2022 I 6 numeris

Pradžiuginkite save
ir artimuosius!
Pasiūlymai galioja nuo

2022 05 30 iki 2022 06 26
(23–26 savaitės)*

*kol pakaks turimų atsargų

®

vintažinė
kolekcija

Pasitikite sugrįžusį
vintažinį bestselerį.

INGREDIENTAI (8 PORCIJOMS)

• Neutralaus aliejaus patepimui (rapsų ar rafinuoto
kokosų aliejaus)
• 1 pakelio želatinos be skonio
• 235 ml riebios grietinėlės (atšaldytos)
• 450 g kreminio sūrio (minkšto)
• 90 g cukraus pudros (persijotos)
• 22 ml citrinos sulčių
• 5 ml vanilės ekstrakto
Pilnagrūdžių sausainių pagrindas
• 140 g pilnagrūdžių sausainių (smulkiai sutrupintų)
• 45 ml rudojo cukraus
• 60 g nesūdyto sviesto (lydyto)
• 1 žiupsnelis druskos

už kiekvieną
10,00 €
užsakymą, Jūs
galite įsigyti
Žiedo Formą už
ypatingą kainą!

NAUJA
SPALVA

13,90 €

NAUJA
SPALVA

1.

Maišymo rinkinys
1. Maišymo dubuo 6,5 l
Ø 32,5 x 12,5 cm
2. Siauroji silikoninė mentelė
28 x 2,5 cm
SS222301

2.
PLATUS DUBUO SU SANDARIU DANGTELIU PUIKIAI
TINKA PLAKIMUI. PRADŽIUGINKITE ŠEIMĄ SAVO
FIRMINIAIS RECEPTAIS.

ymas ga

30,90 €
li

oja ribo
laiką.

Patarimas: grietinėlę suplaksite akimirksniu
EZ Speedy plaktuvu!

SU NUIMAMAIS VIDURINIAIS IR VIRŠUTINIAIS
DANGTELIAIS ITIN PAPRASTA IŠIMTI
SKANĖSTUS IŠ FORMOS. PUIKIAI TINKA
GAMINIAMS IŠ ŽELATINOS AR DESERTAMS,
KURIŲ NEREIKIA KEPTI.

tą

1. Į žiedo formos vidurį įstatykite dangtelį ir patepkite
aliejumi.
2. Į mikrobangų krosnelei pritaikytą indą sudėkite
želatiną ir 60 ml atšaldytos riebios grietinėlės.
Gerai išmaišykite ir leiskite pastovėti 1 min.
Tuomet šildykite mikrobangų krosnelėje 15
sekundžių 900 vatų galingumu, kol suskystės.
Padėkite į šalį.
3. Išplakite likusią atšaldytą grietinėlę iki standžių
putų*, ir padėkite į šalį.
4. Į maišymo dubenį 6,5 l sudėkite kreminį sūrį
ir persijotą cukraus pudrą. Plakite iki vientisos
masės. Supilkite citrinų sultis, vanilės ekstraktą
ir atvėsintą želatinos mišinį ir plakite iki vientisos
masės.
5. Atsargiai įmaišykite pusę plaktos grietinėlės į
kreminio sūrio mišinį. Tuomet įmaišykite likusią
plaktą grietinėlę, kol masėje nebesimatys baltų
ruožų.
6. Supilkite masę į pateptą žiedo formą ir išlyginkite
paviršių. Uždenkite ir pastatykite į šaldytuvą 4–5
valandoms, kol sustings.
7. Masei sustingus, paruoškite pilnagrūdžių sausainių
pagrindą. Sumaišykite visus ingredientus ir
prispauskite ant pyrago viršaus. Uždenkite ir
pastatykite į šaldytuvą 1 valandai.
8. Kai pagrindas sukietės, apverskite žiedo formą
ir nuimkite vidurinę dalį. Forma turėtų lengvai
nusiimti. Papuoškite pyragą uogomis.
9. Pyragą laikykite šaldytuve.

ūl

PARUOŠIMAS

Žiedo forma
1,5 l / Ø 24 x 8 cm
PP222302

i

Paruošimo trukmė: 20 min.
Palikti pastovėti: 6 val.

Legenda sugrįžo.

Tupperware

Pa s

NEKEPTAS SŪRIO
PYRAGAS

Švęskime
Tarptautinę vaikų
gynimo dieną kartu.

Slėpkite saldumynus viduje.
Jūsų vaikams tai patiks!
NAUJAS
RAŠTAS

SUTAUPYKITE

2,90 €

PAPRASTA, BET
UNIVERSALI.

Sumuštinių dėžutė
14,5 x 14 x 5 cm
SS222302

6,90 €

Sumuštinių dėžutė (2 vnt.)
SS222318

13,80 €

10,90 €

Sandarus dangtelis

SUTAUPYKITE

6,00 €

Gaminti labai paprasta, kai sudedate
ingredientus į mažus indelius.

Ketvertukas 300 ml (4 vnt.)
Ø 12,5 x 5 cm
SS222303

22,90 €

16,90 €

Nuspalvinkite savo dieną margomis ir
žaismingomis dėžutėmis

Laikas atsinaujinti
Pasitikite vasarą atsinaujinę

Optimum 2,9 l
16,5 x 25,3cm x 10,2 cm
SS222305

NAUJAS
RAŠTAS

17,50 €

ŠIOS ŽAISMINGOS DĖŽUTĖS TURI LENGVAI
UŽDEDAMĄ SANDARŲ DANGTELĮ, TODĖL JAS GALIMA
LAIKYTI ŠALDYTUVE, STALČIUJE, SPINTELĖJE, ANT
DARBASTALIO IR NEŠTIS SU SAVIMI.

Optimum 4,6 l
16,5 x 25,3 x 15,1cm
SS222306

23,50 €

1.

NAUJIENA

MODULINĖJE VIETĄ
TAUPANČIOJE INDŲ
DŽIOVYKLĖJE TILPS 8
LĖKŠTĖS, 8 STIKLINĖS IR
24 STALO ĮRANKIAI AR 8
VIRTUVĖS ĮRANKIAI.

Indų džiovyklė
36,5 x 45,7 x 8,4 cm
SS222304

36,50 €

Džiovyklės dalis galima
perstatyti.

Surinkite visą rinkinį
Optimum rinkinys
1. Optimum 2,9 l
2. Optimum 4,6 l
SS222307

2.
SUTAUPYKITE

6,10 €

41,00 €

34,90 €

DĖŽUTĖSE GALITE LAIKYTI VISKĄ: NUO
MAISTO PRODUKTŲ IKI ELEKTRONIKOS
PRIETAISŲ IR PANAŠIAI.

VAISINIAI
ŠALDYTO
JOGURTO
LEDAI

Norite
mėgautis
sezoniniais
vaisiais ir
daržovėmis
ištisus metus?
Užšaldykite
juos!

Paruošimo trukmė: 5 min.
Palikti pastovėti: 2 val.
INGREDIENTAI (6 PORCIJOMS)

• 375 ml jogurto
• 180 ml šaldytų uogų (aviečių, braškių
ar mėlynių)
• 1 bananas
• 30 ml medaus
PARUOŠIMAS

„TUPPERWARE“ PADĖS JUMS SUTAUPYTI
PINIGŲ IR ENERGIJOS.

SUTAUPYKITE

5,60 €

FreezerSmart aukštasis 1,1 l (2 vnt.)
15,2 x 11,4 x 11,8 cm
SS222308

19,50 €

13,90 €

SUTAUPYKITE

8,00 €

FreezerSmart žemasis 450 ml (4 vnt.)
15,2 x 11,4 x 6,2 cm
SS222309

28,50 €

20,50 €

Patarimas: Kad užtikrintumėte tinkamą produktų laikymą šaldiklyje,
niekuomet nepripildykite indelio virš „MAX“ užpildymo linijos.

Prieš dedant į
šaldiklį, leiskite
maistui atvėsti
iki kambario
temperatūros.

1. Sudėkite visus ingredientus į
SuperSonic Extra Chef. Uždenkite ir
traukite virvelę, kol susmulkinsite.
2. Supilkite mišinį į ledų formeles iki
užpildymo linijos*. Uždenkite ir šaldykite
2 val. arba kol sustings.
3. Pakiškite ledų formelę po šiltu
vandeniu, kad ledai atsilaisvintu nuo
formelės kraštų. Išimkite.
Patarimas: Mišinio kiekis gali skirtis,
priklausomai nuo naudojamų vaisių
dydžio. Jei mišinio nepakanka,
smulkintuve sumaišykite dar 60 ml
jogurto su 30 ml uogų.

Formelės ledams
6 x 65 ml / 5 x 4,6 x 10,15 cm
SS222310

16,50 €

LAIKAS LINKSMYBĖMS. PAVERSKITE
PAPRASTUS INGREDIENTUS GARDŽIAIS
NAMINIAIS LEDAIS.

Ryto ritualas

Pradėkite dieną su kvapnios kavos puodeliu

Gaminti
yra smagu!

Visi kavos reikmenys
vienoje vietoje! Telpa iki
500 g maltos kavos ir
filtrai.

Mano KAVOS centras
17,5 x 18,75 cm
SS222312

SUTAUPYKITE

26,50 €

Silikoninė virtuvės pirštinė (2 vnt.)
30,6 x 18,5 cm
universalus dydis
SS222311

Yra 20 ml kavos samtelis,
3,7 l indas ir dangtelis.

23,50 €

79,00 €

52,50 €
Silikoninės virtuvės pirštinės pravers gaminant su silikoninėmis
formomis ar ULTRA PRO.

Silikoninę formą
keksiukams rasite
Pavasario-Vasaros
katalogo 46 psl.
L20

31,50 €

Pamirškite kepimo popierių
– rinkitės silikoninį padėklą
kepiniams su krašteliu.
Padėklą rasite PavasarioVasaros katalogo 46 psl.
L22

33,50 €

Ultra Pro naminei
duonai rasite
Pavasario-Vasaros
katalogo 47 psl.
P17

73,50 €

orui ir drėgmei nepralaidus dangtelis

Mėgaukitės šaltai
brandinta kava ar arbata

Nustebinkite visus savo
paruošta kava

Kapučinas, latė ir moka kava stilingose stiklinėse!

Puikiai telpa
daugelyje
šaldytuvų durelių.

Kava, arbata ir laikas sau

Grafinas brandintai kavai
10,25 x 26,45
SS222313

40,90 €
Pieno putų plakiklis:

1. Užpildykite plaktuvą iki pažymėtos ribos - 150 ml.
Kavos pupelė ties rankena žymi maksimalų pieno lygį
plakimui. Pieno miltelių naudoti negalima. Pieno putą
galite plakti iš šalto ar pašildyto pieno.

2. Jei norite pašildyti pieną, supilkite jį į ąsotį, uždenkite
jį atidaryto snapelio padėtyje ir šildykite mikrobangų
krosnelėje 1 minutę. Neužvirkite pieno. Tinkamiausia
temperatūra – nuo 60 iki 65 °C. Taip pat galite pieną
pašildyti prikaistuvyje ant kaitlentės ir perpilti į ąsotį.

Pieno putos plaktuvas
talpa 500 ml /
14 x 9,1 x 17,7 cm su dangteliu,
16,5 cm be dangtelio
SS222314

20,

90 €

3. Įdėkite plaktuvėlį į ąsotį, uždenkite uždaryto snapelio
padėtyje.
4. Prilaikydami dangtelį spauskite plaktuvėlį aukštyn
ir žemyn 40 sekundžių. Leiskite pienui pastovėti apyt.
minutę. Prieš pilant visuomet nuimkite dangtelį.

5. Plaktuvėliu išpilkite pieno putą į kavos puodelį. Taip
pat galite prilaikyti putą, kad įpiltumėte dar karšto ar
šalto pieno. Apibarstykite šokoladu. Mėgaukitės!

SUTAUPYKITE

9,50 €

Skaidri stiklinė 400 ml (2 vnt.)
SS222315

16,50 €

Skaidri stiklinė 400 ml (4 vnt.)
SS222316

33,00 €

23,50 €

Eco+ kelioninis kavos puodelis
490 ml
17,9 cm
Kava gerai dienos pradžiai!
Pasiimkite namuose
ruoštą kavą su savimi Eco+
kelioniniame kavos puodelyje.
Atsisakykite aplinką teršiančių
vienkartinių plastikinių
puodelių. Rasite PavasarioVasaros katalogo 8 psl.
C57

20,50 €

MŪSŲ DURYS
VISADA
ATVIROS!

Mes visada ieškome
motyvuotų, aistringų
komandos narių.
Tapkite viena iš mūsų!

Pateikite 50,00 € užsakymą bet
kuriems Tupperware gaminiams,
užsiregistruokite konsultantu ir
gaukite dovanų savo
STARTINĮ RINKINĮ!

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

Nuo ko pradėti?

• Sandarus dubenėlis 1 l
• Universalus daržovių skustukas
• XL pirkinių krepšys su užtrauktuku
• Katalogas
• 10 skrajučių

Brangūs KLIENTAI
Specialios dovanos tik Jums!
PASIŪLYMAI GALIOJA
30.05.2022 – 26.06.2022
Padėkos dovanėlė
Už 110 Eur vertės užsakymą
Jums dovana:
Freezer Mates 170 ml (2 vnt.)
2 x 170 ml / 11,03 x 7,41 x 6,2 cm
TG222301

1 ŽINGSNIS

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

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

įsigyti Rankinis spiralizatorius & Papildomas
ašmuo už ypatingą kainą!

Dovana klientui
Jei perkate gaminių už 160 Eur, Jums mūsų DOVANA:
Silikoninė stačiakampė kepimo forma
29,8 x 19,4 x 2,6 cm / 1 l
HG222301
ir
Padekos dovana
TG222301

Speciali kaina,
tik naujiems
konsultantams

Konsultantas,
dalyvaudamas
svajonių starto
programoje, gali
įsigyti vieną rankinį
spiralizatorių ir vieną
papildomą ašmenį

Rankinis spiralizatorius
Papildomas ašmuo
OB221001
katalogo kaina: 41,00 €

21,90 €

2 ir 3 ŽINGSNIAI

x1

x 10

6,90 €*

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

NAUJA
SPALVA

Išskirtinis pasiūlymas
Už vieną 160 Eur vertės užsakymą
galėsite įsigyti naujos spalvos
Optimum dėžutę 1,1 l
už specialią kainą*:
Optimum dėžutę 1,1 l
16,5 x 25,3 x 5,2 cm
PP222301
* Dėl išsamesnės informacijos susisiekite
su savo „Tupperware“ konsultantu.

Saulėtos dienos
su gardžiais užkandžiais!
Idealus indas vakarėliams

350 ml indelis

150 ml padėkliukai

Padėklas turi vienu paspaudimu atidaromą
dangtelį, tad užkandžius galite paruošti iš
anksto ir laikyti šaldytuve.
Konsultanto kontaktai

Preludio serviravimo centras
Padėklas: S: 37,5 x A: 3,2 cm
Vidinis padėklas: S: 33,5 x A: 2,5 cm
SS222317

35,50 €

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.
©2022 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brands” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

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

