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Žiedai ant Jūsų stalo

Blossom dubuo 550 ml
•  Idealiai tinka mažesnėms vaisių 

ar daržovių salotų porcijoms, 
garnyrams, desertams ar įvairiems 
mirkomiesiems padažams pateikti;

Blossom dubuo 1,3 l
•  Tobulo dydžio, kad galėtumėte 

pasiimti makaronų, ryžių, daržovių 
ar žaliąsias salotas kartu į darbą ar 
mokyklą, … 
• Taip pat puikiai tinka įvairiems 
užkandžiams, tokiems kaip daržovių 
ar vaisių iešmeliai, patiekti

Blossom dubuo 2,5 l
•  Tobulas makaronų patiekalams, ryžių 

salotoms, nedideliam kiekiui žaliųjų 
salotų ar daržovėms patiekti;

Blossom dubuo 4,3 l
•  Idealiai tinka gausiam kiekiui žaliųjų 

salotų ar spragintiems kukurūzams 
šeimos kino vakaro metu.

• Taip pat nepamainomas vakarėlių 
metu sangrijai ar punšui patiekti

Blossom serija – tai šiuolaikiško dizaino serviravimui skirti indai.  
Nuo mažiausio iki didžiausio – visus šiuos indus be vargo pritaikysite  
įvairiose srityse!

ASMENINIŲ 
PARDAVIMŲ  
IŠŠŪKIS 14–18 savaitės

350 €
Kai pardavimai per šias 5 savaites 
(14–18) pasiekia 350 eurų,  
Jūs gausite:

ČESNAKO SPAUSTUVAS
AC181402

NAUJAS, 
PATOBULINTAS 

PRODUKTAS

550 €
Kai pardavimai per šias 5 savaites (14–18) 
pasiekia 550 eurų, Jūs gausite:

BLOSSOM DUBUO 1,3 L
BLOSSOM DUBUO 550 ML (2 vnt.)
ČESNAKO SPAUSTUVAS
AC181403

14-15
SAVAITĖS

GREITAS STARTAS
14-15 savaitės

Kai pardavimai per pirmąsias 2 savaites pasiekia 240 eurų, Jūs gausite:

BLOSSOM DUBUO 4,3 L
AC181401

ASMENINIŲ  
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS



1300 €

850 €

Kai pardavimai per šias 5 savaites (14–18) 
pasiekia 1300 eurų, Jūs gausite:

ULTRAPRO KEPIMO INDELIS 500 ML (6 vnt.)
BLOSSOM DUBUO 2,5 L
BLOSSOM DUBUO 1,3 L
BLOSSOM DUBUO 550 ML (4 vnt.)
ČESNAKO SPAUSTUVAS
AC181405

Kai pardavimai per šias 5 savaites (14–18) 
pasiekia 850 eurų, Jūs gausite:

BLOSSOM DUBUO 2,5 L
BLOSSOM DUBUO 1,3 L
BLOSSOM DUBUO 550 ML (4 vnt.)
ČESNAKO SPAUSTUVAS
AC181404

Paruošimo 
trukmė 

20’

40 min. 150 ˚C 
temperatūroje

AUSTRIŠKAS
ŠOKOLADINIS PYRAGAS

PARUOŠIMAS
1. Išimkite groteles ir įkaitinkite orkaitę iki 150 °C.
2. Sudėkite šokoladą ir sviestą į Microplus ąsotį ir šildykite 
mikrobangų krosnelėje (600 W galingumu) 1 min. 10 sekundžių.
3. Išmaišykite iki vientisos masės.
4. Supilkite cukrų, grietinėlę, kiaušinius ir miltus ir gerai 
išmaišykite.
5. Patepkite visus 4 UltraPro kepimo indelius sviestu ir 
pabarstykite miltais, o tada supilstykite į juos paruoštą masę.
6. Kepkite neuždengtus 40 minučių.
7. Patiekite su vaniliniais ledais.

INGREDIENTAI
4 ULTRAPRO
KEPIMO INDELIAMS
• 240 g juodojo šokolado
• 80 g sviesto
• 40 ml rudojo šokolado
• 100 ml grietinėlės  

(30 % riebumo)
• 4 kiaušiniai (vidutinio dydžio)
• 100 ml miltų
Formai padengti ir pabarstyti:
• 30 ml lydyto sviesto
• 30 ml miltų Patarimas: neviršykite nurodytų kiekių, kad kepant neišvirstų 

pro kraštus. Palikite vietos pyragui kilti - užpildykite indelius 
palikdami 1 cm iki viršaus.



GRUPIŲ VADOVIŲ
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS

2000 eurų 

5000 eurų 

Kai per šias 5 savaites (14–18) grupės pardavimai pasiekia 2000 eurų ir 
grupės vadovė pakviečia 1 asmeninį kvalifikuotą naujoką, gausite dovaną:

Kai per šias 5 savaites (14–18) grupės pardavimai pasiekia 5000 eurų ir  
grupėje yra 2 kvalifikuoti naujokai, iš kurių vienas yra pakviestas vadovės:

T CHEFSERIES 
ESSENTIAL 
TROŠKINTUVAS 3 L
UM181401

T CHEFSERIES ESSENTIAL 
TROŠKINTUVAS 3 L
T CHEFSERIES ESSENTIAL 
PUODAS 7 L
UM181403

T CHEFSERIES 
ESSENTIAL 
PUODAS 7 L 
UM181402

3000 eurų 
Kai per šias 5 savaites (14–18) grupės pardavimai pasiekia 3000 eurų ir 
grupės vadovė pakviečia 1 asmenininį kvalifikuotą naujoką, gausite dovaną:

14–18 savaitės



DOVANOS UŽ NAUJOKUS

OPTIMUM NAUJŲ  
KONSULTANTŲ IŠŠŪKIS
CEE prieš Italiją

Įrodykime Italijai, kad esame nepralenkiami naujokų paieškoje!

Dovana už 1 naują konsultantą, 
pateikusį 50 eurų vertės užsakymą:

OPTIMUM 1,3 L - ROMA
RE181401

Kiekvieną iš šių 3 mėnesių (balandį, gegužę, birželį) už 1 naują konsultantą,  
pateikusį 50 eurų vertės užsakymą, gausite: 

1 naują Optimum 1,3 L kiekvieną mėnesį  
(„Roma” balandį, „Paryžius” gegužę, „Berlynas” birželį)

Optimum 1,3 L – LONDONAS gausite papildomai, kai surinksite kitas tris Optimum dėžutes

Dovana už 1 kvalifikuotą 
konsultantą per šias 5 savaites 
(14–18), yra:

IŠKYLOS KREPŠYS SU 
IZOLIACIJA
RE181402

Dovana už 2 kvalifikuotus konsultantus per 
šias 5 savaites (14–18), yra:

IŠKYLOS KREPŠYS SU IZOLIACIJA
IŠKYLOS KREPŠYS-PATIESALAS
RE181403

14–18 savaitės

Surinkite visus 3 ir gaukite papildomą dovaną!

V idinis krepšys yra 
išklotas aliuminio 
pamušalu, kuris išlaikys 
Jūsų maistą šaltą!

Išorinį krepšį 
galite naudoti 
kaip patiesalą!



CEE kulinarijos žvaigždžių 
2017 m. nugalėtojai! stars

FERENCNÉ HOFFMAN
(Kaposvár, Hungary)
2017 m. CEE kulinarinių žvaigždžių nugalėtoja

Paruošimo trukmė
50 min.

600 W galingumu
30 min.

Šaldymo trukmė
30 min.

Palikti pastovėti
5 min.

Šaldymo trukmė
20-30 min.

INGREDIENTAI 4–6 PORCIJOMS
• 40 g džiūvėsėlių / skrudintos duonos
• 100 g nesmulkintų plikytų migdolų
• 3 valg. š. riešutų sviesto (± 45 ml)
• 200 g konservuotų mandarinų
• 100 g varškės sūrio / varškės
• 1 valg. š. sviesto (± 15 ml)
• 100 ml atvėsintos tirštos grietinėlės
• 4 želatinos lapelių (± 4 g)
• 3 valg. š. vandens (± 45 ml)
• 2 apelsinai
• 1 citrina
• Šviežios mėtos lapelių ir 1 citrinos papuošimui

PARUOŠIMAS
1. Susmulkinkite džiūvėsėlius ir 80 g migdolų su Fusion 
Master stambia tarkute. Sudėkite susmulkintus 
produktus į Eazy ąsotį plakimui 2 l ir sumaišykite su 
riešutų sviestu, naudodami silikoninę mentelę.
2. Padalinkite gautą masę į 6 pyragėlių formas ir švelniai 
paspauskite galine šaukšto puse. Įdėkite į šaldiklį 30 
minučių.
3. Nupilkite mandarinus ir susmulkinkite juos Extra Chef 
smulkintuvu. Sudėkite varškę ir cukrų. Mažajame Turbo 
Chef susmulkinkite likusius migdolus ir perdėkite juos į 
Extra Chef.
4. Su Speedy Chef II išplakite grietinėlę iki standžių putų. 
Į plaktą kremą sudėkite Extra Chef esančią masę
ir švelniai išmaišykite silikonine mentele.
5. Į MicroCook ąsotį 1 l supilkite vandenį, sudėkite 
želatiną ir palikite ją mirkti 5 min., tada indą uždenkite 
ir šildykite mikrobangų krosnelėje 30 sekundžių 600 
W galingumu. Plakite plakimo šluotele, kol želatina 
visiškai ištirps. Leiskite pastovėti 5 min., tada supilkite į 

kremą ir gerai išmaišykite.
6. Išpilstykite gautą kremą į 6 pyragėlių formas ant 
trupinių ir riešutų kremo sluoksnio. Įdėkite į šaldytuvą 
bent 1 valandai arba į šaldiklį 20–30 minučių.
7. Universaliuoju peiliu nulupkite citrusinius vaisius. 
Tada atskirkite skilteles ir pašalinkite jų odeles.
8. Išimkite pyragėlius iš pyragėlių formelių, papuoškite 
citrusinių vaisių skiltelėmis, mėtų lapeliais ir 
citrinos žievelės ornamentais, padarytais naudojant 
vertikalų skustuką ir TupperChef serijos žirkles.
Tada atskirkite skilteles ir pašalinkite jų odeles.
8. Išimkite pyragėlius iš pyragėlių formelių, papuoškite 
citrusinių vaisių skiltelėmis, mėtų lapeliais ir 
citrinos žievelės ornamentais, padarytais naudojant 
vertikalų skustuką ir TupperChef serijos žirkles.

VARŠKĖS PYRAGĖLIAI  
SU MANDARINAIS

Patarimas: jei norite dar labiau pasmaližiauti, pamirkykite 
apelsinų skilteles karštame šokolade ir papuoškite desertą 
plakta grietinėle.

Ar Jūs būsite  
2018 m. žvaigždė?

2017 m. CEE kulinarinių žvaigždžių nugalėtoja

RIMA BRUNDZIENĖ
(Marijampolė, Lietuva)

Burokėlių žiedams:
•  80 g virtų luptų burokėlių
•  75 ml rapsų aliejaus
•  1 valg. š. vanilinio cukraus 

(15 ml)
•  75 g cukraus
•  100 g miltų
•  ⅓ a. š. druskos
•  1 valg. š. kakavos (± 15 ml)
•  1 a. š. kepimo miltelių (± 5 ml)
•  100 ml pieno

Tepamo sūrio padažui:
•  50 g sviestas
•  150 g tepamo sūrelio
•  50 g cukraus pudros
Apelsinų piure:
•  1 ekologiškas apelsinas
•  1 valg. š. cukraus (± 15 ml)
Papuošimui:
•  Raudonų uogų ir mėtų 

lapelių

BUROKĖLIŲ ŽIEDAI  
SU TEPAMU SŪRIU  
IR APELSINŲ PIURE

PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę iki 6-7 padalos / 200°C be ventiliatoriaus.
2. Susmulkinkite burokėlius naudodami ExtraChef. Supilkite aliejų, vanilinį cukrų, cukrų ir smulkinkite toliau. Pridėkite 
miltų, druskos, kakavos miltelių, kepimo miltelių, pieno ir susmulkinkite iki vientisos masės.
3. Tolygiai paskirstykite tešlą Silikoninėje žiedų formoje (padėję ją ant šaltų orkaitės grotelių). Kepkite žemiausiame 
orkaitės lygyje 25 min. Išimkite iš orkaitės, uždenkite švariu virtuviniu rankšluosčiu ir palikite 15 min. pastovėti.  
Po to švelniai išimkite žiedus iš formos.
4.  Tchefseries 1 l puode ištirpinkite sviestą ant vidutinės ugnies. Sudėkite tepamąjį sūrelį ir cukraus pudrą. Šildykite 
ant vidutinės ugnies 5 min. nuolat maišydami Plakimo šluotele. 
5. Nuplaukite apelsiną ir supjaustykite 1 cm gabaliukais jo nenulupę. Sudėkite gabaliukus MicroCook 1 l ąsotyje, 
uždenkite ir kaitinkite mikrobangų krosnelėje 6-7 min. 800 W galingumu. Praėjus pusei laiko, pamaišykite. Po to palikite 
pastovėti 10 min. ir sudėkite į ExtraChef. Įdėkite 1 valg. š. cukraus ir susmulkinkite.
6. Papuoškite žiedus su tepamo sūrio padažu, apelsinų piure, raudonomis uogomis ir mėtų lapeliais.

Paruošimo trukmė
30 min.

800 W galingum
6–7 min.

Palikti pastovėti
25 min.

Th 6-7 / 200°C 
25 min.

Prikaistuvyje 
5 min.

INGREDIENTAI 6 PORCIJOMS



Ar Jūs būsite naujoji 
CEE kulinarijos 
žvaigždė??
Visos Jūsų regiono grupių vadovės gali 
tapti šio unikalaus ir išskirtinio konkurso 
dalimi!

Ką reikia padaryti? Paprasta!

1.  Sugalvokite, kokius užkandžius 
norėtumėte paruošti;

2.  Pateikite savo receptą internetu

3.  Pasiruoškite visiems privalumams ir 
dovanoms, kurias laimėsite!

Nepraleiskite savo progos.
Paryžius laukia Jūsų!

Lankykitės susirinkimuose distribucijoje ir 
sužinokite daugiau informacijos apie konkursą.

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.

©2018 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brand“ yra „Dart Industries Inc.“ nuosavybė.

www.tupperware.lt


