Zdravăn Moldovenesc, puiul cu creștere lentă și poftă de viață de la
Safir
De felul lui mai de la țară, Zdravăn Moldovenesc este un pui fălos de moldovean crescut agale
la noi în Safir, cum cere tradiţia, cam în 61 de zile și oleacă, cu mâinile curate, fără ocolișuri și
fără gânduri ascunse.
Pui cu creștere lentă, rodnic și spornic, de tipul celor crescuţi la curte, Zdravăn Moldovenesc
este un pui roș în obraz de frumos, gustos și sănătos, hrănit tradițional cu mult păpușoi și
semințe, cu drag și poftă uruite, fără antibiotice, enzime sau materii colorante în mâncare.
Carnea sa este fermă, gustoasă, aderentă la os, cu o culoare naturală și adevărată,
asemănătoare celei avute de puii din ograda bunicii, cu un miros plăcut în timpul preparării și
oase tari care “trosnesc între dinți”, ideal pentru o varietate de bucate cu gust tradițional
românesc, gătite cu poftă pentru întreaga familie.
Povestea brandului Zdravăn Moldovenesc a început în anul 2014 odată cu povestea poftei, în
sătucul Safir. Vorba ceea: “pofta vine gustând” și “gustul vine poftind”. Plini de viață și iubitori
de tradiții, oamenii din Safir au crescut puiul moldovean, de când era cât un boț de mămăligă,
până când a ajuns zdravăn și năzdrăvan, cu gust tradițional.
Identitatea brandului a fost construită altfel încât să se ridice la nivelul calității și autenticității
produsului, dar și al gustului bucatelor tradiționale gătite cu poftă. Nota tradițională a
produsului este redată la nivel de ambalaj de imaginea unui pui fălos de moldovean,
completată de o etichetă în formă de ștergar pe care este “cusut” sloganul “Ți-am pus poftan pui!”.
Disponibili în rețeaua de magazine Safir și în magazinele specializate, cu produse tradiționale,
puii zdraveni moldovenești continuă să readucă și astăzi pofta de viață și de mâncare tuturor
celor care vor să regăsească savoarea bucatelor tradiționale făcute în casă de bunici și mame.
*
Grupul Safir are o experiență de peste 25 de ani pe piața cărnii din România și nu numai. Pentru
modernizarea sistemului propriu de producție, dar și pentru asigurarea și controlul calității
produselor, compania a investit în dotarea cu: un modern abator de păsări, ferme proprii,
fabrică de făinuri proteice și cea de nutrețuri combinate, dar și o rețea de distribuție proprie.

Află mai multe despre Zdravăn Moldovenesc, puiul cu creștere lentă de la Safir:
www.zdravanmoldovenesc.ro

