
Už kiekvieną naujoką, pateikusį 50 eurų vertės užsakymą, 
galite įsigyti toliau nurodytą gaminį už specialią kainą*.
Dubenį Mini Max 950 ml
Ø 19,5 x 7,5 cm (3 cm pilnai suspaustas)
Dubenį Mini Max 2 l
Ø 28 x 7,5 cm (3 cm pilnai suspaustas)
RO230101

Per šias 5 savaites (1-5 sav.) už kiekvieną pakviestą 
kvalifikuotą naujoką Jūs gausite:
Peilį daržovėms
19,3 x 2,4 x 2,2 cm
Sharp Star galąstuvą
8 x 11,3 x 5,5 cm
RE230101

DOVANOS UŽ NAUJOKUS
1-5 savaitės
PASIŪLYMAI NAUJOKAMS

KVALIFIKUOTI NAUJOKAI

*   Suma nebus įskaičiuota į mažmeninės prekybos pardavimus

Kai per pirmąją mėnesio savaitę (1 sav.) 
parduosite prekių už sumą nuo 180 eurų iki 
239,99 eurų, galėsite įsigyti toliau nurodytą 
gaminį už specialią kainą*:
Universalų indą 3 l su marinavimo dangteliu
Ø 14,8 x 24,6 cm
AC230101

Kai per pirmąją mėnesio savaitę (1 sav.)  
parduosite prekių už 240 eurų, Jums dovana:
Universalus indas 3 l su marinavimo dangteliu
Ø 14,8 x 24,6 cm
AC230102

ARBA

Mėgaukitės sezoninėmis daržovėmis ištisus metus

Tobulos marinuotos 
daržovės

Panardinamas 
koštuvėlis neleidžia 
daržovėms pakilti, 
todėl net viršutinis 

sluoksnis bus tobulo 
skonio.

Ergonomiška  
rankena

Lanksti, bet pakankamai 
tvirta, kad atlaikytų  

4 kartus daugiau nei 
pilno indo svoris.

Oro išleidimo  
sistema 

Išmanusis vožtuvas 
išleidžia slėgį, kad 
indas neprarastų 

formos.

02.01.2023 – 05.02.2023
(01–05 savaitės)

Nauja 
pradžia – 
planuokite 
iš anksto

* kol pakaks turimų atsargų

2023 I 1 numeris

GREITAS 
STARTAS
1 savaitė

5,00 €*

5,00 €*
ITALIŠKO SKONIO 
MARINUOTOS DARŽOVĖS

INGREDIENTAI (10 SERVINGS)
• 1 agurkas
• 200 g geltonosios paprikos
• 200 g žaliosios paprikos
• 200 g baltųjų svogūnų
• 200 g skustų morkų
• 200 g šparaginių pupelių
• 200 g salierų
• 200 g žiedinių kopūstų žiedynų
• 100 g lukštentų žirnių

Paruošimo laikas: 
15 min.

Virimo laikas:  
10 min.

Turi pastovėti:  
15 min.

1. Gerai nuplaukite visas daržoves.
2. Agurką, papriką ir svogūną supjaustykite griežinėliais*.
3. Šparagines pupeles, salierą ir morkas supjaustykite mažais 

gabalėliais.
4. Visas daržoves sudėkite į universalų marinavimo indą. 

Nepripildykite virš kaklelio.
5. Marinatui paruošti, virkite vandenį ant stiprios ugnies apie 5–8 min., 

tada sudėkite laurų lapus, cukrų ir druską. Maišykite, kol ištirps; 
įpilkite acto ir išmaišykite, kad susimaišytų.

6. Leiskite marinatui atvėsti 5 minutes, tada užpilkite ant daržovių. 
Užpildykite indą skysčiu iki kaklelio.

7. Leiskite pastovėti 10 min., kad skystis nusistovėtų tarp ingredientų, 
jei reikia, įpilkite daugiau skysčio, kol jis pasieks kaklelį, tada 
uždarykite marinavimo dangteliu.

8. Marinavimo indą laikykite stačiai iki 6 mėnesių vėsioje, tamsioje 
vietoje. Turinį bus galima vartoti po 2–3 savaičių.

9. Atidarę, laikykite vertikaliai šaldytuve ir suvartokite per 20 dienų.

PATARIMAS: *Sutaupykite laiko naudodami „MandoJunior“, kad greit 
supjaustytumėte agurką, papriką ir svogūną (2 storis).

GAMINIMAS

MARINATAS
• 500 ml vandens
• 6 laurų lapai
• 60 g cukraus
• 75 g akmens druskos 

arba rupios jūros druskos
• 1 l baltojo acto  

(7 % rūgštingumo)

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.
©2023 „Tupperware”. Visos teisės saugomos.
„Tupperware” prekės ženklas yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

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

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

*   Suma nebus įskaičiuota į mažmeninės 
prekybos pardavimus

Pastaba: tik naujiems konsultantams: 
jūsų pirmasis 50 eurų vertės užsakymas 
neįskaičiuojamas į Greito starto sumą.

NAUJA 
SPALVA



DOVANOS UŽ AKTYVUMĄ 1-5 savaitės 1-5 savaitėsMĖNESIO IŠŠŪKIS GRUPIŲ VADOVĖMS

600 €

1400 € 2000 €

900 €
Kai per 5 savaites (1–5 sav.) parduosite prekių už 600 eurų, 
Jums dovana:
Metalinis termosas 430 ml
Ø 7 x 23,4 cm
AC230103

Kai per 5 savaites (1–5 sav.) parduosite prekių už 1400 eurų, 
Jums dovana:
Pro Asian kapoklė daržovėms
17,5 cm 
Ąsotis su vandens filtru (su kasete ir pagrindu)
Metalinis termosas 430 ml
AC230105

Kai per 5 savaites (1–5 sav.) parduosite prekių už 2000 eurų, 
Jums dovana:
Micro Urban
21,6 x 24,8 x 13,7 cm 
Pro Asian kapoklė daržovėms
Ąsotis su vandens filtru (su kasete ir pagrindu)
Metalinis termosas 430 ml
AC230106

Kai per 5 savaites (1–5 sav.) parduosite prekių už 900 eurų, 
Jums dovana:
Ąsotis su vandens filtru  
(su kasete ir pagrindu)
Ø 26 x 10,5 x 27,5 cm 
Metalinis termosas 430 ml
AC230104

Patogų dangtelį 
paprasta atidaryti 
viena ranka.

Aukščiausios kokybės 
peilis leis Jums 
pasijausti tikru 
virtuvės šefu

2500 EURŲ + 1 NAUJOKAS 3500 EURŲ + 2 NAUJOKAI

5000 EURŲ + 2 NAUJOKAI 6500 EURŲ + 3 NAUJOKAI

Kai per šias 5 savaites (1–5 sav.) grupės pardavimai pasieks 
2500 eurų ir bus pakviestas 1 asmeninis vadovės kvalifikuotas 
naujokas, vadovė gaus dovaną:
Chef series Essential prikaistuvis 1,4 l (su dangčiu)
Ø 16 cm
UM230101

Kai per šias 5 savaites (1–5 sav.) grupės pardavimai pasieks 
3500 eurų ir bus pakviesti 2 kvalifikuoti naujokai, iš kurių bent 
vienas asmeninis vadovės, vadovė gaus dovaną:
Trintuvė (su smulkiu tinkleliu)
38 x 24 x 18 cm
Chef series Essential prikaistuvis 1,4 l  
(su dangčiu)
UM230102

Kai per šias 5 savaites (1–5 sav.) grupės pardavimai pasieks 
5000 eurų ir bus pakviesti 2 kvalifikuoti naujokai, iš kurių bent 
vienas asmeninis vadovės, vadovė gaus dovaną:
TChef series keptuvė 24 cm
Trintuvė (su smulkiu tinkleliu)
Chef series Essential prikaistuvis 1,4 l (su dangčiu)
UM230103

Kai per šias 5 savaites (1–5 sav.) grupės pardavimai pasieks 
6500 eurų ir bus pakviesti 3 kvalifikuoti naujokai, iš kurių bent 
vienas asmeninis vadovės, vadovė gaus dovaną:
Chef series Essential puodas 11,4 l
Ø 28 cm
TChef series keptuvė 24 cm
Trintuvė (su smulkiu tinkleliu)
Chef series Essential prikaistuvis 1,4 l (su dangčiu)
UM230104

Nerūdijančiojo plieno 
vidinis paviršius pasiekia 
reikiamą temperatūrą, 
kad kepama mėsa dailiai 
apskrustų ir neprisviltų prie 
paviršiaus.


