23–26 savaitės

(nuo 2018 06 04 iki 2018 07 01)

ORKAITĖJE
KEPTA MENKĖ
SU KEPTOMIS
DARŽOVĖMIS

ASMENINIŲ PARDAVIMŲ
IŠŠŪKIS

Paruošimo trukmė: 20 min.
Kepimo laikas: 50 min. 220 °C temp.
ir ± 40 min. 200 °C temp.

23 savaitė

INGREDIENTAI 6 PORCIJOMS:
• 1 baklažanas
• 1 raudonoji paprika
• ½ geltonosios paprikos
• 1 svogūnas
• 25 ml alyvuogių aliejaus
• Druska ir pipirai
• 20 ml balto balzaminio acto
• 400 g menkės (nesūdytos, be odos)
• 2–3 česnako skiltelės
• ½ saldžiosios paprikos
• Petražolės
PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę iki 220 °C.
2. Nuplaukite daržoves ir sudėkite į Ultra Pro 2 l indą. Apšlakstykite 15 ml alyvuogių aliejaus,
pagardinkite druska, pipirais ir gerai išmaišykite, kad pasidengtų visos daržovės.
3. Uždenkite ir 50 min. kepkite įkaitintoje orkaitėje. Palikite atvėsti.
4. Nulupkite paprikas, pašalinkite sėklytes ir supjaustykite juostelėmis. Taip pat supjaustykite
baklažaną ir svogūnus. Sudėkite daržovių juosteles į salotų dubenį, pagardinkite druska ir pipirais,
apšlakstykite 15 ml acto ir likusiu alyvuogių aliejumi.
5. Sudėkite nuplautus menkės gabaliukus į aliejumi pateptą Ultra Pro 2 l dangtį. Uždenkite švariu
indo pagrindu ir kepkite apyt. 30 min. iki 200 °C įkaitintoje orkaitėje.
6. Keptuvėje apkepinkite nuluptas česnako skilteles. Turbo Chef smulkiai sukapokite saldžiąją
papriką bei petražoles ir sudėkite į keptuvę su česnako skiltelėmis. Supilkite skystį, susidariusį
kepant menkę, bei likusį actą, kad nugrandytumėte nuo dugno prilipusius gabalėlius.
7. Užpilkite keptuvėje gautą mišinį ant menkės, uždenkite ir kepkite orkaitėje dar apyt. 10 min.
8. Patiekite šiltą su keptomis daržovėmis. Kartu galite patiekti česnaku įtrintas skrudintos duonos
riekeles su puse pomidoro (brusketa).

Paruošta su kvadratiniu
Ultra Pro (žr. 4 psl.)

Kartu su menke patiekite
gaivias krevečių, avokadų
ir mažųjų špinatų salotas
atskiruose 740 ml Allegra
dubenėliuose!

GREITAS STARTAS

Kai pardavimai per pirmąją mėnesio savaitę (23 savaitė) pasieks 160 eurų, Jūs gausite:
KVADRATINIS ALLEGRA DUBUO 2,25 L
ALLEGRA ŠAUKŠTAI SALOTOMS (2 VNT.)
AC182301

TIK
23
SAVAITĘ

ALLEGRA SERIJOS

naudojimas ir patarimai
• Ypatingoms progoms naudokite Allegra serijos
indus, kai priimate svečius.
Didžiajame dubenyje
patiekite daržovių salotas.
Į mažesnius dubenėlius
sudėkite pomidorų skilteles,
pjaustytas daržoves ar
mažas bandeles.
• Kai tiekiate maistą lauke
- Allegra serija yra tobulas
pasirinkimas. Iš anksto
dubenėliuose paruoškite
ryžių, makaronų, daržovių
ar vaisių salotas arba
punšą, uždenkite ir laikykite
šaldytuve, kol prireiks.

• Vakarėlių metu dubenėliai idealiai
tinka užkandžiams,
tokiems kaip spraginti
kukurūzai, krekeriai ar
bulvių traškučiai, patiekti.
Uždenkite dangteliu, kad
paruošti užkandžiai išliktų
traškūs, kol atvyks svečiai.

• Kaip dailų interjero
elementą - naudokite
bet kurį iš dubenėlių kaip
spalvingą vaisių indą –
idealiai tinka vasaros
metu.

ASMENINIŲ PARDAVIMŲ
IŠŠŪKIS
Kambario
temperatūra

240 €

Darosi
šilta

320 €

23–26 savaitės

Temperatūra
kyla

550 €

240 €

550 €
Kai pardavimai per šias 4 savaites (23–26)
pasieks 550 eurų, Jūs gausite:
KVADRATINIS ULTRA PRO 2 L
ALLEGRA DUBUO 740 ML (6 vnt.)
AC182304

Kai pardavimai per šias 4 savaites (23–26)
pasieks 240 eurų, Jūs gausite:
ALLEGRA DUBUO 740 ML (2 vnt.)
AC182302

320 €
Kai pardavimai per šias 4 savaites (23–26)
pasieks 320 eurų, Jūs gausite:
ALLEGRA DUBUO 740 ML (6 vnt.)
AC182303

Atmosfera
kaista

850 €

850 €
Kai pardavimai per šias 4 savaites (23–26)
pasieks 850 eurų, Jūs gausite:
TCHEFSERIES BARBEKIU ŽNYPLĖS
KVADRATINIS ULTRA PRO 2 L
ALLEGRA DUBUO 740 ML (6 vnt.)
AC182305

ASMENINIŲ PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS 23–26 savaitės
Jūs
karšta!
1300 €

1300 €
Kai pardavimai per šias 4 savaites (23–26)
pasieks 1300 eurų, Jūs gausite:
JUNIOR TUPPERTHERM TERMOSAS 600 ml
TCHEFSERIES BARBEKIU ŽNYPLĖS
KVADRATINIS ULTRA PRO 2 L
ALLEGRA DUBUO 740 ML (6 vnt.)
AC182306

„WOK” VIŠTIENA
SU DARŽOVĖMIS
Jūs tiesiog
DEGATE!
1300 €

1800 €
Kai pardavimai per šias 4 savaites (23–26)
pasieks 1800 eurų, Jūs gausite:
TCHEFSERIES WOK KEPTUVĖ 4,2 L
JUNIOR TUPPERTHERM TERMOSAS 600 ml
TCHEFSERIES BARBEKIU ŽNYPLĖS
KVADRATINIS ULTRA PRO 2 L
ALLEGRA DUBUO 740 ML (6 vnt.)
AC182307

INGREDIENTAI
4 PORCIJOMS:
• 600 g vištienos
krūtinėlės
• 1 svogūnas (± 100 g)
• 2 maži pankoliai
(± 400 g)
• 2 cukinijos (± 500 g)
• 2 valg. š. alyvuogių
aliejaus (± 30 ml)
• 3 valg. š. sojų padažo
(± 50 ml)
• Druskos ir pipirų
• 1 mažas ryšelis
baziliko lapelių
• 1 mažas ryšelis
kalendros

Paruošimo trukmė:
15 min.

Kiniškoje keptuvėje:
14–17 min.

PARUOŠIMAS
1. Šefo peiliu supjaustykite vištienos krūtinėlę juostelėmis.
2. Nulupkite svogūną, perpjaukite jį pusiau ir susmulkinkite kubeliais
su FusionMaster Chef Press 10 mm antgaliu.
3. Perpjaukite pankolį pusiau, pašalinkite šerdį ir supjaustykite lazdelėmis
su FusionMaster Chef Press. Supjaustykite cukinijas lazdelėmis.
4. Į Tchefseries Wok keptuvę įpilkite aliejaus ir įkaitinkite. Paskrudinkite
vištieną 4–5 min. ant didelio kaitrumo liepsnos. Sudėkite
į WarmieTup 2,25 l ir atidėkite į šalį.
5. Toje pat keptuvėje, retkarčiais pamaišydami, 4–5 min. kepinkite svogūną
ir pankolius ant didelio kaitrumo liepsnos. Suberkite cukinijas ir kepkite
dar 3 ar 4 min.
6. Galiausiai suverskite vištieną, apšlakstykite sojų padažu, druska ir
pipirais (nepadauginkite druskos, nes sojų padažas gali būti sūrokas).
Uždenkite ir palikite pastovėti 3 min.
7. Mažuoju Turbo Chef susmulkinkite bazilikus ir kalendrą, suberkite
į keptuvę ir patiekite.

DOVANOS UŽ
NAUJOKUS

GRUPIŲ VADOVIŲ
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS

23–26 savaitės

23–26 savaitės

Kambario
temperatūra

2000 €

2000 €

Kai per šias 4 savaites (23–26) grupės pardavimai pasieks 2000 eurų
ir grupės vadovė pakvies 1 kvalifikuotą naujoką, vadovė gaus dovaną:
TCHEFSERIES KEPTUVĖ 20 CM
UM182301

3

KVALIFIKUOTI
NAUJOKAI
per šias
4 savaites
(23–26)

Atmosfera
kaista

3000 €

OVALUS ULTRA PRO (+) 5 L
TIME SAVERS TRINTUVAS
TWIST N‘ SHAKE RINKINYS
RE182303

3000 €

Kai per šias 4 savaites (23–26) grupės pardavimai pasieks 3000 eurų
ir bus pakviesti 2 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas vadovės),
vadovė gaus dovaną:
TCHEFSERIES KEPTUVĖ 24 CM
TCHEFSERIES KEPTUVĖ 20 CM
UM182302

Ir kepkite Ultra
Pro inde!

2

KVALIFIKUOTI
NAUJOKAI

Jūs tiesiog
DEGATE!
5000 €

5000 €

Kai per šias 4 savaites (23–26) grupės pardavimai pasieks 5000 eurų
ir bus pakviesti 3 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas vadovės),
vadovė gaus dovaną:
TCHEFSERIES PRIKAISTUVIS 2,4 L SU DANGČIU
TCHEFSERIES KEPTUVĖ 24 CM
TCHEFSERIES KEPTUVĖ 20 CM
UM182303

per šias
4 savaites
(23–26)

TIME SAVERS TRINTUVAS
TWIST N‘ SHAKE RINKINYS
RE182302

Paruoškite padažą
ir užpilkite ant
viršaus..

1

KVALIFIKUOTI
NAUJOKAI
per šias
4 savaites
(23–26)
TWIST N‘ SHAKE RINKINYS
RE182301

Užmarinuokite
mėsą..

DOVANOS UŽ NAUJOKUS
Dovana už 1 naujoką, pateikusį 50 eurų vertės užsakymą:

OPTIMUM 1,3 L – PRANCŪZIJA
RE182301

Papildoma dovana už naujokus: jei balandžio, gegužės
ir birželio mėnesiais pakviesite po 1 naujoką, gausite
papildomą dovaną: OPTIMUM 1,3 L – Londonas.
Surinkite visą kolekciją!

4 OPTIMUM DĖŽUČIŲ
PANAUDOJIMO BŪDAI!
1) Šaldytuve
Laikykite vaisius, pavyzdžiui,
konservuotus ananasus ar persikus,
makaronų padažą ar likučius. Laikykite
aštresnį kvapą turinčius maisto
produktus, pavyzdžiui, svogūnus,
kad kiti šaldytuve esantys produktai
neprisigertų nemalonaus kvapo.
2) Spintelėje
Laikykite cukraus kubelius, ledinukus,
saldainius, džiovintus vaisius bei
riešutus. Taip pat galite sudėti tortų
dekoravimo priemones ir kitus drėgmei
jautrius produktus, nes sandarus
dangtelis visiškai apsaugo nuo drėgmės.
3) Stalčiuje
Puikiai tinka pirmosios pagalbos
priemonėms laikyti saugioje ir
sandarioje aplinkoje.

CEE FESTIVALIS 2018
11 valstybių
650 dalyvių
BŪK VIENA IŠ JŲ!

4) Kaip pietų dėžutė
naudokite kaip pietų dėžutę didesniems pietų
ar užkandžių kiekiams. Dėžutė taip pat puikiai
tinka pirmosios pagalbos priemonėms, žvejybos
reikmėms, elektronikos prietaisams ir laužui
užkurti reikalingoms priemonėms laikyti ir
transportuoti. Sandarus dangtelis užtikrina, kad
dėžutėje saugomi daiktai išliks sausi. Tobulas
sprendimas stovyklaujant, kad kaskart be vargo
užkurtumėte laužą!

Sąlygos:
• Kvalifikacijos periodas:
Birželis - Liepa (23-31 sav.)
• Kvalifikacija: bent 3 asmeniniai
kvalifikuoti naujokai ir Jūsų
užimta vieta pagal asmeninius
pardavimus Jūsų distribucijoje.

Kur?

Šibenikas, Kroatija

Kada?

Rugsėjo 27-29.

SAVAITĖ
WEEK

ASMENINIAI
PARDAVIMAI

GRUPĖS
PARDAVIMAI

NAUJOKAI

23
24
25
26

Nepraleiskite
Greito starto!

Darosi šilta?

Atmosfera kaista!

Jūs tiesiog DEGATE!

TOTAL

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

