2022 | 11 numeris

Atraskite šventinės
nuotaikos receptą

Pasiūlymai galioja nuo

Nuo 2022 10 31 iki 2022 11 27*
(45–48 savaitės)

*kol pakaks turimų atsargų

Žiemos švenčių skonis
NAUJA
SPALVA

1.

NAUJA
SPALVA

1. Allegra dubuo 740 ml (2 vnt.)
Ø 19,2 x 20,2 x 6,35 cm
SS224502

19,90 €

2.

2. Allegra dubuo 1,5 L
Ø 24,5 x 25,9 x 7,75 cm
SS224503

3.

17,90 €

4.

3. Allegra dubuo 3,5 L
Ø 30,7 x 32,2 x 9,96 cm
SS224504

22,90 €

4. Allegra dubuo 5 L
Ø 30,7 x 32,2 x 13,2 cm
SS224505
5.

Papuoškite Kalėdų stalą
Allegra serijos indais!

10,90 €

5. Allegra druskinė ir pipirinė
(2 vnt.)
7,5 x 9 cm / 200 ml
SS224506

14,50 €

Allegra serviravimo rinkinys
6. Allegra žemasis serviravimo
padėklas
43,7 x 15,4 x 3,1 cm
7. Allegra serviravimo centras
41,4 x 14,4 x 3,8 cm
SS224507

6.
Allegra kvadratinis indas duonai
Išorinis dubuo: 24,3 x 24,5 cm, A 6,5 cm
Vidinis kiauraindis: 22,3 x 25,1 cm, A 6,1 cm
SS224501

24,90 €

7.

22,50 €

Garantuotai tobulas rezultatas
1.
SAUGU NAUDOTI
ORKAITĖJE IKI
MAKS. 250 °C

2.

SAUGU ŠILDYTI
MIKROBANGŲ
KROSNELĖJE

IŠLAIKO
MAISTĄ ŠILTĄ

SAUGU LAIKYTI
ŠALDYTUVE IR ŠALDIKLYJE
IKI MAKS. -25 °C

Rinkinyje
UltraPro
dangtis 1,2 l
yra DOVANA!

UltraPro RINKINYS
1. UltraPro indas 5,7 l
36,3 x 26,6 x 11,8 cm
2. UltraPro dangtis 1,2 l
36,3 x 26,6 x 3,9 cm
SS224508

189,00 €

102,

50 €

KEPTA VIŠTA SU KAŠTAINIAIS
IR MEDUOLIAIS
Paruošimo trukmė: 15 min.
Gaminimo laikas: 1 val. 45 min.
Palikti pastovėti: 15 min.
INGREDIENTAI (8 PORCIJOMS)

•
•
•
•

Maišymo dubenį 3,5 l
rasite Rudens-Žiemos
katalogo 19 psl.
B23 21,50 €

SuperSonic Extra Chef
rasite Rudens-Žiemos
katalogo 10 psl.
T28 99,90 €

•
•
•
•

200 g meduolių
350 g keptų kaštainių
200 g maltos kiaulienos
2 nedidelių viščiukų, apyt. po 1,6 kg
arba vieno didelio (2,5–3 kg)
3 v/š brendžio
50 g sviesto
druska ir pipirai
Dantų krapštukų.

PARUOŠIMAS

1. Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C su įjungtu ventiliatoriaus
režimu.
2. Universaliu peiliu pomidorams supjaustykite meduolius į
smulkius kubelius.
3. Extra Chef sukapokite 250 g kaštainių.
4. M
 aišymo dubenyje 2,75 l sumaišykite meduolius su
kapotais kaštainiais, malta mėsa, druska ir pipirais.
5. Prikimškite viščiukus gauta meduolių mase ir sutvirtinkite
dantų krapštukais, kad įdaras neišbėgtų.
6. Sudėkite viščiukus į Ultra Pro 5,7 l ir užpilkite brendžio
ant viršaus. Viršų apibarstykite mažais sviesto gabalėliais.
Apibarstykite druska ir pipirais ir aplink viščiukus sudėkite
likusius kaštainius (100 g)
7. Uždenkite ir kepkite 1 val. 30 min. Nuimkite dangtį ir
kepkite dar 15 min.
8. Išimkite iš orkaitės ir palikite pastovėti 15 min. uždengtus
dangčiu.

Išlaikykite kalėdinius sausainius
šviežius ilgesnį laiką
3.

Gaminkite įspūdingus
kalėdinius tortus

2.

Besisukantis padėklas
Ø 40,2 x 4,3 cm
SS224513

1.

Tupperware

®

The Vintage
Collection

26,90 €

NAUJIENA

1. Vintage indelis 1,2 l
Ø 12,9 x 15,6 cm
SS224509

9,50 €

Vintage indelių rinkinys
Vintage indelis 1,2 l
Vintage indelis 1,9 l
Vintage indelis 2,8 l
SS224512

2. Vintage indelis 1,9 l
Ø 14,9 x 17,3 cm
SS224510

11,50 €

3. Vintage indelis 2,8 l
Ø 16,9 x 19 cm
SS224511

13,50 €

SUTAUPYKITE

6,00 €

IDEALIAI TINKA
SAUSIEMS
PRODUKTAMS.
IŠLAIKO PRODUKTUS
ŠVIEŽIUS ILGESNĮ
LAIKĄ, APSAUGO NUO
VABZDŽIŲ IR TAUPO
JŪSŲ PINIGUS!

34,50 €

28,

50 €

siūlymas
Pa

ką.
lai

NAUJIENA

lioja ribotą
ga

Pjaustymo lentelę
rasite Rudens-Žiemos
katalogo 37 psl.
U31 9,90 €

Dekoravimo maišelis
30 x 20,5 cm / 500 ml
PP224501

32,90 €

22,90 €

Siaurą mentelę
rasite Rudens-Žiemos
katalogo 16 psl.
K32 14,50 €

SUTAUPYKITE

10,00 €

Už kiekvieną
15,00 € užsakymą
galėsite įsigyti
Dekoravimo
maišelį
už specialią
kainą!

Taupykite laiką ir energiją su tobulais
virtuvės įrankiais
Ergologics picos peilis
19,6 x 3 x 9,3 cm
SS224514

29,90 €
DVISPALVIAI SAUSAINIAI
Paruošimo trukmė: 20 min.
Gaminimo laikas: 28 min.
INGREDIENTAI (14 SAUSAINIŲ)

Sausainiai
• 70 g nesūdyto sviesto
(suminkštinto)
• 100 g cukraus
• 1 didelis kiaušinis
• 2 ml vanilės ar migdolų ekstrakto
• 2 ml citrinos žievelė
• 30 ml grietinės
• 55 ml pasukų
• 140 g miltų su tešlą kildinančiomis
medžiagomis
Glazūra
• 170 g cukraus pudros
• 15 ml kukurūzų sirupo
• 2 ml vanilės ekstrakto
• 45 ml vandens (dalimis)
• 30 ml kakavos miltelių
• 30 ml lydyto šokolado

PARUOŠIMAS

1. Įkaitinkite orkaitę iki 190 °C be ventiliatoriaus režimo.
Padėkite silikoninį padėklą kepiniams su krašteliu ant
šaltų orkaitės grotelių ir atidėkite į šalį.
2. Vidutinio dydžio dubenyje išplakite sviestą ir cukrų iki
kreminės konsistencijos. Sudėkite kiaušinį, citrinos
žievelę ir išmaišykite.
3. Mažame dubenyje sumaišykite grietinę, pasukas ir
atidėkite į šalį.
4. Į sviesto mišinį sudėkite pusę miltų ir išmaišykite.
Tuomet sudėkite grietinę ir vėl išmaišykite. Galiausiai
sudėkite likusius miltus ir gerai išmaišykite.
5. Vidutiniu matavimo semtuvėliu paimkite sausainių
tešlos ir dėkite ant silikoninio padėklo kepiniams 5 cm
tarpais. Kepkite 12-14 min. Kartokite, kol sunaudosite
visą tešlą.
6. Kol sausainiai kepa, paruoškite glazūrą. Sumaišykite
cukraus pudrą, kukurūzų sirupą, vanilės ekstraktą ir
30 ml vandens. Maišykite iki vienalytės masės.
7. Kai sausainiai atvės, apverskite ir pusę sausainio
plokščiosios dalies aptepkite glazūra, naudodami
silikoninę mentelę. Per vidurį palikite aiškią liniją.
8. Pagaminkite šokoladinę glazūrą. Sudėkite kakavos
miltelius, Išlydytą šokoladą ir likusius 15 ml vandens (jei
reikia) į baltos glazūros likutį. Maišykite iki vienalytės
masės.
9. Aptepkite sausainius šokoladine glazūra, kad gautumėte
dvispalvius sausainius. Palaukite, kol glazūra išdžius, ir
patiekite.

Abi dalys susijungia,
todėl laikant stalčiuje
apsaugomi ašmenys.
Kompaktiškas
sprendimas – laikykite
kartu, kad be vargo
rastumėte stalčiuje.

Vent N Serve aukštasis 3,5 l
19 x 10,8 x 31,1 cm
SS224515

39,90 €

Universalus
panaudojimas
Ratukas tešlai
puikiai tinka
tešlai pjaustyti.

Dėl ergonomiškos
formos
be didelių pastangų
supjaustysite picą.

Su Vent N Serve galite laikyti
šaldytuve, pašildyti ir patiekti tame
pačiame inde!

MŪSŲ DURYS
VISADA
ATVIROS!
Nuo ko pradėti?

Pateikite 50,00 € užsakymą bet
kuriems Tupperware gaminiams,
užsiregistruokite konsultantu ir
gaukite dovanų savo
STARTINĮ RINKINĮ!
• Eco+ butelis-gertuvė 500 ml
•E
 co+ kelioninis kavos puodelis
490 ml
• Katalogas
• 10 skrajučių

Mes visada ieškome
motyvuotų, aistringų
komandos narių.
Tapkite viena iš mūsų!
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: 1-as mėnuo po to, kai tapote
Konsultante

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

+ galimybė įsigyti VentSmart žemasis 1,8 l
už ypatingą kainą!

Speciali kaina,
tik naujiems
konsultantams

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

x1

x 10

VentSmart žemasis 1,8 l
OB223601
katalogo kaina: 27,50 €

14,50 €

2 ir 3 ŽINGSNIAI

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

Mielos ŠEIMININKĖS
specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums!
PASIŪLYMAI GALIOJA
Nuo 2022 10 31 iki 2022 11 27
Padėkos dovanėlė
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia
120 eurų ir konsultantas suplanuoja
dar vieną vakarėlį, jums dovana:
Eco+ Samba lėkštė 700 ml
TG224501

Dovana šeimininkei – 1 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia
250 eurų ir konsultantas suplanuoja
dar du vakarėlius, jums dovana:
Kompaktinė dėžutė 850 ml (2 vnt.)
Kompaktinė dėžutė 1,9 l
HG224501
ir
Padėkos dovana (TG224501)

Dovana šeimininkei – 2 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia
350 eurų ir konsultantas suplanuoja
dar du vakarėlius, jums dovana:
Kompaktinė dėžutė 850 ml (4 vnt.)
Kompaktinė dėžutė 1,9 l (2 vnt.)
HG224502
ir
Padėkos dovana (TG224501)

Tobula švara
„Tuppercare“ žemoji dėžutė servetėlėms
22,6 x 15 x 3,9 cm / 650 ml
SS224516

10,90 €

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

