Puikios
nuotaikos

užtaisas

Pasiūlymas galioja nuo

2018 09 03 iki 2018 09 30
(36–39 savaitės)

* kol pakaks turimų atsargų

Viskas, ko reikia skania
Įsigykite
padėklą tešlos
ruošimui bei
kočėlą ir 4,5 l
DUBENĮ gaukite
DOVANŲ!

Rinkinys kepimui:
Padėklas tešlos ruošimui
Daugiafunkcis kočėlas
su sausainių formelėmis
Dubuo, vidutinis, 4,5 l
SS183603

43,80 €

Paruoškite
sausainius..

niausiems kepiniams!
Išlaisvinkite savo fantaziją dekoruodami!

Dekoravimo
švirkštas
SS183613

13,90 €
… ir pasiruoškite pakankamai įdaro!
Indas tešlai 1 l
SS183601

7,00 €

Indas tešlai 1 l
SS183602

10,00 €

Puikiai tinka tiek kasdien,
tiek vakarėlių metu!

Kvadratinis Ultra Pro 2 l
SS183608

59,90 €

Crystalwave apvalus
indas 400 ml
SS183610

6,50 €

Rankinė tarka
SS183618

15,00 €
Tarkuokite sūrį su
rankine tarkutė
sutaupykite

Surprise maker
SS183609

Už pinigus,
kuriuos
sutaupysite
nusipirkę Didįjį
EasyRice, įsigykite
Surprise maker!

10,

00 €

Didysis EasyRice
SS183612

27,90 €

17,90 €

Sutaupote

10 EUR

VIŠTIENOS IR SAULĖJE DŽIOVINTŲ
POMIDORŲ ARANČINAI
Paruošimo trukmė:
30 min

900 vatų galingumu:
16–23 min.

INGREDIENTAI 4
ASMENIMS (8 ARANČINAI)
• 300 g rizoto ryžių
• 700 ml vandens
• 35 g sviesto
• 75 g tarkuoto sūrio
(Parmezano ar ementalio)
• Druskos ir pipirų
Įdarui
• 100 g keptos vištienos
• 75 g saulėje džiovintų
pomidorų
Apvoliojimui
• 40 g džiūvėsėlių
• 40 g tarkuoto sūrio
(parmezano ar ementalio)

Palikti pastovėti:
15 min.

220 °C temperatūroje:
20 min.

PARUOŠIMAS
1. Supilkite ryžius ir vandenį į Didįjį EasyRice, uždenkite ir kaitinkite
mikrobangų krosnelėje 16–17 min. 900 vatų galingumu. Palikite
pastovėti 5 min.
2. Sudėkite sviestą, 75 g tarkuoto sūrio, druskos, pipirų ir išmaišykite
silikonine mentele, kol sviestas visai išsilydys. Palikite pastovėti
10 min.
3. Įkaitinkite orkaitę iki 220 °C su įjungtu ventiliatoriaus režimu.
4. Smulkiai supjaustykite vištieną, saulėje džiovintus pomidorus ir
sumaišykite 300 ml dubenyje.
5. Su Turbo Chef susmulkinkite džiūvėsėlius ir 40 g tarkuoto sūrio,
tada viską supilkite į 1 l dubenį.
6. Surprise maker „kulkos“ formos pusėje iš ryžių formuokite
arančinus ir įdarykite juos dideliu šaukštu vištienos ir saulėje džiovintų
pomidorų masės. Išimkite iš formos ir apvoliokite džiūvėsėlių ir sūrio
trupiniuose. Tuo pat principu paruoškite dar 7 arančinus.
7. Padėkite Kvadratinis Ultra Pro 2 l indą ant šaltų orkaitės grotelių ir
sudėkite į jį arančinus.
8. Kepkite apie 20 min. ir patiekite su žaliosiomis salotomis.

Pagaminkite tobulo dydžio

užkandžius akimirksniu

Įsigykite
FreezerSmart
II ir gaukite
pyragėlių
formą
DOVANŲ!

Ravioli forma
SS183605

27,90 €

19,00 €

Rinkinys koldūnams:
Pyragėlių forma
FreezerSmart žemasis 2,25 l
SS183606

32,00 €

22,50 €

Pateikite užsakymą
bent už 25 eurų ir įsigykite
ženklinimo rinkinį
už specialią kainą!
PP183602

5,00 €

Kapokite, smulkinkite ir
maišykite įvairius produktus

nenaudodami elektros!
Įsigykite
Turbo Chef už
Mažojo Turbo
Chef kainą

Pateikite užsakymą
bent už 50 eurų ir įsigykite
Siauroji silikoninė mentelė
už specialią kainą!

PP183601

2,50 €
Turbo Chef
SS183615

47,90 €

39,90 €
KLASIKINIS PESTO PADAŽAS
INGREDIENTAI
• 250 ml šviežio
baziliko lapelių
• 30 ml kedro riešutų
• 1 česnako skiltelė,
• 30 ml tarkuoto
parmezano sūrio
• 60 ml alyvuogių
aliejaus
• • Druskos ir pipirų

Naudokite kaip
padažą virtinukams
ir koldūnams!

PARUOŠIMAS
Mažais pluošteliais sudėkite
baziliko lapelius į Turbo Chef.
Po 3 ar 4 patraukimų sustokite
ir pakratykite Turbo Chef, kad
nupurtytumėte prie sienelių
prilipusius ingredientus. Sudėkite
kedro riešutus bei česnaką
ir tęskite maišymą. Sudėkite
tarkuotą parmezano sūrį, supilkite
alyvuogių aliejų ir maišykite
toliau, kol gausite tirštą ir vienalytį
padažą. Pagardinkite druska ir
pipirais. Bazilikų pesto galite laikyti
šaldytuve iki vienos savaitės arba
šaldiklyje iki kelių mėnesių.

Ieškote paprasto, tačiau
įdomaus būdo paįvairinti
gėrimams?
Įsigykite Eazy
greitkratį ir
šeimininkės rinkinį ir
gaukite 2 padėkliukus
ledo kubeliams ir
receptų lankstinuką
DOVANŲ!

Didysis rinkinys gėrimams
SS183607

36,30 €
Slim Line ąsotis 2 l
(be koštuvėlio)
SS183616

12,90 €

Atraskite naujų
receptų lankstinuke!

Peilis pomidorams
SS183614

28,90 €

16,00 €
Nustebinkite
svečius originalių
formų ledo kubeliais!

Dėžutė sumuštiniams, pietums,
pyragėliams, saldumynams, . . .
kosmetikai ar papuošalams, . . .
ar tiesiog įvairiems „dalykėliams“.

Dėžutė
sumuštiniams Monstrai
SS183611

6,00 €

Didelis aukštas
smaližius 7,3 l
SS183617

19,00 €

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:
Dėžutė "Laiko sargas" 1,7 l
TG183602

Dovana šeimininkei – 1 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 200 eurų
ir konsultantas suplanuoja dar vieną vakarėlį,
Jūs gausite:
Dėžutė "Laiko sargas" 1,25 l
Dėžutė "Laiko sargas" 800 ml (2 vnt.)
HG183604

Dovana šeimininkei – 2 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 300 eurų
ir konsultantas suplanuoja dar vieną vakarėlį,
Jūs gausite:
Dėžutė "Laiko sargas" 1,7 l
Dėžutė "Laiko sargas" 1,25 l (2 vnt.)
Dėžutė "Laiko sargas" 800 ml (2 vnt.)
Dėžutė "Laiko sargas" 320 ml (2 vnt.)
HG183605

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

Maisto likučių magija
Virtos daržovės, konservuoti ar švieži vaisiai ir
padažai išsilaiko švieži ir nepraranda savo išvaizdos
Šaldytuvo indeliai 550 ml
(3 vnt.)
SS183604

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

www.tupperware.lt

www.facebook.com/tupperwarehomecee

