Lapkritis su Tupperware 47 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 17 d virtualaus Tupperware
mylėtojų susibėgimo įrašas
https://youtu.be/iqVGjFhyfVA

Mokymai apie įrankius su Edita
Dubauskiene
https://youtu.be/RoTXnp6xlXY

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

!

Juodojo
penktadienio
pasiūlymai
Galioja nuo lapkričio 20 d 11 val iki 27 d 11 val.
Gaminių kiekis ribotas

EcoPure2 buteliukų RINKINYS:
EcoPure2 1 l buteliukas
(su sandariu snapeliu)
EcoPure2 1 l buteliukas
Tik 12 Eur vietoj 24 Eur.
Kodas SS204702

Įrankių rinkinys:
Virtuvinės žnyplės (29,5 x 5,7 x 6,5 cm)
Šluotelė plakimui (30 x 7,4 cm)
Mentelė (32,8 x 8,1 x 7,9 cm)
Samtis (28,8 x 9,7 x 8,2 cm)
Bulvių grūstuvė (28 x 9,1 x 8,1 cm)
Tik 33 Eur vietoj 55 Eur.
Kodas SS204703

Mažas dekoravimo maišas

Demo filmukas:
https://youtu.be/9LAMohtj3LE

5 antgaliai:
1. Ryklio formos antgalis
2. Apvalus antgalis
3. Kriaušės formos antgalis
4. Antgalis smulkioms linijoms
5. Žvaigždės formos antgalis
Tik 16,9 Eur vietoj 28,9 Eur.
Kodas SS204705

Plikyti pyragėliai su įdaru
Tešlą gaminame Micro Cook
ąsotėlyje
https://youtu.be/GpYC_tZgJvQ

Morengai
https://youtu.be/cRoGgWMSehc

Keksiukai su borokėliais
Demo filmukas:
https://youtu.be/D2aA41PagwE
6 keksiukai
Tešlai:
100 g virtų burokėlių
25 g migdolų maltų
50 g kvietinių miltų
1/2 šaukštelio kepimo miltelių
50 g cukraus
50 g sviesto

1 vidutinis kiaušinis
1 žiupsnelis druskos
Kremas:
110 g tamsaus šokolado (50–55% kakavos)
15 g sviesto
125 ml grietinėlės
Pabarstukai ar kiti maži dekoratyviniai
elementai
Įkaitinkite orkaitę iki 180 ° C.
Susmulkinkite burokėlius Ekstra Chefe ir tada pridėkite likusius tešlos ingredientus aukščiau nurodyta
tvarka. Viską gerai išmaišykite, kol gausite vienalytį mišinį.
Tešlą paskirstykite į 6 formeles. Kepkite 20 min.
Palaukite 5 min ir išimkite iš formelių. Atvėsinkite.
Šokoladą sulaužykite ir sudėkite į Micro Cook, įdėkite svietą, uždenkite ir dėkite į mikrobangę 2 min
360 W. Išmaišykite, jei šokoladas neištirpo dėkite dar 30 min.
Speedy Chefe išplakite grietinėlę, sumaišykite su išlydytu šokoladu.
Kremą sudėkite į dekoravimo maišelį ir papuoškite keksiukus.

Slim line ąsočių rinkinys:
Slim Line ąsotis 1 L
11,8 x 11,8 x 15,6 cm
Slim Line ąsotis 2 L
11,8 x 11,8 x 28,5 cm
Slim Line koštuvėlis
10,3 x 10,3 x 3,1 cm
Tik 19,9 Eur vietoj 40,8 Eur.
Kodas SS204701
Puikiai tik pienui, kefyrui, sultims, vandeniui laikyt šaldytuve, serviruoti ir transportuoti (telpa į
šaldytuvo dureles), agurkams užsiraugti ar biriems produktams susipilti.
1 l turime matavimo skalę

Ovalus serviravimo indas 4 l
Kodas SS204706
Tik 34,9 Eur vietoj 44,9 Eur.
33,5 x 22 x 11 cm
Demo filmukas:
https://youtu.be/WpjQKXCF61k

Serviravimas
Šiame gaminyje galite ilgiau išlaikyti maistą reikiamos temperatūros. Į indą pripilkite 0,5 l verdančio vandens
arba pridėkite ledo, įdėkite įdėklą (kiauraindį), o į jį maistą. Taip maistas neatšals arba nesušils. Be to galite
serviruoti maistą dubenyje be įdėklo.
Jeigu norite gaminti maistą arba išlaikyti jį šiltą, prieš tai indą reikia pašildyti. Pripilkite į indą verdančio
vandens ir uždenkite dangčiu. Palikite kurį laiką pastovėti. patariama po gaminiu padėti rankšluostį, kad
indas neprarastų dalies šilumos. Galite rankšluosčiu ir uždengti, kad indas dar geriau laikytų šilumą.
Šilto maisto laikymas
Šiame inde galite ilgiau išlaikyti maistą šiltą. Į indą pripilkite 0,5 l verdančio vandens. Maistą sudėkite į įdėklą
ir uždenkite dangčiu. Pvz.: keptą ar virtą mėsą, žuvį, dešrą ir t.t. Be to, kol paruošite kitus patiekalus, galite
išsaugoti neatšalusį garnyrą: bulves, ryžius, daržoves.
Sušildymas ir išlydymas
Maistą, kurį reikia išlydyti, pvz.: sviestą, šokoladą, sudėkite į TUPPERWARE dubenėlį. Įstatykite dubenėlį į
įdėklą. Į pašildytą indą “Servofix” įpilkite 0,5 l verdančio vandens, įdėkite įdėklą ir uždenkite dangčiu. Palikite
10-15 min. kol ištirps. Tokiu būdu maistą galima ir sušildyti
Atšildymas
Šaldytas uogas, daržoves, mėsą, žuvį galima atšildyti “Servofix” inde. Atšildomą produktą įdėkite į indą,
uždenkite dangtį ir palikite kol atšils. taip atšildomas produktas nepraras savo drėgmės ir aromato, nemirks
savo sultyse ir virtuvėje nepasklis atšildomo produkto kvapas.
Jeigu norite atšildytas daržoves išvirti, pašildykite indą, atšildytas daržoves užpilkite verdančiu vandeniu
taip, kad apsemtų daržoves, paskaninkite druska, uždenkite dangtį ir po 20-30 min. daržovės bus paruoštos.
Laikymas
Jame galite laikyti duoną, sviestą, kepinius ir t.t. Atlieka tas pačias funkcijas kaip ir duoninė. Taip pat tinka
uogom ir daržovėms, funkcijos kaip daržovių indo Fridgesmart.
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Jogurtas
Pašildome 2 l pieno iki 40 0C, supilame 0,25 l jogurto be priedų ir
išmaišome. Supilame į pašildytą indą “Servofix”, uždengiame
dangtį ir paliekame indą 20 0C temperatūroje 12-15 valandų (per
tą laiką negalima atidarinėti dangčio). Vidiniame inde gaunasi
riebesnis jogurtas, išoriniame – liesesnis, galima sumaišyti, arba
valgyti atskirai. Atsidedame 0,5 l savo jogurto kitam kartui.
Gaminat jogurtą iš savo raugo laikyti 6-8 valandas. Tokiu būdu
galima pasigaminti ir bifiliną.
Varškė Nr.1
Dideliame puode užvirinkite 2 l kaimiško pieno ir nukelkite nuo ugnies. Dubenyje plakimui sumaišykite 1 l
kefyro su 3 kiaušiniais. Į slūgstantį pieną supilkite kiaušinių ir kefyro mišinį, išmaišykite ir palikite stovėti ne
mažiau kaip 30 min. Įdėklo dugną išklokite viengubu popieriniu kavos filtru ar merliuku ir kiaurasamčiu
išgriebę varškę sudėkite į įdėklą. Į sluoksnius galite pabarstyti cukraus, cinamono, aguonų arba druskos ir
kmynų. Palaikykite šaldytuve 1,5 paros, kad nubėgtų nereikalingas skystis. Iš apatinio indo kartais išpilkite
skystį, kad neapsemtų varškės.
Varškė Nr.2
Tupperware indelyje, kuris telpa į „Servofix“ supilkite kefyrą,
užšaldykite šaldiklyje. Po to išimkite šaldytą kefyrą iš dubenėlio ir
įdėkite į „Servofix“ kiauraindį. Uždenkite „Servofix“ ir palikite kol
kefyras atitirps ir visas skystis nutekės. Gausite labai skanios
švelniosios varškės

Kiaušiniai
Kambario temperatūros kiaušinius sudėti į pašildytą indą “Servofix”, užpilti verdančiu vandeniu, kad apsemtų
kiaušinius, uždengti dangtį. Po 20 min. kiaušiniai paruošti. Kiaušiniai nesutrūksta ir nepamėlynuoja trynys.
Jei kiaušiniai iš šaldytuvo, prieš gaminant užpilkite karštu vandeniu (galite iš krano) ir palaikykite.
Kiaušinius labai gražiai galite supjaustyti naudojant kiaušinių pjaustyklę, gražiai atrodys salotose
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Žuvis Nr.1
Tokiu būdu galima gaminti tik jūrinę žuvį pvz.: cheką, menkę, lašišą. Žuvį supjaustome 1,5 cm gabalėliais ir
sudedame į įdėklą taip, kad stuburas būtų statmenai indo dugnui, pabarstome prieskoniais, uždedame
citrinos, svogūno griežinėlių, tarkuotų morkų. Į įkaitintą indą įpilkite 1,5 stiklinės verdančio vandens, įdėkite
įdėklą su žuvimi, uždenkite dangtį. Po 20 min. žuvis paruošta. Galima žuvį užpilti ir verdančiu, pasūdytu
vandeniu taip, kad apsemtų žuvį. Tuomet išėmę įdėklą su žuvimi iš žuvies buljono paruoškite padažą.
Žuvis Nr.2
Lašišos kepsniuką (geriau būtų kambario temperatūros)
pabarstytą prieskoniais dedame į „Servofixą“, prieš tai į tarpą tarp
indų pripylę verdančio vandens. Uždengiame dangtį ir palaikome
15-20 min, jei kepsniukas storas apverčiame pakeičiame vandenį
t.y. pripilame naujo verdančio ir palaikome 15 min. žuvį galima ir
pilnai užpilti verdančiu vandeniu, bet skonis bus kitoks.
Daržovės
Sudedame šviežias daržoves: kalafiorus, brokolius, plonai pjaustytas morkas, cukinijas, žirnelius ir t.t. (taip
neišvirsite bulvių, burokų) užpilame verdančiu vandeniu ir, uždengę dangtį, palaikome 20 min. Taip išvirtos
daržovės nepraranda savo spalvos, skonio ir aromato ir neperverda. Jos labai tinka, kaip garnyras arba
salotoms. Išėmus daržoves lieka skanus ir maistingas daržovių sultinys, kurį galite išgerti arba panaudoti
sriuboms ir padažams.
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Kompotas
Supjaustome vaisius ar uogas ir sudedame į indą, pripilame pilną verdančio vandens ir laikome kol atvės maždaug 5 val. Išimame įdėklą su uogomis ir pasaldiname kompotą. Pagamintas kompotas kvepia vaisiais
ir uogomis. Galima gaminti ir iš džiovintų vaisių, vaisiai išimti iš kompoto bus minkšti ir skanūs, kaip švieži.
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Jūros kopūstai
Džiovintus jūros kopūstus užpilkite verdančiu vandeniu ir palikite per naktį. Naudokite salotoms.
Kalmarai
Kalmarų žiedus (jei šaldyti atitirpinkit) sudėkite į „Servofix“ ir užpilkite verdančiu vandeniu, palaikykite 20
min. Turėsite skanius, sultingus, nepervirusius kalmarus. Labai tinka salotoms.
Bulvės
Jeigu į pašildytą indą pilną pridėsime išvirtų bulvių, jas ilgai galėsime išlaikyti šiltas.
Kopūstai
Į įkaitintą indą sudėti susmulkintus kopūstus, užpilti verdančiu vandeniu ir apvynioti rankšluosčiu. Po 30 min.
kopūstai paruošti.
Sriuba
Pusiau išvirtą daržovių sriubą supilame į indą “Gaminimui ir serviravimui” ir paliekame. Daržovės išsaugo
daugiau vitaminų. Netinka žirnių ir pupelių sriubai.
Kotletai
Kotletus apkepame iš abiejų pusių taip, kad paspaudus bėgtų rudas skystis. Sudedame į indą taip, kad
uždengtų visas skylutes, uždengiame dangtį ir po 20 min. kotletus galima patiekti.
Mėsa dviejuose marškinėliuose
Pusę kilogramo karbonado supjaustome 0,5 cm storio gabalėliais. Išmušame, bet nesūdome, nes pasūdžius
iš mėsos išbėga sultys. Viename inde išplakame kiaušinį su prieskoniais (druska, pipirais ir t.t.), kitame inde
sumaišome manus su prieskoniais. Voliojame mėsą pirma į kiaušinį paskui į manus, po to vėl į kiaušinį ir
manus. Apkepame keptuvėje iš abiejų pusių ir dedame į įdėklą taip, kad tarp karbonadų liktų tarpai. Į išorinį
indą pripilame 1,5 stiklinės verdančio vandens, įdedame įdėklą su mėsa, uždengiame dangtį ir paliekame,
kad išbrinktų. Po 30 min. mėsa paruošta.
Koldūnai, virtinukai
Išvirus koldūnus ar virtinukus dedame juos į pašildytą indą “Gaminimui ir serviravimui”. Įdėjus vieną porciją,
įdedame gabalėlį sviesto, tuomet dedame kitą porciją ir t.t. Virtinukai nesukimba. Jeigu virtinukų lieka, kitą
dieną juos galima pašildyti į tarpą tarp indų pripylus 0,5 l verdančio vandens.
Žuvies ir mėsos marinavimas
Žuvį ar mėsą sudėti į indą, užpilti marinatu, uždengti dangtį. Uždengus dangtį nesklinda marinato kvapas;
po to iškėlus įdėklą patogu išimti marinuojamą produktą. Tame pačiame marinate galima marinuoti kelis
kartus.
Grikių košės gaminimas
Pašildyti indą, grikius supilti į įdėklą (kiauraindį) ir užpilti verdančiu vandeniu, kad apsemtų grikius (maždaug
2 cm virš produkto). Uždengti dangtį. Po 20 min. grikiai paruošti. Verdant visas kitas kruopas 1/2 laiko, kuris
reikalingas išvirti košei, verdame įprastu būdu, t.y. paprastame puode ant viryklės, o po to viską supilame į
indą “Gaminimui ir serviravimui” ir paliekame 15 min.
Birūs ryžiai
Apvirkite ryžius puode maždaug 5 min. (priklausomai nuo ryžių rūšies). Perpilkite ryžius ir nuovirą į indą
“Gaminimui ir serviravimui”, uždenkite dangčiu (galite apvynioti rankšluosčiu, kad geriau laikytų šilumą) ir
palikite maždaug 15 min.
Perlinės kruopos
Jei pamiršote užmerkti, kad išbrinktų kruopas, užpilkite jas verdančiu vandeniu „Servofix‘e“ ir palaikykit 20
min, 20 min, atitiks keletos valandų brinkinimą
Makaronai
Puode užvirkite vandenį arba sultinį. Sudėkite makaronus į pašildytą indą su įdėklu ir užpilkite paruoštu
verdančiu skysčiu. Uždenkite dangčiu ir apvyniokite rankšluosčiu. Makaronai bus paruošti maždaug po 1520 min. Kai kurių rūšių makaronus prieš supilant į indą 5 min. pavirti puode.
Kviečių daiginimas
Grūdus supilkite į indą, nuplaukite, pamerkite drungname vandenyje ir palikite per naktį. Nupilkite vandenį
ir uždenkite dangčiu, per dieną 2 kartus perplaukite, tačiau inde nepalikite vandens. Per parą laiko grūdai
sudygsta.
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Skaidrus ąsotis 1,7 L
Tik 25,9 Eur vietoj 35,9 Eur.
Kodas SS204704
Tupperware kataloge 6-7 puslapiuose rasite
dubenis, termosą ir 350 ml ąsotėlį papildančius
šią seriją
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin

Prabangos serijos ąsotėlis 350
ml
Tik 19,90 Eur.
Kodas J34
12 x 7,6 x 13,8 cm / 350 ml

Lapkričio pasiūlymai
Maitinimo dubenelis
Ø 20,6 x 5,5 cm / 500 ml
19,90 Eur vietoj 21,90 Eur.
Kodas SS203607
Turime 652 vnt

Vaikiška gertuvelė
200 ml / 7.5 cm Ø x 11.5 cm
13,90 Eur vietoj 19,90 Eur.
Kodas SS203605
Turime 740 vnt

Pakabinamu šaukšteliu rinkinys
(4 vnt.)
1 šaukštukas: 14 cm
3,90 Eur vietoj 7,40 Eur.
Kodas PP203601
Turime 600 rinkinių

Mini trio vaikams (3 vnt.)
Ø 10 x 5 cm / 200 ml
Tik 10,90 Eur vietoj 15,50 Eur.
Kodas SS203606
Turime 737 vnt

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 3 l
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/Troskintuvasmikrobangukros
neleiII#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: užpildyti maks. 2 l – Min. 400 ml. Ilgis: 28,08 cm; Plotis: 22,49 cm; Aukštis: 15,70 cm

Vištiena saldžiarūkščiams padaže
1 kg vištos krūtinėlės supjaustykite kubeliais sudėkite į
Tupperware troškintuvą, įdėkite dvi sutraiškytas su
česnakų spaustuku česnako skilteles ir gabalėlį tarkuoto
imbiero, užpilkite pora šaukštų sojos ir šaukštą acto ir
palikite pasimarinuoti kol paruošite padažą
Padažui:
150 ml natūralios pomidorų tyrės
75 ml sojos
50 ml cukraus sirupo
25 ml acto
30 ml krakmolo
Viską suplakite greitkratyje, supilkite ant vištienos,
išmaišykite, uždenkite troskintuvo dangtį, gaminkite 20
min 900W galingumu, palikite 10 min pastovėti.
Skanaus

Višta su perlinėm kruopom
Vištą suprieskoniuokite.
400 ml perlinių kruopų gerai nuplaukite, supilkite i
troškintuvą, užpilkite 700 ml vandens, ant viršaus
dėkite vištą, uždenkite dangį. Gaminkite
mikrobangėje 30 min 900W galingumu. Palaikykite
10 min. ir tik tada kai nusileis vožtuvai atidarykite.
Skanaus

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...

Daivos trupininis varškės pyragas
Pyrago pagrindui:

kvietiniai miltai: 300 gramų
sviestas: 150 gramų
cukrus: 100 gramų
grietinė: 2 valgomųjų šaukštų
Kiaušinių tryniai: 1
vanilinis cukrus: 1 arbatinio šaukštelio
kepimo milteliai: 1 arbatinio šaukštelio
druska: žiupsnelio
Pyrago įdarui:
kreminė varškė: 500 gramų
cukrus: 150 gramų
kiaušinių baltymai: 4
kiaušinių tryniai: 3
manų kruopos: 2 valgomųjų šaukštų
vanilinis cukrus: 1 arbatinio šaukštelio
citrinų sultys: šlakelio
Pagrindas: Sviestą supjaustykite kubeliais deti į ekstra šefą su miltais Kapoti kol neliks
didelių sviesto gabaliukų bei gausite trupinius. Tada įmaišykite cukrų, vanilinį cukrų bei
druską. Paruoštų trupinių pripilkite į vieną puodelį bei palikite puodelį pyrago viršui. Į
likusius trupinius įmaišykite kepimo miltelius, įmuškite kiaušinio trynį, sudėkite grietinę ir
kapokit tešlą. Baigiant rankom suminkom gumulą. Trupinius bei tešlą dėkite į šaldytuvą, tol
kol paruošite varškės įdarą.
Varškės įdaras: Varškę išplakite su cukrumi, vaniliniu cukrumi, kiaušinių tryniais bei manų
kruopomis. Tuomet kitame inde kiaušinių baltymus apšlakstykite citrinų sultimis bei
išplakite iki purumo, paskui įmaišykite į varškės ir trynių masę.
Tešlą gerai iškočiokite, ir dedam į princesės formą išklojam dugną ir šonus. Ant tešlos
pagrindo pilkite varškės įdarą, o ant viršaus tolygiai paskirstykite trupinius. Kepkite iki 200
laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje maždaug 60 minučių. Atvėsinkite bei mėgaukitės.
Skanaus!

Linos morkų pyragas
4-5 kiaušiniai
300gr cukraus
300gr miltų
2 arb. šaukteliai kepimo miltelių
1 arb. šaukstelis cinamono,
žiupsnelis maltų gvazdikėlių.
600 g morkų
Miltus sumaišome su prieskoniai. Į miltų mišinį įmašome išplaktus su cukrumi kiaušinius
ir įpilame apie 250ml aliejaus. Viską išmaišome. Į tešlą įmaišome 150 gr razinų (razinas
galima keisti kitais džiovintais vaisiais, galima visai nedėti) ir 150 gr susmulkintų lazdyno
riešutų ( riešutus galima keisti kitais mėgstamais ). Morkas sutarkuojame burokine tarka
ir įmaišome į tešlą. Paruoštą tešla dedame i kepimo inda ir kepame 180°t apie 5060min. kol graziai paruduos. Skanaus!

Aušros tarta su daržovėmis
Tešlai:
300 ml miltų,
70 g sviesto,
Žiupsnelis druskos
50 ml vandens
Įdarui:
1 paprika
1 cukinija
pusė brokolio
3 kiaušiniai
150 ml grietinėlės + 300 ml vandens
150 gr fermentinio sūrio
3 šaukštai miltų (galite dėti bulvių ar kukurūzų krakmolą)
1 šaukštelis garstyčių, 4 skiltelės sutraiškyto česnako,
druskos, pipirų, petražolių, raudonėlio pusė a. šaukštelio
1. Tešla: į Ekstra Chefą sudėkite miltus, sviestą , žiupsnelį druskos, viską sukapokite.
Įpilkite 50 ml vandens ir dar kapokite, kol gausite tešlą. Tešlą iškočiokite ir išklokite
formą. (jei turite laiko, galite pabrandinti tešlą kameroje)
2. Cukinijas išilgai supjaustykite skustuku, susukite ir sustatykite formoje ant tešlos.
Įjunkite fantaziją ir sudėliokite kitas daržoves, kurios Jums patinka.
3. Užpilkite kiaušinių, grietinėlės, vandens, tarkuoto sūrio, česnako, garstyčių,
prieskonių ir miltų plakiniu.
4. Kepkite apie 40 min 180°C. (aš kepu silikoninėje Princesėje, uždengusi silikoniniu
paklotėliu 30 min ir atidengsii 10 min, kad nesudegtų išlindusios daržovės) SKANAUS

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
šeimininkėm
s

