Deliciosul de Vaslui, într-o vizită “sănătoasă” prin grădiniţele din Iaşi
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 nr. 16, Grădiniţa “Kitty”, şi Grădiniţa nr. 13 din Iaşi
au deprins secretele alimentaţiei sănătoase.

La Grădiniţa nr. 16, micuţii de la grupa “Isteţeii” au răspuns prompt la toate întrebările
Deliciosului şi au rezolvat cu succes toate activităţile pe care acesta le-a propus, astfel că ei
se pot mândri cu numele ales. Au fost super încântaţi să-l poată striga pe Delicios cât de tare
au putut, să-l aplaude şi să afle că “o parte din fructe cresc în aer, adică în copac”, “că
broccoli are flori” şi că Deliciosul vine din Vaslui, care este “oraşul său de baştină”.
În cadrul lecţiei despre fructe şi legume susţinută apoi la Grădiniţa “Kitty” de Deliciosul de
Vaslui şi asistentul său, micuţii de la grupa “Albinuţele” erau curioşi să afle cine este mama
Deliciosului. Cei mici au promis că vor mânca fructe şi legume sănătoase deoarece vor să
“crească mari ca un soare”. Dar să ştiţi că şi cei mari au de învăţat câte ceva de la copii:
“banana e delicioasă şi lipicioasă”, “mărul are forma unei maşini”, “iar para creşte în mâna
Deliciosului”. Înainte de a se despărţi de copiii de la Grădiniţa Kitty, aceştia au ţinut să-i ureze
fiecare câte ceva: “să fii bucuros!”, “să fii frumos şi prietenos!”, “să fii fericit!”, “să fii
sănătos”, “să fii cuminte!”, “să fii ascultător!” şi, mai presus de toate, “să fii mereu delicios!”.

În grabă mare, Deliciosul a ajuns şi la Grădiniţa nr.13, unde copiii l-au întâmpinat cu bucurie
şi curiozitate:”Cucurigu, ce faci, cucurigu?”. Cei mici ne-au învăţat că para este “verde, ca un
vulcan” şi că mărul şi portocala sunt bune pentru că au vitamine, dar şi pentru că putem
jongla cu ele. Dar cei mai încântaţi au fost copiii atunci când au rezolvat un puzzle inedit,
recreând imaginea Deliciosului din fructe şi legume şi când au simţit şi mirosit fiecare fruct şi
legumă în parte. Chiar şi cel mai timid dintre copii a fost încurajat să se împrietenească cu
ele: ”Gust-o, nu e malefică!”.
Lecţia a fost pe placul tuturor, întrucât unul dintre participanţi mărturiseşte: “Eu m-am
împrietenit 100% cu fructele, legumele şi Deliciosul!”. 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).

