11 numeris I 2020
JUODOJO
PENKTADIENIO
SAVAITĖ

?

Juodojo
penktadienio
pasiūlymai.
Nepraleiskite jų!
Galioja tik
2020.11.20–2020.11.27

Pasiūlymai galioja

2020.11.02–2020.11.29
(45–48 savaitės)

* kol pakaks turimų atsargų

„NUOGAS” TORTAS

Paruošimo laikas
20 min.

Palikti pastovėti
5 min.

180° C / st. 6
30 min.

INGREDIENTAI:
• 200 g kvietinių miltų
• 2 arbatiniai šaukšteliai kepimo miltelių
• 50 g kokoso drožlių
• 100 g cukraus
• 1 šaukštas vanilinio cukraus
• 4 lašai migdolų esencijos
• 3 kiaušiniai
• 100 g tirpinto atvėsinto sviesto
• 100 ml pieno
VIRŠUTINIAM SLUOKSNIUI
• 200 g plakamosios grietinėlės
• 1 šaukštas vanilinio cukraus
• 2 šaukštai cukraus
• 250 g neriebaus tepamojo varškės sūrio/
varškės
• 20 g kokoso drožlių
• 500 g braškių

PARUOŠIMAS:
1. Miltus sumaišykite su kepimo milteliais ir
persijokite į 3 l maišymo dubenį. Suberkite
kokosų drožles, cukrų, vanilinį cukrų, įlašinkite
migdolų esenciją ir viską išmaišykite. Tada
sudėkite kiaušinius, sviestą ir pieną. Dubenį
sandariai uždenkite jam skirtu dangteliu
ir keletą kartų pakratykite, kad visos
sudedamosios dalys gerai išsimaišytų.
2. Dar kartą atsargiai išmaišykite plastikine
šluotele plakimui II. Padėkite iš anksto išplautą
silikono formą Princesė ant šaltų grotelių ir
supilkite tešlą. Kepkite iš anksto įkaitintoje 180° C
temperatūros orkaitėje (kaitinimas iš viršaus ir
apačios) apie 30 minučių. Baigę kepti, palikite
tortą pastovėti apie 5 minutes, o tada išimkite jį
iš formos. Palikite atvėsti.
3. Naudodami Speedy Chef II, plakite grietinėlę
su vaniliniu cukrumi ir cukrumi iki standžių putų.
Neriebią varškę ištrinkite su kokosų drožlėmis
iki vientisos masės. Plaktą grietinėlę įmaišykite
į varškės masę.
4. Nuplaukite ir išvalykite braškes. Varškės
mišiniu padenkite atvėsusį torto pagrindą
ir ant viršaus sudėkite braškes taip, kad jų
viršūnėlės žiūrėtų į viršų.
Patarimas. Jei norite padaryti daugiau torto
sluoksnių, turite padidinti tešlos kiekį. Norėdami
padaryti trijų sluoksnių tortą, recepte nurodytų
sudedamųjų dalių kiekius padauginkite iš trijų.
Recepte nurodytų sudedamųjų dalių užteks
vienam torto sluoksniui ir torto viršutiniam
sluoksniui pagaminti.

100 ml

Apvali silikono forma Princesė
Ø 26 x 5 cm (vidus) / 29 x 30 x 6,2 cm (A)
SS204503

28,90 €

Silikoninė mini širdelių forma
21,5 x 6,5 cm (A)
SS204004

19,90 €

Ar kažkas paminėjo glajų?
Jokių problemų!

NAUJA
SPALVA

Besisukantis padėklas
Ø 40,2 x 4,3 cm (A)
SS204501

29,90 €

Dekoravimo pieštukas
6,1 x 5,9 x 16,6 cm (A)
SS204502

10,90 €

Pridėkite tortui dar daugiau skonio,
o bendrą torto išvaizdą papildykite
ryškios spalvos potėpiu. Jei mėgstate
šokoladą, torto kraštelius papuoškite
šokoladiniu glaistu.
Didelis pirkinių krepšys
45 x 18,5 x 40,5 cm (A)
PP204501

4,90 €

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

4,90 €

Atėjo laikas išleisti mažiau, o mėgautis
daugiau!
Crystalwave
1 l dėžutė su skyreliais (1 vnt.)
24 x 15,7 x 7 cm (A)
1 l / 2 x 250 ml ir 500 ml
SS204505

12,90 €

* kiekis ribotas

NAUJOS
SPALVOS

Sutaupykite

5,90 €

Crystalwave
1 l dėžutė su skyreliais (2 vnt.)
SS204506

25,80 €

19,90 €
* kiekis ribotas

Įneškite naujų skonių į savo
gyvenimą ir stalčius!

Mažoji dėžutė prieskoniams 100 ml (2 vnt.)
10 x 4,5 x 6 cm / 100 ml
SS204507

Dėžutė prieskoniams 250 ml (2 vnt.)
21 x 10 x 11,7 cm / 250 ml
SS204508

11,50 €

12,90 €

14,50 €

16,50 €

Dėžučių prieskoniams
rinkinys:
Mažoji dėžutė
prieskoniams 100 ml
(2 vnt.)
Dėžutė prieskoniams
250 ml (2 vnt.)
SS204509

24,40 €

18,50 €
Sutaupykite

5,90 €

NAUJIENA

Aukštasis dubuo
1,9 l (2 vnt.)
10 x 20 x 13,5 cm
SS204510

24,90 €
NAUJA
SPALVA

Papuoškite savo stalą,
o maistą patiekite
patraukliai
Prabangos serijos 2 l lėkštė
Ø 22 x 10,4 cm
SS204511

22,90 €

Sutaupykite
55,10 €

* Įsigyti
galima tik
45–46
savaitėmis

UltraPro ovalusis 5 l
Pagrindas: Ø 29,5 x 12,5 cm (A)
Dangtis: Ø 29,5 x 4 cm (A)
SS204512

145,00 €

89,90 €
* kiekis ribotas

ANTIS SU FIGOMIS IR VYNUOGĖMIS
Paruošimo trukmė
15 min.

Kepimo trukmė
1 val. 15 min. iki 200° C įkaitintoje orkaitėje

INGREDIENTAI:
• 1 jauna muskusinė antis (± 1,2 kg)
• 2 žiupsneliai smulkintų pipirų
• 2 žiupsneliai druskos
• 60 ml šviežiai spaustų apelsinų
sulčių
• 25 g tirpinto sviesto
• 25 ml medaus
• 25 ml konjako
• 8 šviežios figos
• 1 kekė vynuogių (muskatinių)

1,25 l Eazy ąsotį plakimui
B56 – galite rasti
13 katalogo puslapyje

PARUOŠIMAS:
1. Įkaitinkite orkaitę iki 200° C.
2. Lengvai įtrinkite anties vidų druska ir pipirais.
Įdėkite ją į Ultra Pro apvalų 5 l kepimo indą.
3. Į 1,25 l Eazy ąsotį plakimui supilkite 30 ml šviežiai
spaustų apelsinų sulčių, ištirpintą sviestą, medų,
konjaką ir išmaišykite siaurąja silikonine mentele.
4. Gautą mišinį supilkite ant paukščio, indą uždenkite
ir 1 val. kepkite iki 200° C įkaitintoje orkaitėje.
5. Paruoškite figas – jas nuplaukite, padarykite
2 kryžmines įpjovas jų viršuje ir į šias įpjovas įdėkite
po vynuogę.
6. Išimkite paukštį iš orkaitės, į indą sudėkite figas,
likusias vynuoges ir supilkite apelsinų sultis.
7. Dar 15 min. kepkite atidengę. Patiekite karštą
su šviežiais špinatais ar žirnių ankštimis.

Siaurąją silikoninę mentelę
K18 – galite rasti
23 katalogo puslapyje

Mažiau laiko gaminimui – daugiau
laiko jums!
Greitpuodis mikrobangų
krosnelei
28,08 x 22,49 x 15,7 cm (A)
SS204513

99,90 €
* kiekis ribotas

ĖRIENA SU
ROZMARINU
IR SALDŽIOSIOMIS
PAPRIKOMIS
Paruošimo trukmė
20 min.

SUDEDAMOSIOS DALYS
4 ASMENIMS
• 600 g ėrienos kumpio arba mentės
• 2 česnako skiltelės
• 1 svogūnas (± 100 g)
• 1,2 kg raudonųjų saldžiųjų paprikų
• 50 ml baltojo vyno
• 1 šaukštas kukurūzų krakmolo
(± 15 ml)
• 1 šakelė rozmarino
• 1 lauro lapas
• 400 g smulkintų pomidorų
(1 skardinė)
• druska ir pipirai

350 ml Eazy greitkratį
B51 – galite rasti
13 katalogo puslapyje

900 W galingumu:
30 min.

Laukimo trukmė
15 min.

PARUOŠIMAS
1. Supjaustykite ėrieną 3 cm dydžio gabalėliais. Nulupkite
ir perpjaukite česnako skilteles į 2 dalis, pašalinkite mažą
žalią jų šerdį.
2. Nulupkite svogūną, perpjaukite jį per pusę ir Chef Press
pjaustykle supjaustykite 15 mm gabalėliais.
3. Išimkite saldžiųjų paprikų sėklas, nulupkite ir
supjaustykite pjaustykle.
4. Vyną ir kukurūzų krakmolą sumaišykite 350 ml Eazy
greitkratyje.
5. Į Troškintuvą mikrobangų krosnelei sudėkite ėrieną,
rozmarino šakelę, lauro lapą, raudonąsias saldžiąsias
paprikas, česnaką, svogūną ir smulkintus pomidorus.
Pabaigoje supilkite greitkračio turinį (išmaišyti nereikia).
6. Troškintuvą mikrobangų krosnelei uždarykite ir 30 min.
troškinkite mikrobangų krosnelėje, nustatę 900 vatų
galingumą. Palikite 15 min. pastovėti (kol nukris slėgis).
7. Pagardinkite druska ir pipirais, gerai išmaišykite ir patiekite
su bulvių koše ar ryžiais.

MŪSŲ DURYS
VISADA
ATVIROS!
Nuo ko pradėti?
Pateikite 50,00 € užsakymą bet
kuriems Tupperware gaminiams,
užsiregistruokite konsultantu
ir gaukite dovanų savo
PRADEDANČIOJO RINKINĮ!
• Eazy greitkratis 350 ml
• Trio dubenėlis 300 ml
• Tupperware krepšys
• Katalogas
• 10 skrajučių

Mes visada ieškome
motyvuotų, aistringų
komandos narių.
Tapkite viena iš mūsų ir
susisiekite!
Jūsų, kaip Tupperware konsultantės, pranašumai:
• Komisinis atlyginimas;
• Dovanos kas mėnesį už pasiektus aktyvumo
lygius
• Dalyvavimas mūsų 3 žingsnių įvadinėje
programoje, su produktų pavyzdžiais ir
nemokamais mokymais

1 ŽINGSNIS

Kada: 2–5 savaitę po to, kai tapote
Konsultante

Kaip: užsakymai už min. 160,00 €
Ką gausite: komisinį atlyginimą + galimybė

įsigyti CheeSmart sūrinę už ypatingą kainą!

Speciali kaina,
tik naujoms
konsultantėms

Konsultantai,
dalyvaujantys
įvadinėje programoje,
gali įsigyti tik 1 vnt.
CheeSmart

CheeSmart sūrinė
30,4 x 20,4 x 9,8 cm
katalogo kaina: 31,90 €
OB204001

16,50 €

2 ir 3 ŽINGSNIAI
x1

x 10

Visada susisiekite su savo Tupperware grupės
vadove, kad sužinotumėte daugiau apie tai,
kas laukia toliau!

Mielos vakarėlių šeimininkės,

specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums!
Padėkos dovanėlė

Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia
100 eurų ir konsultantas suplanuoja dar
vieną vakarėlį, Jūs gausite:
Prabangos serijos 1,1 l dubuo
TG204501

NAUJOS
SPALVOS

Dovana šeimininkei – 1 lygis

Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 200 eurų
ir konsultantas suplanuoja dar du vakarėlius,
Jūs gausite:
Prabangos serijos 2,1 l dubuo
Prabangos serijos 275 ml dubuo (2 vnt.)
HG204501
ir
Padėkos dovanėlė
(TG204501 ar 50 % nuolaida
vienam katalogo gaminiui)

Dovana šeimininkei – 2 lygis

Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia
300 eurų ir konsultantas suplanuoja dar du
vakarėlius, Jūs gausite:
Prabangos serijos 3,5 l dubuo
Prabangos serijos 2,1 l dubuo
Prabangos serijos 275 ml dubuo (2 vnt.)
HG204502
ir
Padėkos dovanėlė
(TG204501 ar 50 % nuolaida
vienam katalogo gaminiui)

Pasiūlymas šeimininkei – surinkite visą
Prabangos serijos dubenų rinkinį
Pasiekę Dovanos šeimininkei 1 lygį, galėsite savo
Prabangos serijos dubenų rinkinį papildyti šiais 2 gaminiais,
kuriuos galėsite įsigyti už specialią kainą!

Prabangos serijos indas
HO204501

14,90 €

Prabangos serijos 1,3 l padėklas
HO204502

17,90 €

Kalėdos jau ne už kalnų...
Optimum kalėdinis rinkinys
500 ml / 16,4 x 12,4 x 5 cm (A)
1,3 l / 16,4 x 12,4 x 10 cm (A)
SS204514

SPECIALUS
KALĖDINIS
DIZAINAS

18,50 €

Konsultanto kontaktai

Telefonas:

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.
©2020 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brands” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

www.tupperware.lt
www.facebook.com/tupperwarehomecee
www.instagram.com/tupperwareincee

