
2 leidimas I 2021

2021-02-01 iki 2021-02-28 
(06-09 savaitės)

Ar būsi mano... 
„Tupperware“ 
partneriu?



GREITAS STARTAS 1

GREITAS STARTAS 2

6 savaitė

7 savaitė

Kai per pirmąją mėnesio savaitę (6 savaitė) 
parduosite prekių už 200 eurų, jūs gausite: 
One Touch dėžutė 940 ml (2 vnt.)
AC210601

Kai per antrąją mėnesio savaitę  
(7 savaitė) parduosite prekių už  
250 eurų, jūs gausite: 
One Touch dėžutė 1,4 l (2 vnt.)
AC210701

@Disney

@Disney

DOVANOS  
UŽ AKTYVUMĄ 
6–9 savaitės

500 €

750 €

Kai per 4 mėnesio savaites (6–9 savaitės) 
parduosite prekių už 500 eurų, jūs gausite: 
Prabangos serviravimo dubuo 275 m (2 vnt.)
Ø 14 cm x 4,5 cm
Prabangos Serviravimo dubuo 1,1 l
Vent N Serve 600 ml  
19,5 x 14 x 5,1 cm 
AC210602

Kai per 4 mėnesio savaites (6–9 savaitės) 
parduosite prekių už 750 eurų, jūs gausite: 
Vent N Serve kvadratinis 1 l
19,5 x 14 x 7,6 cm 
Prabangos serijos kompotinė
1,5 L / Ø 14 x 14,5 cm A
Prabangos serviravimo dubuo 275 m (2 vnt.) 
Prabangos serviravimo dubuo 1,1 l (2 vnt.) 
Vent N Serve 600 ml  
AC210603

NAUJAS 
DIZAINAS

NAUJAS 
DIZAINAS
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1200 €
Kai per 4 mėnesio savaites (6–9 
savaitės) parduosite prekių už  
1200 eurų, jūs gausite: 
Prabangos serviravimo dubuo 2,1 l 
Vent N Serve aukštasis 1,5 l  
19,5 x 14 x 10,4 cm 
Vent N Serve kvadratinis 1 l 
Prabangos serijos kompotinė
Prabangos serviravimo dubuo 275 m 
(2 vnt.) 
Prabangos serviravimo dubuo 1,1 l  
(2 vnt.) 
Vent N Serve 600 ml  
AC210604

275 ml 
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3,5 L

600 ml

6 L

2,1 L

1600 €
Kai per 4 mėnesio savaites  
(6–9 savaitės) parduosite prekių  
už 1600 eurų, jūs gausite: 
Vent N Serve aukštasis 3,5 l 
31,1 x 19 x 10,4 cm 
Prabangos serviravimo dubuo 3,5 l 
26,2 cm Ø x 12,2 cm A
Prabangos serviravimo dubuo 6 l 
30,8 cm Ø x 12,3 cm A
Prabangos serviravimo padėklas 2 l 
22 cm Ø x 10,4 cm A
Prabangos serviravimo dubuo 2,1 l 
Vent N Serve aukštasis 1,5 l 
Vent N Serve kvadratinis 1 l 
Prabangos serijos kompotinė
Prabangos serviravimo dubuo 275 m  
(2 vnt.) 
Prabangos serviravimo dubuo 1,1 l  
(2 vnt.) 
Vent N Serve 600 ml
AC210605

1.  Grubi rankenėlių paviršiaus tekstūra 
užtikrina geresnį sukibimą; rankenėlės 
yra vėsios, todėl galima saugiai 
transportuoti. 

2.  Dangtelis. Šildant mikrobangų 
krosnelėje dangtelio nuimti nebūtina, 
todėl mikrobangų krosnelė lieka švari.

3.  Silikoninis vožtuvas. Pro šį paprastai 
atidaromą ir uždaromą vožtuvą 
išleidžiami šildymo metu susidarę 

garai; jį taip pat paprasta nuimti 
valymui.  

4.  Dėl apvalios formos ir kojelių ant 
pagrindo užtikrinama cirkuliacija 
tolygiam šildymui ar ataušinimui. 

5.  Užpildymo linija. Grubios tekstūros 
subraižymams atsparus pagrindas 
ir užpildymo linija, nurodanti 
maksimalią indo talpą.

1.

2. 3.

4.

5.
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KONSULTANTŲ IŠŠŪKIS

GRUPIŲ VADOVIŲ IŠŠŪKIS

Kai per 6–9 savaites pakviesite bent 
6 naujokus, jūs gausite: 
EcoPure2 buteliukas iš nerūdijančiojo 
plieno 880 ml

Kai per 6–9 savaites pakviesite bent  
3 naujokus, jūs gausite: 
Dubuo 2,75 l (2 vnt.)

Porcijos: 8 
Porcijos dydis: 1 gabalėlis 
Pasiruošimo trukmė: 15 minučių 
Kepimo laikas: 11 minučių, 25 sekundės

TORTUI: 
• 450 g šviežių braškių be kotelių 
• ⅛ arbat. š. druskos 
• 12 valg. š. lydyto sūdyto sviesto 
• 1 ¾ stiklinės cukraus 
• 3 maži kiaušiniai 
• ¾ stiklinės tirštos grietinėlės 
• 6 valg. š. natūralaus jogurto 
• 2 arbat. š. vanilės ekstrakto 
• ¾ arbat. š. sodos 
• ¾ arbat. š. kukurūzų krakmolo 
• 1 ½ stiklinės universalių miltų 
• Pjaustytų braškių papuošimui 
PERTEPIMUI: 
• 1 arbat. š. želatinos miltelių 
• 2 valg. š. šalto vandens 
• 2 stiklinės riebios plakamosios 

grietinėlės 
• ½ stiklinės cukraus pudros 
• 2 arbat. š. vanilės ekstrakto 

TORTAS SU BRAŠKĖMIS 
IR PLAKTA GRIETINĖLE

NAUDOTI GAMINIAI

INSTRUKCIJOS:
1. Į Extra Chef pagrindą sudėkite braškes, ¼ stiklinės 
cukraus ir druską. Uždenkite ir traukite virvelę, kol stambiai 
sukaposite braškes. Uždenkite ir įdėkite į šaldytuvą. 
2. Patepkite riebalais ir pabarstykite miltais Microplius 3 l ir 
750 ml troškintuvus; padėkite į šalį. 
3. Į MicroCook ąsotį 1 l sudėkite sviestą. Šildykite 
mikrobangų krosnelėje dideliu galingumu 25 sekundes 
arba kol išsilydys. Išimkite iš mikrobangų krosnelės ir 
supilkite į Extra Chef pagrindą su plaktuvu.  Suberkite likusį 
cukrų, uždenkite ir traukite virvelę, kol sviestas ir cukrus 
susimaišys. 
4. Nuimkite dangtį, įdėkite kiaušinį, grietinėlę, jogurtą, vanilę, 
sodą ir kepimo miltelius; uždenkite ir traukite virvelę, kol 
gausite vienalytę masę (apyt. 20 patraukimų). Sudėkite 
miltus, uždenkite ir traukite virvelę, kol gerai išsimaišys 
(apyt. 20 patraukimų). 
5. Silikonine mentele paskirstykite tešlą į du troškintuvus; 
sustatykite ir uždenkite. Šildykite mikrobangų krosnelėje 
dideliu galingumu 11 minučių arba kol į biskvitą įsmeigtas ir 
ištrauktas smeigtukas bus švarus. Išimkite iš mikrobangų 
krosnelės; palikite pastovėti 30 sekundžių. Perkelkite 
biskvitus ant grotelių. Palaukite, kol visiškai atvės prieš 
pertepdami kremu. 
6. Tuo tarpu pagaminkite kremą. Mažame dubenyje 
sumaišykite želatiną ir vandenį; padėkite į šalį. Į Quick 
Chef pagrindą su plaktuvu sudėkite grietinėlę, cukraus 
pudrą ir vanilę. Sukdami rankeną plakite iki putų. Sudėkite 
želatiną ir toliau plakite iki standžių putų (kremas turėtų 
būti standaus glajaus konsistencijos). Išimkite plaktuvą, 
uždenkite indą ir įdėkite į šaldytuvą. 
7. Padėkite pirmą biskvito sluoksnį ant stovo ar lėkštės; 
išdėliokite braškes. Ant braškių užtepkite trečdalį kremo. 
Uždėkite antrą biskvito sluoksnį; viršų aptepkite trečdaliu 
kremo. Torto šonus aptepkite likusiu kremu. Papuoškite 
tortą šviežiomis braškėmis. Skanaukite arba uždenkite ir 
laikykite šaldytuve iki 3 dienų.  

Silikoninė mentelė, 
K25, galite rasti 
katalogo 22 
puslapyje

Extra Chef, T26, galite rasti 
katalogo 19 puslapyje



GRUPIŲ VADOVIŲ 
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS
6–9 savaitės

2000 EURŲ + 2 NAUJOKAI

4500 EURŲ + 5 NAUJOKAI

2500 EURŲ + 4 NAUJOKAI

3500 EURŲ + 5 NAUJOKAI

Kai per šias 4 savaites (6–9 savaitės) 
grupės pardavimai pasieks 2000 eurų ir 
bus pakviesti 2 kvalifikuoti naujokai  
(iš kurių bent vienas vadovės), o  
5 aktyvūs konsultantai parduos prekių 
už 160 eurų, vadovė gaus dovaną: 
T Chefseries Essential grilio keptuvė 
Ø 30 cm
UM210601

Kai per šias 4 savaites (6–9 savaitės) 
grupės pardavimai pasieks 4500 eurų ir 
bus pakviesti 5 kvalifikuoti naujokai (iš 
kurių bent vienas vadovės), o 12 aktyvių 
konsultantų parduos prekių bent už  
160 eurų, vadovė gaus dovaną: 
T Chefseries Essential troškintuvas  
3,8 l 
Ø 22 cm
T Chefseries Essential kiniška keptuvė 
4,2 l 
T Chefseries Essential kepimo forma su 
dangčiu 
T Chefseries Essential grilio keptuvė
UM210604

Kai per šias 4 savaites (6–9 savaitės) 
grupės pardavimai pasieks 2500 eurų ir 
bus pakviesti 4 kvalifikuoti naujokai (iš 
kurių bent vienas vadovės), o  
8 aktyvūs konsultantai parduos prekių  
už 160 eurų, vadovė gaus dovaną:
T Chefseries Essential kepimo forma su 
dangčiu 
36 x 27 cm
T Chefseries Essential grilio keptuvė  
UM210602

Kai per šias 4 savaites (6–9 savaitės) 
grupės pardavimai pasieks 3500 eurų 
ir bus pakviesti 5 kvalifikuoti naujokai 
(iš kurių bent vienas vadovės), o 
10 aktyvių konsultantų parduos 
prekių už 160 eurų, vadovė gaus 
dovaną: 
T Chefseries Essential kiniška 
keptuvė 4,2 l  
Ø 30 cm
T Chefseries Essential kepimo  
forma su dangčiu 
T Chefseries Essential  
grilio keptuvė
UM210603



Paruošimo trukmė: 5 min. 
Palikti pastovėti: 6–12 val.

INGREDIENTAI 6 STIKLINĖMS (PO 170 ML): 
• 750 ml nenugriebto pieno 
• 4 valg. š. pieno miltelių 
• 125 g jogurto (iš parduotuvės*) 

NAMINIS JOGURTAS

NAUDOTI GAMINIAI

INSTRUKCIJOS:
1. Įstatykite 6 stiklines į Indą jogurtui gaminti. 
2. Užvirkite pusę pieno. 
3. Likusį pieną supilkite į Eazy ąsotį plakimui 1 l, 
suberkite pieno miltelius ir išmaišykite šluotele 
plakimui. 
4. Supilkite užvirintą pieną į Eazy ąsotį plakimui, 
išmaišykite. Tuomet supilkite jogurtą ir vėl išmaišykite. 
5. Supilstykite į 6 stiklines. 
6. Į Indą jogurtui gaminti įpilkite labai karšto vandens 
iš čiaupo; pripildykite vandens tiek, kad vandens lygis 
būtų 2 cm žemiau indo krašto. 
7. Uždenkite indą (stiklinių dar neuždenkite). 
8. Leiskite pastovėti 6–12 valandų kambario 
temperatūroje (nejudinkite indo). 
9. Išimkite stiklines iš indo jogurtui gaminti, uždenkite 
ir laikykite šaldytuve, kol ateis laikas patiekti.

DOVANOS UŽ 
NAUJOKUS 
6–9 savaitės

PASIŪLYMAI NAUJOKAMS

1 KVALIFIKUOTAS NAUJOKAS

2 KVALIFIKUOTI 
NAUJOKAI

3 KVALIFIKUOTI NAUJOKAI

Už kiekvieną naujoką, pateikusį 50 eurų 
vertės užsakymą, galite įsigyti*. 
Crystalwave Gen II 400 ml 
Ø 16 x 5 cm
RO210601

*  Suma nebus įskaičiuota į mažmeninės  
prekybos pardavimus

Premija už 1 kvalifikuotą naujoką per 
šias 4 savaites (6–9): 
Virtuvinės skaitmeninės 
svarstyklės
25 x 17,5 x 1,85 cm 
RE210601

Premija už 2 kvalifikuotus naujokus 
per šias 4 savaites (6–9): 
Indų rinkinys jogurtui gaminti
23 cm Ø x 13,5 cm / 2,9 L
Virtuvinės skaitmeninės 
svarstyklės
RE210602

Premija už 3 kvalifikuotus konsultantus  
per šias 4 savaites (6–9), yra: 
Microplius 3 l 
750 ml / 1,75 L / 3 L 
27 cm Ø / 4,5 x 8,2 x 11 cm 
Indų rinkinys jogurtui gaminti
Virtuvinės skaitmeninės svarstyklės
RE210603

Eazy ąsotis plakimui 1,25 l, 
galite rasti 13 katalogo 
puslapyje 

Šluotelė plakimui 
K13, galite rasti 
22 katalogo puslapyje

NAUJA 
SPALVA  

NAUJA 
SPALVA  * Patarimas: jogurto gaminimui 

jums reikės 1 „aktyvaus“ jogurto 
iš parduotuvės (tinkamiausias – 
nepasterizuotas). Kito gaminimo 
metu galėsite naudoti vieną iš 
jau pagamintų jogurtų. Iš vieno 
naminio jogurto galite 3 kartus 
gaminti naminį jogurtą, po to vėl 
turėsite naudoti natūralų jogurtą iš 
parduotuvės. 

Specialus 
pasiūlymas naujoką 

pakvietusiems 
konsultantams! 

2,00 €*



6
7

Nepraleiskite  
Greito starto!

Jau pakvietėte savo 
pirmąjį konsultantą?

Visa Prabangos serviravimo 
kolekcija gali būti jūsų. 
Jums nedaug trūksta?8

9

ASMENINIAI 
PARDAVIMAI  

GRUPĖS 
PARDAVIMAI

NAUJOKAI

IŠ VISO

Susirinkite visas šio mėnesio 
premijas už naujokus!  

SAVAITĖ

„Tupperware Eastern Europe” pasilieka teisę keisti gaminius šios kampanijos metu. 

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

Visas kainas rekomenduoja „Tupperware”, ir jos gali keistis.
Kilus pristatymo problemų, trūkstami daiktai bus pakeisti panašiomis skirtingos spalvos
ar tos pačios kainos prekėmis.
Skrajutėje pavaizduota produktų spalva gali šiek tiek skirtis nuo realaus produkto spalvos.
©2021 „Tupperware”. Visos teisės saugomos.
„Tupperware” prekės ženklas yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.




