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Шановні колеги! 

Щиро вітаю вас зі світлими та радісними святами, які 
об’сднують і наше дитинство, і наше сьогодення, і мрії 
про майбутнс – з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Оцінюючи свій досвід та підбиваючи підсумки, ми 
закладасмо підвалини успішного втілення всіх наших 
планів, якими б амбітними вони не були. Демонструючи 
високі показники, ми впевнено наближасмося до спільної 
мети – стати Компанісю №1 у світі.

Хочу подякувати вам за плідну та невтомну працю, 
побажати міцного здоров’я, невичерпного життсвого 
оптимізму, злагоди та добробуту. Нехай Новий рік буде 
щедрим для всіх на професійні успіхи, адже успіх кожного 
з нас – це перемога нашої компанії!

Щастя і добра вам і вашим рідним!

З повагою,

Наталія Василюк
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Україна дістала право 
постачати до Європейського 
Союзу яйця, яєчні 
продукти, птицю і м’ясо 

птиці, повідомила 
Державна ветеринарна 
та фітосанітарна служба 
України.

«4 грудня в ході засідання 
Постійного комітету з питань харчування та 

здоров’я тварин (SCOFCAH) Гендиректорату 
«САНКО» Європейської Комісії відбулося  
технічне голосування щодо проекту рішення 
стосовно включення України до переліку 
третіх країн, які мають право імпортувати 
продукцію птахівництва до ЄС», – зазначено  
в повідомленні.

Коли фактично Україна зможе почати 
експорт продукції птахівництва до ЄС, 
у повідомленні не вказано. Водночас 
зауважується, що Єврокомісії ще необхідно 
внести відповідні зміни до регламенту ЄК, на 
що може знадобитися 2-3 місяці.

ЄС дозволив Україні постачати яйця, 
яєчні продукти, птицю і м`ясо птиці
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– Щиро радий за компанію «AVANGARDCO 
IPL», адже в комунікаціях з інвестиційним 
співтовариством правильні уявлення бренду, 
інвестиційної історії та стратегії розвитку 
займають одне з найбільш значущих місць, – 
привітав з перемогою «AVANGARDCO IPL» 
Станіслав Мартюшев, генеральний директор 
IR-агентства «Інтерфакс Бізнес Сервіс». 
– У свою чергу ми сподіваємося, що наш 
успішно підготовлений спільний продукт –  
презентаційний річний звіт дозволить  
«AVANGARDCO IPL» розв’язувати бізнес-
завдання більш ефективно, а також допоможе 
зміцнити довіру інвестиційного співтовариства 
до бренду «AVANGARDCO IPL».

– «AVANGARDCO IPL» представив 
найкращий звіт серед більш ніж 100  
аналогічних звітів, – підбив підсумки конкурсу 
член журі Андрій Кожевников, генеральний 
директор B2B дизайн-бюро «Зебра». – Звіт 
вирізняється своєю оригінальною дизайн-
концепцією з активним використанням образу 
яйця в інфографіці і навіть у композиції фото 
топ-менеджменту. Загалом, це надзвичайно 

За підсумками XIV щорічного конкурсу 
річних звітів саме звіт компанії «AVANGARDCO 
IPL» здобув почесний диплом у спеціальній 
номінації «За просування корпоративного 
бренду в річній звітності». Номінацію 
організовано рейтинговим агентством 
«Експерт РА», а ось боротися за перемогу 
довелося із більш як 200 компаніями з Росії та 
країн СНД.

Річний звіт компанії «AVANGARDCO IPL» 
став результатом спільної праці IR-відділу 
компанії, IR-агенції «Інтерфакс Бізнес Сервіс» 
та B2B дизайн-бюро «Зебра».

– Приємно відзначити, що наш річний звіт  
високо оцінили не лише інвестори й аналітики, 
але й експерти такого відомого конкурсу в Росії, 
як «Експерт РА», – прокоментувала перемогу 
компанії Наталія Василюк, генеральний 
директор компанії «AVANGARDCO IPL». – 
Ми й надалі зміцнюватимемо пізнаваний образ 
і позиціонування нашого бренду в країнах СНД 
і за кордоном, а одним із дієвих інструментів 
для цього послужить наш річний звіт.

сильна візуальна частина огляду бізнесу. Саме 
вона, що є вкрай важливим, дає повне уявлення 
про ринок і бізнес компанії на інтуїтивно 
зрозумілому рівні.

Джерело: www.interfax.ru

Річний звіт AVANGARDCO IPL здобув 
перемогу на престижному конкурсі
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загальноосвітньої школи в Херсонській 
області. З 1 вересня навчальний заклад, у якому 
здобувають освіту діти із трьох сусідніх сіл, 
почав роботу з удосконаленою матеріально-
технічною базою. Водночас за значної 
підтримки AVANGARDCO IPL у школі було 
виконано весь необхідний ремонт, зокрема, 
замінено двері, відремонтовано каналізацію та 
відновлено водопостачання.

Ще одним кроком назустріч громадянам 
стало сприяння у відкритті міського Центру 
серця, організованого на базі Херсонської 
міської клінічної лікарні імені А. С. 
Лучанського. В новому медичному закладі 
пацієнти із гіпертонічною хворобою та 
ішемічною хворобою серця отримують 
лікування за сучасними стандартами та 
технологіями.

За підтримки AVANGARDCO IPL 
необхідним обладнанням було оснащено 
кардіо-реанімаційний блок Центру серця: 
надано апаратуру для обстеження пацієнтів 
з інфарктом міокарда, для контролю функції 
серцевої діяльності, придбано дефібрилятор, 
дозатори для контролю введення 
медикаментів. Окрім цього, в палатах для 

Avangardco Investments Public Limited, лідер 
аграрного сектору української економіки, 
використовує свої ресурси не лише для 
збільшення прибутку, що є основним 
завданням кожної комерційної структури, 
але й спрямовує їх на різноманітні соціальні 
програми. Крім того, реалізація власних 
соціальних ініціатив вже давно перетворилася 
на добру традицію компанії.

Цього року компанія AVANGARDCO  
IPL взяла активну участь у підготовці 
до навчального року Східненської 

ветеранів в інфарктному, кардіологічному 
та ревматологічному блоках встановлено 
необхідну побутову техніку.

– Завдяки допомозі AVANGARDCO IPL 
з’явилося обладнання, якого так не вистачало 
для оснащення блоків. Від усіх співробітників 
і пацієнтів хочеться сказати слова вдячності 
компанії за такий благородний жест, який 
принесе людям здоров’я і радість життя! – 
наголосила головний лікар Центру серця 
Людмила Ломако. За її словами, лабораторне 
обладнання для кардіо-реанімаційного блоку 
міського Центру серця, надане компанією 
AVANGARDCO IPL, – великий подарунок для 
клініки.

Соціальні ініціативи AVANGARDCO IPL



«Пташиний двір», аквагрим, чудові повітряні 
кульки. Всі відвідувачі свята весело танцювали 
разом з тренерами – професійними 
танцюристами «МайДанс».

А потім було пригощання: гарячі сендвічі 
з яйцем, повітряні безе, а також безліч інших 
апетитних страв із використанням яєць. А так 
приємно після гарно і активно проведеного часу 

13 – 14 жовтня 2012 року компанія  
AVANGARDCO IPL спільно з ТМ «Квочка» 
відсвяткувала Всесвітній день яйця, 
об’єднавши любителів продукції компанії в 
5 містах України: Хмельницькому, Харкові, 
Донецьку, Черкасах та Херсоні. Така географія 
не випадкова, адже саме в цих регіонах 
розташовані найбільші підприємства холдингу. 
Приємно відзначити, що наша ініціатива 
зібрала майже 5 000 жителів цих міст!

Особливу увагу ми приділили маленьким 
гостям. Для них було заплановано багато 
цікавих заходів: конкурси та розваги з 
казковими героями, величезна розмальовка 

підкріпитися корисною смакотою! Недаремно 
дієтологи називають яйця багатющою коморою 
природних вітамінів у 100% натуральній 
оболонці, адже вони містять значну кількість 
поживних речовин, необхідних для здорового 
харчування.

Незважаючи на примхи погоди, у всіх 
учасників свята залишилися гарний настрій та 
приємні спогади про святкування Всесвітнього 
дня яйця разом з компанією AVANGARDCO 
IPL та ТМ «Квочка».

AVANGARDCO IPL та ТМ «Квочка» відсвяткували 
Всесвітній день яйця зі своїми споживачами
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12 жовтня стартувала благодійна акція 
від улюбленої мільйонами українських 
споживачів торгової марки «Квочка». Тепер 5 
копійок із кожної проданої упаковки «Квочка» 
та «Квочка Домашня» перераховуються у фонд 
підтримки юнацького та молодіжного спорту. 
Ця програма має на меті надання адресної 
допомоги спортивним закладам, які виховують 
майбутніх світових та олімпійських чемпіонів. 

Перші подарунки від «Квочки» отримала 
ДЮСШ з міста Надвірна Івано-Франківської 
області. Холдинг подарував юним спортсменам 
комплекти нових бігових лиж, професійну 
форму для занять дзюдо, футбольні м’ячі та 
інший необхідний спортивний інвентар.  

Нагадаємо, всі небайдужі можуть  придбати 
упаковку «Квочка» і «Квочка Домашня» та 
зробити свій внесок у виховання майбутніх 
олімпійських чемпіонів!

AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC 
LIMITED підтримує юних спортсменів



нових пісень, написаних упродовж останніх 
років.

Володимир Якимець, Ярослав Нудик, 
Андрій Капраль, Богдан Богач, Роман Турянин 
та Андрій Шавала разом із барабанщиком 
Ігорем Леськом і перкусіоністом Іваном 
Вощином, як завжди, показали надзвичайно 
високий рівень професіоналізму та щиру любов 
до слухачів. Вшанували ювілярів і артисти, які 
теж заспівали зі сцени. Серед них німецький 
акапельний гурт Terzinfarkt, Руслана, Тарас 
Чубай, Марічка Бурмака, Павло Табаков, 
Павло Гудимов, Олег Лихач, Лілія Ваврін, 
гурти ТНМК та Орфей.

Відвідувачі концерту вкотре долучилися 
до прекрасного. А підтвердженням видатної 
майстерності чоловічого гурту є вісім альбомів, 
десятки престижних нагород та тисячі 
шанувальників і в Україні, і в цілому світі.

 У суботу, 28 вересня, культовий український 
вокальний колектив «Піккардійська терція» 
за підтримки ТОВ «AVANGARDCO IPL» 
виступив у Києві з концертом на честь 20-річчя 
своєї творчої діяльності.

Привітати легендарний гурт до палацу 
«Україна» прийшли понад 4 тисячі глядачів. 
Кожен з них не просто дістав неймовірне 
задоволення від  акапельного хорового співу 
улюблених виконавців, а й поринув у пісенну 
мандрівку творчим шляхом «Піккардійської 
терції». «Старенький трамвай», «Відлюдник», 
«Сад ангельських пісень», «Берег ріки», 
«Нехай» – усі ці хіти пролунали на урочистому 
концерті. Не обійшли увагою і сучасний 
репертуар – шанувальники почули кілька 

У Києві з ювілейним концертом за підтримки AVANGARDCO IPL 
виступив легендарний український гурт «Піккардійська Терція»
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HACCP – система контролю якості, яка 
гарантує безпеку продукції на 100%

«Авангард» упевнено перебувати серед 
лідерів ринку. Якість та безпечність продукції 
гарантує пильний контроль діяльності 
кожного з підприємств компанії, а також 
особлива увага на етапах підвищеного ризику 
під час виробництва, зберігання чи реалізації 
кінцевого продукту.

Крім того, використання стандартів системи 
HAССP дає змогу нашій компанії істотно 
спростити деякі процедури, знизити ризики та 
здобути низку довгострокових конкурентних 
переваг.

Зокрема це:

• впровадження процедур суворого 
контролю безпеки харчової продукції на всіх 
етапах продуктового ланцюга;

• зниження кількості помилок персоналу 
шляхом підвищення його кваліфікації, 
впровадження системи атестації та навчання 
працівників;

• запобігання та виявлення браку 
на ранніх стадіях і як наслідок зниження 
виробничих витрат;

• залучення всього персоналу до 

Сьогодні не лише за кордоном, а й у 
нашій країні основними критеріями турботи 
про споживача і конкурентоспроможності  
харчової продукції є суворий контроль за 
якістю виробництва та гарантування безпеки 
кінцевого продукту. Провідні компанії активно 
впроваджують системи щодо дотримання 
найвищої міри якості і безпечності харчових 
продуктів для здоров’я людей. 

На міжнародному рівні найбільшого 
визнання та поширення набула концепція 
«Hazard Analysis and Critical Control Points» 
(HAССP) – «Аналіз ризиків і точки 
критичного контролю». Ця система є основою 
моделей управління виробництвом у всіх 
промисловорозвинених країнах. Ефективність 
системи HAССP визнано найавторитетнішими 
експертними організаціями ООН та ЄС, адже 
вона дає можливість ретельно відстежувати 
якість продукції на будь-якому з етапів її 
виробництва, зберігання та реалізації. Мало 
того, стандарти й методи системи постійно 
вдосконалюються, тому дотримання концепції 
HACCP є однією з основних «перепусток» 
харчової продукції на ринки Європи та світу.

Використання провідних міжнародних 
систем HAССP та ISO дають змогу холдингу 

розв’язання завдань у сфері безпеки кінцевої 
продукції;

• зміцнення авторитету торгової марки 
та позитивного іміджу компанії шляхом 
демонстрації прихильності до виробництва 
безпечних харчових продуктів.

Саме дотримання принципів сучасної 
системи менеджменту виробництва HACCP  
дає змогу пильно відстежувати якість продукції 
компанії на шляху від птахофабрики до 
вашого столу. Провідні методи допомагають 
спрогнозувати ризики та відвернути навіть 
мінімальну загрозу здоров’ю людей ще на стадії 
планування виробничих процесів. Це гарантує 
стовідсоткову якість продукції ТОВ «Аграрний 
Холдинг «Авангард» та її абсолютну безпеку 
для наших споживачів.
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попередника Хай-Лайн 2008 – 2010. Звісно 
ж, єдина мета – збільшити продуктивність 
ключової ланки виробництва – звичайної 
курки-несучки.

Щодо особливостей самого кросу, то 
він створений провідними  спеціалістами 
престижної американської компанії «Хай-
Лайн Інтернешнл». Кури кросу Хай-
Лайн вирізняються хорошою опірністю 
до захворювань, високою яйценосністю 
(протягом 80 тижнів і більше), яйця несуть 
великі з міцною шкаралупою, мають спокійний 
темперамент, легко адаптуються до різних умов 
утримання, зокрема, до кліткового. 

Усі ці показники значно перевищують 
аналогічні дані попередніх кросів, тому кури 
нового кросу вже набули поширення вусьому 
світі.

І ще кілька слів про утримання курей на 
підприємствах компанії «Аграрний Холдинг 
«Авангард». Звісно ж, новий крос – це чудово, 
та значною мірою якість продукції залежить від 
раціону несучок. Ми категорично  уникаємо 

Про якість і корисність яєць, які реалізує 
компанія Avangardco IPL, знають мільйони 
українських споживачів. Та хто саме несе ці 
яйця, відомо не багатьом.

Одним із останніх кроків на підприємствах 
компанії AVANGARDCO IPL стало  
використання нового кросу, тобто штучно 
виведеної та поліпшеної породи курей, а саме 
Хай-Лайн 2009 – 2011. Цей крос змінив свого 

використання будь-яких штучних кормових 
домішок, які зазвичай використовують для 
стимуляції несучості, посилення інтенсивності 
кольору яєчного жовтка, ми проти внесення 
якихось неприродних змін у цілком 
природний процес. Саме тому шанувальники 
продукції Компанії можуть бути впевненими 
у надзвичайній якості та абсолютній безпеці 
наших продуктів.

Натуральні та корисні продукти 
харчування від Авангарду



D та селену, без яких повноцінний розвиток  
людини є неможливим.

Учені зазначили: куряче яйце середнього 
розміру здатне забезпечити організм третиною 
денної норми вітаміну D. «Результати наших 
досліджень свідчать про те, що яйця можуть 
стати важливою частиною дієти людей, які 
страждають на дефіцит вітаміну D», – каже  
 

Згідно з даними наукових досліджень, за 
тридцять останніх років курячі яйця зазнали 
неабияких змін щодо вмісту поживних і 
корисних речовин.

 Сьогодні в них значно менше насичених 
жирів, холестерину та загалом калорій. 
Корисних елементів, навпаки, побільшало 
на 70%. Передовсім це стосується вітаміну  
 

професор Джудіт Баттрісс, генеральний 
директор Британського фонду харчування.

Що ж до факторів, які так сильно вплинули  
на склад яєць, то вчені вважають, що ці 
радикальні зміни зумовлені істотним  
поліпшенням якості кормів для птиці.

Джерело: news.google.com

Курячі яйця – невичерпне джерело 
вітаміну D
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антисклеротичний засіб. Він нейтралізує 
негативний вплив холестерину та чудово 
прочищає кровоносні судини.

2.	 Як	 дихає	 курча	 в	 яйці	 через	
шкаралупу?

З першого погляду шкаралупа яйця здається 
нам абсолютно суцільною, та варто лише 
глянути на неї крізь збільшувальне скло, як 
помітимо безліч дрібнесеньких отворів! Саме 
через них гази проникають у середину яйця і 
виходять із нього назовні. З довкілля до яйця 
надходить кисень, яким дихає курчатко, 
із середини ж через ті самі пори виходить 
вуглекислий газ та зайва волога. Цікаво, що 
на поверхні однієї шкаралупи міститься понад 
7000 таких крихітних отворів, при цьому на 
тупому кінці яйця їх значно більше, ніж на 
гострому.

3.	 Від	 чого	 залежить	 колір	 яєчної	
шкаралупи?

Колір шкаралупи яєць залежить тільки від 
породи курки-несучки. Цікава дрібничка: 

З давніх-давен люди звернули увагу на 
корисність, поживність та цінність курячих 
яєць і визначили для них особливу роль. У  
народних казках яйця часто символізують 
родину, у багатьох культурах яйце – символ 
багатства та добробуту, а в стародавніх легендах 
і міфах яйце нерозривно пов’язане із загадкою 
творення Всесвіту. Та, виявляється, загадок 
у яйці й сьогодні не менше, ніж було в сиву 
давнину. Пропонуємо вам кілька цікавих 
фактів у формі запитань і відповідей.

1.	З	чого	складається	куряче	яйце?

Сформоване яйце містить у собі запас 
усіх речовин, що необхідні для розвитку 
організму. Більше половини маси яйця 
становить  білок. У ньому дуже високий 
вміст тих тваринних білків, із яких організм 
бере енергію для життєдіяльності. Трохи 
менший за вагою жовток. Він складається 
із жирів, лецитину, холестерину та великої 
кількості основних вітамінів. І білок, і жовток 
тримаються в оболонці із тонесенької плівки, 
а ззовні яйце захищене твердою шкаралупою. 
До речі, лецитин – чудовий природний 

найчастіше білі яйця несуть кури з білими 
мочками вух, а якщо в курки вони червоні, то, 
найімовірніше, вам на сніданок вона подарує 
коричневе яйце.

4.	Які	яйця	кращі	–	білі,	чи	коричневі?

Це питання цікавить не лише багатьох 
господинь, а й тих, хто просто полюбляє 
страви з курячих яєць. Насправді, із 
гастрономічної точки зору, – жодної різниці. І 
білі й коричневі яйця мають однаковий  склад, 
ту ж саму поживність, навіть той самий смак. 
Не означає це й те, що коричневі яйця свіжіші 
від білих чи навпаки. Та деякі відмінності все 
ж є. У коричневих яйцях іноді трапляються 
кров’яні невеличкі плями. Це не впливає на 
смак чи якість, проте може засмутити естета, 
для якого важлива зовнішня бездоганність 
продукту. Крім того, коричнева шкаралупа 
товща, ніж біла. Завдяки цьому яйця 
темнішого кольору зберігаються трохи довше, 
а птахівники віддають їм перевагу, бо їх легше  
транспортувати без пошкоджень.

Яйця у запитаннях та відповідях
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велика повітряна камера, то вміст шкаралупи 
буде відчутно бовтатися. Якщо ж усередині 
нічого не бовтається і не булькотить, то таке 
яйце досить свіже.

7.	 Чому	 яйця	 іноді	 важко	 очистити	
від	шкаралупи?

Виявляється, що це проблема тільки дуже 
свіжих яєць – вміст щойно знесеного куркою 
яйця щільніше заповнює шкаралупу. Та варто 
йому полежати кілька днів у холодильнику, 
як воно буде чиститися без зайвих зусиль та 
емоцій нетерплячої господині.

8.	Чому	у	зварених	круто	яєць	іноді	
буває	сіро-зелений	жовток?

Сіро-зелений жовток  – результат нескладної 
хімічної реакції, яка відбувається, коли не 
дуже свіже яйце переварене, або ж якщо його 
погано охолодили після варіння. Тоді в жовтку 
утворюється сульфід заліза, який і надає такого 
непривабливого кольору.

9.	 Чи	 можна	 їсти	 варені	 яйця	 з	
зеленими	жовтками?

Однозначно, так. Дивне забарвлення жовтка 
жодним чином не впливає ані на його смак, ані 
на якість. Втім, якщо ви принципово не бажаєте 
таке яйце їсти, є кілька способів уникнути цієї 

5.	Як	визначити,	чи	свіже	яйце	у	вас	
у	руках?

Якщо ви вдома, це досить просто – варто 
лише опустити яйце у воду. Якщо воно свіже, 
то лежатиме на дні посуду в горизонтальному 
положенні. Якщо яйцю більше як тиждень, 
його тупий кінець буде спливати. Яйце, 
вертикально зависле у воді, має вік 2-3 тижні, а 
те, що спливе догори – понад місяць.

6.	Чому	несвіжі	яйця	спливають?

Річ у тім, що на тупому кінці яйця, між 
шкаралупою та білковою оболонкою, 
поступово утворюється повітряна камера 
(пуга). Під час зберігання яйце потроху втрачає 
вологу, всихає, а простір під шкаралупою 
заповнює повітря. Що довше зберігається 
яйце, то більшою стає повітряна камера.

Якщо ж у магазині ви вагаєтеся, чи варто 
брати яйця, які там пропонують, то ось кілька 
порад, котрі допоможуть визначити ступінь 
їхньої свіжості. По-перше, слід віддати 
перевагу яйцям із матовою поверхнею, а не 
з блискучою, матова шкаралупа – один із 
показників свіжості. По-друге, зверніть увагу 
на вагу: якщо яйця великі, але легкі, це означає, 
що в них велика повітряна камера і термін їх  
зберігання добігає кінця. Ще один простий 
спосіб – потрясти яйце в руці. Якщо в ньому 

суто естетичної неприємності: треба варити 
лише свіжі яйця, тримати їх у киплячій воді 
не довше як десять хвилин, а також приділити 
увагу подальшому їх охолодженню.

10.	В	якій	країні	вживають	найбільше	
яєць?

Перше місце у світі за споживанням яєць 
на душу населення посідає Мексика. Згідно 
зі статистичними даними, кожен мешканець 
цієї країни з’їдає понад 20 кг яєць за рік, у 
середньому це півтора яйця на день. Раніше 
світове лідерство тримала Японія. Кожен 
її житель щорічно вживає 320 яєць, тобто 
приблизно по одному щодня.

13



Як	приготувати:

Звичайно, рибу можна просто нарізати 
шматочками і змішати з начинкою, але 
трояндочки мають набагато привабливіший 
вигляд. Із зазначеної кількості інгредієнтів їх 

вийде 10 штук.

1. Яйця розрізати вздовж на дві частини.

2. Жовтки вийняти.

3. Подрібнити їх.

4. Зелень дрібно нарізати.

5. Змішати із жовтками.

6. Додати майонез і все перемішати.

7. Отриманою масою нафарширувати 
половинки яєць.

8. Сьомгу нарізати тонкими смужками.

Пропонуємо вам приготувати надзвичайно 
просту, смачну і корисну страву – яйця, 
фаршировані сьомгою.

Це ідеальне поєднання яєць та риби стане 
окрасою будь-якого святкового столу, а 
своїм смаком порадує кожного гостя! Страва 
неодмінно стане вашою коронною, а на 
новорічному столі їй завжди знайдеться місце! 
Лише спробуйте – і не зможете відірватися!

Яйця,	фаршировані	сьомгою

Для приготування страви вам знадобляться:
• 5 яєць
• 150 г слабосоленої сьомги (або форелі, 

горбуші)
• майонез
• петрушка (або будь-яка зелень на ваш смак)

	

9. Смужки скрутити в рулетик.

10. Вийде ось така трояндочка.

11. Трояндочку помістити на половинку яйця.

12. Прикрасити зеленню.

Новорічна страва:  
яйця, фаршировані сьомгою
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