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GREITAS STARTAS 1 PREMIJOS SAVAITĖ
1 savaitė 1–2 savaitės

Kai per pirmąją mėnesio savaitę (1 savaitė) 
parduosite prekių už 180 eurų, Jūs gausite:
Metalinis termosas 300 ml
AC200101

Kai per 2 mėnesio savaites  
(1–2 savaitės) perduosite prekių  
už 450 eurų, Jūs gausite:
Kelioninis įrankių rinkinys  
su dėklu (2 vnt.)
AC200102

Kai per 2 mėnesio savaitę parduosite 
prekių už 180 eurų, jūs gausite:
Indą virimui garuose Steam It
AC200201
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Steam-It – tai plastikinė bambukinio garų puodo versija.
Tai plačiai Azijos kultūrose naudojamas indas, kurį
rasite beveik kiekvienoje virtuvėje. Vienas ant kito 

sustatomuose garų puodo induose vienu metu galima 
gaminti kelis skirtingus patiekalus.
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GREITAS STARTAS 2
2 savaitė

Skysčius galime gabenti pačiuose 
įvairiausiuose induose, bet 
patogiausia jų – termosas.

RYŽIŲ
RUTULIUKAI

INGREDIENTAI
• Stiklinės nevirtų ryžių
• 240 g vištienos ar kalakutienos faršo
• ½ stiklinės smulkiai pjaustytų grybų
• 2 arbat. š. kukurūzų miltų
• ½ stiklinės svogūnų laiškų
• 1 valg. š. sojos padažo
• 1 arbat. š. šviežio tarkuoto imbiero
• ½ arbat. š. sezamų aliejaus

1. Sudėkite ryžius į Bake 2 Basics mažą 
dubenį, pripilkite vandens, kad 2 cm apsemtų 
ryžius, ir palikite pastovėti 1 val.
2. Perpilkite ryžius į kiauraindį ir palikite 
nuvarvėti. Sudėkite ryžius ant Silikoninio 
padėklo kepiniams ir tolygiai paskleiskite.
3. Sudėkite likusius ingredientus į Bake 2 
Basics didelį maišymo dubenį. Su Silikonine 
mentele gerai viską išmaišykite. Paimkite 
šaukštą mišinio ir formuokite rutuliuką.  
 

Kartokite su likusia mase, kol gausite 12 
rutuliukų. Apvoliokite kiekvieną rutuliuką 
ryžiuose.
4. Į Wok keptuvę įpilkite 1–2 cm vandens. 
Sudėkite po 6 rutuliukus į kiekvieną Steam-It 
aukštą. Uždenkite ir įstatykite į keptuvę. Virkite 
garuose ant vidutinio kaitrumo liepsnos apyt. 
15–20 minučių, kol ryžiai suminkštės.
5. Patiekite ryžių rutuliukus su mėgiamu 
padažu.

Paruošimo trukmė: 15 minučių
Kepimo laikas: 15–20 minučių
Porcijos: 12

PARUOŠIMAS:

Greitas  
startas 2 lygį galite 

pasiekti nepriklausomai nuo 
Greitas startas 1 lygio

Šis lygis pasiekiamas 
nepriklausomai nuo Greitas 

startas 1 ar Greitas 
startas 2 lygių.



DOVANOS UŽ AKTYVUMĄ

600 €

900 €

1300 €

2000 €

Kai per 5 savaites (1–5 savaitė) 
parduosite prekių už 600 eurų,  
jūs gausite:
IsoDuo 3,5 l su šaukštu
IsoDuo 2,5 l su šaukštu
Zen šaukštas (2 vnt.)
AC200103

Kai per šias 5 savaites (1–5)  
parduosite prekių už 900 eurų,
Jūs gausite:
Legacy dubuo 400 ml (2 vnt.)
Zen vidutinis, apvalus 250 ml
Zen vidutinis, kvadratinis 960 ml
Zen didelis, kvadratinis 1,75 l
IsoDuo 3,5 l su šaukštu
IsoDuo 2,5 l su šaukštu
Zen šaukštas (2 vnt.)
AC200104

Kai per šias 5 savaites (1–5) parduosite 
prekių už 1300 eurų, Jūs gausite:
Tchefseries Wok keptuvė 4,2 l
Legacy dubuo 400 ml (2 vnt.)
Zen vidutinis, apvalus 250 ml
Zen vidutinis, kvadratinis 960 ml
Zen didelis, kvadratinis 1,75 l
IsoDuo 3,5 l su šaukštu
IsoDuo 2,5 l su šaukštu
Zen šaukštas (2 vnt.)
AC200105

Kai per šias 5 savaites (1–5) parduosite 
prekių už 2000 eurų, Jūs gausite:
Micro Pro grilis
Micro Pro grilio žiedas
Tchefseries Wok keptuvė 4,2 l
Legacy dubuo 400 ml (2 vnt.)
Zen vidutinis, apvalus 250 ml
Zen vidutinis, kvadratinis 960 ml
Zen didelis, kvadratinis 1,75 l
IsoDuo 3,5 l su šaukštu
IsoDuo 2,5 l su šaukštu
Zen šaukštas (2 vnt.)
AC200106

1–5 savaitės

Japoniški makaronai su šiuo indu  
ir puikiu šaukštu bus dar skanesni.

Būkite visiškai ramus,
nes kelionėje su Zen indais 
galėsite mėgautis puikiu
maistu šaunioje kompanijoje
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Daugiau informacijos 
apie šį gaminį rasite 

kitame puslapyje

NAUJA
SPALVA



OKONOMIYAKI 
(JAPONIŠKAS BLYNAS)

TOBULA PORA:  
MICROPRO SERIJOS GRILIS
IR ŽIEDAS
Šis nepaprastas keptuvo ir žiedo rinkinys sukels perversmą jūsų virtuvėje.

MICROPRO SERIJOS GRILIS
Su šiuo novatorišku Tupperware gaminiu savo mikrobangų krosnelėje iškepsite mėsą, 
žuvį, daržoves ar net sumuštinius su auksinės spalvos traškia plutele, visai kaip 
naudojant tikrą grilį. Dėl unikalios technologijos, mikrobangų krosnelėje galėsite ne tik 
kepti mėsą, bet ir daržovių sluoksniuočius bei ruošti troškinius.

ŽIEDAS
Išlaisvinkite savo kūrybiškumą! Su šiuo įrankiu mikrobangų krosnelėje kaskart 
pagaminsite tobulos formos desertus ir pikantiškus skanėstus.

Didelė rankena
Lengva laikyti  
dangtį

Moderni 
technologija
Leidžia virti ar 
kepti patiekalus 
jūsų mikrobangų 
krosnelėje.

4 auselės
Paprasta suimti 
net su virtuvės 
pirštinėmis.

Silikoninės kojelės
Silikoninės 
kojelės užtikrina 
vienodą šilumos 
pasiskirstymą.

V isada Centre
Žiedo kampuose 
esantys snapeliai 
užtikrina, kad  žiedas 
visada būtų kepimo 
paviršiaus viduryje.

INGREDIENTAI 3 JAPONIŠKIEMS 
PIKANTIŠKIEMS BLYNAMS (12 PORCIJŲ)
Dashi sultinys:
• 15 ml  / ± 1 valg. š. miso pastos
• 30 ml  / ± 2 valg. š. mirino
• 150 ml / ± ⅔ puodelio vištienos sultinio
• 15 ml  / ± 1 valg. š. sojos padažo
Okonomiyaki:
• 175 g / 1 stiklinė universalių miltų
• 200 ml / ± stiklinė paruošto dashi sultinio
• 2 kiaušiniai
• 150 g / ± 2 stiklinės plonai pjaustyto 

šviežio kopūsto
• 15 ml / ±1 valg. š. sūdyto sviesto, lydyto
• 9 šoninės juostelės, 12 cm ilgio

1. Sudėkite visus dashi sultiniui skirtus 
ingredientus į Turbo Chef ir gerai išmaišykite.
2. Maišymo dubenyje išplakite miltus, dashi 
sultinį ir kiaušinius su šluotele plakimui.
3. Sudėkite smulkintą kopūstą ir lydytą sviestą. 
Plakite, kol gausite vienalytę tešlą.
4. Įdėkite žiedą į MicroPro grilį ir įpilkite 200 ml / 
stiklinę tešlos.
5. Uždėkite grilio dangtį žemoje padėtyje ir 
šildykite mikrobangų krosnelėje 5–6 min. 900 
vatų galingumu.
6. Su virtuvės pirštinėmis išimkite Pro Ring žiedą 
ir ant blyno viršaus uždėkite 3 šoninės juosteles.

Uždėkite grilio dangtį žemoje padėtyje ir ir 
šildykite mikrobangų krosnelėje 1 min. 900 vatų 
galingumu.
7. Su virtuvės pirštinėmis nuimkite dangtį ir 
apverskite blyną didele mentele. Vėl uždėkite 
dangtį žemoje padėtyje. Šildykite mikrobangų 
krosnelėje dar 1–2 minutes 900 W galingumu.
8. Išimkite blyną su mentele ir apšlakstykite 
jo viršų saldžiu barbekiu padažu, majonezu, 
pjaustytais jūrų dumblių lapais ir marinuotu 
imbieru.
9. Pakartokite 3–7 žingsnius su likusia tešla.

Paruošimo trukmė: 10 min.
900 W galingumu 7–9 min. vienam  
okonomiyaki
Mažesnis aukštis

PARUOŠIMAS:

Patiekimui:
• 45 ml  / ± 3 valg. š. saldaus barbekiu padažo
• 30 ml  / ± 2 valg. š. majonezo
• 30 ml / ± 2 valg. š. plonai pjaustytų jūrų dumblių lapų
• 30 ml / ± 2 valg. š. plonai pjaustyto marinuoto imbiero
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Dangtis žemoje pozicijoje



DOVANOS UŽ NAUJOKUS
1–5 savaitės

Dovana už 1 naujoką, pateikusį  
50 eurų vertės užsakymą:

Eco buteliukas 310 ml, mėlynas
Eco buteliukas 310 ml, rožinis

RE200101

Dovana už du kvalifikuotus  
naujokus per šias 5 (1–5) savaites:
Micro+3 troškintuvas 3 l
Easy skaitmeninės svarstyklės 
RE200103

Dovana už vieną kvalifikuotą 
naujoką per šias 5 (1–5) savaites:
Easy skaitmeninės svarstyklės
RE200101

KINIŠKA
LAŠIŠA

INGREDIENTAI 6 PORCIJOMS
• 3 porai (750 g) – naudoti baltąją dalį 

ir šviesiai žalias dalis
• 6 lašišos kepsniai (po apyt. 120 g)
• 60 ml vandens
Padažui:
• 2 arbat. š. citrinų sulčių
• 1 valg. š. cukraus
• 3 valg. š. Marsala vyno (arba chereso)
• 4 česnako skiltelės, sutrintos
• 5 valg. š. tiršto yakitori padažo 

(sojos padažas, česnakas, šviežias 
imbieras) - naudokite tirštą padažą, 
skirtą marinavimui ir glazūravimui

1. Paruoškite porus. Smulkiai supjaustykite, 
nuplaukite ir gerai nusausinkite.
2. Paskleiskite porus MicroCook 3 l inde ir 
užpilkite 60 ml vandens.
3. Uždenkite ir kaitinkite mikrobangų krosnelėje 
7 min. 800 vatų galingumu.
4. Supilkite citrinų sultis, cukrų, Marsala vyną, 
česnaką ir Yakatori padažą į Didįjį greitkratį ir 
gerai sumaišykite.

5. Atidarykite MircroCook ir ant porų uždėkite 
lašišą (odele į apačią).
6. Tolygiai užpilkite padažą ant lašišos ir porų, 
uždenkite ir kaitinkite mikrobangų krosnelėje  
7 min. 800 vatų galingumu. 
7. Leiskite pastovėti 5 minutes ir patiekite.

Paruošimo trukmė: 10 min.
Kepimo laikas: 14 min.
Palikti pastovėti: 5 min.

PARUOŠIMAS:



2000 EURŲ + 1 NAUJOKAS

4000 EURŲ + 2 NAUJOKAS

6000 EURŲ + 3 NAUJOKAI

3000 EURŲ + 2 NAUJOKAI

Kai per šias 5 savaites (1–5) grupės 
pardavimai pasieks 2000 eurų ir 
grupės vadovė pakvies 1 kvalifikuotą 
naujoką, vadovė gaus dovaną:
Recycline Ecopot, stačiakampis
Recycline Eco vazonas, 
stačiakampis
(Bottom: L 22,1cm X W 6cm
Top: L 25,1cm X 8,7cm)
UM200101

Kai per šias 5 savaites (1–5) grupės pardavimai pasieks 4000 eurų ir 
bus pakviesti 2 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas vadovės), 
vadovė gaus dovaną:
Tchefseries keptuvė 24 cm
UM200103

Kai per šias 5 savaites (1–5) grupės pardavimai pasieks 6000 eurų ir  
bus pakviesti 3 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas vadovės),  
vadovė gaus dovaną:
Tchefseries Cottage puodas 1,4 l
Tchefseries Cottage troškintuvas 30 cm, 5,7 L
UM200104

Kai per šias 5 savaites (1–5) grupės 
pardavimai pasieks 3000 eurų ir  
bus pakviesti 2 kvalifikuoti naujokai 
(iš kurių bent vienas vadovės),  
vadovė gaus dovaną:
Eco komposto konteineris, 10 L
(34 x 24 x 24 cm)
UM200102

GRUPĖS VADOVIŲ
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS

1–5 savaitės

Lygiai 
nesumuojami.

NAUJA

Recycline Ecopot  
pagamintas tik iš perdirbtų  
„Tupperware“ gaminių.

NAUJA
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Recycline Eco vazonas,stačiakampis(Apačia: I 22,1cm X P 6cmViršus: I 25,1cm X P 8,7cmAukštis: 8,1 cm)VentSmart aukštasis 4,4 l



Eco Composter kompostavimo dėžutės 
naudojimas
1. Paruoškite atliekas
Į kompostavimo dėžutę dedamos tinkamos 
organinės atliekos. Didesnius gabalus 
perpjaukite į mažesnes dalis, kad atliekos 
greičiau suirtų. Mentele sulyginkite dėžutėje 
esančių atliekų paviršių.
2. Įberkite sėlenų
Įberkite 20 ml sėlenų prieš dedant kitą atliekų 
sluoksnį. Sėlenos suaktyvina fermentaciją.
3. Suspauskite atliekas
Spaustuvu suspauskite atliekas, kad 
pašalintumėte visą orą, ir uždenkite 
kompostavimo dėžutę.
4. Išpilkite fermentacijos skystį
Reguliariai išpilkite fermentacijos skystį. 
Naudokite praskiestą skystį augalams laistyti. 
Neskiestas skystis tinka nuotekų sistemų 
priežiūrai.
5. Kompostuokite atliekų masę
Užpildžius Eco Composter, uždarykite dėžutę 
ir neatidarykite jos 14 dienų. Reguliariai 
nupilkite fermentacijos skystį. Masę iš dėžutės 
išmeskite į komposto krūvą sode arba į 
biologinių atliekų konteinerį.

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

Visas kainas rekomenduoja „Tupperware“ ir jos gali keistis.
Kilus pristatymo problemoms, trūkstami daiktai bus pakeisti panašiomis skirtingos spalvos
ar tos pačios kainos prekėmis.
Skrajutėje pavaizduota produktų spalva gali šiek tiek skirtis nuo realaus produkto spalvos.
©2020 „Tupperware“. Visos teisės saugomos.
„Tupperware“ prekės ženklas yra „Dart Industries Inc.“ nuosavybė.




