
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Grupul de firme Safir lansează ”Fomică?” 
- un nou brand de preparate și semipreparate românești din carne pură 

și condimente naturale 
 

 

Cu o experiență de peste 25 ani 

pe piața alimentară, Grupul de firme 

Safir lansează brandul ”Fomică?”,  

conform strategiei și direcțiilor de 

dezvoltare continuă, lărgindu-și 

portofoliul de produse și satisfăcând 

poftele românilor cu noi preparate și 

semipreparate din carne cu gust 

adevărat de pui. 

 

Create după rețete bine meșteșugite, din carne de pui proaspată și 

condimente naturale, și dezvoltate în secția de producție Safir, preparatele și 

semipreparatele „Fomică?” sunt gândite pentru a le face viața mai ușoară 

românilor, valorificând tradiții culinare autentice, dar și gusturi contemporane 

ale familiilor moderne care nu au timp să gătească și preferă preparatele gata 

gătite, ușor și rapid de servit, acordând o mare importanță calității și 

provenienței produselor, dar și compoziției acestora. 

 



  

 

Rețeta „Fomică?” este garantată de lanțul valoric Safir, de aceea toate 

preparatele și semipreparatele din gamele ”Fomică?”, ”Pui pe jar” și ”Pui la 

ghiozdan”, se bazează pe aceste ingrediente unice: gustul adevărat de pui, 

carnea proaspată și pură - fără amestecuri, aditivi, conservanți, coloranți -, 

condimentele naturale și rețetele bine meștesugite. 

 

„Pui pe jar” este gama „Fomică?” dedicată preparatelor pentru grătar, dar care 

pot fi gătite ușor și la cuptor, în tigaie sau în diferite alte forme, care include: 

produse refrigerate din carne de pui proaspătă, natural condimentate, clasice 

și picante, frigărui de pui și cârnați proaspeți, clasici și picanți. 

 

„Pui la ghiozdan” este gama „Fomică?”, adresată celor care preferă 

preparatele gata pregătite, ușor și rapid de servit, care include: chiftele de pui 

gata preparate, după o rețetă unică, și cârnați de pui proaspeți, afumați și fierți, 

apreciați pentru gustul adevărat de pui și condimentele naturale. 

 

Produsele „Fomică?” din carne de pui refrigerată sunt ambalate în atmosferă 

controlată (ATM), cu termen de valabilitate, dar și în VID, și sunt disponibile în 

magazinele din rețeaua clasică de distribuție din regiunea Moldovei și 

București, și în rețeaua Auchan. 

 

Mai multe despre preparatele și semipreparatele românești ”Fomică”: 

www.safir.ro/ro/fomica  
 

http://www.safir.ro/ro/fomica
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