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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
З повагою

Наталія Василюк,
Голова Ради Директорів
Avangardco IPL

Прийміть щиросердечні вітання з Великоднем!
Бажаю, щоб світле Христове Воскресіння наповнило вашi
серця радістю, додало наснаги й енергії, а в душі щоб панувала
віра в непереможну силу добра. Нехай Господня Пасха стане
для вас та вашої родини початком нового щасливого життя!
Міцного здоров’я, гармонії, миру, порозуміння та Божої
благодаті. Христос Воскрес!
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Конкурс дитячого малюнка
«Великодня писанка»
серед дітей співробітників Холдингу

Свято Христового Воскресіння випромінює особливе світло
й тепло. Воно наповнює всіх добром і радісними сподіваннями.
Та з найбільшим нетерпінням чекають пасхальних свят діти.
Компанія «Авангард» прагне, щоб ці урочисті дні залишили в
малечі найяскравіші враження. Створити їх покликаний і
щорічний конкурс малюнка серед дітей співробітників
Холдингу, приурочений до Великодня. Мета його проведення
- сприяти розвитку творчих здібностей та залучення молодого
покоління до християнських цінностей.

Конкурс дитячого малюнка «Великодня писанка» серед дітей співробітників Холдингу
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З 14 лютого по 11 квітня юні художники демонстрували свої
твори у вигляді розмальованого пасхального яйця. Тематика
робіт «Великодня писанка» має розкривати цінність і
символіку цього унікального явища української культури.
Учасниками змагання є діти двох вікових категорій: до 8 років
та від 8 до 12 років.
Конкурс відбувається у два етапи. Перший – це прийом робіт,
другий - підбиття підсумків, яке цьогоріч відбулося 18 квітня. І
насамкінець - нагородження найкращих. Переможці у віковій
категорії до 8 років отримають цінні подарунки від компанії, а
8-ми – 12-ти річні матимуть можливість відпочити в дитячому
оздоровчому таборі.

Конкурс дитячого малюнка «Великодня писанка» серед дітей співробітників Холдингу
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Фасовані яйця від ТМ «Квочка»
на полицях 5 мереж – Фреш, Арсен, Союз, Квартал, Fresh-маркет

Як ми раніше повідомляли, з липня 2013 року холдинг
«Авангард» розпочав співпрацю з новим партнером –
мультиформатною роздрібною мережею групи компаній
«Євротек». Завдяки цій взаємодії українці мали змогу
споживати нефасовані яйця від компанії «Авангард» щодня.
У лютому 2014 року «Євротек» розширив асортимент продажу продукції, яку випускає наша компанія, у мережах «Фреш»,
«Арсен», «Союз», «Квартал» та «Fresh-маркет», що охоплюють
усю територію України. Відтепер реалізуються і фасовані яйця
«Квочка», «Квочка Домашні» та «Organic Eggs».
Загалом у першому кварталі 2014 року компанія «Авангард»
продала в 2 рази більше фасованої продукції під зонтичним
брендом «Квочка» порівняно з аналогічним періодом торік.

Веб-сайт компанія ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» визнаний одним з кращих сайтів для інвесторів в Україні
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Вихованці Житомирського дитячого будинку отримали новий одяг та взуття

Сьогодні, на жаль, не всі діти мають повноцінні сім'ї, міцне
здоров'я, щасливе дитинство. Як повідомляє Міністерство у
справах сім’ї, молоді та спорту, майже 103 тисячі українських
дітей не мають родини. Більшість із них мешкають в інтернатах,
після яких їм буває важко пристосуватися до дорослого життя.
Бути соціально-відповідальними, турбуватися про добробут
суспільства - один із основоположних принципів діяльності
компанії «Авангард». Особлива увага – до дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, і тих, хто опинився у
складних життєвих обставинах.

Вихованці Житомирського дитячого будинку отримали новий одяг та взуття
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Напередодні свята Великодня працівники Холдингу з
благодійною метою відвідали Житомирський дитячий
будинок, у якому мешкають понад дев'яносто вихованців
віком від 6 місяців до 22 років. Усім їм подарували новий одяг
та взуття, підібрані за індивідуальними розмірами.
Матеріальне забезпечення дітей-сиріт – одне з
найважливіших питань, та аж ніяк не найголовніше. Лише
цього замало, щоб знедолені малята і підлітки почувалися
щасливими. Наші любов та увага, щира зацікавленість –
найкращий подарунок , який зігріває дитячі серця теплом.
Холдинг «Авангард» планує і надалі підтримувати благодійні
проекти і брати участь у соціальних заходах, які допомагають
розв’язанню соціальних проблем в Україні.

Вихованці Житомирського дитячого будинку отримали новий одяг та взуття
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У Києві 22 березня 2014 року відбулася ХVIII
церемонія вручення премії "Людина року - 2013"

22 березня 2014 року

Олег Бахматюк
Голова Ради Директорів
групи компаній UkrLandFarming

У Києві 22 березня 2014 року відбулася ХVIII церемонія вручення премії "Людина року - 2013"

22 березня 2014 року в Національному палаці мистецтв
«Україна» в рамках вісімнадцятої щорічної загальнонаціональної премії «Людина року» відбулася урочиста церемонія
вручення премії «Людина року - 2013».
Напередодні члени Вищої Академічної Ради Програми
шляхом таємного голосування визначали переможців - тих, які
стали володарями почесного титулу, в різних номінаціях.
Найкращим “Аграрником року” визнано Олега Бахматюка!
Претендували на це звання керівники аграрних та
аграрно-промислових комплексів, фермерських господарств,
фермерських об’єднань, які своїм підприємницьким хистом,
умінням орієнтуватися в ринковому просторі і ефективним
використанням новітніх аграрних технологій досягли
найбільш вагомих результатів.
Проект передбачає присудження титулу «Людина року» найвидатнішим людям України за досягнення у професійній і
громадській сфері. Цьогоріч нагороду вручали у 18-ти номінаціях: «Регіональний лідер року», «Міський голова року»,
«Промисловець року», «Підприємець року», «Менеджер року»,
«Лідер страхового ринку», «Аграрник року», «Митець року» та
ін.
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Футбольні традиції розвиваються

11-12 квітня 2014 року
11-12 квітня 2014 року на стадіоні оздоровчо-спортивного
комплексу «Святошин» відбулися змагання з міні-футболу
«Кубок чотирьох». У них взяли участь команди «Авангард»,
«Укрлендфармінг», «VAB» та «Банк «Фінансова ініціатива».
Як завжди, захід організували на найвищому рівні.
Передбачили навіть ланч для спортсменів і вболівальників.
Турнір відкрили команди «Авангард» і «VAB». Гра проходила в
атмосфері високої напруги. Перемогу в ній здобув «Авангард»
з рахунком 5:2. Приємно відзначити, що співробітники нашої
компанії проявляють професіоналізм і командний дух не
тільки в роботі – і футбольний корпоративний турнір ще раз
підтвердив це! Далі зійшлися у двобої «Укрлендфармінг» і
«Банк «Фінансова ініціатива». Футболісти продемонстрували
високий клас гри, а переможцем у ній став «Укрлендфармінг».

Футбольні традиції розвиваються
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У фіналі право піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу виборювали гравці «Авангарду» та «Укрлендфармінгу».
Найголовніший матч турніру був гострим, безкомпромісним і
надзвичайно емоційним. Обидві команди показали висококласний футбол, забезпечивши собі і вболівальникам чималу
дозу адреналіну.
За результатами фінальної гри кубок вибороли футболісти
«Укрлендфармінгу», почесне друге місце посів «Авангард».
Третю позицію зайняв колектив «VAB», а замкнула четвірку
команда «Банк «Фінансова ініціатива».
Ми вітаємо гравців «Авангарду» з гідним результатом і
бажаємо їм спортивних успіхів та нових перемог! І з
упевненістю можемо сказати, що футбольний турнір «Кубок
чотирьох» удався! Учасники пережили безліч позитивних
емоцій і дістали енергетичний заряд на весь наступний
трудовий тиждень!

Футбольні традиції розвиваються
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Смачно з ТМ «Квочка»

Святкування Великодня у світі

Свято Воскресіння Господнього святкують християни в усьому світі,
проте кожна країна має свої оригінальні пасхальні звичаї і обряди.

Італія – Рим

За давньою традицією у Великий Четвер Папа Римський омиває
ноги дванадцятьом священикам так, як це робив Ісус своїм
учням. А в День Воскресіння на площі св. Петра в Римі понтифік
благословляє всіх і вітає народи світу 59-ма мовами.

США

До Америки великодні традиції принесли переселенці з Європи,
переважно з Англії. В американців дуже популярний звичай
катання пасхальних яєць з невеличких гірок. Крашанка тут
символізує камінь, який відкотився і відкрив вихід із Гробу
Господнього в день воскресіння Христа.

Смачно готувати з ТМ "Квочка"
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Святкування Великодня у світі
Індія

Хоча християн у цій країні лише 2,5% від усього населення, святкують вони пишно, за найкращими традиціями, які нічим не поступаються місцевим ритуалам і церемоніям. На Великдень в
Індії зазвичай обмінюються кольоровими ліхтариками та
пасхальними тістечками.

Мексика

У Мексиці в Страсну п’ятницю починається Великодній карнавал, який
супроводжується розкішними театральними постановками страждань
Христових. У суботу в містах розвішують ляльки Юди з пап’є-маше, до
яких чіпляють петарди та хлопавки. До кінця дня цих манекенів підривають. У неділю після богослужіння та святого причастя показують фінальні сцени страстей Господніх, сім’ї розходяться по домівках, або ж
танцюють на вулицях.

Смачно готувати з ТМ "Квочка"
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Святкування Великодня у світі

Іспанія

Страсний тиждень, відомий як Семана Санта, є найголовнішим у
святкуваннях іспанців. Масштабні дійства-паради розпочинаються в середу. Учасники наряджаються в костюми інквізиторів та в традиційне траурне жіноче вбрання. На рухомих
платформах інсценізують останні події з життя Ісуса Христа.

Смачно готувати з ТМ "Квочка"
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ЦУКЕРІ
Грецький великодній хліб з яйцями
Важливе місце у великодніх святкуваннях у Греції посідає
спеціальний хліб – плетінка, прикрашена яскраво-червоними
пасхальними яйцями. В давнину вважали, що цей колір має
чарівні захисні властивості. Хліб виходить пишний, м'який, з
лимонним і легким солодко-пряним ароматом.

Для його приготування потрібні:

борошно - 600 г; жовтки яєчні - 5 шт.; цукор - 3 ст. л.; дріжджі
(сухі) - 7 г; молоко - 240 мл; масло вершкове - 125 г; цедра з 1
лимона; цукати - 100 г; олія - 2 ст. л.; сіль - 0,5 ч. л.; аніс
(мелений) - 1 ч. л.; кунжут (насіння) - 1 ст. л.; яйця курячі - 10 шт.
(великодніх крашанок - 5 і нефарбованих, зварених круто - 5).

Смачно готувати з ТМ "Квочка"
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Приготування
Готуємо опару. В тепле молоко додаємо дріжджі, 1 ч. ложку
цукру і 2 ст. ложки борошна. Все добре перемішуємо,
накриваємо рушником або серветкою і залишаємо хвилин на
40 у теплому місці. За цей час ошпарюємо лимон, обсушуємо
його серветкою, зрізуємо цедру і нашатковуємо її тоненькою
соломкою. На водяній бані розтоплюємо вершкове масло.
Збиваємо жовтки з цукром до повного розчинення цукру.
Коли опара збільшиться в об’ємі у 2 - 3 рази, додаємо до неї
збиті жовтки, розтоплене вершкове масло кімнатної
температури, сіль , аніс, цедру лимона. Все ретельно
перемішуємо, всипаємо 200 г борошна і ще раз перемішуємо.
Потім додаємо дрібно нарізані цукати і решту борошна.
Вимішуємо тісто. Ось яке воно виходить.
Перекладаємо тісто в посудину, змащену олією, щоб воно не
прилипало до стінок, і залишаємо в теплому місці на 1,5 - 2
години.
Це - тісто через 1,5 години. Обминаємо його і залишаємо ще на
1,5 - 2 години.

Смачно готувати з ТМ "Квочка"
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А ось таке тісто, що піднялося вдруге. Тепер ділимо його на
чотири частини. З трьох частин робимо джгути (завдовжки
близько 50 см), сплітаємо їх у «косичку», викладаємо її на деко,
застелене пергаментним папером, змащеним олією.
Четвертий шматочок треба скатати в джгут і покласти зверху
по периметру «косички». Приблизно намічаємо, де в нас
будуть «гнізда» для яєць. Добре вмочуємо в олію варені, але не
фарбовані яйця і поміщаємо їх у «гнізда» якомога глибше.
Збризкуємо виріб водою, або змащуємо яєчним жовтком,
посипаємо насінням кунжуту і залишаємо хвилин на 20, щоб
підійшов. Потім відправляємо до духовки на 35 хвилин,
заздалегідь нагрітої до 180 градусів. Готову випічку виймаємо
з духовки і даємо охолонути. Дістаємо не фарбовані яйця і
замінюємо їх на крашанки. І в підсумку маємо ось такий
красивий, солодкий і ароматний хлібець.

Смачно готувати з ТМ "Квочка"
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