Campania „Deliciosul te învaţă”, la final
În perioada 15 aprilie – 15 octombrie a.c., grupul de firme Safir, unul din cei mai importanţi
producători de carne de pui din ţară, a demarat cea de a doua ediţie a campaniei regionale
de responsabilitate socială „Deliciosul te învaţă”. Scopul urmărit de organizatori este
educarea copiilor preşcolari despre regimul de viaţă sănătos.

În proiectul educativ „Deliciosul te învaţă” au fost implicate grădiniţe din Iaşi, Vaslui, Bârlad şi
Huşi. Ediţia de anul acesta i-a provocat pe copii să participe la diverse activităţi care îmbină
distracţia şi amuzamentul cu latura instructivă: concursul „Puişorii bucătari”, unde copiii au
propus reţeta lor preferată de bucate sănătoase şi şi-au imaginat o poveste pe tema
alimentaţiei sănătoase. În competiţie au participat 21 de grădiniţe, propunând nu mai puţin
de 51 de reţete-poveste publicate şi supuse votului online pe siteul de campanie
www.deliciosul.ro. Primii 22 de participanţi care au acumulat punctajul cel mai mare au
devenit autorii cărţii „Bucate ca-n poveşti”, o colecţie cu reţetele şi poveştile câştigătorilor,
dar şi cu alte informaţii utile şi curiozităţi despre alimentaţia sănătoasă, disponibilă online.
În plus, Deliciosul de Vaslui, mascota mult îndrăgită de cei mici care înfăţişează un pui
pasionat de nutriţie, i-a vizitat pe copiii cei mai harnici implicaţi în concurs. Aşa cum ne-a
obişnuit încă de la prima ediţie a campaniei, lecţiile deschise susţinute de Deliciosul de Vaslui
au scopul de a oferi, într-o formă interactivă şi veselă, informaţii şi sfaturi utile despre
sănătate. În acest an, personajele centrale au fost fructele şi legumele de sezon, copiii
învăţând beneficiile lor, cum să le recunoască şi cum să le pregătească pentru consum. Şi

pentru a fi sigur că cei mici nu uită regulile învăţate, Deliciosul le-a dăruit şi câteva materiale
educative care să le amintească permanent importanţa unui meniu echilibrat. Printre altele,
învăţăceii au primit câte o carte cu activităţi şi jocuri cu fructe şi legume şi cartea „Bucate can poveşti”, care se adresează atât copiilor, cât şi celor mari.

De la lansarea sa în anul 2013, campania „Deliciosul te învaţă” a ajuns în 21 de grădiniţe din
zona Moldovei, în jur de 2000 de copii aflând de la Deliciosul de Vaslui secretele unei
alimentaţii sănătoase. Micuţii au primit aproximativ 1792 de cărţi de colorat, cu ajutorul
cărora au deprins bunele maniere la masă, 44 de cărţi cu reţete sănătoase şi poveşti despre
alimentele naturale şi beneficiile acestora, 570 de caiete de lucru pe aceeaşi temă a
alimentaţiei sănătoase, la care se adaugă şi alte premii de încurajare.
Mai multe informaţii despre surprizele pe care Deliciosul de Vaslui le pregăteşte în
continuare puteţi găsi pe pagina de facebook Deliciosul, sau pe www.deliciosul.ro,
www.safir.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).

