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SALDŽIOS TRAŠKIOS LAZDELĖS

INGREDIENTAI 32 LAZDELĖMS
• 50 ml / ± 10 arbat. š. pieno
• 1 vidutinio dydžio kiaušinis
• 30 ml  / ± 2 valg. š. augalinio aliejaus
• 65 g / ± stiklinė universalių miltų
• 2 ml / ± arbat. š. kepimo miltelių
• 40 g / ± 3 valg. š. cukraus
• 1 žiupsnelis druskos

PARUOŠIMAS
1. Išimkite orkaitės groteles ir 
įkaitinkite orkaitę iki 180 °C be 
konvekcinio režimo.
2. Į Eazy greitkračio 350 ml pagrindą 
sudėkite visus ingredientus eilės 
tvarka, uždenkite ir kratykite, kol 
susimaišys (apyt. 30 sekundžių).
3. Padėkite silikoninę lazdelių 
formą ant šaltų orkaitės grotelių ir 
užpildykite ertmes iki 2/3 tūrio.
4. Įstatykite groteles žemiausiame 
orkaitės lygyje ir kepkite 17–18 min.
5. Leiskite pastovėti 5 min., tada 
atsargiai išimkite lazdeles iš formos.
6. Pakartokite 3–5 žingsnius su likusia 
tešla.

SKONIAI
2 žingsnyje pasirinkite vieną iš 
šių ingredientų, kad lazdelėms 
suteiktumėte išskirtinį skonį:
• 15 ml / ±1 valg. š. nesaldintos 

kakavos miltelių
• ½ ekologiškos citrinos ar 

apelsino žievelės (sutarkuotos 
tarkute iš Šeimininkės rinkinio)

• 5 ml / ± arbat. š. vanilės miltelių
• • 2 ml / ± . arbat. š. cinamono
• 10 ml / ±2 arbat. š. matės 

žaliosios arbatos
• ⅓ tongapupės, sutarkuotos 

tarkute iš Šeimininkės rinkinio

Paruošimo trukmė 
10 min.

Palikti pastovėti 
5 min.

180 °C temperatūroje 
17–18 min. 

Patarimas: taip pat galite įberti ½ arbat. š. smulkintų riešutų (pistacijų, lazdyno riešutų, migdolų ir t. t.) į 
kiekvieną formos ertmę.



Kaselės formos lazdelės  
tikrai traukia akį!

Įsigykite 1  
ir gaukite antrą  

tik už 5 €

Silikoninė lazdelių forma (1)
SS194502   24,90 €

Silikoninė lazdelių forma (2)
SS194503   49,80 €   29,90 €

NAUJIENA

NAUJA 
SPALVA

39,90 €

Didžioji  
stačiakampė tortinė

SS194501

DIZAINAS
• 16 ertmių ir begalė pritaikymo galimybių.
• Blizgus vidinis paviršius sukuria idealiai lygias ir blizgias šokoladines lazdeles.
• Standartinio dydžio orkaitėse telpa dvi silikoninės lazdelių formos.

Matmenys: 29,8 x 19,4 x 1,26 cm
Vienos lazdelės ilgis: 12 cm
Vienos lazdelės tūris: 12 ml

39,5 cm P X 27,5 cm I X 11,5 cm A   

Specialaus dizaino pyraginė, kurioje telpa 18 keksiukų!
Apvertę padėklą turėsite lygų paviršių, ant kurio galėsite 
sudėti ir transportuoti įvairiausius skanėstus!



Rinkinys kavai:
Grafinas šaltai brandintai kavai
Skaidrios stiklinaitės 400 ml  
(4 vnt.)
SS194507   62,00 €

ŠALTAI BRANDINTA KAVA

Paruošimo trukmė: 
5 min.

Laikyti šaldytuve: 
8–12 val.

INGREDIENTAI 8 PORCIJOMS
• 115–125 g / 25–27 arb. š. stambiai maltos kavos
• Filtruoto vandens, min. 1 °C, maks.  25 °C

PARUOŠIMAS
1. Į Grafiną įdėkite metalinį filtrą, užpildykite stambiai 
malta kava iki pažymėtos linijos, apyt. 115–125 g / 
25–27 arb. š.
2. Lėtai pilkite filtruotą kambario temperatūros / šaltą
vandenį (min. 1 °C, maks.  25 °C) į Grafiną. Palaukite, 
kol šiek tiek vandens pratekės, ir tada papildykite. 
Taip išvengsite plūduriuojančių kavos tirščių. Pripilkite 
vandens iki linijos (kur metalinis filtras liečiasi prie 
plastikinio piltuvėlio).
3. Pastatykite į šaldytuvą 8–12 valandų.
4. Išimkite filtrą ir išmeskite kavos tirščius.
5. Patiekite su pasirinktu pieno produktu, vandeniu ar 
ledukais.

Patarimas: užšaldykite šaltai brandintos kavos 
koncentratą formoje ledukams (rasite kataloge, 41 psl.).

Patarimas: skieskite kavą stiklinėse, o ne grafine. 
Taip ilgiau išlaikysite kavą šviežią.

Įsigykite  
Grafiną šaltai 

brandintai kavai ir 
skaidrias stiklinaites 

400 ml (2 vnt.) ir 
gaukite dar 2 skaidrias 

stiklinaites  
DOVANŲ

Šaltas brandinimas – naujas būdas mėgautis kava ar arbata! Tai menas, 
kuris pasitelkia laiką ir tikslius receptus, kad atskleistų unikalius kavos ir 
arbatos skonius.



Grafinas šaltai 
brandintai kavai
SS194505   50,00 €

Ąsotėlis 350 ml
SS194508   9,90 €

Sijoklis pagardams
375 ml (tūris)
SS194509   11,00 €

Apibarstykite 
savo gėrimą 

kakavos 
milteliais, 

cinamonu ar 
smulkiai
kapotais 
riešutais

Rengiate 
ypatingus 
pusryčius 
ar arbatėlę? 
Užpildykite 
šį stilingą 
ąsotėlį 
grietinėle 
ir leiskite  
svečiams 
gėrimus 
pasigardinti 
patiems

Pradžiuginkite 
artimuosius 
gardžiais šaltai 
brandintais 
gėrimais

Jis puikiai tinka ne tik kavai, 
bet ir šaltai brandintai 

arbatai ruošti!

Skaidrios stiklinaitės 
400 ml (2 vnt.)
SS194506   12,00 €

NAUJIENA



8.50€
Ledo šalis sumuštinių  
dėžutė Ana/Elza
SS194512

8.50€
Ledo šalis sumuštinių  
dėžutė Olafas
SS194513

8.50€
Ledo šalis stiklinaitė 330 ml
SS194514

11. 90€
Ledo šalis dėžutė 1,25 l
SS194511

13. 50€
1 Ledo šalis rinkinys: 
Ledo šalis sumuštinių dėžutė Ana/Elza  
Ledo šalis stiklinaitė 330 ml 
SS194515

©Disney Visit www.disney.com/frozen

Leiskis į nuotykį

14. 50€
2 Ledo šalis rinkinys:  
Ledo šalis sumuštinių dėžutė Ana/Elza  
Ledo šalis sumuštinių dėžutė Olafas
SS194516
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PLIKYTI PYRAGAIČIAI

INGREDIENTAI 8 PORCIJOMS
• 180 ml vandens
• 60 g sviesto
• 2 valg. š. cukraus (± 30 g)
• 1 žiupsnelis druskos
• 100 g universalių miltų

• 3 kiaušiniai (vidutinio dydžio)
• Kiaušinio plakinys: 1 kiaušinio trynys ir  

1 valg. š. vandens
• ±1 l vanilinių ledų
• 150 ml pieno
• 250 g juodojo šokolado

Paruošimo trukmė 
20 min.

210 °C temperatūroje600 W galingumu  
5 min. 30 s.

PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę iki 210 °C temperatūros.
2. Supilkite vandenį į MicroCook ąsotį 1 l,
sudėkite sviestą, cukrų ir druską. Nustatykite 
dangtelį „atidarytoje“ padėtyje ir šildykite 
mikrobangų krosnelėje 4 min. 600 W galingumu. 
Iškart sudėkite miltus ir intensyviai maišykite 
silikonine mentele, kol gausite vienalytę masę, 
kuri nebelips prie ąsočio sienelių. Įmuškite 
kiaušinį ir gerai išmaišykite. Kitą kiaušinį dėkite  
tik visiškai įmaišius pirmąjį.
3. Padėkite silikoninį padėklą kepiniams su 
krašteliu ant šaltų orkaitės grotelių. Užpildykite 
dekoravimo rutulį gautu mišiniu ir uždėkite 
didelės žvaigždės formos antgalį. Formuokite 
mažus rutuliukus ant silikoniniame padėkle 

pažymėtų apskritimų.
4. Pamirkykite šakutę kiaušinio plakinyje ir
lengvai ja paspauskite rutuliuko viršų.
5. Kepkite 25 min. Palaukite, kol atvės.
6. Peiliu pomidorams perpjaukite rutuliukus
per pusę ir užpildykite ledais. Uždėkite kepurėles, 
sudėkite į FreezerSmart II aukštąjį 2,5 l ir 
šaldykite iki patiekimo.
7. Prieš patiekiant: supilkite pieną į MicroCook 
ąsotį ir šildykite 1 min. 30 s. 600 vatų galingumu. 
Sudėkite juodąjį šokoladą, palikite pastovėti 2 
min. ir išmaišykite, kad šokoladas visiškai ištirptų.
8. Patiekite šaldytus plikytus pyragaičius su
karšto šokolado padažu.

Patarimas: taip pat iš tešlos galite formuoti storus 10 cm ilgio pirštelius eklerams.



Turime indą kiekvienai progai

Silikoninis padėklas kepiniams su krašteliu
SS194504   29,90 €  19,90 €

Sutaupykite 
10 eurų!

Gaminame žiemos atostogoms su silikoniniu padėklu 
kepiniams
• Pomidorų ir mocarelos bokštas  

– akį traukiantis pirmasis 
patiekalas šauniam vakarėliui.

• Skrudinti dribsniai su medumi  
– tobulai tinka pusryčiams ar 
užkandžiui.

• Vegetariškas kišas iš spalvingų 
sezoninių daržovių.

• Saldžioji pica – saldi ir spalvinga 
pica iš jūsų pasirinktų produktų.

Freezer Mates II
aukštasis 2,5 l (1 vnt.)
SS194517   15,00 €

Freezer Mates II
aukštasis 2,5 l (3 vnt.)

SS194518   30,00 €

Įsigykite 3 vnt.  
už 2 kainą

Pasigaminkite šventinių patiekalų iš anksto ir turėkite kuo pavaišinti 
svečius, net jei jie aplankys iš anksto nepranešę.



Mielos šeimininkės, paruošėme elegantišką Allegra dubenėlių
kolekciją, su kuria jūsų Kalėdų stalas bus dar įspūdingesnis nei pernai.

Juoda ir auksinė:  
klasikinė elegancija



Mielos šeimininkės,
specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums!

Padėkos dovanėlė
Kai pardavimai vakarėlio 
metu pasiekia 100 eurų ir 
konsultantas suplanuoja dar 
vieną vakarėlį, Jūs gausite:
Allegra serviravimo centras
TG194501

Dovana šeimininkei  
– 1 lygis
Kai pardavimai vakarėlio 
metu pasiekia 200 eurų ir 
konsultantas suplanuoja dar 
du vakarėlius, Jūs gausite:
Allegra dubuo 5 l
HG194501
ir
Padėkos dovanėlė 
(TG194501 arba 50% 
nuolaida vienam katalogo 
gaminiui)

Dovana šeimininkei  
– 2 lygis
Kai pardavimai vakarėlio 
metu pasiekia 300 eurų ir 
konsultantas suplanuoja dar 
du vakarėlius, Jūs gausite:
Allegra dubuo 1,5 l
Allegra dubuo 5 l
HG194502
ir
Padėkos dovanėlė 
(TG194501 arba 50% 
nuolaida vienam katalogo 
gaminiui)



Idėja dovanai: 
Iškepkite migdolinių 
pyragaičių ir
sudėkite juos į 
Pakalikų austriuką – 
džiaugsis ir vaikai,  
ir suaugusieji!

5,00 €

Austriukas  
"Pakalikų Kalėdos"

SS194510

Turime ir daugiau šventinių 
pasiūlymų - pasiteiraukite 
savo konsultanto apie mūsų 
Kalėdinį katalogą.

 Konsultanto kontaktai

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.

Telefonas:

www.tupperware.lt


