Smagu
gaminti
su visa
šeima!
Kiekviena diena
yra proga švęsti

Pasiūlymai galioja

nuo 2019 02 04 iki 2019 03 03
(06-09 savaitės)

* kol pakaks turimų atsargų

TANJA ŠKARJA
(Liubliana, Slovėnija)

Su Tupperware nuo 2015 m.

SAVOS, DRAVOS
IR MUROS UPIŲ
SUSITIKIMAS

RIMA BRUNDZIENĖ
(Marijampolė, Lietuva)

Su Tupperware nuo 2005 m.

ELISABETA POPA VOICU
(Giroc, Rumunija)
Su Tupperware nuo 2017 m.

Mūsų specialusis 2018
m. kulinarijos žvaigždžių
gaminys dabar už
ypatingą kainą!
Paruošimo
trukmė 20 min.

Mažasis Turbo Chef
SS190602

39,90 €

28,90 €
200°C
15 - 20’

INGREDIENTAI 6 UŽKANDŽIAMS
Duonos „bombos“:
• 1 kiaušinis
• 50 g spirgų
• 80 g kvietinių
miltų
• 60 g kukurūzų
miltų
• 3 g kepimo
miltelių
• 140 g grietinės
• Druska
• 8 g moliūgų sėklų
• 5 g kapotų
moliūgų sėklų
Mėsos įdarui:
• 150 g maišytos
maltos mėsos
• 15 g svogūno
• 4 g česnako
• Malti juodieji
pipirai
• 6 salotų lapai
• 60 g burokėlių
• 10 g saulėgrąžų
aliejaus

Susipažinkite
su mūsų 2018
m. kulinarijos
žvaigždėmis ir
nepamirškite
išbandyti jų receptų
ateinančiais
mėnesiais!

• Druska
Padažui:
• 12 g saulėgrąžų
aliejaus
• 8 g česnako
• 80 g svogūno
• 0,5 g aitriųjų
paprikų
• 100 g konservuotų
pomidorų be
odelės
• 2 g juodojo
balzaminio acto
• 2,5 g cukraus
• 0,5 g maltos
raudonosios
paprikos
• 10 g medaus
• 8 g garstyčių
• Druska
• Malti juodieji
pipirai

Paruošimo trukmė
10 min.

PARUOŠIMAS
Duonos „bombos”: Išplakite kiaušinius ir pamažu į
juos įmaišykite kukurūzų miltus ir kvietinius miltus,
sumaišytus su kepimo milteliais. Išmaišykite
viską Speedy Chef II, tada sudėkite šiltus spirgus,
sukapotas moliūgų sėklas, grietinę ir druską.
Sudėkite gautą masę į silikoninę formą keksiukams,
pabarstykite moliūgų sėklomis (nesmulkintomis)
ir kepkite 15–20 min. iki 200 °C įkaitintoje orkaitėje.
Išimkite iš orkaitės, naudodami silikoninę virtuvės
pirštinę.
Mėsos įdaras: Mažajame dubenyje švelniai
sumaišykite faršą su svogūnais druska bei pipirais
ir formuokite mažus kukuliukus. Kepkite kukuliukus
aliejumi pateptoje T Chefseries Essential 26 cm
keptuvėje, uždengus stikliniu dangčiu.
Padažui:
1. Mini Turbo Chef susmulkinkite svogūnus ir česnaką.
Pakepinkite susmulkintus svogūnus; suberkite
susmulkintą česnaką, cukrų, konservuotus pomidorus,
prieskonius (aitriąją papriką, pipirus, druską). Įpilkite
balzaminio acto ir vandens, gerai išmaišykite
universaliuoju šaukštu ir kaitinkite 10 minučių. Leiskite
padažui atvėsti, o tada sudėkite medų ir garstyčias.
2. Perpjaukite bandeles per pusę duonriekiu peiliu.
Apatinę dalį patepkite padažu, uždėkite salotos lapą,
mėsos kukuliuką, burokėlių, dar vieną salotos lapą ir
paspauskite viršutine bandelės dalimi.

Vasario 9 diena –

picos diena
Puikiai tinka picų
ingredientams
smulkinti!

MINI PICOS „VORIUKAI“
RISE

Paruošimo trukmė:
30 min.

Palikti pastovėti:
30 min.

INGREDIENTAI
16 MINI PICŲ
• 15 g šviežių mielių
• 125 ml drungno vandens
(± 30 °C)
• 200 g universalių miltų
• 1 valg. š. alyvuogių
aliejaus (± 15 ml)
• ½ arbat. š. druskos (± 3 ml)
• ½ arbat. š. cukraus (± 2 ml)
• 2 valg. š. pomidorų padažo
(± 30 ml)
• 70 g mocarelos sūrio
• 32 juodosios alyvuogės
be kauliukų

Pagaminta naudojant
silikoninį padėklą kepiniams
su krašteliu

220 °C temperatūroje:
20 min.

PARUOŠIMAS
1. Dubenėlyje iš komplekto Ketvertukas 300 ml sumaišykite
mieles su vandeniu, naudodami šluotelę plakimui.
2. Į Maišymo dubenį 2,75 l supilkite miltus, alyvuogių aliejų, druską,
cukrų ir mieles su vandeniu. Išmaišykite silikonine mentele, o tada
rankomis minkykite tešlą, kol nebelips prie dubens sienelių. Jei
reikia, pabarstykite dar miltų. Uždenkite dangčiu ir palikite kilti apyt.
30 minučių.

Pjaustymo rinkinys:
Peilių galąstuvas
Sharp Star
Universalusis peilis
SS190613

61,80 €

Sūrio malūnėlis
SS190601

24,

90 €

Įsigykite
silikoninį padėklą
ir gaukite
teptuką
dovanų

44,80 €
Silikoninis padėklas
kepiniams
Silikoninis teptukas
SS190603

43,40 €

29,90 €

3. Įkaitinkite orkaitę iki 220 °C.

Padėklas tešlos
ruošimui
Daugiafunkcis kočėlas
SS190604

4. Lengvai paminkykite tešlą ir padalinkite ją į 16 lygių dalių.
Suplokite rutuliukus rankomis, tada pirštais ištempkite juos iki
6–7 cm skersmens paplotėlių ir sudėkite ant silikoninio padėklo
su krašteliu (padėtu ant šaltų orkaitės grotelių).

28,40 €

5. Patepkite kiekvieną paplotėlį pomidorų padažu.
6. Susmulkinkite mocarelos sūrį ir padalinkite ant visų paplotėlių.
7. Perpjaukite 8 alyvuoges išilgai (voriukų kūnams). Perpjaukite
8 alyvuoges per pusę (voriukų galvoms). Išdėliokite supjaustytas
alyvuoges ant picų paplotėlių. Tada išilgai perpjaukite alyvuogę į
8 dalis, iš kurių formuosite voriukų kojytes.
8. Kepkite apyt. 20 min. ir palikite pastovėti kelias minutes prieš
patiekiant.

36,90 €

Įsigykite
padėklą tešlos
ruošimui
ir gaukite
50 % nuolaidą
daugiafunkciam
kočėlui

Vasario 20 diena –

Vasario 15 diena –

„Niekas nevalgo
vienas“ diena

Daugiau
nei
30 %
nuolaida

vyšnių pyrago diena
Įsigykite
2 silikonines
menteles
ir dar vieną
gaukite
dovanų

Silikoninė pirštinė
SS190625

Siauroji silikoninė
mentelė
SS190620

30,00 €

20,00 €

24,90 €

Maišymo dubuo 3 l
SS190618

Ultra Pro 3,3 l
SS190614

19,90 €

12,00 €

129,00 €

88,60 €
Silikoninė pirštinė (2 vnt.)
SS190612

34,90 €

T Chefseries Essential keptuvė 24 cm
SS190615

170,00 €

T Chefseries Pure puodas 7,6 l
SS190616

190,00 €

Sijoklis miltams
SS190617

14,00 €

Samba pyraginė
SS190619

20,00 €

Vasario 28 diena –

šokoladinio pudingo
diena
Silikoninė forma keksiukams
SS190607

26,90 €

ŠOKOLADINIAI PYRAGĖLIAI
SU SKYSTU ĮDARU
Paruošimo trukmė:
15 min.

Kepimo laikas:
1 min. 30 sek. 800 vatų galingumu,
9–10 min.

INGREDIENTAI
12 PYRAGĖLIŲ
• 150 g šokolado plytelė
(70 % kakavos)
• 60 g sviesto
• 100 g (100 ml) cukraus
• 4 kiaušiniai
• 30 g (60 ml) persijotų
universalių miltų
• 14 šokolado gabalėlių
(70 % kakavos)

24,00 €

Dekoravimo pieštukas
SS190608

Įsigykite dvi
silikonines
formas ir gaukite
dekoravimo
pieštuką
dovanų

18,00 €

Rinkinys kepėjams:
Silikoninė forma
keksiukams
Dekoravimo pieštukas
SS190609

71,80 €

210 °C
temperatūroje

48,00 €

PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę be grotelių iki 210 °C. Padėkite ant grotelių dvi
silikonines formas keksiukams ir atidėkite į šalį.
2. Į MicroCook ąsotį 1 l sudėkite lygiomis dalimis sulaužytą
šokolado plytelę, kubeliais supjaustytą sviestą, uždenkite ir kaitinkite
1 min. 30 sek. 800 vatų galingumu.
3. Iš pradžių plaktuvu įmaišykite cukrų, tada kiaušinius, o pabaigoje
– persijotus miltus. Užpildykite silikoninės formos keksiukams
duobutes iki 2/3 ribos.
4. Į kiekvieną keksiuką įspauskite po 1 šokolado gabaliuką ir kepkite
nuo 9 iki 10 min. 210 °C. Palikite pastovėti 10 min. prieš išimdami iš
formos.

Barstyklė
SS190605

12,90 €

Pieno putų plakiklis
SS190606

16,90 €

Paskutinė proga šį mėnesį!
2018 m. rudens–žiemos katalogas galios dar 4 savaites, tad
paskubėkite įsigyti gaminius, kurių seniai norėjote!
1 Breadsmart (II
(be pjaustymo lentelės)
SS190622

54,90 €

42,00 €
1

specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums!
Padėkos dovanėlė

Daugiau
nei
30 %
nuolaida

2 BreadSmart
Junior
SS190621

34,50 €

2

Mielos šeimininkės,

24,00 €

Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 100 eurų ir konsultantas suplanuoja dar vieną
vakarėlį, Jūs gausite:
Maišymo dubuo 2 l
TG190601
arba 50 % nuolaida
vienam katalogo
gaminiui

Dovana šeimininkei – 1 lygis

Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 200 eurų ir konsultantas suplanuoja dar du
vakarėlius, Jūs gausite:

Premium dėžutė 1,1 l (2 vnt.)
HG190601
ir
Padėkos dovanėlė (TG190601
ar 50 % nuolaida vienam katalogo
gaminiui)

Tapkite mikrobangų krosnelių
ekspertu su Tupperware
Įsigykite gaminių iš Mikrobangų
krosnelių katalogo bent už 50 eurų
ir gaukite CrystalWave 600 ml už
specialią kainą!

Dar neturite šio katalogo?
Teiraukitės savo konsultanto!

Dovana šeimininkei – 2 lygis

Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 300 eurų ir konsultantas suplanuoja dar du
vakarėlius, Jūs gausite:
Maišymo dubuo 5 l
Premium dėžutė 1,1 l (2 vnt.)
HG190602
ir
Padėkos dovanėlė (TG190601
ar 50 % nuolaida vienam katalogo
gaminiui)

Talpi dėžutė gausiai šeimai!
Paskutinį
kartą buvo
parduodama
2018 metų
pavasario–
vasaros kataloge
už 29,90 €

Mūsų 2019 metų
pasiūlymas:

Didelis smaližiukas
2,5 l
SS190610

19,90 €
Reikia dar daugiau vietos
laikymui? Įsigykite 2 vnt.
už dar geresnę kainą.

Didelis smaližiukas 2,5 l (2)
SS190611

48,00 €

29,90 €

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.
©2019 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brands” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

www.tupperware.lt

