Pasiūlymai galioja

03.12.2018 – 30.12.2018
(49–52 savaitės)

* kol pakaks turimų atsargų

Paskutinės minutės dovanų idėjos!
Kompaktinių dėžučių rinkinys
SS184907

73,50 €

58,80 €

Sutaupykite
70 €

14,

Didysis šaldiklio
indelių rinkinys
SS184908

74,50 €

59,

60 €

Rinkinį sudaro:
1 x 650 ml; 1 x 1,1 l; 1 x 300 ml;
1 x 1,1 l; 2 x 1,7 l; 1 x 2,3 l

Rinkinį sudaro:
1 x 1,1L; 2 X 1L; 2 x 450 ml;
1 x 2,25L; 1 x ledo kubelių padėklas
Sutaupykite
90 €

14,

Twist n‘ Shake

Pasuk, pakratyk, pagamink!

Twist n‘ Shake
rinkinys
SS184909

39,90 €
Rinkinys
už Mažojo
Turbo Chef
kainą!

GREITA „MINI PAVLOVA“
Eton
mess
1

2

150 ml
= 5 ml

125 g

3

+

+

• 150 ml atšaldytos
grietinėlės
(bent 30 % riebumo)
• 5 ml / 1 arbat. š. cukraus
• 125 g braškių
• 2 morengai
1. Su 350 ml Eazy greitkračiu
gerai išplakite atšaldytą
grietinėlę iki standžių putų.
2. Mažuoju Turbo Chef
susmulkinkite braškes su
cukrumi.
3. Stiklinėje, kurioje patieksite
desertą, sluoksniuokite
braškių masę, plaktą
grietinėlę ir morengus.

Paprasti ir smagūs
mažųjų kepiniai.

Didysis kepimo
rinkinys mažiesiems
SS184910

29,00 €

Trafaretų rinkinys
SS184915

14,50 €

Leiskite vaikams žaisti ir
mokytis su šiuo puikiu rinkiniu!

Kepinių sezonas atidarytas!
Silikono padėklas
kepiniams su
krašteliu
SS184902

29,90 €

19,90 €
• 1,05 mm storio padėklas apsaugo
nuo bangavimosi kepant, optimizuoja
kepimo procesą ir palengvina išėmimą
iš formos.
• Paaukštintas padėklo kraštelis
neleidžia ištekėti skysčiams.

Įsigykite
du dubenis
ir gaukite
kiauraindį
nemokamai!
Maišymo RINKINYS
(1 + 2 + 3)
SS184906

1

29,80 €

2
3

1 BTB Kiauraindis SS184903 12,90 € 2 BTB Maišymo dubuo 3L SS184904 21,90 €
3 BTB Maišymo dubuo 650 ml SS184905 7,90 €

Efektyvu, greita
ir paprasta naudoti!
FusionMaster rinkinys:
korpusas, piltuvas su
smulkia tarkute, ledo
smulkinimo tarkutė,
stūmiklis ir rankena

Į rinkinį taip pat įeina
smulki tarkutė, kad
galėtumėte tarkuoti
ingredientus be
didesnių pastangų.

FusionMaster ledo
smulkinimo tarkutė su
apsauga
SS184912

14,90 €

FusionMaster
rinkinys
SS184911

74,50 €

Jei jau turite FusionMaster
tarką, įsigykite ledo
smulkinimo tarkutę ir šią
žiemą džiuginkite savo svečius
speiguotais patiekalais!

UŽKANDŽIŲ GRANITOS
Paruošimo trukmė
5-10’

Šaldymo trukmė
8h

INGREDIENTAI 4 PORCIJOMS
GRANITOS SU AGURKAIS IR
MĖTOMIS
• 200 g agurkų
• 10 mėtos lapelių
• 1 didelis žiupsnis druskos
• 100 ml vandens
• 2 arbat. š. vyno acto (± 10 ml)
GASPAČIO GRANITA
• 175 g pomidorų
• 1 maža česnako skiltelė
• 75 g raudonosios paprikos
• 5 baziliko lapeliai
• 1 valg. š. chereso acto ar kito vyno
acto (± 15 ml)
• 2 valg. š. vandens (± 30 ml)
• Druskos ir pipirų

GRANITOS SU AGURKAIS IR MĖTOMIS
1. Nulupkite agurkus, sudėkite į Extra Chef ir
susmulkinkite kartu su mėtomis.
2. Įberkite druskos, įpilkite vandens, acto ir vėl
išmaišykite.
3. Supilkite gautą mišinį į 2 Freezer Smart ledo
kubelių indelius ir šaldykite bent 8 valandas.
4. Išimkite ledo kubelius iš formos ir paruoškite
granitas smulkindami ledą su FusionMaster ledo
smulkinimo tarkute.
5. Patiekite iškart.
GASPAČIO GRANITA
1. Nulupkite pomidorus, česnaką ir saldžiąją papriką.
Susmulkinkite nuluptas daržoves su Extra Chef.
Sudėkite likusius ingredientus ir vėl susmulkinkite.
2. Supilkite gautą mišinį į 2 Freezer Smart ledo
kubelių indelius ir šaldykite bent 8 valandas.
3. Išimkite ledo kubelius iš formos ir paruoškite
granitas smulkindami ledą su FusionMaster ledo
smulkinimo tarkute.
4. Patiekite iškart.

Ypatingų dovanų niek
One Touch dėžutė
940 ml (2 vnt.)
SS184901

14,00 €

Lengvai atidaromi ir
uždaromi hermetiški
dangteliai

Blossom dubuo 4,3 l
SS184914

17,50 €

kada nebus per daug!
Kepėjo rinkinys:
Matavimo indas
Silikoninė mentelė
SS184916

17,00 €
Įsigykite
silikoninę
mentelę ir
matavimo indą
gaukite
DOVANŲ!

2+1

Silikoninė
mentelė (3 vnt.)
SS184917

51,00 €

34,00 €

Įsigykite
dvi ir trečią
gaukite
DOVANŲ

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:
Maišymo dubuo, 4,5 l
TG184901
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:
CheeSmart didelė kvadratinė sūrinė
su integruotu oro filtru
2019 m. kalendorius
HG184901
ir
Padėkos dovanėlė
Dubuo maišymui, 4,5 l 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:
Cool Stackables žemosios dėžutės su dangteliu (3)
CheeSmart didelė kvadratinė sūrinė su integruotu oro filtru
2019 m. kalendorius
HG184902
ir
Padėkos dovanėlė
Dubuo maišymui, 4,5 l ARBA 50 % nuolaida vienam katalogo gaminiui

Pasiūlymas šeimininkei
Pasiūlymas galioja tik 49–50 savaitėmis
ir tik pasiekus 1 lygį

Optimum 500 ml – Ašigalis
Optimum 1,3 l – Ašigalis
HO184901

12,50 €

Essential
universalusis peilis
SS184913

13,90 €

• tinka pjaustymui, pjaustymui griežinėliais ar
lupimui.
• lengvi ir ploni ašmenys idealiai tinka
smulkiems vaisiams ir daržovėms pjaustyti
• aštrus ir patogus naudoti peilis taps
mėgstamiausiu įrankiu Jūsų virtuvėje

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

