
 

 

Deliciosul de Vaslui, din nou în vizită prin grădiniţele vasluiene 

 

Cea de a doua ediţie a campaniei de responsabilitate socială „Deliciosul te învaţă”, iniţiată de 

compania Safir, demarează în forţă în această perioadă în grădiniţele din Vaslui, Iaşi, Bârlad şi 

Huşi. Deliciosul de Vaslui, puiul mult îndrăgit de cei mici, a susţinut o lecţie educativă pe 

tema alimentaţiei sănătoase în Grădiniţa nr. 8, Grădiniţa nr. 6 şi Grădiniţa nr. 5 Vaslui.  

  

Aşa cum ne-a obişnuit deja, lecţiile deschise ale Deliciosul de Vaslui în instituţiile şcolare 

partenere îmbină cu succes latura educativă cu cea amuzantă şi au scopul de a oferi 

informaţii şi sfaturi utile despre sănătate într-o formă agreată de cei mici, prin activităţi 

interactive şi vesele. Anul acesta, personajele centrale au fost fructele şi legumele proaspete 

de sezon. Copiii au învăţat, prin cântece şi jocuri, cum să le recunoască, ce beneficii au şi cum 

să le pregătească pentru consum. Cei mai bucuroşi au fost atunci când Deliciosul le-a propus 

să se împrietenească şi să analizeze  fiecare legumă şi fiecare fruct, concluzionând: “conopida 



 

 

este creaţă şi bătrână”, “para are forma de lacrimă”, ”gutuia este în formă de răţuşcă”, 

“sucul portocalei este delicios”, iar toate fructele şi legumele “au gust a bun”.    

 

Mai mult, mascota Deliciosul de Vaslui le-a dăruit şi câteva materiale educative, adaptate 

vârstei lor şi care să-i ajute să înţeleagă importanţa unui meniu echilibrat. Printre altele, cei 

mici au primit o carte cu activităţi şi jocuri cu fructe şi legume care să le dezvolte imaginaţia 

şi perspicacitatea şi o colecţie de 23 de reţete şi poveşti pe tema alimentaţiei sănătoase. 

Intitulată sugestiv “Bucate ca-n poveşti”, cartea se adresează atât celor mici, cât şi celor mari 

şi a fost realizată cu ajutorul grădiniţelor partenere. Ea poate fi achiziţionată online de orice 

doritor.  

 

  

  



 

 

 

 

După Vaslui şi Iaşi, Deliciosul de Vaslui şi echipa sa vor pleca să viziteze grădiniţele din Bârlad 

şi Huşi în data de 15 octombrie.  

Informaţii suplimentare despre traseul complet, activităţile campaniei şi materialele 

educative oferite puteţi găsi pe pagina de Facebook Deliciosul sau pe site-ul de campanie 

www.deliciosul.ro.  

http://www.deliciosul.ro/

