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14–18 savaitės
(nuo 2019 04 01 iki 2019 05 05)



GREITAS STARTAS

PREMIJOS SAVAITĖS PASIŪLYMAS

14 savaitė

15 savaitė

Kai Jūsų pardavimai per pirmąją 
mėnesio savaitę (14 savaitė) 

pasieks 160 eurų, Jūs gausite:
Allegra Tilt N’ Serve 340 ml

AC191401

Kai Jūsų pardavimai per antrąją 
mėnesio savaitę (15 savaitė) 
pasieks 160 eurų, Jūs gausite:
One Touch sausainių dėžutė 2,4 l
- Karnavalas
AC191501

Kai Jūsų pardavimai per pirmąją 
mėnesio savaitę (14 savaitė) pasieks 

240 eurų, Jūs gausite:
Allegra Tilt N’ Serve 340 ml (2 vnt.)

AC191402

160 €

240 €

160 €

NAUJIENA

Pakylėkite savo salotas 
į naują lygį!



DOVANOS UŽ AKTYVUMĄ
14–18 savaitės

Kai Jūsų pardavimai per šias 5 savaites  
(14–18 savaitė) pasieks 400 eurų, Jūs gausite:
Cold Savers, stačiakampis, 500 ml (3 vnt.)
AC191404

Kai Jūsų pardavimai per šias 
5 savaites (14–18 savaitė) 
pasieks 600 eurų,
Jūs gausite:
Mega dubuo 14 l
Cold Savers, stačiakampis,
500 ml (3 vnt.)
AC191405

Kai Jūsų pardavimai per šias 5 savaites (14–18 savaitė) 
pasieks 800 eurų, Jūs gausite:
Didysis dubuo 7,5 l
Didysis dubuo 10 l
Mega dubuo 14 l
Cold Savers, stačiakampis, 500 ml (3 vnt.)
AC191406

NAUJOS
SPALVOS

NAUJOS
SPALVOS

400 €

600 €

800 €



Kai Jūsų pardavimai per šias 5 savaites (14–18 savaitė) 
pasieks 1200 eurų, Jūs gausite:
MicroCook apvalusis 2,25 l
MicroCook ąsotis 1 l
Didysis dubuo 7,5 l
Didysis dubuo 10 l
Mega dubuo 14 l
Cold Savers, stačiakampis, 500 ml (3 vnt.)
AC191407

1200 €

GRUPĖS VADOVIŲ
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS

14–18 savaitės
2000 eurų

4000 eurų

Kai per šias 5 savaites (14–18 savaitė) grupės 
pardavimai pasieks 2000 eurų ir grupės vadovė 
pakvies 1 kvalifikuotą naujoką, 
vadovė gaus dovaną:
Tchefseries Cottage keptuvė blynams 30 cm
UM191401

Kai per šias 5 savaites (14–18 savaitė) grupės 
pardavimai pasieks 4000 eurų ir bus pakviesti 
2 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas 
vadovės), vadovė gaus dovaną:
Tchefseries Essential Dutch 
Oven puodas 4,9 l
Tchefseries Cottage keptuvė blynams 30 cm
UM191402



Jūs esate „Tupperware“ grupės vadovė;
Jūs rengiate „Tupperware“ vakarėlius;
Turite paprastą ir lengvai pagaminamą receptą, kuris tinka
demonstracijoms „Tupperware“ vakarėlių metu;
Šis konkursas yra JUMS!

Jei norite dalyvauti, jums tereikia:
• Būti grupės vadove;
• Sukurti ir užrašyti vieną receptą demonstracijoms  

vakarėlio metu (maks. 15 min.);

Laimėtojos gaus progą praleisti  
3 nepamirštamas dienas Romoje,  
magiškose ir prestižinėse vietose!

GREITAS
ŠOKOLADO
PYRAGAS

INGREDIENTAI
4 ASMENIMS
• 120 g juodojo šokolado (apyt. 55 

% kakavos)
• 35 g sviesto
• 3 vidutinio dydžio kiaušiniai
• 35 g cukraus
• 70 g kaštainių kremo
• 35 g migdolų miltų
• Žiupsnelis druskos
• 30 g universalių miltų
• ½ arbat. š. kepimo miltelių (± 3 ml)

PARUOŠIMAS
1. Sulaužykite šokolado plytelę ir padalinkite sviestą į
2–3 gabaliukus. Sudėkite šokoladą ir sviestą į  MicroCook 
ąsotį 1 l, uždenkite ir šildykite mikrobangų krosnelėje 1 min. 
600 vatų galingumu.
2. Vieną po kito sudėkite likusius ingredientus, gerai 
maišydami, kol gausite vienalytę masę. Silikonine mentele 
nuvalykite tešlą nuo ąsočio sienelių. Plačiai atidarykite 
dangtelio angą ir šildykite mikrobangų krosnelėje 5 min. 
600 vatų galingumu.
3. Palikite pastovėti 5 min., tada silikonine mentele 
išimkite pyragą iš ąsočio.

600 W galingumu
6 min.

15 minučių recepto pavyzdys, kuris puikiai tiks demonstracijai vakarėlio metu!

Pamėkite apačioje nurodytą „Facebook“ puslapį ir
ieškokite jame daugiau informacijos!
www.facebook.com/groups/CulinaryPartyStarsCEE/



DOVANOS UŽ
NAUJOKUS

Dovana už vieną naujoką,
pateikusį 50 eurų vertės užsakymą:
Mažas maišymo dubuo 650 ml
RE191401

Dovana už du kvalifikuotus naujokus  
per šias 5 savaites (14–18), yra:
Apvali silikoninė forma
Apvali Samba pyraginė
Stačiakampė Samba pyraginė
Silikoninė forma Karalius
RE191403

Dovana už vieną kvalifikuotą naujoką per šias 5 savaites (14–18), yra:
Stačiakampė Samba pyraginė
Silikoninė forma Karalius
RE191402



Dovana už tris kvalifikuotus naujokus per
šias 5 savaites (14–18):
Rinkinys maisto gaminimui
Apvali silikoninė forma
Apvali Samba pyraginė
Stačiakampė Samba pyraginė
Silikoninė forma Karalius
RE191404

Ožkos sūrio kišas
INGREDIENTAI
6–8 ASMENIMS:
• 1 morka, nuskusta
• 1 saldžioji raudonoji paprika,  

be sėklyčių
• 1 saldžioji geltonoji paprika,  

be sėklyčių
• 1 maža cukinija
• 1 poras
• 30 g (50 ml) kukurūzų 

krakmolo
• 50 ml pieno krakmolui 

praskiesti
• 100 g šviežio ožkos sūrio
• 4 kiaušiniai
• 250 ml tirštos grietinėlės 

(riebi)
• Druskos ir pipirų
Padažas (pasirinktinai)
• 25 g šviežio ožkos sūrio
• 30 g (25 ml) maskarponės 

sūrio
• 15 ml tirštos grietinėlės
• • 2 kiaušinių baltymai
• • laiškinio česnako papuošimui

PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę
be grotelių.
2. Nuplaukite ir nusausinkite 
daržoves, supjaustykite jas 
kubeliais.
3. Vieną po kitos susmulkinkite 
daržoves Extra Chef su 
ašmenimis. Nukoškite 
kiauraindyje. Pastaba: 
saldžiąsias paprikas galima  
sukapoti stambiau, kad 
nesusidarytų per daug skysčio.
4. Išimkite ašmenis ir vietoje 
jų įstatykite šluotelę plakimui. 
Praskieskite kukurūzų krakmolą: 
piltuvėliu pamažu supilkite 
pieną.
5. Sudėkite kiaušinius, grietinėlę 
ir ožkos sūrį ir gerai išmaišykite.
6. Į maišymo dubenį 
suberkite daržoves, tada 
supilkite gautą masę ir viską 
išmaišykite silikonine mentele. 
Pagardinkite druska ir pipirais.

7. Kepkite iki 200 °C 
temperatūros įkaitintoje 
orkaitėje 40 min. silikoninėje 
formoje Princesė. Palikite 
pastovėti 15 min. Tada išimkite 
iš formos ir patiekite.
8. Jei norite, paruoškite ožkos 
sūrio padažą: supilkite 2 
kiaušinių baltymus į Extra Chef. 
Įdėkite Speedy Chef II plakimo 
mechanizmą ir plakite apyt. 20 
sekundžių.
9. Nuimkite dangtelį ir sudėkite
likusius ingredientus.
10. Švelniai išmaišykite 
silikonine mentele.

Paruošimo trukmė: 20 min. / Gaminimo trukmė: 40 min . 200 °C temperatūroje



Bunny

Prisijungėte prie „Tupperware“ 2019 metais?
Jei taip -> šis puslapis kaip tik jums!

NAUJŲ KONSULTANTŲ
AKTYVUMO IŠŠŪKIS

Naujokai*, kurie bus aktyvūs
14–18 savaitėmis (pateiks bent 
vieną ne mažesnį kaip 160€ 
užsakymą), gaus:
Serve N Clear 350 ml
AC191403

*  Konsultantai, prisijungę 
prie „Tupperware“ 
1–18 savaitėmis 
(nuo 2019 01 01 
iki 2019 05 05)

Grupių vadovės, kurios pasieks „Naujokų
aktyvumo“ tikslą balandžio mėnesį, gaus:
Thermotup ąsotis 1 l
Serve N Clear 350 ml
UM191403

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.
©2019 „Tupperware“. Visos teisės saugomos.
„Tupperware“ prekės ženklas yra „Dart Industries Inc.“ nuosavybė.


