
1–5 savaitės
(2018-12-31 – 2019-02-03)



Nuostabi kolekcija, 
kurią patogu 

nešiotis su savimi 

Papildomos grotelės 
apsaugo produktus 

nuo indo dugne 
susiformuojančio 

kondensato.

GREITA PRADŽIA 

PREMIJOS SAVAITĖ 

1 savaitė
1–5 savaitė

2 savaitė

ASMENINIO  
PARDAVIMO IŠŠŪKIAI 

Kai per pirmąją mėnesio savaitę (1 savaitė) parduosite prekių  
už 180 eurų, jūs gausite: 
Click to go apvalus (3x880 ml) 
AC190101 Kai per penkias mėnesio savaites (1–5 savaitę) 

parduosite prekių už 400 eurų, jūs gausite: 
Crystalwave kvadratinė dėžutė, 800 ml 
Crystalwave kvadratinė dėžutė, 500 ml 
AC190102

Kai per penkias mėnesio savaites (1–5 savaitę) 
parduosite prekių už 600 eurų, jūs gausite: 
Fusion Master spiralizatorius 
Crystalwave kvadratinė dėžutė, 800 ml 
Crystalwave kvadratinė dėžutė, 500 ml 
AC190103Kai per antrąją mėnesio 

savaitę (2 savaitė) 
parduosite prekių  
už 180 eurų,  
jūs gausite: 
Ventsmart vertikalioji 
dėžutė 3,2 l
AC190201

NAUJAS 
DIZAINAS

NAUJA 
SPALVA IR 
DIZAINAS

NAUJAS 
DYDIS IR 
DIZAINAS 

Vandens 
nepraleidžiantis 
dangtelis

Naujas, aukštesnis 
dydis taupo vietą 
šaldytuvo durelėse. 
Tinka gamtoje vertikaliai 
augantiems vaisiams ir 
daržovėms.

180 EURŲ 400 EURŲ

600 EURŲ
180 EURŲ

NAUJIENA



1 Korpusas
Su didele anga daržovėms. 
Priekiniai profiliai prilaiko 
ašmenis savo vietoje. 

2 Sraigtas
Priekyje yra daržovių 
laikiklis. Gale pritvirtinta 
rankena.

3 Rankenėlė ir jungtis
Kartu jie laiko sraigtą. 
Rankenėlė užfiksuoja ir 
atleidžia sraigtą. 

4 Fusion Master kojelė
Pritraukiantis laikiklis 
tvirtai laiko prietaisą ant 
darbastalio. 

5 Spiralinis kūgis 
„Tornado“ bulvėms
Iešmelis įsistato į angą 
ašmenų kūgio gale ir ant 
jo galima verti „Tornado“ 
bulvytes ar gaminti kitų 
daržovių iešmelius. 

Ašmenų kūgis
Yra trys skirtingi ašmenų kūgiai 
spiralėms, spagečiams ir 
kaspinėliams. 

Daržovių makaronus jūsų 
brangiausiesiems susuksite 

greitai ir lengvai!
Naujas daržovių ruošimo būdas. Su Fusion Master spiralizatoriumi pagaminkite ir 

paragaukite šviežių makaronų patiekalų kitaip. Nuo šiol obuolius ir cukinijas galima 
pagaminti išradingai!

GAMINIO SAVYBĖS SUSIJUSI NAUDA
Automatinis atrakinimas Daržovę susukus į spiralę, rankenėlė automatiškai 

atsirakina, todėl greičiau galima įdėti kitą daržovę arba 
išardyti prietaisą.

Ypatingas daržovių 
laikiklis

Daržovių likučiai lieka daržovių laikiklyje. Lengva ir 
saugu išimti!

Vaizdinė pagalba – 
ženklinimas

Paveikslėliai padeda vartotojui lengvai surinkti ir 
išardyti prietaisą. 

Sulčių kreiptuvas Daržovių sultys teka į indą po piltuvėliu, todėl 
darbastalis lieka švarus. 

Vieta smeigtukui kūgių 
centre

Užmaukite daržovę ir ji išliks centre, kol bus 
pjaustomos spiralės. 
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SALOTŲ MIŠINYS
IR TUNO IEŠMELIAI
Paruošimo laikas: 

20 min. 
Laikymo trukmė:

50 min.
600 W:

7–9 min.
900 W:

+/-14 min.
Laikymo trukmė 

(ŠALDYTUVE): 
20 min. 

SUDEDAMOSIOS DALYS 6 PORCIJOMS
• 275 g šviežio tuno kubeliais
• 1 v. š. aliejaus (±15 ml)
• 6 vidutinio dydžio kiaušiniai
• 150 g žaliųjų pupelių
• 150 g bulvių
• 6 mediniai iešmeliai
• 2 v. š. sezamo sėklų (±30 ml)
• 2 salotos lapai
• ½ raudonojo svogūno
• 150 g pomidorų
• 500 g mišrių žalių salotų (nuplautų ir 

nusausintų)
• 2 žiupsneliai kalendros
Marinatas
• 1 v. š. aliejaus (±15 ml)
• 2 v. š. sojų padažo (±30 ml)
• 2 a. š. saldaus sojų padažo (±10 ml)
• 2 g šviežio imbiero
• 2 g šviežios citrinžolės

PARUOŠIMAS
1. FreezerSmart žemajame 1 l inde sumaišykite 
visas marinato sudedamąsias dalis ir kubeliais 
supjaustytą tuną, marinuokite 20 minučių, 
laikydami šaldytuve. 
2. Į Micro Urban didįjį pagrindą įpilkite 400 ml 
vandens ir uždėkite aukštąjį Kiauraindį.
Silikoniniu teptuku suvilgykite aliejumi 6
80 ml talpos MicroGourmet indelius. Sudėkite 
juos į aukštąjį Kiauraindį ir įmuškite į kiekvieną 
indelį po 1 kiaušinį. Neuždarykite indelių. 
3. Uždenkite dangčiu ir kaitinkite mikrobangų 
krosnelėje 600 W galingumu 7 minutes, jei 
norite minkštai virtų kiaušinių, arba 9 minutes, 
jei norite kietai virtų kiaušinių. Išimkite indelius 
iš Micro Urban šeimai ir padėkite šone. 
4. Į Micro Urban didįjį pagrindą įpilkite
400 ml vandens. Nuvalykite žaliąsias pupeles, 
nulupkite ir kubeliais supjaustykite bulves, 
sudėkite viską į aukštąjį Kiauraindį, jį uždėkite 
ant pagrindo. 
Uždenkite ir kaitinkite mikrobangų krosnelėje 
apie 10 min. 900 W galingumu.
5. Suverkite marinuotą tuną ant medinių 
iešmelių ir apvoliokite juos sezamų sėklose. 
Į žemąjį Kiauraindį įklokite salotų lapus ir ant 
viršaus sudėkite iešmelius. 
6. Bulvių ir žaliųjų pupelių virimo 
pabaigoje žemąjį Kiauraindį uždėkite ant 
aukštojo Kiauraindžio, uždenkite ir kaitinkite 
mikrobangų krosnelėje 900 W galingumu 4 min. 
Palikite 5 min. nusistovėti.
7. Nulupkite svogūną ir pomidorą, tuomet 
supjaustykite juos MandoChef pjaustykle  
(2 padėtimi).
8. Į kiekvieną lėkštę įdėkite mišrių salotų, 
kelis kalendros lapelius ir sudėkite kiaušinius, 
pomidorus, svogūnus, žaliąsias pupeles ir tuno 
iešmelį. Paskaninkite mėgstamu užpilu, druska 
ir pipirais.

Kai per penkias mėnesio savaites (1–5 savaitę) parduosite prekių 
už 900 eurų, jūs gausite: 
Micro Urban šeimai 
MicroGourmet indeliai (4) 
Fusion Master spiralizatorius
Crystalwave kvadratinė dėžutė, 800 ml 
Crystalwave kvadratinė dėžutė, 500 ml 
AC190104

900 EURŲ



Kai per penkias mėnesio savaites (1–5 savaitę) parduosite prekių  
už 1 300 eurų, jūs gausite:
Tchefseries Cottage didelė blynų keptuvė
Micro Urban šeimai 
Micro Gourmet indeliai (4) 
Fusion Master spiralizatorius
Crystalwave kvadratinė dėžutė, 800 ml 
Crystalwave kvadratinė dėžutė, 500 ml 
AC190105

Kai per penkias mėnesio savaites (1–5 savaitę) parduosite prekių  
už 2 500 eurų, jūs gausite:
Tchefseries Cottage puodas su dangčiu, 5,8 l
Tchefseries Cottage troškintuvas 4,9 l
Tchefseries Cottage didelė blynų keptuvė
Micro Urban šeimai 
Micro Gourmet indeliai (4) 
Fusion Master spiralizatorius
Crystalwave kvadratinė dėžutė, 800 ml 
Crystalwave kvadratinė dėžutė, 500 ml 
AC190107

Kai per penkias mėnesio savaites (1–5 savaitę) parduosite prekių  
už 1 800 eurų, jūs gausite:
Tchefseries Cottage troškintuvas 4,9 l
Tchefseries Cottage didelė blynų keptuvė
Micro Urban šeimai 
Micro Gourmet indeliai (4) 
Fusion Master spiralizatorius
Crystalwave kvadratinė dėžutė, 800 ml 
Crystalwave kvadratinė dėžutė, 500 ml 
AC190106

1300 EURŲ 2500 €

1800 EURŲ



GRUPIŲ VADOVIŲ 
PARDAVIMO IŠŠŪKIAI

3000 eurų 

4000 eurų 

7000 eurų 

Kai per šias 5 savaites (1-5) 
grupės pardavimai pasieks 
3000 eurų ir grupės vadovė 
pakvies 1 kvalifikuotą
naujoką, vadovė gaus 
dovaną:
Tchefseries troškintuvas 
su dangčiu, 4 l
UM190101

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 didysis puodas  
su dangčiu 11,4 l
UM190102

Kai per šias 5 savaites (1-5) grupės 
pardavimai pasieks 7000 eurų ir bus 
pakviesti 2 kvalifikuoti naujokai  
(iš kurių bent vienas vadovės), 
vadovė gaus dovaną:
Tchefseries troškintuvas  
su dangčiu 4 l
Tchefseries didysis puodas  
su dangčiu 11,4 l
UM190103

1–5 savaitė 1–5 savaitė

DOVANOS UŽ  
NAUJOKUS

Dovana už vieną naujoką, 
pateikusį 50 eurų vertės 
užsakymą:
Sumuštinių dėžutė “Fėja”
RE190101

Dovana už vieną kvalifikuotą 
naujoką per šias penkias 
(1–5) savaites:
Virtuvinės svarstyklės
RE190102

Dovana už du kvalifikuotus naujokus per šias penkias (1–5) savaites:
Termosas maistui, 475 ml
Termosas maistui, 235 ml (2 vnt.)
Virtuvinės svarstyklės
RE190103



VAIVORYKŠTĖS
IŠŠŪKIAI GRUPĖMS

1–5 savaitė

Kai grupė įveiks sausio 
mėn. Vaivorykštės 
iššūkį, kiekvienas 
aktyvus konsultantas 
gaus:
EcoPure  
buteliuką, 1,5 l

Daugiau informacijos klauskite savo 
distributoriaus ir linkime jums sėkmės 
surandant lobį vaivorykštės pabaigoje.

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

Visos kainos yra rekomenduojamos „Tupperware” ir gali būti keičiamos.
Jei 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 Brand” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

Kiekvienas konsultantas, bent du 
kartus sausio mėnesį pateikęs 
užsakymus (mažiausiai po 160 eurų), 
gaus dovaną:
Sumuštinių dėžutę „Širdelė“


