fierte sau aburite. 

28. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 9 după Pevzner? 

a. * Este recomandat pacienților cu diabet zaharat.  

b. Acest sistem de alimentare este potrivit pentru cei care suferă de boli ale 

ficatului, vezicii biliare și canalelor biliare.  

c. Această dietă este destinată tratamentului bolilor intestinale, însoțite de 

constipație. 

d. Este destinat pacienților cu gastrită cu aciditate scăzută a sucului gastric.  

e. Este destinat persoanelor care suferă de gastrită și ulcer gastric. 

29. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 9 după 

Pevzner? 

a. * pâine, tărâțe.  

b. * pește slab, carnea de pasăre și carnea. 

c. * un ou pe zi, uleiuri fără sare, paste făinoase și cereale. 

d. produse de cofetarie, patiserie. 

e. carne fără grasimi.  

30. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 9 

după Pevzner? 

a. * produse de cofetarie, patiserie; 

b. * carne fără grasimi. 

c. * gălbenuşuri. 

d. * dulciuri. 

e. pâine, tărâțe. 

31. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 10 după Pevzner? 

a. * Este recomandat pacienților cu boli ale inimii și vaselor de sânge. 

b.  Acest sistem de alimentare este potrivit pentru cei care suferă de boli ale 

ficatului, vezicii biliare și canalelor biliare.  

c. Această dietă este destinată tratamentului bolilor intestinale, însoțite de 

constipație. 

d. Este destinat pacienților cu gastrită cu aciditate scăzută a sucului gastric.  

e. Este destinat persoanelor care suferă de gastrită și ulcer gastric. 

32. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 10 după 

Pevzner? 

a. * cereale, pâine de o zi. 

b. * carne de pui, curcan, carne de vită. 

c. * lapte sau ulei vegetal. 



d. * tot felul de fructe și legume.  

e. peşte și carnea grasă. 

33. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 10 

după Pevzner? 

a. * fasole. 

b. * varză acră si mere. 

c. * peşte și carnea grasă.  

d. cereale, pâine de o zi. 

e. carne de pui, curcan, carne de vită. 

34. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 11 după Pevzner? 

a. * Este recomandat pentru tuberculoză, anemie și pneumonie.  

b. Acest sistem de alimentare este potrivit pentru cei care suferă de boli ale 

ficatului, vezicii biliare și canalelor biliare.  

c. Această dietă este destinată tratamentului bolilor intestinale, însoțite de 

constipație. 

d. Este destinat pacienților cu gastrită cu aciditate scăzută a sucului gastric.  

e. Este destinat persoanelor care suferă de gastrită și ulcer gastric. 

35. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 11 după 

Pevzner? 

a. * cereale și paste. 

b. * iaurt, ulei vegetal și unt, lapte, brânză, lapte copt fermentat. 

c. * legume, ouă. 

d. * prăjituri, biscuiți, paine de secară. 

e. grăsimi. 

36. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 11 

după Pevzner? 

a. * grăsimi. 

b. * produse de patiserie. 

c. * grăsimi și sosuri picante. 

d. legume, ouă. 

e. prăjituri, biscuiți, paine de secară.  

37. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 12 după Pevzner? 

a. * Este recomandat pentru bolile sistemului nervos.  

b. Acest sistem de alimentare este potrivit pentru cei care suferă de boli ale 

ficatului, vezicii biliare și canalelor biliare.  

c. Această dietă este destinată tratamentului bolilor intestinale, însoțite de 

constipație. 

d. Este destinat pacienților cu gastrită cu aciditate scăzută a sucului gastric.  

e. Este destinat persoanelor care suferă de gastrită și ulcer gastric. 

38. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 12 după 

Pevzner? 



a. * fructe de mare.  

b. * produse lactate cu conținut scăzut de grăsimi. 

c. * cereale și paste făinoase; legume; fructe.  

d. * jeleuri, sucuri, biscuiți, ouă.  

e. pâine proaspătă. 

39. Care produse  nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 12 

după Pevzner? 

a. * pâine proaspătă. 

b. * mâncare prăjită. 

c. * grăsimi, brânzeturi sărate. 

d. * untură. 

e. fructe de mare. 

40. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 13 după Pevzner? 

a. * Se recomandă la agravarea bolilor infecțioase.  

b. Acest sistem de alimentare este potrivit pentru cei care suferă de boli ale 

ficatului, vezicii biliare și canalelor biliare.  

c. Această dietă este destinată tratamentului bolilor intestinale, însoțite de 

constipație. 

d. Este destinat pacienților cu gastrită cu aciditate scăzută a sucului gastric.  

e. Este destinat persoanelor care suferă de gastrită și ulcer gastric. 

41. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 13 după 

Pevzner? 

a. * paste făinoase, cereale, supe sau terci. 

b. * ouă, băuturi lactate cu conținut scăzut de grăsimi. 

c. * fructe sau boabe fierte sau piure, bulion. 

d. * jeleu, compot.  

e. ouă prăjite sau fierte. 

42. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 13 

după Pevzner? 

a. * grăsimi. 

b. * pâine proaspătă. 

c. * ouă prăjite sau fierte. 

d. * ciocolată, dulceţuri. 

e. fructe sau boabe fierte sau piure, bulion. 

43. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 14 după Pevzner? 

a. * Este recomandată de medic pentru pacienții cu pietre în vezică.  

b. Acest sistem de alimentare este potrivit pentru cei care suferă de boli ale 

ficatului, vezicii biliare și canalelor biliare.  

c. Această dietă este destinată tratamentului bolilor intestinale, însoțite de 

constipație. 

d. Este destinat pacienților cu gastrită cu aciditate scăzută a sucului gastric.  

e. Este destinat persoanelor care suferă de gastrită și ulcer gastric. 



44. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 14 după 

Pevzner? 

a. * orice bulion. 

b. * ouă, cârnați.  

c. * pâine de secară, paste făinoase și cereale. 

d. * miere, piure de fructe de pădure, fiertură de măceş.  

e. toate produsele lactate. 

45. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 14 

după Pevzner? 

a. * supe. 

b. * legume la caserolă. 

c. * toate produsele lactate.  

d. orice bulion. 

e. ouă, cârnați. 

46. Pacienților cu care patologii le este indicată Dieta № 15 după Pevzner? 

a. Este eficient pentru boli comune care nu necesită prescrierea unor feluri de 

mâncare speciale.  

b. Acest sistem de alimentare este potrivit pentru cei care suferă de boli ale 

ficatului, vezicii biliare și canalelor biliare.  

c. Această dietă este destinată tratamentului bolilor intestinale, însoțite de 

constipație. 

d. Este destinat pacienților cu gastrită cu aciditate scăzută a sucului gastric.  

e. Este destinat persoanelor care suferă de gastrită și ulcer gastric. 

47. Care produse sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 15 după 

Pevzner? 

a. * fructe de pădure, ierburi, legume, fructe.  

b. * pește, carne. 

c. * ciuperci, fasole, cereale și paste. 

d. * cârnați naturali, orice ulei. 

e. alimentele picante sau grase  

48. Care produse nu sunt recomandate pentru consum potrivit Dietei № 15 

după Pevzner? 

a. * Numai alimentele picante sau grase sunt excluse potrivit Dietei № 15 după 

Pevzner.  

b. Supe. 

c. Legume la caserolă. 

d. Toate produsele lactate.  

e. Orice bulion. 

 

 



 


