
*kol pakaks turimų atsargų

Pasiūlymas galioja  
nuo 2018 08 06 iki 2018 09 02 
(32–35 savaitės)

Išsaugokite vasaros skonį



Paruošimo trukmė:  
10 min.

Gaminimo laikas:  
2 min. 800 vatų galingumu  

+10 min.  
600 vatų galingumu

Forma virtinukams
SS183218

9,90 €

VIŠTIENA SU PESTO PADAŽU

INGREDIENTAI 2 ASMENIMS
• 350 g vištienos krūtinėlės
• 3 valg. š. pesto padažo
• 200 g pievagrybių
• 50 g plaktos grietinėlės
• 50 g pieno
• 1–1½ arbat. š. kukurūzų 

krakmolo
• Daržovių sultinio
• Druskos

PARUOŠIMAS
1. Supjaustykite vištienos krūtinėlę vienodais kubeliais  
(apyt. 2–3 cm), sudėkite juos į MicroCook ir sumaišykite su pesto 
padažu. Uždenkite ir kaitinkite mikrobangų krosnelėje 2 minutes 
800 vatų galingumu.
2. Supjaustykite nuvalytus pievagrybius į keturias dalis, sudėkite  
į MicroCook ir šildykite mikrobangų krosnelėje 4 minutes  
600 vatų galingumu. Protarpiais pamaišykite.
3. Į vištieną įmaišykite grietinėlę, pieną ir kukurūzų krakmolą  
ir šildykite dar 6 minutes 600 vatų galingumu.
4. Palikite vištieną pastovėti mikrobangų krosnelėje dar  
2 minutes. Pagardinkite prieskoniais ir patiekite su virtinukais.

Makaronų mėgėjams!



PARUOŠIMAS
1. MandoChef pjaustykle supjaustykite baklažaną 
(3 lygis).
2. Apvoliokite kiekvieną baklažano gabalėlį 
miltuose ir gruzdinkite T Chef Series Essential 4,1 l 
prikaistuvyje, dideliame kiekyje aliejaus.
3. Nusausinkite griežinėlius popieriniu 
rankšluosčiu ir pusę jų supjaustykite juostelėmis. 
Kitą pusę atidėkite papuošimui.
4. Į švarų prikaistuvį supilkite pomidorų padažą,
nuluptą ir susmulkintą česnaką, smulkintą baziliką, 
druską, pipirus ir baklažano juosteles. Kaitinkite 
apyt. 15 min. ant vidutinio kaitrumo liepsnos.

5. Kol padažas verda, supilkite makaronus į 
EasyPasta apvalųjį indą, užpilkite vandeniu iki 
ketvirtojo langelio linijos ir neuždengtą šildykite 
mikrobangų krosnelėje 17–23 min. 900 vatų 
galingumu. Nukoškite naudodami EasyPasta 
apvaliojo indo dangtį.
6. Suverskite makaronus į prikaistuvį ir 
sumaišykite su padažu.
7. Į kiekvieną lėkštę įdėkite kelis baklažano 
griežinėlius ir gausiai apibarstykite rikotos 
drožlėmis, paruoštomis su Click serijos vertikaliu 
skustuku.

PASTA ALLA 
NORMA

Paruošimo trukmė: 
15 min.

Kepimo laikas: 
20–25 min.

900 vatų galingumu:
17–23 min.

• 1 didelis baklažanas (± 500 g)
• Miltų baklažanui apvolioti
• Aliejaus gruzdinimui
• 400 ml pomidorų padažo
• 1 česnako skiltelė
• ± 30 baziliko lapelių
• Druskos ir pipirų
• 320 g pene makaronų
• 150 g kietojo rikotos sūrio  

(ricotta salata)

INGREDIENTAI 
4 PORCIJOMS

Makaronams 
laikyti

Trio Dispenser
SS183212

18,00 €

EasyPasta apvalusis
SS183211

Makaronams 
gaminti

12,50 €

Makaronų mėgėjams!



Pirkite šviežius produktus dideliais kiekiais
ir išlaikykite juos idealiai šviežius dar ilgiau!

Didysis VentSmart rinkinys
(2 x 1,8 l, 1 x 4 l, 1 x 1,8 l, 2 x 375 ml) 
SS183217

64,70 €

375 ml (2)
VentSmart + 

VentSmart žemasis 
1,8 l

indeliai rinkinyje
nemokamai!



Dubuo 2 l
SS183221

Dubuo 3 l
SS183219

Dubuo 4 l
SS183220

18,50 €

20,00 €

22,00 €

Speedy Mando
SS183204

18,50 €

Įsigykite  
2 l + 4 l dubenis 

ir gaukite 
3 l dubenį 
DOVANŲ!

Dubenų rinkinys  
(2 l, 3 l, 4 l)
SS183222

40,50 €

Uždenkite likučius ir padėkite  
į šaldytuvą kitam kartui



Didysis įrankių 
rinkinys
SS183210

Konservų dėžučių 
atidarytuvas
SS183203

Vertikalus daržovių 
skustukas (2 vnt.)
SS183201

2 vnt.  
už  

1 kainą

 Už pinigus,  
kuriuos sutaupysite 

pirkdami įrankių 
rinkinį, galite įsigyti 

Smart rinkinį

Nepamainomi pagalbininkai  kiekvienoje virtuvėje!

11,90 €

25,00 €

55,50 €

23,80 €

32,90 €

89,40 €



Smart rinkinys:
PotatoSmart
OnionSmart
SS183209

Įsigykite 
PotatoSmart 

ir gaukite 
OnionSmart  

DOVANŲ!

Česnakų spaustukas
SS183202

17,50 €
NAUJIENA

Nepamainomi pagalbininkai  kiekvienoje virtuvėje!

33,90 €
56,80 €



Nauji dizainai – po  vieną kiekvienam sezonui!
Mėlynas pietų rinkinys:
EcoPure2 butelis 750 ml
Pietų dėžutė su skyreliais
SS183205

Sietelis vaisiams 
(tinka 750 ml EcoPure2
buteliams)
PP183201

Šepetys EcoPure2 
buteliams
SS183208

Geltonas pietų 
rinkinys:
EcoPure2 butelis 
750 ml
Pietų dėžutė su 
skyreliais
SS183206

11,40 €

2,50 €

9,90 €

11,40 €

NAUJIENA

Pasirinkimas kiekvienam  sezonui ir visoms progoms

Pateikite užsakymą bent 
už 20 eurų ir įsigykite 
sietelį vaisiams  
už specialią kainą!



Optimum Pavasaris 
2,1 l
SS183216

12,00 €

Optimum Ruduo 
1,3 l
SS183215

1.

2.

3.

4.

9,50 €

Nauji dizainai – po  vieną kiekvienam sezonui!
Pasirinkimas kiekvienam  sezonui ir visoms progoms

Optimum Vasara 
500 ml
SS183213

Optimum Žiema 
1,1 l
SS183214

7,00 €

9,50 €

3.

1.

2.

4.



Mielos šeimininkės,
specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums! 

Padėkos dovanėlė
Kai pardavimai vakarėlio metu  
pasiekia 100 eurų Jūs gausite:
Apvalus Allegra dubuo 1,5 l
TG183202

Dovana šeimininkei – 1 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu  
pasiekia 200 eurų ir konsultantas  
suplanuoja dar vieną vakarėlį,  
Jūs gausite:
Apvalus Allegra dubuo 2,25 l
HG183206

Dovana šeimininkei – 2 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 300 eurų ir konsultantas suplanuoja dar vieną 
vakarėlį, Jūs gausite:

Option 1:
Apvalus Allegra dubuo 3,5 l
Apvalus Allegra dubuo 2,25 l
HG183207

Option 2:
Pikniko šaltkrepšis
Pikniko krepšys - patiesalas
HG183208

NEW
COLOR

Pasirinkite
tavo  

Dovana 
šeimininkei  

– 2 lygis!



Dovana šeimininkei – 3 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu 
pasiekia 600 eurų ir konsultantas 
suplanuoja dar vieną vakarėlį,  
Jūs gausite:
Apvalus Allegra dubuo 3,5 l
Apvalus Allegra dubuo 2,25 l
Pikniko šaltkrepšis
Pikniko krepšys - patiesalas
HG183209

Pasiūlymas šeimininkei
Kai pasieksite 1 lygį, galėsite užbaigti 
savo Allegra rinkinį keturiais 740 ml 
dubenėliais už specialią kainą:
Apvalus Allegra dubuo 740 ml
HO183201

Įsigijus 3, 
ketvirtas - 
DOVANŲ!37,50 €

50,00 €



Violetinis pietų rinkinys:
EcoPure2 butelis 750 ml
Pietų dėžutė su skyreliais
SS183207

11,40 €

Visada skubate?  
Pasiimkite savo  
mėgstamiausią pietų  
rinkinį su savimi!

7 psl. rasite 
daugiau spalvų!

 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.
©2018 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brands” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

Telefonas:

www.tupperware.lt www.facebook.com/tupperwarehomecee


