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(49–52 savaitės)

Pasiūlymai galioja nuo

Skirkite savo laiką tam, kas tikra



ŠVENTINIS
MEDUOLIS

INGREDIENTAI
• 2 arbat. š. (10 ml) anyžių
• 200 ml verdančio vandens
• 100 ml saulėgrąžų aliejaus
• 200 ml skysto medaus
• 150 g (150 ml) rudojo cukraus
• 350 g (700 ml) universalių miltų
• 1 valg. š. (15 ml) kepimo miltelių

Paruošimo trukmė: 20 min.
Kepimo laikas: 1 val. 180 °C temperatūroje

PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C.
2. Į verdantį vandenį sudėkite anyžius. Nuimkite 
nuo kaitros ir palikite mirkti 10 min. Tchefseries 
Bistro padažinėje.
3. Maišymo dubenyje 4,5 l sumaišykite aliejų, 
medų, cukrų ir išplakite. Įsijokite miltus ir kepimo 
miltelius su Bake to Basics miltų sijokliu ir gerai 
išplakite.

4. Į masę įmaišykite anyžių užpilą.
5. Supilkite gautą mišinį į Silikoninę formą 
Karalius. Kepkite apyt. 50–60 min. arba tol, kol
įkišus dantų krapštuką jį ištrauksite švarų.
6. Palaukite, kol atvės, ir išimkite iš formos.

Reikia idėjų dovanoms? Štai kelios...

KEPIMO RINKINYS
Dubuo tešlai 4,5 l
Silikoninė forma Karalius
Šluotelė plakimui
SS194910   66,40 €   39,90 €

Jūs gaminate savo svečiams,
o jie – saviems... visai kaip
mamytė!

Didysis kepimo rinkinys mažiesiems
SS194909   29,90 €



Reikia idėjų dovanoms? Štai kelios...

SMALIŽIUKŲ RINKINYS
Didelis smaližiukas 2 l
28 x 19 x 10 cm
Smaližiukas 1,4 l
20,5 x 16 x 8 cm
SS194913   26,90 €

14,90 €

Termopuodelis, 
raudonas 350 ml

SS194901 

Rinkinį sudaro: 
•  Microcook ąsotis 1 l
• Micro Delight
•  Eazy greitkratis 

600 ml su receptų 
piešinėliais

• Šluotelė plakimui
•  Silikoninė mentelė

Visada
pakeliui
į kitą
didelį nuotykį.

Viskas, ko jums kasdien prireikia virtuvėje!

Rinkinys maisto gaminimui
SS194918   65,00 €



Apvalioji dėžutė 1,1 l (1 vnt.) 
SS194916   8,50 €

Aloha dubuo 2 l
SS194905   9,50 €

Aloha dubuo 4 l
SS194906   14,50 €

Apvalioji dėžutė 1,1 l (3 vnt.) 
SS194917   17,00 €

Iš šaldytuvo tiesiai ant stalo...
ir kaskart nepriekaištingai!

Aloha RINKINYS
Aloha dubuo 2 l (2 vnt.)
Aloha dubuo 4 l (1 vnt.)
SS194907   27,90 €

3 už 
2 kainą



Apvalioji dėžutė 1,1 l (3 vnt.) 
SS194917   17,00 €

Iš šaldytuvo tiesiai ant stalo...
ir kaskart nepriekaištingai!

EcoPure2 butelis 1,5 l
SS194904   7,90 €

Universali šluostė
iš mikropluošto (2 vnt.)
SS194915   17,50 €   9,90 €

Galioja tik 
49 savaitę

Ar žinojote?
Šluostės iš mikropluošto puikiai surenka 
dulkes ir purvą net ir be valiklių. 

Išlaiko visus būtiniausius produktus šviežius!

17,90 €

Skaidri dėžutė 1,8 l
SS194912 

UŽKANDŽIAI

PRODUKTAI KEPINIAMS

SALDAINIAI

ĮVAIRIOS SMULKMENOS



Štai ką mes vadiname PUIKIA DOVANA

Tchefseries keptuvė 20 cm
SS194919   129,00 €

Patiekite karštą vyną draugams, kad 
sušiltumėte po linksmybių sniege!

Maišymo dubuo 3 l
SS194914   12,90 €

Serviravimo dubuo 6 l
SS194902   29,90 €

Samba apvali pyraginė
SS194903   18,90 €



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:
Daugiafunkcis kočėlas
TG194901

Dovana šeimininkei – 1 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia
200 eurų ir konsultantas suplanuoja 
dar du vakarėlius, Jūs gausite:
Apvalioji dėžutė 2,1 l
Apvaliojidėžutė 3,3 l
HG194901
Padėkos dovanėlė
(TG194901 ar 50 % nuolaida
vienam katalogo gaminiui)

Dovana šeimininkei – 2 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
300 eurų ir konsultantas suplanuoja  
dar du vakarėlius, Jūs gausite:
Apvalioji dėžutė 950 ml
Apvalioji dėžutė 2,1 l (2 vnt.)
Apvalioji dėžutė 3,3 l
HG194902
ir
Padėkos dovanėlė
(TG194501 ar 50 % nuolaida
vienam katalogo gaminiui)



Tvirta dvipusė tarkutė  
iš nerūdijančiojo plieno patogiai  

ir greitai įstatoma į indelį.

17,50 €

Rankinė tarkutė
(500 ml)

SS194908

Tobulai tinka vaisiams, sūriams, 
šokoladui, sausainiams

ar net virtoms daržovėms smulkinti.

21,5 x 9,5 x 5 cm (aukštis)

 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


