JUODASIS PENKTADIENIS 2022

Nuspalvinkite
gyvenimą su
Tupperware
Pasiūlymai galioja nuo

Nuo 2022 11 14
iki 2022 11 27*
(47–48 savaitės)

*kol pakaks turimų atsargų

Tvarūs pasirinkimai

Kalėdų Senelio dovanos

EcoPure gertuvių rinkinys (2 vnt.)
750 ml
SS224701

31,00 €

15,50 €

EcoPure gertuvės ir
laikiklių rinkinys
EcoPure gertuvė
750 ml
Recycline butelių laikiklis (2 vnt.)
17,2 x 11,7 x 1,7 cm
SS224702

15,

50 €

Recycline
By

1+1

Rinkinyje
Recycline
butelių laikikliai
yra DOVANA!

Eco gertuvė 350 ml,
Kalėdų Senelis
SS224703

1,99 €

Mažasis Kalėdų
Senelis po eglute
laukia vaikučių.

Išsaugokite šviežumą,
sutaupykite vietos ir pinigų
NAUJA
SPALVA

Signature Line mažasis rinkinys
Signature Line 1,2 l
18 x 18 x 9 cm
Signature Line 2,6 l
18 x 18 x 15 cm
SS224705

1,2 l

2,6 l

Geriausias stalčių,
spintelių ir lentynų
draugas!

NAUJA
SPALVA
Smaližius didysis 2,5 l
30,5 x 22 x 10 cm
SS224708

Signature Line didysis rinkinys
Signature Line 4 l
18 x 18 x 20,5 cm
Signature Line 5,5 l
18 x 18 x 26 cm
SS224706

17,90 €

NEKEPTI CITRUSINIAI ENERGINIAI
RUTULIUKAI
Paruošimo trukmė: 10 min.
Gaminimo laikas: 2 min.
Palikti pastovėti: 35 min.
INGREDIENTAI (14 SAUSAINIŲ)

• 100 g datulių be kauliukų
• 50 g avižinių dribsnių
• 50 g graikinių riešutų, pekano
riešutų ar lazdyno riešutų
• 10 ml maltų linų sėmenų
(nebūtinai)
• 45 ml apelsinų sulčių

PARUOŠIMAS

1. Sudėkite datules be kauliukų į MikroCook ąsotį 1 l ar mikrobangų
krosnelei tinkamą dubenį ir pripilkite vandens, kad apsemtų
datules. Šildykite mikrobangų krosnelėje 2 min. 900 vatų
galingumu. Palikite pastovėti 5 min. arba kol datulės suminkštės.
2. Sudėkite avižinius dribsnius ir riešutus į SuperSonic aukštąjį
smulkintuvą su ašmenimis. Uždenkite ir traukite virvelę, kol
susmulkinsite. Sudėkite į dubenį, supilkite maltus linų sėmenis,
išmaišykite ir padėkite į šalį.
3. Nupilkite datules ir sudėkite į smulkintuvo pagrindą. Uždenkite ir
traukite virvelę, kol susmulkinsite. Sudėkite į dubenį su dribsniais
ir riešutais.
4. Išmaišykite silikonine mentele. Supilkite apelsinų sultis
ir maišykite, kol gausite lipnią masę. Valgomuoju šaukštu
padalinkite masę į 12 lygių dalių ir delnais formuokite rutuliukus.
Sudėkite į indą su dangteliu ir laikykite šaldytuve, kol sukietės
(apyt. 30 min.).
5. Skanaukite kaip užkandį ar pusryčiams. Galima laikyti šaldytuve
iki 2 savaičių (sandarioje dėžutėje).
Patarimas: Jei norite saldesnių, pamerkite į lydytą šokoladą.

34,90 €

45,90 €

4l

5,5 l

Sandarūs dubenėliai (3 vnt.)
300 ml
SS224707

12,90 €
NAUJA
SPALVA

Visada stilingi ir
pasiruošę darbui

Specialaus dizaino įrankiai
bus visuomet Jums po
ranka ir padės kasdieniuose
darbuose.

Užims itin mažai vietos! Laikykite
juos stalčiuje arba tvarkingai
pakabinkite virtuvėje ant patogaus
laikiklio.

Su šiais įrankiais būsite
pasirengę visiems iššūkiams
virtuvėje.

1.
2.

4.

3.

Virtuvės įrankių rinkinys
1. Samtis I:30 cm
2. Mentelė I:30 cm
3. Kiaurasamtis I:30 cm
4. Serviravimo šaukštas I:30 cm
5. Įrankių laikiklis I:9 cm
SS224709

24,90 €

5.

NAUJIENA
SUTAUPYKITE

Didžioji duoninė BreadSmart
be pjaustymo lentelės
27 x 37,9 x 15,9 cm
SS224704

37,

90 €

Citrusų sulčiaspaudė ir tarkutė
7,5 x 5,5 x 22,3 cm
SS224710

68,90 €

34,50 €

34,40 €

Gerkite
daugiau
vandens
Hydrolife 360 grafinas
Ø 10,2 x 26,5 cm / 1,1 l
SS224711

38,90 €

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

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

