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Daugiau laiko gyventi

Kas yra mikrobangos?
Tai elektromagnetinės bangos, kurių dažnis yra apie 2,45 GHZ, o bangų ilgis – apie 12,2 cm;
elektromagnetiniame spektre šios bangos eina po radijo bangų, prieš infraraudonąją šviesą.

Kaip veikia mikrobangų
krosnelės?
Mikrobangų krosnelėse maistas taip greitai ir efektyviai paruošiamas todėl, kad jose karščio energija
nukreipiama tiesiai į maisto molekules (mažytes daleles). Maistą gaminant ar šildant mikrobangų
krosnelėse sutaupoma energijos – iki 75 proc., palyginti su įprastomis orkaitėmis ar viryklėmis.
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Kaip vyksta gaminimas
mikrobangų krosnelėse?
Mikrobangos priverčia maiste esančias vandens molekules vibruoti ir dėl to kyla karštis – taip maistas
paruošiamas. Karštis susidaro tiesiai maiste, bet nebūtų tikslu sakyti, kad maistas gaminamas „iš vidaus
į išorę“, nes mikrobangos gali prasiskverbti tik iki tam tikro gylio.
Gaminant didesnius maisto gabalus, išoriniai sluoksniai kaitinami ir paruošiami daugiausia mikrobangomis,
o vidus paruošiamas dėl karščio, pasklidusio iš karštų išorinių sluoksnių.

XX a. pirmoje pusėje žmonės,
gamindami maistą, praleisdavo
vidutiniškai po šešias valandas
kasdien, o 2000 m. šis laikas
sutrumpėjo iki 45 minučių.
Šiandien mes vidutiniškai
praleidžiame tik 20 minučių
per dieną maisto ruošimui.

Mikrobangų krosnelių privalumai
1

Sutaupo energijos
Maistas paruošiamas greitai.
(Beveik dvigubai greičiau nei ruošiant tradiciniu būdu ant viryklės ar orkaitėje.)
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Sutaupo pinigų
Mažiau švaistomas maistas, viską galima pašildyti.
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Vartojama mažiau riebalų arba jų nereikia
Patiekalai yra sveiki ir lengvi
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Išlieka maisto skonis
Išlieka maisto medžiagos ir vitaminai
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Nesusiteršia virtuvė
Dauguma patiekalų ruošiami uždarai, todėl maisto neprisitaško, nereikia valyti orkaitės
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Virtuvėje nepasklinda kvapai
Faktiškai nėra jokių kvapų ir garų
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Mikrobangos prasiskverbia
į maistą 3 cm gyliu, todėl įpusėję
gaminti visada išmaišykite, kad
maistas kaistų tolygiai.
Energija ir galia vatais
Visi mūsų receptai sukurti ir išbandyti naudojant 600
vatų mikrobangų krosneles. Štai puikus patarimas, kaip
nustatyti mikrobangų krosnelės galingumą vatais:
pakaitinkite 1 puodelį (250 ml) kambario temperatūros
vandens, įpylę jį į CrystalWave puodelį sriubai ir nustatę
100 proc. galią.
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Jei vanduo užverda lėčiau nei per 3 minutes, mikrobangų
krosnelės galia yra mažiau nei 600 vatų, todėl maistą
pagal mūsų receptus gaminsite ilgiau. Gaminimo
trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į mikrobangų krosnelės
galią vatais.

Galia (%)

Galia (vatais)

Kaitinimo galia

Naudojimas

100

1000+

Didelė

Skysčiams užvirinti

90-60

600-900

Vidutiniškai didelė

Virti

50

500-600

Vidutinė

Pašildyti

40-30

360

Vidutiniškai maža

Tirpyti sviestą / šokoladą

20-10

160

Maža

Šildyti / atšildyti / suminkštinti ledus

Kaip valyti:
patarimai ir
gudrybės

Po maisto gaminimo mikrobangų krosnelėje
likę ištiškę maisto likučiai yra nehigieniški ir
sumažina mikrobangų krosnelės efektyvumą.
Laimei, mikrobangų krosneles lengva valyti, jei
tik žinote, kaip tai daryti!
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* Peržiūrėkite kataloge mūsų mikropluošto šluosčių asortimentą

Citrina
Kasdien valykite drėgna kempine
arba „Tupperware“ mikropluošto šluoste –
iššluostykite mikrobangų krosnelės vidų. Kai
kuriose krosnelėse yra garo generavimo sistema,
kuri palengvina valymą. Jei norite panaikinti
kvapus, sumaišykite sodą ar citrinos sultis su
vandeniu ir valykite krosnelę šiuo tirpalu
sudrėkinta kempine arba mikropluošto šluoste.

arba

Vanduo
Maisto likučius taip pat gerai pašalina actas.
Į CrystalWave puodelį sriubai įpilkite 250 ml
vandens ir 2 v. š. acto. Neuždengę indo virkite
mikrobangų krosnelėje 800 vatų galingumu 3
minutes. Taip mikrobangų krosnelės sienelės
pasidengs garais ir atlips pridžiūvę maisto likučiai.
Išimkite ir nuplaukite sukamąjį dėklą. Mikrobangų
krosnelės vidų iššluostykite mikropluošto šluoste.

Mikrobangų krosnelėms tinkami „Tupperware“ gaminiai

Naudojimas

Pagrindiniai

„Warmie Tup”
„CrystalWave“

1. Patiekimas
2. Pašildymas

1. Pašildymas
2. Laikymas šaldytuve
3. Gabenimas

1. Pašildymas

„Heat N Serve“

2. Užšaldymas ir atšildymas
3. Laikymas šaldytuve
4. Gabenimas

Naudojami kasdien

Specialūs indai
mikrobangei

1. Gaminimas
2. Patiekimas

1. Gaminimas: niekada negaminkite maisto, kuriame daug riebalų ar cukraus

„MicroCook“
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Silikoninės kepimo
formos

2. Pašildymas: pamaišykite kas 3 minutes, 500 vatų / daugiausia vidutinis galingumas
3. Laikymas šaldytuve
4. Užšaldymas ir atšildymas

1. Kepimas
2. Pašildymas
3. Atšildymas
4. Užšaldymas

Aukščiausios klasės asortimentas
1. Gaminimas garuose

„MicroGoumet“

2. Atšildymas

Greitpuodis
mikrobangei

1. Greitas gaminimas
2. Virimas

1. Gaminimas

„Ultra Pro“
„Micro Pro Grill“

2. Pašildymas
3. Laikymas šaldytuve
4. Užšaldymas ir atšildymas

1. Grilis
2. Skrudinimas
3. Pakepinimas

1. Gaminimas garuose

„Micro Urban“

2. Trumpų makaronų virimas
3. Ryžių ir kitų kruopų virimas
4. Atšildymas

Tinkamiausia galia vatais

Temperatūra

500 vatų

Nuo 0 iki 120 °C

/ vidutinis karštis 50 % galingumu
Šildydami pamaišykite kas 3 minutes

Nuo 32 iki 250 °F

500 vatų

/ vidutinis karštis 50 % galingumu
Šildydami pamaišykite kas 3 minutes

Nuo 0 iki 120 °C
Nuo 32 iki 250 °F

500 vatų

/ vidutinis karštis 50 % galingumu
Šildydami pamaišykite kas 3 minutes

Nuo -25 iki 160 °C
Nuo 80 iki 320 °F

Nuo 360 iki 900 vatų

Nuo 0 iki 120 °C

atsižvelgiant į maistą / didelis karštis
Nuo 32 iki 250 °F

900 vatų / didelis karštis

Nuo -25 iki 200 °C
Nuo 80 iki 400 °F

600 vatų

/ vidutiniškai didelis karštis

Nuo -25 iki 220 °C
Nuo 80 iki 428 °F

900 vatų

/ didelis karštis
Garų temperatūra gali pasiekti iki 100 °C. Medžiaga atlaiko iki 120 °C
Gaminyje pritaikytos itin pažangios technologijos, neleidžiančios
daugumai mikrobangų prasiskverbti tiesiai į maistą

120 °C

900 vatų

/ didelis karštis
Medžiaga atlaiko iki 120 °C. Veikiant slėgiui gali pasiekti iki 112 °C.
Derinkite 2 maisto gaminimo būdus: mikrobangas ir slėgį.

120 °C

900 vatų

Nuo -25 iki 250 °C

/ didelis karštis

250 °F

250 °F

Nuo 80 iki 475 °F

1000 vatų

/ didelis karštis

Nuo 0 iki 220 °C
428 ° F

900 vatų

/ didelis karštis

Nuo 0 iki 120 °C
250 °F
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Ar gali būti geresnis būdas
pradėti dieną nei sveiki
pusryčiai?
Paprastai nuo maisto ruošimo iki indų plovimo praeina
nemažai laiko, bet naudodami Indelį košei visaverčius
ir sveikus pusryčius paruošite vos per kelias minutes!

Ypatybės
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• 550 ml talpos permatomas puodelis kad lengvai
matytumėte jo turinį.
• Platus viršus, kad lengvai supiltumėte ir
išmaišytumėte produktus.
• Maksimalaus pripildymo linija – vienintelis rodmuo,
naudojant su ryžių įdėklais.
• Ergonomiška ir patikimai suimama rankena, kad
puodą būtų patogu naudoti ir pernešti.
• Apskritos formos puodelyje maistas ruošiamas
optimaliai ir tolygiai.

Įsigykite
Easy Delight
ir gaukite
Indelį košei
DOVANŲ!

Verta žinoti
• Negaminkite kitų produktų, išskyrus valcuotus
avižinius dribsnius (Indelis košei netinka
smulkintoms avižų kruopoms, nes verdant
jos gali išbėgti).
• Negaminkite be vandens ar pieno.
• Geriausių rezultatų pasieksite naudodami liesą
ar pusriebį pieną.
• Gaminkite su vandeniu, liesu ar pusriebiu karvės
pienu.
• Nepripilkite per daug, kad neišbėgtų.
• Indelis košei tinka naudoti tik mikrobangų krosnelėje;
nenaudokite ant viryklės, įprastoje orkaitėje ar grilyje.

550 ml
9,1 cm (A) x 18,41 cm (I) x 14,95 cm (P)

Rezultatai
jus nudžiugins!
Easy Delight sužavės visus, norinčius akimirksniu
paruošti pagrindinių patiekalų ir užkandžių su
kiaušiniais! Gamindami mikrobangų krosnelėje
sutaupysite laiko ir energijos, o dėl ypatingos dailios
formos patiekalai atrodys gražiai.

Bendroji informacija
• Gardžius ir nesudėtingus patiekalus su kiaušiniais
paruošite per kelias minutes!
• Puikiai tinka net nepatyrusiems virėjams ir
studentams.
• Taupo laiką ir energiją.

Verta žinoti
• Galima plauti indaplovėje.
• Po naudojimo Easy Delight nedelsdami išskalaukite
šaltu vandeniu, kad neįsigertų stiprių kvapų ir neliktų
dėmių.
• Pagrindinės naudojimo instrukcijos patogiai įspaustos
dangčio viduje, kad prireikus jas visada matytumėte.

Rinkinys pusryčiams
ruošti mikrobangėje:
Indelis košei
EasyDelight

13,80 €
MW190108

430 ml
14 cm x 22,4 cm x 6,8 cm

Naudojimo instrukcijos –
pasigaminkite paprastą omletą
• Kiaušinius (mažiausiai 2, daugiausiai – 4) plakite
šluotele, kol taps šviesiai gelsvi.
• Geriausių rezultatų pasieksite į plakinį įpylę šiek tiek
(apie 15 ml) vandens ar pieno.
• Atminkite, kad kuo ilgiau plaksite kiaušinius, tuo
daugiau oro bus plakinyje.
• Uždenkite dangčiu ir įdėkite į mikrobangų krosnelę.
• Laiką ir galingumą galite nustatyti pagal norimą
tekstūrą ir skonį, bet rekomenduojame gaminti
nedideliu galingumu (350–400 W), kad pasiektumėte
geriausių rezultatų.
• Easy Delight atsargiai išimkite iš mikrobangų
krosnelės, abiem rankomis tvirtai laikydami už
rankenų. Rekomenduojame mūvėti virtuvines
pirštines.
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Paskutinės minutės
gurmaniški valgiai
Iš šaldiklio, į mikrobangų krosnelę, ant stalo – štai ir viskas!
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Bendroji informacija

Verta žinoti

• Idealus būdas gaminti sveikus patiekalus, kartu
taupant energiją, pinigus ir tausojant aplinką.

• Mikrobangų krosnelėje galima naudoti tik kietąjį
dangtį bet ne minkštąjį.

• Pagamintas iš tvirtos, patvarios ir aukštai
temperatūrai atsparios medžiagos, atlaiko nuo
–25 iki 200 °C temperatūrą.

• Dangtis specialiai sukurtas taip, kad vyktų vėdinimas
ir išeitų garas, todėl indo viduje sukuriama optimali
gaminimo aplinka ir nesusidaro vakuumas.

• Dėl dangčio ir sandariklio tinka naudoti kasdien
gaminant mikrobangų krosnelėje, patiekalams
patiekti ir laikyti.

• Rankenų dydis ir storis optimizuotas taip, kad indą
būtų galima tvirtai suimti ir kompaktiškai laikyti.

• Dėl kompaktiško dizaino optimaliai išnaudoja vietą
šaldytuve, o dėl mažo skersmens lengvai telpa net
į mažiausią mikrobangų krosnelę.

Naudojimas
• Nepripildykite indo virš maksimalaus pripildymo
linijos, esančios ant šoninės sienelės.
• Nenaudokite ilgiau nei maksimalus gaminimo laikas –
30 min. 800 W galingumu.
• Šildomą ar mikrobangų krosnelėje gaminamą maistą
pamaišykite. Išmaišę būtinai atgal uždėkite kietą
dangtį.
• Dangtį nuimkite atsargiai, karštą garą nukreipdami
nuo savęs.
• Baigę gaminti ar šildyti, visada leiskite patiekalui
kelias minutes pastovėti, kad karštis pasiskirstytų
tolygiai.

• Mikrobangų krosnelėje, šaldytuve ar šaldiklyje jis
neužims pernelyg daug vietos.
• Dėl universalaus minkšto dangčio paruoštą maistą
galima laikyti šaldytuve ar šaldiklyje, tame pačiame
inde.
• Dėl gražios spalvos ir elegantiško dizaino puikiai tinka
maistui patiekti ant stalo.

Microcook apvalusis 2,25 l

44,50 €
MW190107
2,25 l
13,45 cm (A) su kietu dangčiu 12,06 cm (A) su minkštu dangčiu
Ø 22 cm (su rankenomis) / Ø 18,5 cm (be rankenų)
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Vienam asmeniui ar dviejų asmenų šeimai
Taupo vietą ir lengvai valomas

Sutaupo pinigų

• Tomis dienomis, kai nenorėsite stovėti prie viryklės,
Micro Urban puikiai pasitarnaus – šiame
2 dalių rinkinyje yra ir sietas, ir serviravimo indas.
Nereikės naudoti sunkių puodų ir keptuvių, kurie
dažnai užima per daug vietos mažose virtuvėse, taip
pat reikės plauti gerokai mažiau puodų ir serviravimo
indų.

• Jei gyvenate vienas arba dviese, sudėtinga gaminti tik
vienam ar dviem asmenims, todėl nemažai maisto
išmetama. Micro Urban buvo sukurtas būtent tokiems
vartotojams – yra idealaus dydžio, kad jame tilptų
vienam ar dviem asmenims skirtos maisto porcijos.

• Lengva valyti, nes visas dalis galima plauti
indaplovėje.
– Nebereikės gramdyti pridegusių ryžių nuo
keptuvės dugno.

• Mikrobangų krosnelės naudoja mažiau energijos nei
įprastos viryklės. Maistą gamindami mikrobangų
krosnelėje ir nenaudodami viryklės galite sutaupyti
elektros energijos, o sutaupytus pinigus atidėti
ar skirti kitiems pirkiniams.

– Nebereikės mirkyti keptuvių su prikepusiais
riebalais.
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Studentui
Gurmaniški patiekalai iš mikrobangų krosnelės

Atgal į mokyklą

• Studentai, kad ir neturintys viryklės ar laiko gaminti,
neturėtų atsisakyti maistingo ir skanaus maisto.
Micro Urban yra unikalus gaminys, suteikiantis
studentams galimybę bendrabutyje patogiai
pasigaminti sveiko ir skanaus maisto greičiau nei per
30 minučių.

• Kuriant Micro Urban buvo atsižvelgta į aukštųjų
mokslo įstaigų studentų poreikius. Micro Urban bus
puiki dovana mokyklos baigimo proga namus
paliekančiam būsimajam studentui.

Mažoms erdvėms
• Daugumoje kolegijų ar universitetų bendrabučių nėra
virtuvių su visa įranga; dažnai jos mažos ir tik su
minimalia įranga, pavyzdžiui, mikrobangų krosnele.
• Micro Urban yra pakankamai kompaktiškas, kad tilptų
bendrabutyje ir jam nesunku rasti vietos spintelėje ar
tiesiog ant stalo.

Micro Urban

59,90 €
MW190106
21,6 cm x 24,8 cm x 13,7 cm
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Daugiau laiko gyventi
Naudojant Micro Urban nereikės stebėti gaminamo maisto, todėl galėsite jo daugiau skirti sau

Bendroji informacija
• Visapusis maisto gaminimo sprendimas kiekvienam!
• Pažangus ir universalus gaminys, kuriame galite
gaminti patiekalus garuose, virti makaronus, kruopas
ir ryžius, naudodami mikrobangų krosnelę.
• Įsigiję Micro Urban sutaupysite vietos, laiko, energijos
ir pinigų: patiekalus paruošite greičiau nei per
30 minučių, gamindami mikrobangų krosnelėje
eikvosite mažiau energijos, o gamindami tik vienam
ar dviem asmenims išmesite mažiau maisto.

Naudojimas
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Makaronai:

Kruopos:
• Į pagrindinį puodą įberkite kruopų ir įpilkite vandens,
atsižvelgdami į maksimalaus pripildymo liniją, esančią
po ryžių virimo logotipu pagrindinio puodo vidinėje
sienelėje.
• Ryžių įdėklą uždėkite ant pagrindinio puodo, dvi
mažos rankenėlės turi būti viršuje.
• Prieš uždengdami ryžių dangčiu įsitikinkite, kad ryžių
dangčio rankenėlės visiškai sulygiuotos su
pagrindinio puodo rankenomis. Ryžių dangtį
paspauskite žemyn, kad uždarytumėte.
• Ryžiams išvirus, prieš patiekdami palikite 5 minutes
pastovėti.

• Į pagrindinį puodą pilkite vandens ir suberkite
makaronus. Maksimalus makaronų ir vandens kiekis
nurodytas ant gaminio.
• Virkite makaronus pagrindiniame puode, neuždenkite;
gaminkite mikrobangų krosnelėje daugiausia 900 W
galingumu, neviršykite maksimalaus bendro
gaminimo laiko – 30 min.
• Atsargiai išimkite pagrindinį puodą iš mikrobangų
krosnelės, abiem rankomis laikydami už rankenų ir
mūvėdami virtuvines pirštines. Vandenį nupilkite
naudodami didįjį sietą.
• Nuvarvinę makaronus didįjį sietą (su makaronais)
uždėkite ant pagrindinio puodo, tada uždenkite
apsauginiu dangčiu, kad makaronai neatvėstų.

Gaminimas garuose:
• Į pagrindinį puodą įpilkite vandens iki 400 ml (1 ¾
puodelio) pripildymo linijos (po gaminimo garuose
logotipu).
• Tinkamai surinkite pagrindinį puodą, didįjį sietą, žemą
sietą (pasirinktinai; naudojamas gaminant keliais
aukštais) ir apsauginį dangtį.
• Gaminkite mikrobangų krosnelėje daugiausia 900 W
galingumu, ne ilgiau nei 30 min. Išėmę iš mikrobangų
krosnelės, palikite maistą pastovėti 5 minutes.
• Kad maistas neatšaltų, iki patiekimo Micro Urban
laikykite uždengtą.

Makaronai:

Ryžiai

Išvirkite iki 225 g
makaronų
mikrobangų krosnelėje.

Paprastai išvirkite iki 250 g
ryžių ar kitokių kruopų.
Verdamų ryžių
nereikės stebėti.

Gaminimas garuose
keliais aukštais:
Gamindami keliais aukštais paruoškite
mikrobangėje visus patiekalus pietums
ar vakarienei greičiau nei per 30 minučių.

Ryžių dangtis yra su
uždarymo sistema, kaip ir
didžiajame Easy Rice,
naudojamas paprastai ir intuityviai.

Apsauginis dangtis užtikrins
visišką virimą garuose.
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Ryžių įdėklas neleis
vandeniui išbėgti. Ryžių įdėklas
galilma naudoti su
Easy Rice.

Virdami makaronus
pagrindinio indo
neuždenkite.

Makaronų virimo
schema

Išvirkite iki 250 g
ryžių ar kitų kruopų.

Kruopų virimo
schema

Apsauginis dangtis
ir sietas yra su viduje
saugiai įterptu
metaliniu sluoksniu,
todėl apsaugo
gaminamą maistą,
kad į jį neprasiskverbtų
mikrobangos.

Naudojant žemą sietą galima
garuose vienu metu ruošti
du skirtingus patiekalus.

Didysis sietas
apsaugo maistą
nuo mikrobangų.
Sietą taip pat galima
naudoti makaronams
nuvarvinti.
Mikrobangos kaitina
pagrindiniame puode
esantį vandenį –
taip susidaro garas, kuriame
verda maistas. Į pagrindinį
puodą reikia įpilti 400 ml
(1 ¾ puodelio) vandens.

Virimo garuose schema

Mažas svoris
ir nauda sveikatai!
Viskas viename: šaldymas, atšildymas, pašildymas ir gaminimas

Bendroji informacija
• Pagaminta iš patogios naudoti, išskirtinės lengvos
medžiagos, atlaikančios iki 250 °C karščio ir iki –25 °C
šalčio temperatūrą.
• Du pagrindiniai puodai ir dangtis puikiai susideda
ir neužima daug vietos.
• Dėl apskritos formos ir kompaktiško dydžio puikiai
tinka naudoti mikrobangų krosnelėje.
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• Gaminamas sveikas maistas, nes UltraPro paviršius
yra nelimpantis. Gaminant nereikia naudoti papildomo
sviesto ar aliejaus.
• Galimybė sukrauti keliais aukštais leidžia virti ar kepti
kelis patiekalus vienu metu. Gaminkite ir pašildykite
mikrobangų krosnelėje arba orkaitėje, arba abiejose,
kad sutaupytumėte laiko ir energijos.
• Dėl raﬁnuoto dizaino ir spalvos UltraPro tinka ir
maistui ant stalo patiekti.

• Norėdami iš orkaitės išimti karštus patiekalus,
išimkite UltraPro, abiem rankom tvirtai laikydami
už rankenų ir mūvėdami virtuvines pirštines.
• Palikite uždengtą, kad iki patiekimo maistas
neatvėstų. Iškart po naudojimo pamerkite UtraPro
į karštą vandenį su indų plovikliu.
UltraPro 1,5 l, 2,5 l ir dangtį galima naudoti atskirai arba
kartu, gaminant paukštieną ar žuvis padaže, jūros
gėrybes, kiaušinius, makaronų ar ryžių patiekalus,
vėrinukus, apkepus, troškinius, sriubas, paštetus,
bandeles, daržoves (pavyzdžiui, įdarytas), keptus
vaisius, desertus.

Ar žinote, kad:
Naudodami UltraPro galite gaminti „tandemo“ metodu,
tai reiškia, kad galite pradėti gaminti mikrobangų
krosnelėje, o pabaigti orkaitėje!

Naudojimas
• Gaminkite keliais aukštais pagal savo poreikius ir
įsitikinkite, kad visos dalys patikimai sudėtos viena
ant kitos.
• Gaminimo metu prireikus atidengti dangtį, tai darykite
nuo savęs, kad garą nukreiptumėte į kitą pusę.

Keptas viščiukas: gaminimo trukmė = 1 val.
⅓ laiko = 20 min. mikrobangų krosnelėje
⅔ laiko = 40 min. orkaitėje
Gamindami „tandemo“ metodu ne tik sutaupysite
laiko, bet ir pradėtas gaminti mikrobangėje maistas
išliks drėgnas ir minkštas, todėl bus sveikesnis ir
skanesnis!

UltraPro apvalus 1,5 l
su dangčiu 1 + 2

UltraPro 2,5 l apvalus
su dangčiu 3 + 2

44,

54,

90 €

MW190103

2

90 €

MW190104

UltraPro
apvalus rinkinys

1 + 2 + 3

90 €

78,

MW190105

1
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3

1

Ø25 x 7,7 cm (A)

2

Ø25 x 4 cm (A)

3

Ø25 x 11,8 cm (A)

Mažiau spaudimo jums
Mūsų Greitpuodžio, veikiamas slėgio, atlieka visą sunkų darbą. . . todėl to nebereikia patirti jums

Bendroji informacija

Verta žinoti

• Šis genialaus dizaino gaminys sujungia 2 skirtingus
gaminimo metodus – gaminimą su slėgiu ir gaminimą
mikrobangų krosnelėje.

• Jei pagrindiniame puode nebus arba nepakaks
skysčio, gaminys gali perkaisti ir gali būti rimtai
apgadintas, o maistas pridegs.

• Jame karštis paskirstomas tolygiai, geriau išlieka
maisto spalva, maistas išverda greitai.

• Nenaudokite maistui gruzdinti, karamelei ar
spragintiems kukurūzams gaminti, taip pat
kiaušiniams virti.

• Galite vienu metu atlikti kelias užduotis, gaminti
nestovėdami prie puodų ir nemaišydami maisto.
• Dėl gražios spalvos ir elegantiško dizaino puikiai tinka
patiekti maistą ant stalo. Tobulas dydis gaminant
4 asmenims.
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Naudojimas
• Įdėkite produktus, įpilkite skysčio, uždenkite dangtį
ir užspauskite užraktą.
• Naudokite mažiausiai 150 ml skysčio kiekvienoms
10 gaminimo minučių arba 450 ml, jei gaminsite 30
min. (negaminkite nepertraukiamai ilgiau nei 30 min.)
• Pradedant susidaryti slėgiui, slėgio indikatorius
pakyla.
• Kai susidaro visas slėgis, slėgio reguliavimo vožtuvas
švelniai jį sumažina, išleisdamas garo perteklių.
• Supypsėjus mikrobangų krosnelės skambučiui
neišimkite gaminio iš krosnelės, kol slėgio
indikatorius nenusileis žemyn.

• Negaminkite maisto, kuris linkęs putoti, pavyzdžiui,
spagečių, avižinių dribsnių ar kitų grūdų. Greitpuodžio
niekada nevėsinkite vandeniu iš čiaupo ir nemerkite į
vandenį, kad greičiau sumažėtų slėgis.
• Kai Greitpuodžio viduje yra slėgio, nelieskite
apsauginių įtaisų.
• Kad maistas išvirtų greitai ir tolygiai, mėsą ir daržoves
supjaustykite mažais, vienodo dydžio gabalėliais.

Greitpuodis mikrobangų krosnelei 3 L
90 €

99,

MW190101
28,08 cm (I) x 22,49 cm (P) x 15,70 cm (A)

Nudžiuginkite šeimą,
paruošdami maistą
per 30 min.!

19

Pabandykite vieną kartą
ir nebenorėsite atsisakyti
Rimtai. Šis indas mikrobangų krosnelėje daro viską.

Bendroji informacija

Verta žinoti / patarimai

• Šis naujoviškas gaminys dėl mikrobangų greitai
įkaista, o maistas įgauna traškią tekstūrą ir auksinę
spalvą, panašiai, kaip kepant įprastoje orkaitėje ar
keptuvėje.

• Gaminkite ne ilgiau kaip 20 minučių be pertraukos.

• Dėl unikalios technologijos galite gaminti 2 skirtingais
būdais / skirtingose padėtyse: grilio / apkepo.
• Į kvadratinę formą suapvalintais kraštais paprasta
sudėti maistą, visiškai išnaudojama ribota mikrobangų
krosnelės erdvė.
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• Centrinė dalis paaukštinta, o aplink yra griovelis, į kurį
subėga riebalų perteklius, kad maistas iškeptų
tobulai. Dėl šio griovelio grilyje keptas maistas, kurį
patieksite savo šeimai, bus su mažiau riebalų, todėl
bus sveikesnis.

Naudojimas

• Palikite po 5 cm vietos iš šonų ir iš viršaus nuo indo
iki mikrobangų krosnelės sienelių.
• Nepripildykite per daug. Maistą supjaustykite
vienodais gabaliukais ir sudėkite tolygiu sluoksniu.
• Visada įsitikinkite, kad dangtis uždėtas horizontaliai
ir nėra pakilęs nuo pagrindinio indo briaunos.
• Maistą iš anksto rekomenduojame patepti trupučiu
aliejaus arba galite naudoti garstyčias, kurios yra
sveikesnis aliejaus pakaitalas.

Metalas mikrobangų krosnelėje?
MicroPro Grilis yra saugus ir mikrobangų krosnelėje
nesukelia kibirkščių, nes:
• specialiai sukurtas apskritos ir glotnios formos.

• Labai paprastas ir intuityvus naudojimas.

• Dėl silikoninės briaunų ir kampų dangos indas
nesiliečia su metalinėmis krosnelės sienelėmis.

• Produktus, kuriuos norite gaminti / kepti grilyje,
sudėkite ant pagrindo.

• 4 silikoninės kojelės pakelia metalinį indo dugną nuo
krosnelės apačios, kad jie nesiliestų tarpusavyje.

• Uždenkite dangčiu reikiamoje padėtyje: žemai arba
aukštai.

• Dvi pailgintos dangčio kojelės apsaugo nuo dangčio
ir pagrindinio indo metalinių paviršių sąlyčio gaminant
maistą.

• Įdėkite į mikrobangę ir gaminkite daugiausia 1 000 W
galingumu, ne ilgiau kaip 20 minučių be pertraukos.
• Išimkite iš mikrobangų krosnelės, mūvėdami
virtuvinėmis pirštinėmis. Nuimkite dangtį, pakeldami
integruotą rankeną. Visada kelkite nuo savęs, kad
karštis ir garai jūsų nenudegintų.

Įspūdingų maisto gaminimo rezultatų pasieksite todėl,
kad MicroPro grilis mikrobangų energiją paverčia
šilumine energija ir kartu atstumia mikrobangas nuo
maisto!

Žema padėtis

Grilis

Aukšta padėtis

Kepimas

Pakepinimas

Kepimas grilyje (žema padėtis): puikiai tinka mėsos ar žuvų ﬁlė,
įdarytiems sumuštiniams ar daržovėms kepti;
Kepimas su traškia plutele (aukšta padėtis): puikiai tinka apkepams, keptiems patiekalams,
kesadilijoms, trupininiams pyragams, picoms ir net vaisiniams pyragams kepti;
Troškinimas

Kepimas

Skrudinimas

Turėdami tokį efektyvų gaminį galėsite
savo šeimai greitai paruošti sveiką vakarienę
dažniau nei kada nors anksčiau
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MicroPro grilis

249,90 €
MW190102
24,8 cm (P) x 27,1 cm (I) x 5,77 cm (A) (grilio padėtis) / 8,99 cm (A) (apkepo padėtis)

Puikus sprendimas pasiimti į kelionę
namuose ruošto patiekalo ar sriubos ir
pasišildyti vietoje
Įsigykite
ką nors iš šio katalogo
už 50 EUR sumą
ir galėsite nusipirkti
„Crystalwave“ 600 ml
už ypatingą
kainą!
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CrystalWave 600 ml

4,50 €
PW190101

Naudojimas
• Pašildymas
• Laikymas šaldytuve
• Gabenimas

Su „Tupperware“
tapkite gaminimo
mikrobangų krosnelėje
profesionalais
Visavertis maistas nuo
pusryčių iki vakarienės:
ź Nuostabi pusryčių košė
ź Tunų ir kiaušinių apkepėlė
ź Veganiškas gardėsis
ź Gurmaniškas mėsainis
ź Vengriškas guliašas
ź Vištiena su paprikomis
ź Klasikinis šokoladinis
pyragas

Visada atminkite
1

Mikrobangų krosnelėje niekada negaminkite
ilgiau nei 30 minučių be pertraukos
(naudojant MicroPro grilį – 20 minučių)

2

Visada uždenkite maistą,
kad neužterštumėte mikrobangų krosnelės

3

Visada įpilkite šiek tiek vandens,
kad maistas neišdžiūtų

4

Visada laikykitės konkrečių rekomendacijų,
skirtų visiems mikrobangų krosnelėse naudojamiems
„Tupperware“ gaminiams
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Nuostabi pusryčių
košė
SUDEDAMOSIOS DALYS 1 PORCIJAI
ź 40 g avižinių dribsnių
ź 160 ml vandens arba pieno (lieso / pusriebio)

PARUOŠIMAS
1. Avižinius dribsnius sumaišykite su vandeniu ar
pienu Indelyje košei. Kaitinkite mikrobangų
krosnelėje 2 min. 30 sek., 600 vatų galingumu.
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2. Palikite pastovėti 1 min. Išmaišykite naudodami
siaurąją silikoninę mentelę. Jei reikia, dar pavirkite
mikrobangų krosnelėje po 1 minutę 600 W
galingumu, kol košė bus norimo skonio.

Paruošimo
trukmė
20 min.

Gaminimas
6 min.
puošimas
2,5 min.

VARIANTAI
Štai kelios idėjos, kaip pagardinti išvirtą košę:
ź 100 g riekelėmis pjaustytų bananų ir 2 trupinti
belgiški sausainukai
ź 50 g mėlynių ir 2 v. š. migdolų drožlių
ź 100 g kubeliais pjaustytų obuolių, 1 v. š. medaus
ir 1 žiupsnelis cinamono
ź 50 g serbentų arba aviečių, 1 v. š. raudonos uogienės
ir 1 v. š. nesūdytų pistacijų

Košę galite pagardinti ir toliau nurodytais priedais:
ruduoju cukrumi, kokosų cukrumi
auksaspalviu sirupu, medumi ar klevų sirupu
raudonomis uogomis ar vaisiais
trintais bananais
džiovintomis spanguolėmis ir razinomis
apelsinų marmeladu ar kitokiu džemu
sėklomis: aguonų, saulėgrąžų, moliūgų ar sezamų
cinamonu
skrudintomis migdolų drožlėmis
stambiai kapotais lazdynų, pekaninių karijų ar
graikiniais riešutais
ź kokosų drožlėmis
ź šokolado drožlėmis, pagamintomis naudojant „Click“
serijos skustuką
ź kakavos milteliais
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Indelis košei

Tunų ir kiaušinių
apkepėlė

Paruošimo
trukmė
3 min.

360 W
4 min.
Dar kartą 2,5 min.

SUDEDAMOSIOS DALYS 2 PORCIJOMS
135 g konservuotų tunų
2 kiaušiniai
80 ml grietinėlės (3 % riebumo)
50 g pomidorų pastos
druskos ir pipirų

ź
ź
ź
ź
ź

PARUOŠIMAS
1. Nuvarvinkite ir pasmulkinkite tunus.
2. Visus produktus, įskaitant tunus,
sudėkite į Turbo Chef smulkintuvą su
peiliukais.
3. Susmulkinkite iki vientisos masės.
4. Supilkite į Easy Delight.
5. Baigę gaminti atidenkite ir prieš
išimdami iš formos leiskite atvėsti.

Patarimas: puikiai dera su žaliosiomis
salotomis ir balzaminiu užpilu.

EasyDelight
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Veganiškas gardėsis
SUDEDAMOSIOS DALYS 3 PORCIJOMS
Lęšių maltiniai:
ź 140 g raudonųjų lęšių
ź 10 g (½ puodelio) kapotų šviežių petražolių
ź 280 ml (1 ¼ puodelio) vandens
ź 1 ml (¼ a. š.) druskos
ź 60 g (¼ puodelio) maltų džiūvėsėlių
ź 10 g (½ puodelio) sezamų sėklų; padalykite pusiau
ź 10 g (½ puodelio) moliūgų sėklų; padalykite pusiau
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Troškinys:
ź 200 g (1 vnt.) raudonos paprikos, pjaustytos
kubeliais
ź 120 g (2 vnt.) morkų
ź 120 g (1 didelė) bulvių
ź 160 g (½) cukinijos
ź 1 ml (¼ a. š.) druskos
ź 3 mėtų lapeliai
ź 10 ml (2 a. š.) pirmo spaudimo alyvuogių aliejaus
PARUOŠIMAS
1. Perskalaukite lęšius subėrę į sietelį. kol vanduo taps
skaidrus. Sudėkite lęšius į pagrindinį Micro Urban
puodą ir įpilkite 400 ml
(1 ¾) puodelio vandens. Įdėkite ryžių įdėklą,
uždenkite dangčiu ir gaminkite mikrobangų
krosnelėje 10 min., 750 vatų galingumu.
2. Jei reikia, nupilkite vandenį. Sudėkite petražoles
į Mažąjį Turbo Chef, uždenkite ir traukite virvelę,
kol sukaposite. Sudėkite prie lęšių, įberkite druskos,
suberkite džiūvėsėlius, pusę sezamų sėklų ir
moliūgų sėklų. Išmaišykite iki vientisos masės.
3. Iš lęšių masės suformuokite 6 maltinius ir atidėkite.

Paruošimo
trukmė
20 min.

750 W
10 min.
+5 min.

4. Papriką supjaustykite kubeliais ir atidėkite. Morkas ir
bulves nuskuskite universaliu daržovių skustuku.
Morkas, bulves ir cukinijas supjaustykite 2,5 cm
griežinėliais.
5. Surinkite pjaustyklę Fusion Master su stambiu
tinkleliu. Po apačia padėkite didįjį sietą. Į pjaustyklę
kamerą įdėkite 2–3 morkos griežinėlius, žiūrėkite,
kad daržovės būtų arti apatinio krašto. Nuspauskite
rankeną, kad morkas supjaustytumėte kubeliais.
Kartokite, kol kubeliais supjaustysite visas morkas.
Taip pat susmulkinkite griežinėliais pjaustytas
bulves. Baigę prie morkų ir bulvių sudėkite
raudonąją papriką.
6. Po Fusion Master pjaustykle padėkite žemąjį sietą.
Kartokite smulkinimo procesą su griežinėliais
pjaustyta cukinija.
7. Į pagrindinį puodą įpilkite 400 ml (1 ¾) vandens, ant
viršaus uždėkite didįjį sietą ir uždenkite. Šildykite
mikrobangų krosnelėje 10 min., 750 W galingumu.
8. Mūvėdami pirštines išimkite Micro Urban iš
mikrobangų krosnelės ir ant didžiojo sieto uždėkite
žemąjį sietą, vėl uždenkite dangčiu ir kaitinkite
5 min., 750 W galingumu.
9. Tuo tarpu į Mažąjį Turbo Chef sudėkite mėtas,
įpilkite pirmo spaudimo alyvuogių aliejaus, likusias
sezamų ir moliūgų sėklas, uždenkite ir traukite
virvelę, kol viskas bus sukapota iki vientisos masės.
10. Garintas daržoves sudėkite į vidutinio dydžio
dubenį, sudėkite mėtų masę ir viską išmaišykite.
11. Ant vidutinės ugnies įkaitinkite keptuvę su Eterna
danga ir iš abiejų pusių paskrudinkite lęšių
maltinius iki auksinės spalvos, maždaug 5 minutes.
12. Lęšių maltinius patiekite su prieskoniais pagardintu
troškiniu.

VEGANIŠKAS MALTINIS PIETUMS
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„Micro Urban“

Gurmaniškas
mėsainis
SUDEDAMOSIOS DALYS 2 PORCIJOMS
1 nedidelis svogūnas
1 nedidelė raudonoji paprika
3 a. š. alyvuogių aliejaus (± 15 ml)
2 mėsainių paplotėliai (po ±200 g)
druskos ir pipirų
alyvuogių aliejaus
2 riekelės čederio sūrio
2 mėsainių bandelės
2 v. š. garstyčių
3 v. š. pomidorų ar kepsnių padažo
2 salotų lapai

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
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Paruošimo
trukmė
20 min.

Gaminimo laikas:
± 13 min.
900 vatų galingumu.

PARUOŠIMAS
1. Nulupkite ir plonais griežinėliais supjaustykite
svogūną; papriką perpjaukite pusiau, išimkite sėklas
ir supjaustykite plonomis skiltelėmis. Sumaišykite
su 2 a. š. alyvuogių aliejaus ir sudėkite į Micro Pro
grilis. Uždenkite dangčiu žemoje padėtyje ir
kaitinkite mikrobangų krosnelėje 8 min., 900 W
galingumu.
2. Tuo tarpu apšlakstykite mėsainių paplotėlius likusiu
aliejumi.
3. Kai tik bus baigtos ruošti daržovės, iškart jas
išimkite ir sudėkite mėsą į įkaitusį „Micro Pro Grill“.
Uždenkite dangčiu žemoje padėtyje ir kaitinkite
mikrobangų krosnelėje 3 min. 900 W galingumu.
Mėsainių paplotėlius apverskite.
4. Vėl uždenkite ir kaitinkite mikrobangų krosnelėje
2 min. 900 W galingumu. Jei mėgstate gerai
iškepusią mėsą, gaminimo laiką pailginkite dar
2 minutėmis.
5. Ant kiekvieno mėsainio paplotėlio uždėkite po sūrio
riekelę, uždenkite dangčiu aukštoje padėtyje ir
kaitinkite mikrobangų krosnelėje 1 min. 900 W
galingumu.
6. Mėsainių bandeles perpjaukite horizontaliai, vidų
apšlakstykite garstyčiomis ir pomidorų padažu.
7. Sudėkite į mėsainį visus kitus produktus ir iškart
patiekite.

Micro Pro grilis

PIETŲ MĖSAINIS MĖSOS MĖGĖJAMS
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Vengriškas
guliašas
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SUDEDAMOSIOS DALYS 4–6 PORCIJOMS
ź 3 a. š. alyvuogių aliejaus (45 ml)
ź 3 mažų saldžiųjų svogūnų, smulkiai supjaustytų
(350 g)
ź 500 g riekelėmis pjaustytų pievagrybių
ź 400 g jautienos
ź 5 ml druskos
ź 2 ml pipirų
ź 30 ml miltų
ź 75 ml paprikos miltelių
ź 12 per pusę perpjautų česnako skiltelių
ź 100 ml Porto vyno
ź 2 indeliai konservuotų keptų paprikų
ź (2 x 90 g, nuvarvintų)

Paruošimo
trukmė
20 min.

Gaminimo laikas:
3 min. + 6 min.
800 vatų galingumu.

1 val. 15 min.
įprastoje orkaitėje
180 °C (6 padala)

PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C (6 padalos).
2. Svogūnus sudėkite į „UltraPro“ 2,5 l ir sumaišykite
su alyvuogių aliejumi.
3. Kaitinkite uždengę dangčiu mikrobangų krosnelėje
3 min., 800 W galingumu.
4. Sudėkite pievagrybius, uždenkite ir virkite
mikrobangų krosnelėje 6 min., 800 W galingumu.
5. Maišymo dubenyje sumaišykite jautieną, druską,
pipirus, miltus ir paprikos miltelius. Gerai
išmaišykite.
6. Jautienos mišinį sudėkite prie svogūnų į UltraPro
2,5 l. Dar kartą išmaišykite.
7. Sudėkite česnakus, įpikite Porto vyno ir suberkite
paprikas. Gerai išmaišykite.
Uždenkite ir troškinkite orkaitėje 1 val. 15 min.

UltraPro 2,5 l apvalus
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Vištiena su
paprikomis
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SUDEDAMOSIOS DALYS 4 PORCIJOMS
ź 2 česnako skiltelės
ź 1 svogūnas
ź 1 raudonoji paprika
ź 8 vištos kulšelės (± 800 g)
ź 100 g rūkytų šoninės juostelių su lašiniais
(pasirinktinai)
ź 400 g konservuotų pomidorų
ź 1 čiobrelio šakelė
ź 5 ml paprikos miltelių
ź druskos ir pipirų
ź 50 ml baltojo vyno
ź 1 sultinio kubelis (be riebalų)

Paruošimo
trukmė
10 min.

900 vatų
galingumu
25 min.

PARUOŠIMAS
1. Nulupkite česnaką ir svogūnus. Iš raudonosios
paprikos išimkite sėklas ir daržoves supjaustykite
riekelėmis, naudodami pjaustyklę „Mandochef“
(2 ašmenų padėtį). Suberkite į Greitpuodį.
2. Nurodyta tvarka sudėkite likusius produktus:
pirmiausia vištienos kulšeles (saugokite, kad kaulai
nesiliestų su vidine Greitpuodžio sienele), tada
šoninės juosteles, konservuotus pomidorus,
čiobrelius, įberkite paprikos miltelių, druskos ir
pipirų, įpilkite baltojo vyno ir sudėkite smulkintą
sultinio kubelį.
3. Uždenkite dangčiu ir gaminkite mikrobangų
krosnelėje 25 min. 900 W galingumu.
4. Prieš atidarydami palikite 15 min. pastovėti.
Patiekite su ryžiais.

Greitpuodis mikrobangų krosnelei

Laikymo
trukmė
15 min.
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Klasikinis
šokoladinis pyragas
SUDEDAMOSIOS DALYS 6 PYRAGO PORCIJOMS
Pyragas:
ź 125 g šokolado plytelė, sudalyta kubeliais
ź 125 g minkšto sviesto
ź 120 g cukraus
ź 3 kiaušiniai
ź 150 g miltų (300 ml)
ź 1 a. š. geriamosios sodos (5 ml)
ź 1 a. š. kepimo miltelių (5 ml)

Paruošimo
trukmė
20 min.

Gaminimas
6 min.
puošimas
2,5 min.

PARUOŠIMAS
Pyragas:
1. Sviestą ir šokoladą sudėkite į „Microcook“
apvalųjį 2,25 l indą, uždenkite ir kaitinkite 2 min.
600 W galingumu.
2. Išimkite ir silikonine mentele išmaišykite iki
vientisos masės.
3. Suberkite cukrų ir įmuškite kiaušinius.
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Glajus:
ź 200 g šokolado plytelė, sudalyta kubeliais
ź 15 ml pieno

4. Atskirame inde sumaišykite miltus, geriamąją sodą
ir kepimo miltelius.
5. Miltų mišinį pamažu dėkite į tirpintą šokoladą, gerai
išmaišydami silikonine mentele, kol masė nelips
prie šonų.
6. Kepkite neuždengtą 5 min. 600 W galingumu.
7. Prieš išimdami iš formos, leiskite 10 minučių atvėsti.

Glajus:
1. Išplaukite ir sausai iššluostykite „Microcook“, tada
paruoškite glajų, sudėdami visus glajui skirtus
produktus ir pakaitindami 2 min. 30 sek. 600 W
galingumu.
2. Padenkite pyragą glajumi, naudodami silikoninę
mentelę, ir patiekite.

„Microcook” apvalusis 2,25 l

DESERTAS
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Mes puikiai telpame jūsų mikrobangėje!
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Tupperware
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Tupperware Konsultanto kontaktai

Visos kainos yra rekomenduojamos Tupperware ir gali būti keičiamos. Jeigu kiltų problemų
dėl tiekimo, kai kurie trūkstami produktai bus pakeisti panašiais kitos spalvos produktais
arba produktais už tą pačią kainą. Lankstinuke pavaizduotų produktų spalva gali šiek tiek
skirtis nuo tikrosios produkto spalvos.
©2018 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brands” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

Telefonas:

www.tupperware.lt

