
 

 

Copiii din grădiniţele ieşene învaţă să mănânce sănătos 

Cu ocazia aniversării a 23 de ani de când a fost înfiinţat, grupul Safir, unul din cei mai mari 

producători de carne de pui din ţară, sărbătoreşte în stil propriu - a demarat la Iaşi, Vaslui, 

Bârlad şi Huşi cea de-a doua ediţie a campaniei de responsabilitate socială “Deliciosul te 

învaţă”.  

Cu ajutorul mascotei Deliciosul de Vaslui, întruchipând puiul amuzant şi preocupat de 

nutriţie al companiei, copiii din Grădiniţa Kitty, Grădiniţa nr. 16 şi Grădiniţa nr. 13 din Iaşi au 

deprins secretele alimentaţiei sănătoase.  

 

Aşa cum ne-a obişnuit încă de la prima ediţie a campaniei, lecţiile deschise susţinute de 

Deliciosul de Vaslui în instituţiile şcolare partenere 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. Cei mici au 

învăţat, prin cântece şi jocuri, cum să le recunoască, ce beneficii au şi cum să le pregătească 

pentru consum.  

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, 

copiii 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 Iaşi, Deliciosul de Vaslui şi echipa sa vor pleca să viziteze grădiniţele din Vaslui (08 

octombrie), Bârlad şi Huşi (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.  

Despre grupul SAFIR   

Grupul de firme SAFIR, producător de carne de pasăre cu sediul în judeţul Vaslui, a început să 

activeze pe piaţa din România încă din anul 1991. Pentru modernizarea sistemului propriu de 

producţie, firma a investit continuu într-un modern abator de păsări, în prezent cu o 

capacitate de 4000 capete/h, ferme de creştere a păsărilor, o fabrică de făinuri proteice, o 

fabrică de nutreţuri combinate. Deţine în portofoliu o gamă variată de produse din carne de 

pasăre distribuite la nivel naţional şi peste graniţe şi comercializate în diverse forme: 

refrigerate sau congelate, ambalare în tăviţă, în atmosferă modificată, în vid, în pungă sau 

bax şi cu greutăţi diferite sau greutate fixă (grader). 

http://www.deliciosul.ro/

