Povestea continuă alături de Deliciosul de Vaslui

Deliciosul a pornit spre noi aventuri, de data aceasta, în târgul dulce al Iaşului.
Primele sale gazde au fost Grădiniţa Kitty, Grădiniţa Paradis şi Grădiniţa Longavit.
De-acum iubit şi aşteptat de copii, Deliciosul a profitat de şarmul său pentru a-i învăţa pe cei mici
despre bunele maniere în timpul mesei şi despre importanţa unei alimentaţii sănătoase.
La Grădiniţa Kitty, Deliciosul a fost răsfăţat de cei peste 42 de copii care l-au aşteptat cu nerăbdare
întrebând „Când vine cocoşul?” şi interesându-se de provenienţa lui: „E cocoşul din Punguţa cu doi
bani?”. Cuminţi şi atenţi la sfaturile iubitului profesor, ei au ştiut să răspundă la întrebările acestuia,
spunând, rând pe rând, ce se cuvine şi ce nu se cuvine să facă la masă: „să mâncăm liniştiţi, să mâncăm cu
gura închisă, să mâncăm tot”.
La Grădiniţa Paradis, Deliciosul s-a amuzat copios în timpul întâlnirii sale cu cei 48 de copii. Un
somnoros l-a întâmpinat cu urarea „Bună asearaaa! Bună amiaza! Noapte bunăă!”, însă profesorul nostru
în nutriţie, împreună cu asistentul său, a reuşit să-i energizeze pe prichindei. Curioşi din fire, cei mici au
întrebat pe oaspeţi despre mâncarea sănătoasă şi nu au ezitat să ofere sfaturile lor: „Cred că nu ne dă să
mâncăm porumb!”, „La nuca de cocos nu trebuie să curăţăm coaja ca să bem laptele! Trebuie să o strecori
de părul vacii!”. În final, micii năstruşnici au mulţumit mamelor şi doamnelor educatoare pentru masă
strigând, cât de tare au putut, obişnuitul „Sărut mâna pentru masă!”.
În Grădiniţa Longavit, Deliciosul a venit la chemarea copiilor: „Haide, puiule, vino!”. Cei 70 de micuţi
care l-au aşteptat s-au arătat la fel de curioşi: „Pofticiosul cloceşte ouă?”, „Pofticiosul se spală pe mâini”?
Călătoria neobositului personaj nu a ajuns la final.
Următiţi-ne în continuare pentru a descoperi toate peripeţiile prin care trece!
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