
 

 

Safir. 25 de ani plini de viață 
 
 

  
Pentru echipa Safir, anul 2016 este unul aniversar, în contextul în care producătorul de carne 
de pui împlinește un sfert de secol de istorie. 
 
Pui trecut prin multe. Safir garantează cu o experiență de 25 de ani, în care s-a dezvoltat un 
proces tehnologic corect și complex, dar și legături frumoase între oameni, totul 
transformându-se într-o afacere dinamică și cu 500 de oameni plini de viață. Rețeta obținerii 
unui gust adevărat de pui este în continuă dezvoltare, punându-se permanent accentul pe 
respectul pentru calitate, parteneri și clienți. 
 
Testat și dezvoltat în 25 de ani, tipul de carne de pui produs și comercializat de Safir este 
rezultatul atenției pentru respectarea standardelor existente în domeniu, dar și a exigenței, a 
pasiunii și a perseverenței primilor oameni din Safir. Povestea începe din septembrie 1991, în 
localitatea Văleni, judeţul Vaslui, ca o mică afacere de familie a lui Ghiorghi Safir, dintr-un 
darac şi o moară. Un sfert de secol mai târziu, sub umbrela Safir găsim ferme, abatorul și 
fabrica de faină proteică, pe cea de nutrețuri combinate, rețea de distribuţie și, cel mai 
important, oameni care și-au păstrat entuziasmul de a face lucrurile corect cu orice preț și la 
prețul corect.  
 
Maratonul continuă... Safir promite un 2016 și mai plin de viață, zdravăn și delicios. 
Respectul pentru tradiție, seriozitatea în relația cu partenerii de afaceri, precum și prieteniile 
legate în 25 de ani vor sta în continuare la baza modului în care se vor face lucrurile. 
Deliciosul de Vaslui și Zdravăn Moldovenesc vor rămâne doi pui crescuți temeinic. Primul 
surprinde prin faptul că gătit e la fel de voinic, iar Zdravăn Moldovenesc este un pui cu 
creștere lentă, de o culoare naturală și hrănit asemănător celor de la țară. 
Cu Deliciosul de Vaslui vă puteți întâlni în orice Auchan din țară, dar și în locuri la care poate 
nu vă gândeați, precum Kaufland, KFC, la munte și la mare, în concedii și în  bucătărie.     
 


