Lapkritis su Tupperware 46 sav.
Naujas katalogas:
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/ruduo-ziema-2020
Lapkričio mėnesio demo filmukas:
https://youtu.be/3osQbOJ0sC8
Eco brošiūros gaminių demo filmukas:
https://youtu.be/yZvg7EQc-4o
Eco ir lapkričio brošiūra brošiūra :
https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai

Tupperware ruduo žiema katalogas:
https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai/musu-pasirinkimaisiandien-lemia-musu-planetos-ateiti
Daugiau naujienų rasite (paspauskite sekti):
https://www.facebook.com/egle.bloziene
Lapkričio 10 d virtualaus Tupperware
mylėtojų susibėgimo įrašas
https://youtu.be/9Xu2Pi_FLxw

Tupperware demonstruotojams, jei tu dar
ne Tupperware demonstruotojas DABAR
geriausias metas juo tapti!
Būk aktyvus 46 sav > 240 Eur ir
padovanosime Tuppereware kalėdinį
Optimum rinkinuką (3 vnt po 1,5 l).

Dovanėlė naujokams
Sveiki atvykę dovanėlė naujokui, užsakusiam
bent už 50 Eur sausainių formelė Imbierinis
berniukas
12,1 x 9,85 x 2,4 cm

Tupperware geriausia dovana visom
progom ☺
Primenu ir kviečiu visus sudalyvauti supakuotos Tupperware dovanos konkurse. Jis vyks visą
lapkritį, laimėtojų loterija vyks kiekvieną savaitę virtualiame Tupperware mylėtojų susibėgime.
Ka reikia padaryti? Supakuoti Tupperware indą ar indų rinkinį kalėdiškai, galite kombinuot ir
ne su Tupperware gaminiais ar kepiniais. Padaryt 4 nuotraukas (ne mažiau ir ne daugiau).
Padaryti galit ir daugiau, bet vienu postu kelkit 4
. Tai gali būti pakavimo eiga ir galutinio
rezultato foto ar keturios skirtingų supakuotų dovanų foto. Įkelti į Facebooke, pažymėti mane
(Egle Bloziene) ir laukti antradienio, kad sužinotumėt ar laimėjot

!

46 sav
papildomi
pasiūlymai

Dvi gertuvėlės Kalėdų senelis tik 9 Eur
vietoj 18 Eur.
Kodas SS204601

Du greitkračiai 350 ml tik 12,5 Eur vietoj
22 Eur.
Kodas SS204603
Kiekis ribotas

Dviaukštė kombi dėžutė (700 ml ir 1,5 l)
tik 19,9 Eur vietoj 29,9 Eur.
Kodas SS204601
Kiekis ribotas

Lapkričio pasiūlymai
Optimum kalėdinis rinkinys
Tik 18,5 Eur vietoj 29,8 Eur.
500 ml / 16,4 x 12,4 x 5 cm (A)
1,3 l / 16,4 x 12,4 x 10 cm (A)
Kodas SS204514

Crystalwave
1 l dėžutė su skyreliais (1 vnt.)
Tik 12,9 Eur vietij 19,9 Eur.
24 x 15,7 x 7 cm (A)
1 l (skyriukų turiai 2 x 250 ml ir 500 ml)
Kodas SS204505
Crystalwave 1 l dėžutė su skyreliais (2 vnt.)
Tik 19,9 Eur vietoj 39,8 Eur.
Kodas SS204506
* kiekis ribotas

Aukštasis dubuo 1,9 l (2 vnt.)
Tik 24,9 Eur vietoj 35,8 Eur.
10 x 20 x 13,5 cm
Kodas SS204510

Mažoji dėžutė prieskoniams 100 ml
(2 vnt.)
Tik 11,5 Eur vietoj 14,5 Eur.
10 x 4,5 x 6 cm / 100 ml
Kodas SS204507

Dėžutė prieskoniams 250 ml (2
vnt.)
Tik 12,9 Eur vietoj 16,5 Eur.
21 x 10 x 11,7 cm / 250 ml
Kodas SS204508

Dėžučių prieskoniams rinkinys:
Mažoji dėžutė prieskoniams 100 ml (2 vnt.)
Dėžutė prieskoniams 250 ml (2 vnt.)
Tik 18,5 Eur vietoj 31 Eur.
Kodas SS204509

Greitpuodis mikrobangų
krosnelei
Tik 99,9 Eur vietoj 149,9 Eur.
28,08 x 22,49 x 15,7 cm (A)
Kodas SS204513
* kiekis ribotas
Demo filmukas ir receptas Vištiena su
paprikomis:
https://youtu.be/UtEhxjBk2pU

Demo filmukas:
https://youtu.be/YUqVsVDGhss

Čia rasite receptų:
http://www.tupperware.lt/gaminiai/4469/Troskintuvasmikrob
angukrosneleiII#related-susiję%20receptai

Troškintuvas mikrobangų krosnelei
Maisto gaminimas mikrobangų krosnelėje, naudojant aukšto slėgio funkciją. Troškintuvas
mikrobangų krosnelei II puikiai tinka sriuboms ir troškiniams gaminti, ingredientai jame išsaugo
maistingąsias savybes. Itin sandaraus dangčio dėka, gaminant išsaugomi vitaminai, skonis ir
spalvos. Saugos rankena leidžia sukurti aukštą slėgį troškintuve, o apsauginiai vožtuvai
užtikrina tolygų slėgio pasiskirstymą.
Matmenys: Maks. 2 l – Min. 400 ml. Ilgis: 28,08 cm; Plotis: 22,49 cm; Aukštis: 15,70 cm

Kiauliena su kreminiu
padažu su razinomis
1 kg kiaulienos nugarinės ar išpjovos
1 šaukštelis druskos
1 šaukštelis pipirų (galima ir mažiau)
150 ml auksinių razinų
400 ml obuolių sulčių
70 ml grietinėlės
2 šaukštai kukurūzų krakmolo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kiaulieną pabarstyti druska ir pipirais ir įdėti į Pressure Cooker
Suberti razinas, užpilti sultis
Gaminti 15 min 800 W glingumu, palikti pastovėti 10 min
Išimti kiaulieną
Grietinėlę sumaišyti su krakmolu. Sumaišyti su obuolių sultimis, kuriose gaminosi kiauliena
Uždengti dangtį ir gaminti dar 2 min 800 W galingumu
Išmaišyti plakimo šluotele
Supjaustyti kiaulieną, pateikti su šiltu padažu

Plėšytos kiaulienos
sumuštinis
1 kg kiaulienos
1 šaukštas druskos
1 šaukštas pipirų
500 ml obuolių sulčių
2 šaukštai obuolių acto
Mėsą sudėkite į Tupperware Pressure
Cooker. Troškinkite 30 min 900W galingumu,
palaukime 10 min kol vožtuvas nusileis.
Išimkime mėsą, suplešykite ją dvieju šakučių
pagalba.

Troškinti kopūstai su
vištiena
500 g raugintų kopūstų
500 g vištienos blauzdelių mėsos
2 morkos
250 ml sultinio (aš gaminau iš kūbelio)
bulvių
Kopūstus sumaišykite su tarkuotomis
morkomis, susmulkinta vištiena, užpilame
sultiniu, ant viršaus sudedame bulves.
Troškinkite 25 min 900W galingumu,
palaukime 10 min kol vožtuvas nusileis

Perlinių kruopų troškinys
su vištiena
Reikės:
1 stiklinė perlinių kruopų
2 stiklinės vandens
1 svogūnas
1 morka
6-8 vištos blauzdelės

1. Užmerkti perlines kruopas 2-3 valandom. Nuplaukite, supilkite į Presser Cooker ir
užpilkite vandeniu
2. Su HerbChopper susmulkinti svogūną ir morką ir sudėti ant kruopų.
3. Vištieną pabarstyti mėgstamais prieskoniais, sudėti ant kruopų, galima ją sukaišioti į
kruopas. Uždengti dangtelį, gaminti 25 min 800W galingumu.
4. Palaukti kol dangtelio vožtuvas nusileis. Vištieną nuimti nuo kauliukų, sumaišyti su
kruopomis.

Vištiena obuolių sultyse
https://www.youtube.com/watch?v=SGfSsykjzso
500 g vištienos krūtinėlės
1 šaukštelis druskos
pipirų
1-2 obuoliai
½ didelio svogūno
500 ml obuolių sulčių
2 šaukštais kukurūzų krakmolo
Galima įpilti šiek tiek sojos, kad būtų gražesnė spalva

1.
2.
3.
4.

Vištienos krūtinėlę pabarstykite druska ir pipirais ir sudėkite į Pressure Cooker.
Turbo Chefu susmulkinkite svogūną ir obuolius ir sudėkite ant vištos
Užpilkite obuolių sultimis sumaišytomis su krakmolu
Gaminti 15 min 800W galingumu, palikti pastovėti 10 min

TERIYAKI vištiena
https://www.youtube.com/watch?v=wDief1MLCwU
Apie 500 g vištienos krūtinėlės
Teriyaki padažo
100 ml sojos
50 ml ryžių actas
50 ml rudo cukraus
100 ml sezamo aliejaus
3 skiltelės česnako
1 šaukštas tarkuotos imbiero šaknies
2 šaukštai kukurūzų krakmolo
50 ml vandens

1. Vištienos krūtinėlę įdėkite į Tupperware troškintuvą Pressure Cooker. Paruoškite
padažą. Į greitkratį supilkite soją, ryžių acta, cukrų, sezamo aliejų, česnakų
spaustuku išspauskite česnaką, mini tarkute sutarkuokite imbierą, supilkite krakmolą
sumaišytą su vandeniu. Padažą suplakite, užpilkite ant vištienos.
2. Uždenkite troškintuvą, troškinkite 15 min mikrobangėje, palikite neatidengę 10 min.
3. Išimkite vištieną, susmulkinkite ją. Padažą išmaišykite plakimo šluotele.
4. Pateikite su ryžiais. Ryžius greitai ir skaniai galite išsivirti Easy Rise inde
mikrobangėje

Tailandietiška Carry sriuba
1 šaukštas raudono carry pastos
2 šaukštai žuvies padažo
2 šaukštai sojos padažo
1 šaukštas kukurūzų krakmolo
300 ml daržovių sultinio
1 raudona paprika
1 geltona paprika
2 maži svogūnai
600 g vištienos
200 g pievagrybių
1 šaukštelis druskos
150 -200 ml kokosų pieno

1. Pressure Cooker sumaišykite Carry pastą, žuvies padažą, soją, daržovių sultinį ir
krakmolą (nesupilkite kokosų pieno!)
2. Sudėkite ketvirčiais supjaustytą svogūną, pievagrybius, kubeliais supjaustytą
vištieną, supjaustytą papriką, suberti druską ir pipirus
3. Gaminti 15 min 900W galingumu, palikti pastovėti 15 min
4. Įmaišyti kokosų pieną
5. Pateikti su ryžiais

Risotto su špinatais
https://www.youtube.com/watch?v=vgQ1EiuhuIw
250 g pievagrybių
2 svogūnų(geriau šaloto svogūnų)
350 g risotto ryžių
550 mll vandens
100 ml baltojo vyno
1 kubelis vištienos sultinio
75 g džiovintų pomidorų
80 g parmezano sūrio
60 g sviesto
75 g špinatų lapelių
Druskos ir pipirų
40 g Parmezano sūrio serviravimui
1. Nuplaukite grybus, supjaustykite Fusion Master Chef Press Dicer 10 mm, sudėkite į
Pressure Cooker.
2. Turbo Chefu susmulkinkite svogūnus, sudėkite ant grybų
3. Nuplaukite ryžius, sudėkite ant svogūnų, supilkite vyną ir vandenį, sutrupinkite
sultinio kubelį, išmaišykite.
4. Gaminkite 13 min 900 W galingumu, leiskite pastovėti 10 min
5. Susmulkinkite Turbo Chefe saulėje vytintus pomidorus
6. Fusion master tarka sutarkuokite sūrį
7. Į risotto pridėkite sviesto, surio, druskos, pipirų ir išmaišykite mentele
8. Sudėkite špinatus, išmaišykite
9. Papuoškite parmezano sūrio lapeliais supjaustyto skustuku

UltraPro apvalusis 5 l
Tik 89,9 Eur vietoj 145 Eur
Pagrindas: Ø 29,5 x 12,5 cm (A)
Dangtis: Ø 29,5 x 4 cm (A)
Kodas SS204512
* kiekis ribotas

Silikoninė mini širdelių forma
Tik 19,9 Eur vietoj 29,5 Eur.
21,5 x 6,5 cm (A)
Kodas SS204504

Apvali silikono forma Princesė
2,4 l
Tik 28,9 Eur vietoj 39,9 Eur.
Ø 26 x 5 cm (vidus) / 29 x 30 x 6,2 cm (A)
Kodas SS204503
Ši 26 cm skersmens ir 5 cm aukščio forma
puikiai tiks pyragams, tartoms, kugeliui,
varškės apkepui ir t.t kepti.

Turbūt visi esate girdėję apie Tupperware silikonines formas. Ekologiškas kepimo-šaldymo formas,
pagamintas iš SMĖLIO! Silikonas yra viena iš brangiausių dirbtinių medžiagų, bet jis neturi savybių,
galinčių pakenkti žmogaus sveikatai, todėl ši medžiaga taip plačiai taikoma gaminant medicininę
įrangą, medikamentus, implantus ir netgi dirbtinius sąnarius. Silikonas yra labai jautri ir atspari
temperatūros pokyčiams medžiaga, yra visiškai beskonė, tad tai pati geriausia dirbtinė medžiaga
gaminiams, naudojamiems ruošti maisto produktus. Tad tikrai didžiuodamiesi galime pasiūlyti būtent iš
tokios medžiagos pagamintas formas, beje, pagamintas pagal ypatingą technologiją, kad būtų itin
atsparios ir joms galėtume suteikti amžiną garantiją, kaip ir kitiems Tupperware gaminiams. Galbūt
parduotuvėse taip pat rasite panašiai atrodančių kitų firmų kepimo formų, tačiau pasidomėkite, ar jos
taip pat iš tokių ekologiškų, nekenkiančių sveikatai medžiagų ir kokia garantija joms suteikiama.
Silikono formos yra naudojamos maisto gaminimui mikrobangų krosnelėse, orkaitėse (dujinėse ir
elektrinėse, nenaudojant grilio režimo), šaldikliuose, o taip pat laikyti maistą šaldytuvuose.
Silikonas, iš kurio pagamintos formos, atsparus nuo -25˚ iki + 220˚C.
Nuostabiausia šių formų savybė, kad prieš kepant jų nereikia niekuo tepti, o Jūsų iškeptas pyragas
puikiausiai išslysta iš formos. Kažin, ar dar yra kepimo formų, kurias būtų taip paprasta prižiūrėti.
Garsioji apvali silikono forma „Princesė“ – nepamainoma kepant pyragus apkepus, tortų padus, tartas
ir begalę kitų skanumynų, o taip pat formuojant šaltus patiekalus. Labai patogu joje kepti ir vištą,
mėsos ar varškes apkepus, kugelį, visko nė neišvardinsi...

Lauros varškės pyragas

180 gr.kambario temperatūros sviesto
200gr. cukraus
Miltų tiek, kad gautųsi trupiniai
Arbatinis šaukštelis kepimo miltelių
500gr. varškės
2 kiaušiniai
Sviestą, cukrų, miltus su kepimo milteliais sumaišyti dubenyje. Miltu dėti tiek, kad gautųsi
trupiniai. Į silikoninę Princesę sudėkite trupinius taip kad padengtų dugną. Varškę sumaišyti su
kiaušiniu ir dėti ant trupinių ir ant viršaus sudėkite likusius trupunius. Tokiu budu galima padaryti
net kelis sluoksnius. Kepti 180 laipsniu ~30 -40 min kol viršus gražiai aprus.

Kristinos cukinijų pyragas
Reikės
Miltai 500 g
Kakava 120 g ( geriau nesaldinta)
Kepimo milteliai 1 5 arbat. š.
Druska 2 arbat. š.
Sviestas 200g
Cukrus 150 g
Vanilės ekstraktas 1 arbat. š.
Kiaušiniai 6 vnt.
Cukinijos 700g
Gaminimas
1. Orkaitę įkaitinkite iki 180 °C temperatūros.
2. Dubenyje sumaišykite miltus, kakavą, kepimo miltelius ir druską.
3. Plaktuvu plakite sviestą su cukrumi iki purumo. Dalimis nuolat plakdami įmaišykite vanilę,
kiaušinius.
4. Dideliame dubenyje burokine tarka sutarkuokite cukiniją. Suberkite apie ⅓ miltų mišinio ir
maišykite, kol cukinija pasidengs miltais.
5. Likusį miltų mišinį suberkite į sviesto ir kiaušinių plakinį. Maišykite tik tol, kol masė taps vientisa.
Palengva įmaišykite cukiniją.
6. Tešlą supilkite į paruoštą kepimo formą Princesę, išlyginkite. Kepkite 40–50 minučių.
7. Tobuliausia aplieti šokoladu ir papuošti uogomis.Prieš tiekdami galite apibarstyti cukraus pudra.

Ernestos dribsnių tinginys
350g Šokoladinių Kellogg’s dribsnių
100g sviesto
Puse indelio karamelizuoto kondensuoto pieno
Kelios saujos saulėgrąžų
Sauja mažų zefyriukų
Sviestą ištirpiname, sumaišome su kondensuotu pieneliu. I didesnį dubenį pilame dribsnius,
saulėgrąžas ur zefyriukus. Viską išmaišome. Ant birių produktų pilame sviesto ir kondensuoto
pienelio mišinį. Viską gerai išmaišome. Supilame į princesę ir dedame į šaldytuvą. Skanaus!

Elytės tarta su cukinijom
Tešlai:
300 ml miltų
70 gr sviesto
40 ml vandens
Druskos
Įdaras:
1 cukinija
3skiltelės česnako
50 g sūrio su mėlynu pelėsiu
3 kiaušiniai
200 ml grietinėlės
100 ml pieno
30 ml miltų
druskos,pipirų
Miltus supilame I Ekstra Chef, sudedam svietą ir kapojame kol sviestas susimaišys su miltais,
supilame vandenį ir dar pakapojame, kad susidarytų tešlos gumulas. Iškočiojame ir iškolame
silikoninę formą Princesę
Tarka supjaustytykite griežinėkiai cukiniją, sudėti į Micro Plius ir patroškinti 1 min 900 W
Išplakti kiaušinius, sūrį, pieną, grietinėlę. Išspausti česnako, dėti druskos, pipirų, miltų ir visą tą
masę užpylti ant cukinijų.
Kepti 40 min 190 C.

Besisukantis padėklas
Tik 29,9 Eur vietoj 39,9 Eur.
Ø 40,2 x 4,3 cm (A)
Serviravimo dalies skersmuo 32 cm
Kodas SS204501
Demo filmukas:
https://youtu.be/fnfR97VcJ0Y
Besisukantis padėklas ir tortinė:
https://youtu.be/_qI6m3FOWcY

Pridėkite tortui dar daugiau skonio, o bendrą torto
išvaizdą papildykite ryškios spalvos potėpiu. Jei
mėgstate šokoladą, torto kraštelius papuoškite
šokoladiniu glaistu.

Dekoravimo pieštukas
Tik 10,9 Eur vietoj 23,9 Eur.
6,1 x 5,9 x 16,6 cm (A)
Kodas SS204502
Demo filmukas:
https://youtu.be/eRDRPpQISzA

Už kiekvieną 14,90 € užsakymą galite
įsigyti Didelį pirkinių krepšį už specialią
kainą!

Pirkinių krepšys
Tik 4,9 Eur
45 x 18,5 x 40,5 cm (A)
Kodas PP204501

Papuoškite savo stalą, o maistą patiekite
patraukliai

Prabangos serijos 2 l lėkštė
Tik 22,9 Eur vietoj 34,9 Eur.
Ø 22 x 10,4 cm
Kodas SS204511
Puikiai tiks žiedo formoje ar silikoninėje
Princesėje pagamintam desertui serviruoti,
laikyti ir transportuoti

Pasiūlymas šeimininkei – surinkite visą
Prabangos serijos dubenų rinkinį

Pasiekę Dovanos š eimininkei 1 lygį, galė site savo
Prabangos serijos dubenų rinkinį papildyti š iais 2
gaminiais, kuriuos galė site įsigyti už specialią kainą!

Prabangos serijos 1,3 l
padėklas
Tik 17,9 Eur vietoj 27,9 Eur
HO204502

Pasiūlymas šeimininkei – surinkite visą
Prabangos serijos dubenų rinkinį
Pasiekę Dovanos š eimininkei 1 lygį, galė site savo
Prabangos serijos dubenų rinkinį papildyti š iais 2
gaminiais, kuriuos galė site įsigyti už specialią kainą!

Prabangos serijos kompotinė
liftas 1,5 l
Tik 14,9 Eur vietoj 24,9 Eur
HO204501

Vakarėlių
šeimininkėms

