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На підприємстві  
«ТАС Агро Північ» про-
вели навчання фахівців 
з тваринництва
Навчатися ніколи не пізно — ствер-
джує відома приказка. Тому на під-
приємстві «ТАС Агро Північ» спіль-
но із компанією «АВА-ГРУП» було 
проведено навчання фахівців тва-
ринницьких підрозділів на тему «Су-
часна стратегія вирощування молоч-
ного молодняку». 

«Важливою умовою прибуткового ве-
дення молочного скотарства на сіль-
ськогосподарських підприємствах є 
наявність надійного джерела надхо-
дження молодняку з високим потен-
ціалом продуктивності для ремонту 
стада та своєчасне введення його у 
виробничий цикл. Телиці є майбут-
нім молочного стада і хоча вони не 
виробляють ніяких продуктів, на 
їх утримання необхідні витрати у 
вигляді кормів, робочої сили, вете-
ринарного обслуговування та інше. 
Взагалі ж вирощування телиць слід 
вважати фінансовим капіталовкла-
денням, повернення якого почина-
ється тільки після першого отелення 
корів», – розповів Дмитро Шелудько, 
головний технолог з виробництва та 
переробки продукції тваринництва 
ТОВ «ТАС Агро».

Технологія вирощування ремонтних 
телиць може бути успішною лише 
тоді, коли вона відповідає певним 
критеріям. Зокрема, коли у госпо-
дарстві здійснюється генетичне по-
ліпшення стада молочної худоби, яке 
сприяє щорічному збільшенню на-
доїв на 120-150 кг молока на корову. 
Оптимально витрачаються молочні й 
концентровані корми. Інтенсивно ве-
деться підготовка нетелів до отелення. 
Формуються групи корів-первісток і 
триває інтенсивне їх роздоювання. За-
безпечується створення типу молоч-
них корів, здатних споживати велику 
кількість сухої речовини із об’ємистих 
кормів та ефективно використовувати 
поживні речовини раціону.

Навчання, яке завершилося практич-
ними заходами, підтвердило теорію, 
що основна умова створення висо-
копродуктивних стад  — одержання 
теличок від батьків з високим потен-
ціалом продуктивності й створення 
цим теличкам оптимальних умов у 
період вирощування, годівлі, утри-
мання і догляду. Тоді можна сподіва-
тися і на найбільш повну реалізацію 
їх генетичного потенціалу з міні-
мальним використанням наявних ре-
зервів.
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К омпанія «ТАС Агро» запланува-
ла до посіву ярими культурами 
близько 64 тис. гектарів землі. Се-

ред обраних культур традиційні представ-
ники ярих — кукурудза, соняшник та соя. 
Загальна площа полів, відведених під посів 
кукурудзи, сягає 42,7 тис. га, соняшником 
планується засіяти близько 15,2 тис. га, під 
посів сої залишається 3,5 тис. га. 

У весняний період аграрії «ТАС Агро» 
проводять дві ключові операції з обробітку 
ґрунту  — закриття вологи та передпосів-
ний обробіток ґрунту. Для закриття вологи 
використовуються сучасні зубові борони 
та шлейф-борони. А для передпосівного 
обробітку зазвичай застосовують компак-
томати, у деяких випадках до них приєдну-
ються культиватори і шлейф-борони.

За останні роки компанія «ТАС Агро» 
змінила технології живлення рослин в бік 
рідких форм мінеральних добрив. Для 
цього було проведено модернізацію сі-
валок під внесення такого виду добрив із 
одночасним посівом. Така технологія доз-
воляє значно покращити ефективність ви-
користання припосівних добрив, а також 
підвищити точність їх внесення. Для під-
живлення рослин також використовують-
ся рідкі форми азотних добрив, які зазви-
чай застосовуються на озимих культурах.

Під час сівби ярих культур використо-
вується як ґрунтообробна, так і посівна 
техніка. Також працюють агрегати з вне-
сення добрив і засобів захисту рослин. 
Варто зазначити, що на весняну посів-
ну кампанію 2021 року компанією «ТАС 
Агро» було закуплено 7 одиниць нової 

ґрунтообробної техніки на суму понад 
6 млн грн. Також агрохолдинг значно по-
повнив парк самохідних оприскувачів. 

Наразі вся техніка пройшла належне 
сервісне обслуговування, за результата-
ми якого було в повному обсязі прове-
дено ремонтні роботи. В цілому у польо-
вих роботах задіяно близько 50 одиниць 
посівної техніки. Крім того, обробітком 
ґрунту і внесенням добрив та засобів за-
хисту рослин займається ще понад 100 
окремих одиниць техніки.

«На сьогодні ми маємо позитивні 
очікування від посівної кампанії, що в 
першу чергу зумовлено достатнім воло-
гозабезпеченням наших ґрунтів. Звісно, 
надмірно дощова погода може спри-
чинити складнощі у темпах посіву, але, 
сподіваємось, що зможемо це вчасно і 
якісно подолати. Як зазвичай, прогнозу-
ємо завершення посівної кампанії у пер-
шій декаді травня», — повідомив Віктор 
Белкот, директор з виробництва ТОВ 
«ТАС Агро». 

Компанія «ТАС Агро» успішно розпочала 
весняну посівну кампанію
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У Центральному кластері ком-
панії «ТАС Агро» заплановано 
засіяти 11,7 тис. га кукурудзи та 

6 тис. га соняшнику на територіях Ки-
ївської та Кіровоградської областей. З 
початку квітня на полях господарства 
«ТАС Агро Центр» (Київська область, Бо-
гуславський район) було успішно прове-
дено закриття вологи. Це перша техно-
логічна операція, яку навесні виконують 
агрономи в полі, аби зруйнувати ґрунто-
ві капіляри, через які інтенсивно випа-
ровується волога. Далі, під час кампанії 
на полях Центрального кластеру було 
внесено КАС, а безпосередньо перед сів-
бою соняшнику проведено культивацію. 
Цього року підприємство закупило якіс-
ний посівний матеріал від таких надій-
них виробників, як – Syngenta, Pioneer та 
Limagrain, усього — понад 900 посівних 
одиниць. 

«З настанням сприятливих погодних 
умов на полях Центрального кластеру 
«ТАС Агро» стартувала посівна соняш-
нику. Головними факторами для цього 
стали наявність достатньої кількості 
ґрунтової вологи та належне прогріван-
ня ґрунту. Завдяки сучасній техніці, яка 
одночасно може проводити декілька 
агрономічних операцій, ми плануємо 

провести посівну кампанію в макси-
мально стислі терміни. Під посів соняш-
нику в «ТАС Агро Центр» відведено 
значні площі полів, які за сприятливих 
погодних умов впродовж 10 днів будуть 
засіяні»,  — поділився Дмитро Свояк, 
генеральний директор ТОВ «ТАС Агро 
Центр». 

Західний кластер «ТАС Агро» планує 
засіяти поля трьома видами культур, се-
ред яких кукурудза займає 9,7 тис. га, со-
няшник — 5,3 тис. га, соя — 0,7 тис. га. 
Станом на початок сезону підприєм-
ством «ТАС Агро Захід» закуплено та от-
римано необхідні матеріально-технічні 
ресурси для проведення весняно-польо-
вих робіт. На полях Вінниччини успіш-
но реалізовано всі заходи з азотного 

підживлення ґрунту озимих культур, з 
яких у 2020 році було засіяно понад 2 
тис. га озимої пшениці та близько 1 тис. 
га озимого ріпаку.  

«Цього року ми плануємо збільши-
ти площі, відведені під кукурудзу, на 
полях Західного кластеру «ТАС Агро». 
Сьогодні господарства повністю за-
безпечені ресурсами для проведення 
весняної посівної. Найближчим часом 
очікується доставка невеликих обсягів 
додаткових засобів захисту рослин та 
добрив. Оскільки ми заздалегідь готува-
лися до весняно-польових робіт, жодних 

складнощів зараз не відчуваємо»,  — 
розповів в. о. генерального директора 
Володимир Новохацький. 

За планом весняної кампанії Пів-
денний кластер «ТАС Агро» має засіяти 
7,4 тис. га кукурудзи та 3,7 тис. га со-
няшнику на полях Кіровоградської та 
Миколаївської областей. У теперішніх 
умовах головним завданням для ТОВ 
«ТАС Агро Південь» стало правильне та 
ефективне проведення польових робіт 
у режимі дотримання правил каранти-

ну. Наразі всі працівники компанії за-
безпеченні засобами індивідуального 
захисту та проінструктовані щодо пра-
вил поведінки під час пандемії корона-
вірусу. 

«Професійна та злагоджена роками 
спільної праці команда фахівців, сучас-
на потужна техніка, якісний посівний 
матеріал, мінеральні добрива та сприят-
ливі погодні умови — запорука гарного 
врожаю. Це складний комплекс із факто-
рів, які щодня впливають на хід весня-
но-посівних робіт. Можу з впевненістю 
стверджувати, що в заданих умовах Пів-

денний кластер «ТАС Агро» повністю 
впорається з поставленою задачею»,  — 
запевнив директор ТОВ «ТАС Агро Пів-
день» Михайло Барабаш.  

Протягом цьогорічної посівної кам-
панії Північний кластер «ТАС Агро» 
планує засіяти дві ярі культури  — ку-
курудзу на понад 14 тис. га та сою на 
2,8  тис  га. Завдяки сприятливим погод-
ним умовам посівну кампанію вдалося 
вчасно розпочали на території Талалаїв-
ського, Срібнянського та Парафіївського 

районів Чернігівської області. Загально-
відомо, що важливою умовою отриман-
ня хорошого урожаю є забезпечення 
сприятливих умов на початкових етапах 
розвитку рослин, коли їх сходи є най-
більш уразливими і майже не можуть 
конкурувати з бур’янами. Тому після за-
вершення основних посівних робіт, гос-
подарство «ТАС Агро Північ» з готовні-
стю приступить до реалізації комплексу 
робіт із захисту ярих. 

«Злагодженій роботі Північного 
кластеру «ТАС Агро» сприяє те, що наші 
підприємства заздалегідь придбали всі 
необхідні матеріально-технічні ресурси, 
аби приступити до весняно-польових 
робіт у повній готовності. Забезпече-
ність мінеральними добривами, засоба-
ми захисту рослин та паливо-мастиль-
ними матеріалами по всьому кластеру 

становить 90 відсотків. Завдяки якісній 
роботі інженерів у повному обсязі відре-
монтована і готова до роботи вся ґрун-
тообробна та посівна техніка», — розпо-
вів Ігор Дрозденко, в.о. директора ТОВ 
«ТАС Агро Північ».

Весняна посівна кампанія  
у ТОВ «ТАС Агро» набирає обертів

ВІСТІ З ПОЛІВ



За підтримки компанії «ТАС Агро» у школі 
села Харкове відремонтували їдальню

Підтримуємо благоустрій підопічних сіл

Н ещодавно у Харківській загаль-
ноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
(Талалаївский район, Чернігів-

ська область) завершили ремонтні робо-
ти у приміщеннях їдальні та харчобло-
ку. Ініціативу з оновлення обладнання 
та меблів обідньої зали підтримало під-

приємство «ТАС Агро Північ» та Благо-
дійний фонд Сергія Тігіпка. Під час ре-
монту коштом аграріїв було придбано 
вагому частку кухонного оснащення, 
зокрема: електронну плиту, жарочну 
шафу, спеціальний витяжний зонт, холо-
дильник, бойлер, м’ясорубку, електронні 
ваги та баки для відходів. Замінили та-
кож і сантехніку  — тепер у харчовому 

Р озвиток благоустрою, покра-
щення загального стану підо-
пічних сіл  — одне із пріори-

тетних завдань компанії «ТАС Агро» 
і Благодійного фонду Сергія Тігіпка. 

блоці нові раковини та ванна для миття 
посуду. Шкільна кухня потребує чисто-
ти та бездоганного порядку, тому в при-
міщенні також розмістили нові столи 
та стелажі з нержавіючої сталі. Загаль-
на вартість наданої «ТАС Агро Північ» 
матеріальної допомоги Харківському 

навчальному за-
кладу сягнула 130 
тисяч гривень. 

«Будь-якому 
кухарю приємно 
і комфортно пра-
цювати у такому 
приміщенні, а ді-
тям, у свою чергу, 
приємно обіда-
ти стравами, які 
були приготов-
лені з любов’ю. 
Ми й самі досі не 
можемо до кінця 
збагнути, що все 
це належить на-
шій школі. Онов-
лення харчобло-
ку та їдальні було 
нашою давньою 
мрією, яка на-
решті втілилася 
у життя. Адміні-
страція навчаль-

ного закладу, працівники, батьки та 
учні висловлюють щирі слова подяки 
підприємству «ТАС Агро Північ», Бла-
годійному фонду Сергія Тігіпка та усім 
тим, хто був причетний до проведеної 
роботи»,  — розповів директор Харків-
ської школи Сергій Шевченко. 

Підприємство «ТАС Агро Північ» 
та Благодійний фонд Сергія Тігіпка 

Благоустрій  — це візитна карт-
ка кожного населеного пункту, 
кожної громади. Стан вулич-
но-дорожньої мережі, освітлен-
ня, озеленення та чистота села 
або селища це оцінка в тому 
числі орендарів, які працюють у 
громаді. Тому для підтримання 
благоустрою у селах компанія 
докладає чимало зусиль, допо-
магає створювати комунальні 
господарства, реалізуються від-
повідні проекти. Особливо це 
стосується періоду підготовки 
до великодніх свят, до яких гро-
мади мають підійти у найкра-
щому і найохайнішому вигляді. 
За допомоги навантажувальної 
техніки компанії «ТАС Агро» у 
селі Щербашенці (Медвинська 
ОТГ, Білоцерківського району) 
було проведено благоустрій 
села. 

«З приходом весни і тепла 
виникає бажання жити в чисто-

му довкіллі. Наразі триває двомісячник 
благоустрою, в рамках якого на терито-
рії села Щербашенці проведено низку 
заходів спрямованих на поліпшення са-
нітарного стану, озеленення території, 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

а саме: впорядковано територію центру 
села, підчищено бордюри, впорядкова-
но парк і дитячий майданчик, проведе-
но обрізування сухих дерев і кущів, ви-
везено сміття і гілля, наведено порядок 
біля пам’ятників, висіяно квіти на клум-
бах. Щиро дякую всім небайдужим 
щербашанам, які сьогодні долучилися 
до суботника на сільському кладовищі, 
зробивши свій внесок у цю благородну 
справу. Виконано великий обсяг робо-
ти. Ваша праця  — реальний внесок у 

благоустрій села  — краще за будь-які 
слова свідчить про активну життєву по-
зицію, небайдужість та заслуговує пова-
ги. Висловлюю подяку керівництву ТОВ 
«ТАС Агро Центр». Дякую всім одно-
сельчанам причетним до благоустрою 
за працю, разом ми здолаємо всі нега-
разди. Нехай порядок і лад панують у 
нашому селі, а вдячність і розуміння 
людей додає всім наснаги і сили в ро-
боті», — подякувала Валентина Будян-
ська, староста села Щербашенці.

співпрацюють з громадою села Харкове 
з 2014 року. З цього ж часу аграрії під-
тримують і сільську школу. За сім років 
у навчальний заклад було інвестовано 
500 тисяч гривень, завдяки чому при-
дбано сучасне технічне обладнання — 
мультимедійні комплекси, ноутбуки, 

принтери, проектор і цифровий фотоа-
парат, музичне обладнання тощо. Крім 
того, саме за підтримки «ТАС Агро Пів-
ніч» та Благодійного фонду в школі за-
мінили класні меблі, а також закупили 
спортивний інвентар. 

«Ми неодноразово повторювали 
та будемо це роботи далі  — майбутнє 
України нерозривно пов’язане із благо-

получчям наших дітей. Забезпечуючи 
молодші покоління гідними умовами 
дорослішання, якісною освітою та до-
звіллям ми будуємо нове суспільство. 
«ТАС Агро Північ» з радістю підтримує 
всі ініціативи освітян, які звертаються 
до нас по допомогу. Об’єднавшись із 

Благодійним фондом Сергія Тігіпка, ми 
щороку забезпечуємо навчальні закла-
ди Талалаївського району матеріаль-
ною підтримкою. Тому ми дійсно раді 
бути причетними до такої доброї спра-
ви, як ремонт їдальні та харчового бло-
ку у Харківській школі», — підсумував 
в.о. директора «ТАС Агро Північ» Ігор 
Дрозденко.



Вісник ТАС АГРО – офіційний інформа-
ційно-аналітичний бюлетень компанії, 
видається за підтримки Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка.

Відповідальні за випуск:
Роман Польовий, r.polevoy@tasagro.com;
Анна Ковальчук, a.kovalchuk@tasagro.com 
Адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 
буд. 30, 01032. Не для продажу.

Передрук заборонено.
Підписано до друку: 22.04.2021
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

«ВЕЛИКДЕНЬ»  
ЧИ «ПАСХА»?

Найпоширеніша назва свята Воскре-
сіння в Україні  — Великдень. Це слово 
прийшло до нас з язичництва, і раніше 
пов’язувалося з пробудженням приро-
ди, з початком засівання. Слово «Велик-
день» — великий день — означає прихід 
весни, сонечка, всього найкращого, відро-
дження природи. Отже, Великдень у сво-
їй першооснові — це святкування воскре-
сіння землі та природи до нового життя.

Слово «Пасха» походить від назви 
старозаповітного свята песах (з івриту — 
«перехід»), що святкували юдеї в пам’ять 
про звільнення від єгипетського полону. 
Тож для ізраїльтян це свято символізує 
перехід від рабства до свободи.

Зазначені свідчення підтверджують 
думку, що сучасне свято Великодня та 
пасхальні обряди, запозичені в язичниць-
ких та юдейських культах, і, вже в онов-
леному вигляді, пов’язані з особою Ісуса 
Христа як свято Воскресіння Христового. 
Це — перехід від смерті до життя, звіль-
нення нас від тягаря гріхів, це — перехід 
людини з рабства гріха, зла до свободи 
любові, добра.

Дата Великодня щороку змінюється, 
але обчислюється завжди за одним пра-
вилом: це неділя після першого повного 
місяця, який настав після дня весняного 
рівнодення. Згідно з біблійськими писан-
нями, саме в цей день Ісус Христос вос-
крес після страти.

ЯКІ НАРОДНІ ЗВИЧАЇ 
ПОВ’ЯЗУЮТЬ  
З ВЕЛИКОДНЕМ?

Неможливо уявити український Ве-
ликдень без писанок, неповторні орна-
менти та розмаїття кольорів яких зача-
ровують око. Практично в усіх народів 
світу яйце шанувалося здавна і стало сим-
волом життя та народження, оскільки в 
ньому закладено життя як таке.

На яйцях нотували всі символи, що 
були важливими для людей у різні пе-
ріоди, які вважалися оберегами: сонце, 
місяць, зірки, вогонь, вода, земля тощо. 
Звичайно, що в ті часи, коли люди тільки 
починали робити писанки, вони не були 
такими довершеними, як сьогодні: це 
були елементарні зображення предметів, 
явищ, узорів, а вже з роками розписуван-
ня великодніх яєць стало мистецтвом.

ЯК НАШІ ПРЕДКИ  
ГОТУВАЛИСЯ ДО  
ВЕЛИКОДНЯ?

Протягом останнього тижня посту 
потрібно було ретельно підготувати 
господу та родину до самого дійства. В 
Україні цей тиждень називають Страс-
ним, адже впродовж нього згадуються 
«Страсті» Христа, останні події перед 
його розп’яттям.

У Чистий четвер ми згадуємо Тайну 
вечерю та Причастя Тіла і Крові Христо-
вих, читаємо 12 уривків з Євангелія про 
Страсті Христові, в п’ятницю виносить-
ся Плащаниця, і ми згадуємо розп’яття 
і смерть Спасителя. Страсна п’ятниця — 
це найсуворіший постовий день річного 
кола богослужінь, в п’ятницю віруючі 
дотримуються суворого посту. Протя-
гом цього дня потрібно побувати на бо-
гослужінні. Субота  — це день спокою, 

перехід від Страстей Христових до Світ-
лого Христового Воскресіння. 

КРАЩІ РЕЦЕПТИ  
ВЕЛИКОДНІХ ПАСОК

Великодні традиції 
в Україні

додати до яєць. Додати цукру та апель-
синового соку, добре перемішати, можна 
міксером.
3. Усі рідкі інгредієнти додати до сухих, 
окрім родзинок та цукатів, та замісити 
тісто. Місити приблизно 20 хвилин, поки 
у борошні не почне активуватися клей-
ковина. Додати родзинки, цукати та 
горіхи, трохи присипані борошном, вміси-
ти у тісто.
4. Тісто покласти у велику форму для 
випікання пасок, або розділити на 2 мен-
шого розміру. Тісто повинно займати на 
більше 1/3 форми. Накрити рушником та 
дати піднятися вгору до 2-х годин.
5. Коли тісто піднялося, ввімкнути 
духовку та випікати при 170°С, 40-50 хви-
лин, або до готовності.

 Щіпка солі
 Ванілін

Для глазурі:
 Цукрова пудра — 150 г
 Яєчний білок — 1 шт.
 Лимонний сік — 10 капель
 Кольорова посипка
Приготування:

1. Налити тепле (30°С) молоко у велику 
миску. Розвести дріжджі зі 2 ст.л цукру та 
100 г борошна. Накрити рушником та дати 
опарі піднятися впродовж однієї години.
2. Добре розмішати міксером жовтки 
з цукром, до білої маси. Додати ванілін 
та сіль. М’яке вершкове масло додати до 
жовтків та ще раз добре розмішати.
3. На чистому великому столі висипа-
ти усе борошно, зробити виїмку посе-
редні, додати опару та добре вимішати. 
Додати яєчну суміш та місити ще 30 
хвилин. Залишити тісто у теплому міс-
ці без протягу, щоб тісто піднялося. Це 
може зайняти 2-3 години.
4. Коли тісто стане у три рази пухкі-
ше, додати родзинки та переміщати ті-
сто ще раз. Розділити тісто по формам 
та дати піднятися тісту ще раз.
5. Коли тісто піднялося, сміло випікай-
те до готовності при 160°С впродовж 40-
50 хвилин. ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ВЕЛИКДЕНЬ — ОСНОВНЕ РІЧНЕ СВЯТО. ЙОГО ТРАДИЦІЇ 

ПЕРЕДАЮТЬСЯ З ПОКОЛІННЯ В ПОКОЛІННЯ, І БАГАТО З НИХ ВИКОНУ-
ЮТЬСЯ І В НАШ ЧАС. У ЦЬОМУ МАТЕРІАЛІ МИ ПІДГОТУВАЛИ ІНФОРМА-
ЦІЮ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ЦЬОГО СВЯТА ТА ГОЛОВНІ ЗВИЧАЇ ВЕЛИКОДНЯ.

Італійська паска 
«Панетоне»

Інгредієнти на 1 велику паску:
 Cухі швидкодіючі дріжджі — 2,5 ч. л.
 Борошно — 450 г
 Цукор — 4 ст. л.
 Сіль — 0,5 ч. л.
 Яйця — 4 шт.
 Ванілін — 1 ч. л.
 Вершкове масло — 100 г
 Сік апельсина — 50 мл
 Родзинки, цукати та горіхи — 100 г
Приготування:

1. Дріжджі залити невеликою кіль-
кістю теплої водою та почекати поки 
вони активуються, приблизно 10 хвилин.
2. Яйця добре перемішати виделкою. 
Трохи нагріти масло у мікрохвильовій та 

Паска класична
Інгредієнти на 2 великі паски:

 Борошно — 1 кг
 Молоко — 300 мл
 Жовтки яєчні — 9 шт.
 Вершкове масло — 100 г
 Цукор — 250 г 
 Дріжджі сухі швидкодіючі – 1 пакетик
 Родзинки — 100 г

Смачного!

Ніжна сирна паска
Інгредієнти:

 Жирний домашній сир — 500 г
 Яєчні жовтки — 3 шт
 Сметана — 200 г
 Цукор — 100 г
 Вершкове масло — 100 г
 Ванілін
 Родзинки — 80 г
 Цукати та горіхи за бажанням – 50 г

Приготування:
1. Залити родзинки гарячою водою та 
дати набухнути. Воду злити, а родзинки 
обсушити на паперовому рушнику.
2. У велику каструлю сир протерти че-
рез сито (можна двічі пропустити через 
м’ясорубку, або протерти за допомогою 
блендера).
3. До сиру додати жовтки, сметану, 
цукор, м’яке вершкове масло, ванільний 
цукор і все добре перемішати. Збити сир-
ну масу за допомогою міксера до пишно-
сті та однорідності.
4. Поставити каструлю на маленький 
вогонь і готувати, постійно помішуючи, 
до перших бульбашок (тобто до кипіння). 
5. При появі перших ознак початку за-
кипання, зняти каструлю з вогню, поста-
вити в миску з холодною водою (в миску 
можна додати кубики льоду) і помішува-
ти до повного охолодження. В охолодже-
ну сирну масу додати родзинки і горіхи.
6. У спеціальну форму для паски застели-
ти змоченою у воді і складеною у два шари 
марлею. Викласти сирну масу в форму.
7. Краї марлі загнути, придавити паску 
тиском і прибрати в холодильник на 1-2 
доби. Форму потрібно поставити під та-
рілку, щоб в неї могла стікати сироватка.


