ŠVĘSKIME
Pasiūlymai galioja

31.12.2018 – 03.02.2019
(1–5 savaitės)

* kol pakaks turimų atsargų

Surprise Maker
Tiems, kurie mėgsta linksminti svečius, tačiau susiduria su
sunkumais planuodami meniu, rekomenduojame teminius
vakarėlius... su Surprise Maker rinkiniu!
Surprise Maker
SS190107

10,00 €

SALDŪS RYŽIŲ PYRAGĖLIAI
Paruošimo trukmė: 30' | 600 W galingumu 13-14’ | Palikti pastovėti ± 40’
INGREDIENTAI
6 PORCIJOMS
• 230 g sušių ryžių
• 400 ml vandens
• 4 valg. š. klevų sirupo
(± 60 ml)
• 100 g kokoso drožlių
• 1 didelis prinokęs
mangas
• 1 arbat. š. cukraus
(± 5 ml)
• 1 arbat. š. aliejaus
(± 5 ml)
• 1 valg. š. cukraus
pudros (± 15 ml)

PARUOŠIMAS:
1. Prieš verdant gerai nuplaukite
ryžius šaltu vandeniu. Tada
nukoškite ir sudėkite į Didįjį
EasyRice. Įpilkite 400 ml šalto
vandens, uždenkite ir virkite
mikrobangų krosnelėje apyt. 13–14
min. 600 W galingumu. Palikite
pastovėti 10 min.
2. Į ryžius supilkite klevų sirupą,
įberkite 50 g kokoso drožlių ir
išmaišykite siaurąja silikonine
mentele. Uždenkite ir palikite
visiškai atvėsti kambario
temperatūroje.
3. Nulupkite ir plonai supjaustykite
mangą.

4. Pakepinkite likusias kokoso
drožles keptuvėje su cukrumi ant
vidutinio kaitrumo liepsnos.
5. Silikoniniu teptuku šiek
tiek patepkite Surprise Maker
„kulkos“ formos dalį aliejumi.
Tada suformuokite ryžių pyragėlį,
užpildytą smulkintais mangais,
ir iškart apvoliokite skrudintose
kokoso drožlėse. Suformuokite dar
5 pyragėlius (nebūtina pakartotinai
tepti aliejumi).
6. Su Turbo Chef susmulkinkite
likusį mangą ir sumaišykite su
cukraus pudra, kad gautumėte
tyrelę.
7. Patiekite ryžių pyragėlius
su mangų tyrele.

Prancūziškų pyragėlių forma
Kruasanai lyg ką tik iš kepyklėlės – traškūs, karšti ir labai
skanūs! Norite saldžių ar pikantiškų?
Gaminkite pyragėlių, picų ar mini sumuštinių porcijas
įvairių temų vakarėliams!
Prancūziškų pyragėlių forma
SS190108

19,90 €

PRANCŪZIŠKI PYRAGĖLIAI SU VARŠKĖS SŪRIU
Paruošimo trukmė: 25' | 190 °C/ 6-7 st. 18’-22’
INGREDIENTAI
1–2 ASMENIMS:
• 3 krapų šakelės
• 70 g varškės sūrio
• 500 g
sluoksniuotos
tešlos
• 1 kiaušinio trynio
• 1 valg. š. pieno
(± 15 ml)

PARUOŠIMAS:
1. Įkaitinkite orkaitę iki 190 °C
temperatūros.
2. Mažuoju Turbo Chef sukapokite
krapus. Tada sudėkite varškės sūrį
ir išmaišykite.
3. Daugiafunkciu kočėlu iškočiokite
sluoksniuotą tešlą ant padėklo
tešlos ruošimui. Uždėkite iškočiotą
tešlą ant prancūziškų pyragėlių
formos.
4. Daugiafunkciu kočėlu kočiokite
ant padėklo esančią tešlą, kad
supjaustytumėte ją į trikampėlius.

5. Sudrėkinkite tešlos trikampėlių
galiukus silikoniniu teptuku.
6. Ant kiekvieno trikampėlio
uždėkite varškės sūrio masės.
Suvyniokite trikampėlius į kruasanų
formos pyragėlius.
7. Sudėkite pyragėlius ant silikoninio
padėklo kepiniams su krašteliu. Tarp
kruasanų palikite bent 1,5 cm tarpus.
8. Eazy greitkratyje 350 ml
sumaišykite kiaušinio trynį su pienu.
Aptepkite kruasanus kiaušinio
mišiniu.
9. Kepkite kruasanus nuo 18 iki 22
min., priklausomai nuo jų dydžio.

Ragelių
formelės
Paprastas ir greitas būdas
pagaminti jūsų mėgstamus
pikantiškus ar saldžius
ragelius. Su ragelių
formelėmis galėsite kepti
įvairiausius ragelių formos
skanėstus – nuo tradicinių
pyragėlių iki modernių mini
picų, kurios dailiai atrodys
„Instagram“ ar „Pinterest“
nuotraukose. Tegul prasideda
vakarėlis!

TORTILIJŲ
RAGELIAI
INGREDIENTAI
4 RAGELIAMS
• 2 kukurūzų tortilijos (± 18–19
cm skersmens)
• 1 valg. š. aliejaus (± 15 ml)
• Druskos
• 4 dantų krapštukai
• Pasirinkto garnyro

Paruošimo trukmė
5’

170°C
10-12’

Palikti pastovėti
1’

PARUOŠIMAS:
1. Išimkite orkaitės groteles ir įkaitinkite orkaitę iki 170 °C, pasirinkę konvekcinio kepimo funkciją.
2. Perpjaukite tortilijos lakštą per pusę.
3. Silikoniniu teptuku šiek tiek patepkite tortiliją aliejumi iš abiejų pusių ir apibarstykite druska.
4. Užvyniokite kiekvieną tortilijos puselę ant ragelių formelių ir sukabinkite
dantų krapštuku.
5. Padėkite silikoninį padėklą kepiniams su krašteliu ant šaltų orkaitės grotelių ir sudėkite ant jo
ragelius.
6. Kepkite 10–12 min. ir palikite pastovėti 5 min. prieš nuimdami nuo formelių.
7. Atsargiai ištraukite dantų krapštukus ir užpildykite tortilijas pasirinktu įdaru.
Patarimas: aliejumi pateptas tortilijas galite pabarstyti mėgiamais prieskoniais (kariu, paprika, adobo).

UltraPro ragelių formos
SS190105

20,00 €

SALDŪS
SLUOKSNIUOTOS
TEŠLOS
RAGELIAI
INGREDIENTAI 8 RAGELIAMS
• 1 paruošto naudoti ir iškočioto
sluoksniuotos tešlos lakšto
• 1 kiaušinio trynio
• 1 valg. š. vandens (± 15 ml)
• 50 g cukraus
Mėgstamas įdaras:
• Plakta grietinėlė ir raudonos uogos
• Šokoladiniai putėsiai
• Egzotinių vaisių salotos
• „Tiramisu“ maskarponės sūrio
putėsiai

Paruošimo trukmė
15’

200°C
±12’

Palikti pastovėti
5’

PARUOŠIMAS:
1. Išimkite orkaitės groteles ir įkaitinkite orkaitę iki 200 °C, pasirinkę konvekcinio kepimo funkciją.
2. Ragelių formelių laikikliu supjaustykite sluoksniuotą tešlą juostelėmis.
3. Užvyniokite tešlos juosteles ant formelių.
4. Silikoniniu teptuku aptepkite tešlą mišiniu iš kiaušinio trynio ir vieno valgomojo šaukšto
vandens ir apvoliokite ragelius cukruje.
5. Padėkite silikoninį padėklą kepiniams su krašteliu ant šaltų orkaitės grotelių ir sudėkite ant jo
ragelius.
6. Kepkite 12 min. ir palikite atvėsti 5 min. prieš nuimdami nuo formelių.
7. Užpildykite ragelius mėgstamu saldžiu įdaru.
Patarimas: į cukrų galite įmaišyti cinamono, aguonų ar smulkintų riešutų.

Punšo vakarėlis
Punšo rinkinys
SS190109

Įsigykite Eazy
greitkratį
bei šeimininkės
rinkinį ir gaukite
Eazy ąsotį
plakimui
dovanų!

59,20 €

36,30 €
1

3

2

1 Eazy greitkratis 600 ml 2 Šeimininkės rinkinys 3 Eazy ąsotis plakimui 2 l

VITAMINO C UŽTAISAS
300 ml
x2

1
x1

2

x1
x4

• 1 žalioji citrina
• 1 citrina
• 4 apelsinai

x1
30 ml = 2x
15
ml

1. Išspauskite citrusinių vaisių
sultis su šeimininkės rinkinio
sulčiaspaude tiesiai į greitkratį.
• 1 ledo kubelių padėklo
• 2 valg. š. medaus (30 ml)

2 ml

3

4

• 2 ml apelsinų žiedų vandens
2. Supilkite visus ingredientus
į Eazy greitkratį ir gerai
išplakite be plakimo grotelių
priedo.
3. Padalinkite greitkračio turinį į
dvi taures.
4. Į taures įdėkite kelis
griežinėlius citrusinių vaisių.

Paruoškite
pakankamai punšo
visiems svečiams
ir patiekite
Legacy
dubenyje!
Legacy dubuo 10 l
SS190106

19,90 €

Punšo vakarėlis
Kvadratinės dėžutės (2)
SS190104

9,90 €
Laikykite vaisių likučius
šaldytuve

Paverskite savo punšą kokteiliais!

Kamščiatraukis
SS190113

24,90 €

EcoPure2 butelis 1,5 l (3)
SS190102

29,80 €

EcoPure2 butelis 1,5 l
SS190101

14,90 €

Įsigykite
2 ir gaukite
trečią
DOVANŲ!

EcoPure2 butelis 2 l (3)
SS190103

53,70 €

35,80 €

Serviravimo vakarėlis

Prabangos serijos žemasis
dubuo, 275 ml
SS190116

6,00 €

Prabangos serijos
žemasis dubuo,
275 ml (4)
SS190117

18,00 €

Prabangos serijos dubuo,
450 ml (4)
SS190115

Įsigykite
3 ir gaukite
vieną
NEMOKAMAI!

27,00 €
Prabangos serijos dubuo,
450 ml (1)
SS190114

9,00 €

Prabangos serijos
serviravimo lėkštė 2 l
SS190118

24,90 €

19,90 €

Serviravimo rinkinys
SS190119

100,60 €

65,70 €

Rinkinį sudaro:
1 Prabangos serijos
serviravimo dubuo 1,1L
2 Prabangos serijos
serviravimo dubuo 2,1L
3 Prabangos serijos
serviravimo dubuo 3,5L
4 Prabangos serijos
serviravimo dubuo 6L

2

3

1

Įsigykite 1,1l,
2,1l ir 3,5 l
dubenis ir
didžiausią
6 l gaukite
DOVANŲ!

4

Saugojimo dėžučių vakarėlis
VISADA ŽINOKITE TIKSLŲ GAMINIMO LAIKĄ!!!

Nuo šiol jūs galite valdyti laiką... Ne, tai ne mokslinė fantastika, tai – realybė!
Daugiau jokių pabirusių kruopų spintelėse.

Rinkinys „Laiko sargas“ 1
(320ml + 1,7L)
SS190111

24,50 €

Makaronams

Įsigykite 1 ir
2 rinkinius
ir gaukite
dar vieną
2 rinkinį
dovanų!

Rinkinys „Laiko sargas“ 3
(2x 800ml + 2x 1,25L +
320ml + 1,7L)
SS190110
Rinkinys „Laiko sargas“ 2
(800ml + 1,25L)
SS190112

24,50 €

49,00 €

Įvairiausioms kruopoms

Nuo išpylimo
apsaugantis dangtelis
Dėžutėms, kuriose laikomi
birūs maisto produktai, tokie
kaip makaronai ar kruopos,
nereikalingas vandeniui nelaidus
dangtelis. „Laiko sargo“ dėžučių
dangtelis puikiai apsaugo
laikomus produktus nuo
išsipylimo.

Skalė su
indikatoriumi
Patogi naudoti skalė.
Skalėje galėsite
nustatyti tikslų
produktų gaminimo
laiką.

Didelis kraštelis
Didelis kraštelis, kad būtų
patogu atidaryti

Laiko skalė
Skalėje laikas
sužymėtas kas minutę
nuo 0 iki 30 minučių, o
toliau, kas 5 minutes
iki 60 minučių.

5 skirtingi dydžiai
Skaidri dėžutė
Vos užmetę akį matysite
dėžutės turinį ir joje esančių
produktų kiekį.

- 320 ml
- 800ml
- 1.25 L
- 1.70 L
- 2.10 L

Pasiūlymas galioja
tik 1–2 savaitėmis
TupperChef serijos žirklės
SS190122

28,90 €

20,90 €

Valentino dienos vakarėlis
Pasiūlymai galioja tik 3–5 savaitėmis
Pietų dėžutė (2)
SS190301

14,00 €

Daržovių
skustukas (2)
SS190303

10,00 €
Didysis austriukas (2)
SS190302

10,00 €

Išmanus sprendimas
transportavimui –
sukabinkite jas kartu!

Mielos šeimininkės, specialios d

Šį mėnesį galite pasirinkti savo dova

Padėkos dovanėlė
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia
100 eurų ir konsultantas suplanuoja dar vieną
vakarėlį, Jūs gausite:
Allegra dubenėlis (2)
Allegra serviravimo padėklas
TG190101
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:
Allegra dubuo 5 l
HG190101
ir
Padėkos dovanėlė
(TG190101 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 dubenėlis (2)
Allegra dubuo 3,5 l
Allegra dubuo 5 l
HG190102
ir
Padėkos dovanėlė
(TG190101 ARBA 50% nuolaida
vienam katalogo gaminiui)

Dovana už iš
anksto suplanuotą
vakarėlio datą
Visoms šeimininkėms, kurios
lapkričio mėnesį suplanavo
datą vakarėliui sausio mėnesį.

(ir vakarėlio pardavimai
min. 100€)
Allegra dubenėlis (1)
DG190101

dovanos ir pasiūlymai tik Jums!

vanas! Allegra ar skaidrios dėžutės?

Padėkos dovanėlė
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia
100 eurų ir konsultantas suplanuoja dar
vieną vakarėlį, Jūsų gausite:
Skaidri dėžutė 1,8 l
TG190102
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:
Skaidri dėžutė 780ml
Skaidri dėžutė 1,3L
HG190103
ir
Padėkos dovanėlė
(TG190102 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:
Skaidri dėžutė 780ml (2)
Skaidri dėžutė 1,3L
Skaidri dėžutė 240ml
HG190104
ir
Padėkos dovanėlė
(TG190102 ARBA
50% nuolaida vienam
katalogo gaminiui)

Mielos šeimininkės,

nepakartojama galimybė šį mėnesį tik Jums!
Dovana šeimininkei – 3 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 550 eurų ir konsultantas suplanuoja dar
du vakarėlius, Jūs gausite šiuos gaminius:
Skaidri dėžutė 780ml (2)
Skaidri dėžutė 1,3L
Skaidri dėžutė 240ml
Allegra dubenėlis (2)
Allegra dubuo 3,5 l
Allegra dubuo 5 l
HG190105
ir
Padėkos dovanėlė (TG190101 ARBA TG190102
ARBA 50% nuolaida vienam katalogo gaminiui)

Dėkojame, kad tapote Didžiųjų
savaičių 2019 vakarėlio šeimininke
Vasario mėnesį kviečiame jus į Vakarėlių Šeimininkių Susirinkimą,
kur galėsite dalyvauti loterijoje.
Pagrindiniai prizai:

Pasirinkite labiausiai patinkančią 2019 m. vasario maisto ruošimo namuose mėnesio - temą:
Data:

Data:

Vieta:

Vieta:

Kontaktinė informacija:

Kontaktinė informacija:

Savaitė
"Niekas nevalgo
vienišas"

Picos
savaitė
6 savaitė

Vyšnių pyrago
savaitė

8 savaitė

Kvietimas
2
asmenims

7 savaitė

9 savaitė

Šokoladinio
suf lė savaitė

Data:

Data:

Vieta:

Vieta:

Kontaktinė informacija:

Kontaktinė informacija:

Dovana kiekvienam dalyviui!

Tobulas laikymo sprendimas

Jūsų vakarėlio reikmėms ar maisto likučiams!
Pateikite
užsakymą už 50 eurų
ir įsigykite indą
laikymui tik už
10 eurų!
(vienas svečias gali
įsigyti ne daugiau kaip
vieną indą)

Universalus indas
laikymui 3 l
PP190101

10,00 €

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

