Pasiūlymas
galioja nuo

2018 06 04 iki
2018 07 01
(23–26 savaitės)
* kol pakaks turimų
atsargų

Su Tupperware
laimi visi

INGREDIENTAI
6 VIENO KĄSNIO
MĖSAINIAMS
• 75 ml šilto vandens
(37–38 °C)
• 10 g šviežių mielių
• 150 g universalių miltų
• 1 kiaušinio trynio
• 1 arbat. š. cukraus
(± 5 ml)
• ½ arbat. š. druskos
(± 2 ml)
• 40 g minkšto sviesto
• 1 kiaušinio baltymo
• 1 arbat. š. sezamų
sėklų (± 5 ml)
• 300 g maltos jautienos
PARUOŠIMAS:
1. Maišymo dubenyje 3 l sumaišykite
mieles su šiltu vandeniu (37–38 °C).
Palikite pastovėti 10 min.
2. Sudėkite miltus, kiaušinio trynį,
cukrų, druską ir minkštą sviestą.
Maišykite silikonine mentele, kol
tešla taps vienalytė ir elastinga.
Uždenkite dubenį ir įdėkite į šilto
(37–38 °C) vandens vonelę apyt.
30 minučių.
3. Padėkite silikoninę mažų futbolo
kamuolių formą ant šaltų orkaitės
grotelių. Dar kartą pamaišykite
tešlą ir šaukštu po lygiai padalinkite
į 6 kepimo formos duobeles.
Švelniai paspauskite tešlą
duobelėse. Uždenkite rankšluosčiu
ir palikite kilti apyt. 30 minučių.

Pagaminta su
silikonine
mažų futbolo
kamuolių
forma

• 1 valg. š. saulėgrąžų
aliejaus (± 15 ml)
• Druskos ir pipirų
• ½ nulupto raudonojo
svogūno (± 50 g)
• 1 vidutinio dydžio
pomidoras (± 150 g)
• 2–3 dideli marinuoti
agurkėliai
• 2 valg. š. garstyčių
arba kečupo, arba
majonezo
• 6 maži griežinėliai
čederio sūrio

4. Tuo tarpu įkaitinkite orkaitę iki
190 °C, pasirinkę konvekcinio kepimo
funkciją.
5. Kepkite 15 min. Iškeptas bandeles
iškart išimkite iš formos ir padėkite
ant orkaitės grotelių. Silikoniniu
teptuku aptepkite bandelių
viršų (pusė su įspaustu futbolo
kamuolio raštu) kiaušinio baltymu
ir apibarstykite sezamų sėklomis.
Pašaukite atgal į orkaitę dar 2–3
minutėms.
6. Iš maltos jautienos suformuokite
6 bandelių dydžio paplotėlius.
Švariu silikoniniu teptuku aptepkite
mėsos paplotėlius aliejumi iš abiejų
pusių. Kepkite paplotėlius T Chef
series Essential lietinių keptuvėje
po 1–2 min. iš abiejų pusių. Iškeptus
paplotėlius pagardinkite druska ir
pipirais.
7. Plonai supjaustykite svogūną,
pomidorą ir marinuotus agurkėlius.
Perpjaukite bandeles per pusę,
pagrindą patepkite norimu pagardu,
o tada sluoksniuokite pomidorus,
svogūnus, marinuotus agurkėlius,
uždėkite mėsos paplotėlį, čederio
sūrį ir užvožkite antra bandelės puse.
8. Pašaukite mėsainius į orkaitę ant
silikoninio padėklo kepiniams su
krašteliu dar 2–3 minutėms, jei reikia
pašildyti.

MINI
MĖSAINIAI
– FUTBOLO
KAMUOLIAI

Atraskite visiškai naujas
galimybes!

Paruošimo trukmė: 30 min.
Palikti pastovėti: 1 val. 10 min.
190 °C temperatūroje: 17–18 min.
Kepimo laikas: 2–4 min.

NAUJIENA

Silikoninė mažų futbolo
kamuolių forma
SS182302

20,00 €

DAUGIAFUNKCIS
ATIDARYTUVAS
SS182304

9,90 €

Atidaro metalinius
dangtelius . .

195 x 73,54 x 32,50 mm

. . skardines
. . užsukamus dangtelius . .

. . stiklainius . .

Žaidimų vakaras
jam...

Kurkite
taktiką kartu
su draugais!

PIETŲ RINKINYS:
ECOPURE2 BUTELIS 1 L
CRYSTALWAVE PIETŲ DĖŽUTĖ 1 L
SS182315

24,90 €

ECOPURE2 BUTELIUKAS
750 ML (11 VNT.)

108,90 €

Sugeria vandenį ir greitai
išdžiovina plaukus

SS182316

MIKROPLUOŠTO RANKŠLUOSTIS
PLAUKAMS - TURBANAS
SS182312

17,90 €

SUMUŠTINIŲ DĖŽUTĖ
SS182301
© FIFA, FIFA’s Official Licensed Product Logos, and the Emblems, Mascots, Posters and Trophies of the FIFA World Cup tournaments are copyrights and/or trademarks of FIFA.
tm

DOVANA

Įsigykite 11 buteliukų
savo futbolo komandai
ir gaukite SILIKONINĘ
MAŽŲ FUTBOLO
KAMUOLIŲ FORMĄ
dovanų!

6,90 €

MIKROPLUOŠTO
RANKŠLUOSTIS VEIDUI (2 vnt.)
SS182313

Naudokite švelniam veido valymui

Namų SPA
jai...

11,90 €

Atskiri
pyrago ar picos gabalėliai,

Daugiau
nei

42%
NUOLAIDA

pagardinti visais Jūsų mėgstamais priedais.
PICOS

PRANCŪZIŠKŲ RAGELIŲ FORMA
SS182317

34,90 €

PIKANTIŠKI
PYRAGĖLIAI

4 sūrių

19,90 €

Lašiša

Ingredientai 1 gabalėliui:
• 5 ml pomidorų pastos
• 5 g tarkuoto griujerio
sūrio
• 5 g parmezano
• 5 g rokforo sūrio
• 5 g ožkos sūrio

Ingredientai 1 gabalėliui:
• 15 g sūrio užtepėlės su
česnaku ir žolelėmis
• 15 g rūkytos lašišos
• 1 žalio smidro
Aptepkite tešlos
gabalėlį sūrio užtepėle.
Supjaustykite rūkytą lašišą
ir išdėliokite ant pyrago.
Papuoškite žaliu smidru.

Tešlos gabalėlį aptepkite
pomidorų pasta.
Parmezano, rokforo ir
ožkos sūrį supjaustykite
kubeliais. Pabarstykite
tešlos gabalėlį visais
nurodytais sūriais.

Margarita
Ingredientai 1 gabalėliui:
• 5 ml pomidorų pastos
• 30 g smulkintų pomidorų
• 5 g baziliko
• 5 g mocarelos sūrio
• 2 juodosios alyvuogės
Tešlos gabalėlį aptepkite pomidorų
pasta. Nulupkite pomidorus,
išrinkite sėklytes ir stambiai
sukapokite Mažajame Turbo Chef
kartu su baziliku ir mocarelos sūriu.
Užpilkite gautą masę ant
tešlos gabalėlio. Papuoškite
2 juodosiomis alyvuogėmis.

Daugiau
nei

33%
NUOLAIDA

OVALUS SERVIRAVIMO
INDAS 4 L
SS182305

44,90 €

30,00 €

Jautienos faršas
Ingredientai 1 gabalėliui:
• 5 ml pomidorų pastos
• 30 g maltos jautienos
• 1 valg. š. kapotų petražolių
• 1 maža česnako skiltelė,
susmulkinta
• 5 g tarkuoto griujerio sūrio
Tešlos gabalėlį aptepkite
pomidorų pasta. Sumaišykite
maltą jautieną su petražolėmis
ir smulkintu česnaku. Užpilkite
gautą masę ant tešlos gabalėlio.
Apibarstykite tarkuotu griujerio
sūriu.

T CHEFSERIES ESSENTIAL
DUTCH OVEN PUODAS 4,9 L
SS182314

230,00 €

Nuo mažiausio iki didžiausio,
ir kiekvienas su savo dangteliu...
Vienu paspaudimu
uždaromas dangtelis.

... jie tobulai tinka

maistui transportuoti!
IŠKYLOS DĖŽUČIŲ RINKINYS
(3 dėžutės x 900 ml)
SS182303

25,00 €

BLOSSOM DUBUO 500 ml
(2 vnt.)
SS182310

10,00 €

BLOSSOM DUBUO 4,3 L
SS182309

19,00 €

APVALIŲ DĖŽUČIŲ RINKINYS
(1 x 200 ml, 1 x 530 ml, 1 x 1,1 L)
SS182318

BLOSSOM DUBENĖLIŲ RINKINYS
(1 x 2,5 L, 1 x 1,3 L)
SS182311

15,00 €

19,

00 €

Dubenėliai susideda vienas
į kitą, todėl neužims daug
vietos spintelėje.

RINKINYS MĖSAINIAMS:
ŠALDIKLIO INDELIŲ RINKINYS
MĖSAINIAMS (4)
MĖSAINIŲ PRESAS
SS182308

14,00 €

Mielos šeimininkės,
specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums!

Padėkos
dovanėlė
Kai pardavimai vakarėlio
metu pasiekia 100 eurų,
Jūs gausite:
ĄSOTIS SAMBA 2 L
TG182302

Dovana šeimininkei – 3 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 400 eurų ir
konsultantas suplanuoja dar vieną vakarėlį, Jūs gausite:
SAMBA STIKLINAITĖS (2 VNT.)
DIDELIS ŽEMAS DUBUO SAMBA 700 ML (2 VNT.)
DIDYSIS RINKINYS GĖRIMAMS
MEGA DUBUO 10 L
HG182307

Dovana
šeimininkei – 1 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu
pasiekia 200 eurų ir konsultantas
suplanuoja dar vieną vakarėlį,
Jūs gausite:
SAMBA STIKLINAITĖS (2 VNT.)
DIDELIS ŽEMAS DUBUO SAMBA
700 ML (2 VNT.)
HG182305

Dovana šeimininkei – 2 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia
300 eurų ir konsultantas suplanuoja
dar vieną vakarėlį, Jūs gausite:
DIDYSIS RINKINYS GĖRIMAMS
MEGA DUBUO 10 L
HG182306

Pasiūlymas šeimininkei
Kai pardavimai vakarėlio metu pasieks 200 eurų
ir konsultantas suplanuos dar vieną vakarėlį,
Jūs galėsite užbaigti savo Samba kolekciją
su žemiau pateiktu padėklu už ypatingą kainą:
SAMBA PADĖKLAS
HO182301

9,90 €

ESSENTIAL PEILIŲ RINKINYS 2:
Essential šefo peilis
Essential peilis pomidorams
Essential peilis daržovėms
SS182307

NAUJIENA

ESSENTIAL PEILIŲ RINKINYS 1:
Essential didelis universalusis peilis
Essential universalusis peilis
SS182306

30,00 €

43,00 €

konsultanto kontaktai

Telefonas:

Visos kainos yra rekomenduojamos „Tupperware” ir gali būti keičiamos. Jei 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.
©2018 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brand” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

www.tupperware.lt

