
27–31 savaitės
(nuo 2018 07 02 iki 2018 08 05)
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320 €
Kai pardavimai per šias 5 savaites (27–31) 
pasieks 320 eurų, Jūs gausite:

Citrusinių vaisių spaustukas
AC182702

GREITAS STARTAS

PREMIJOS SAVAITĖ

27–31 savaitės

Kai pardavimai per pirmąją mėnesio 
savaitę (27 savaitė) pasieks 160 eurų,
Jūs gausite:

EcoPure2 750 ml buteliukas
EcoPure2 350 ml buteliukas
AC182701

Kai pardavimai per antrąją mėnesio savaitę (28 savaitė) pasieks 160 eurų,
Jūs gausite specialų šepetį, kuriuo galėsite efektyviai išvalyti savo EcoPure2 butelius:

Šepetys EcoPure2 buteliams
AC182801

ASMENINIŲ PARDAVIMŲ  
IŠŠŪKIS

TIK 
27 

SAVAITĘ 

Įsipil kite citrinų limonadą 
į savo EcoPure2 gertuvę 

ir pasiimkite su savimi!
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27 savaitė

28 savaitė

CITRINŲ 
LIMONADAS

PARUOŠIMAS
Išspauskite citrinos, žaliosios citrinos 
ir apelsino sultis su citrusinių vaisių 
spaustuku ir supilkite į mažąjį greitkratį 
kartu su 8 ledo kubeliais ir medumi.
Gerai iškratykite, išpilstykite į stiklines 
ir papuošite plonais citrinos, žaliosios 
citrinos ir apelsino griežinėliais.
Pasiruoškite didesnį kiekį, atšaldykite ir 
neškitės su savimi EcoPure2 gertuvėje!

INGREDIENTAI 2 STIKLINĖMS
• 1 žalioji citrina
• 1 citrina
• 1 apelsinas
• 30 ml medaus
• ledo kubeliai
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Kai pardavimai per šias 5 savaites (27–31)  
pasieks 550 eurų, Jūs gausite:

Sudedama pyraginė  
(Dalys: didelis padėklas pyragui, aukštoji pyraginė,  
pyrago padėklas, žiedas pyragui)
Citrusinių vaisių spaustukas
AC182703

PARUOŠIMAS
Vanilinis sūrio pyragas:
1. Su ExtraChef sutrupinkite sausainius iki smulkių trupinių. Sudėkite 
sviestą / kokosų aliejų. Maišykite, kol gausis vienalytė masė. 
Sukrėskite sausainių masę ant pyrago padėklo ir suspauskite 
grūstuve ar galine šaukšto puse. Galite trupinių mase padengti ir 
pyrago padėklo kraštus, priklausomai nuo to, kokios formos pyrago 
norite. Šaldykite 15 min.
2. Su SpeedyChef II išplakite grietinėlę iki standžių putų. Maišymo 
dubenyje plakite kreminį sūrį, cukrų ir vanilę, kol gausite lengvą ir 
purią masę. Atsargiai įmaišykite plaktą grietinėlę.
3. Supilkite gautą masę ant sausainių pagrindo, viršų sulyginkite 
silikonine mentele. Uždenkite ir šaldykite per naktį arba kol sustings. 
 
Citrininis kremas:
1. Vidutinio dydžio prikaistuvyje (nekaitinant) išplakite cukrų, citrinos 
žievelę ir kiaušinių trynius. Tada įplakite citrinų sultis ir druską.
2. Sudėkite sviestą ir kaitinkite ant vidutinio kaitrumo liepsnos. 
Kaitinkite apyt. 5 minutes, nuolat plakant, kol ištirps sviestas, o 
masė bus pakankamai tiršta, kad padengtų galinę šaukšto pusę, ir 
prikaistuvio kraštuose pradės formuotis burbuliukai (neužvirkite).
4. Tebeplakdami nukelkite prikaistuvį nuo liepsnos. Padėkite kremą 
į šaldytuvą, kad atvėstų. Supilkite citrininį kremą ant sūrio pyrago ir 
įdėkite į šaldytuvą, kad sustingtų, arba patiekite iškart.

INGREDIENTAI
Sūrio pyragas
• 250 g paprastų saldžių 

sausainių
• 150 g išlydyto nesūdyto 

sviesto
• 500 g minkšto kreminio 

sūrio
• ⅓ puodelio cukraus pudros
• 2 arbat. š. vanilės ekstrakto
• 300 ml plaktos sutirštintos 

grietinėlės
Citrininis kremas
• ½ puodelio baltojo cukraus 

ar cukraus pudros
• 1 valg. š. smulkiai tarkuotos 

citrinos žievelės
• ⅓ puodelio šviežių citrinų 

sulčių
• 4 didelių kiaušinių tryniai
• ⅛ arbat. š. rupios druskos
• 70 g nesūdyto sviesto  

(10 valg. š.), supjaustyto 
apyt. 1 cm kubeliais

CITRININIS SŪRIO PYRAGAS



850 €
Kai pardavimai per šias 5 savaites (27–31)  
pasieks 850 eurų, Jūs gausite:

T Chefseries Essential filė peilis
Click N Shake dėžutė
Sudedama pyraginė  
Citrusinių vaisių spaustukas
AC182704
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BALTOS ŽUVIES SEVIČĖ
PARUOŠIMAS
1. ExtraChef su ašmenimis stambiai sukapokite žuvį ir sudėkite į 
Click’N Shake dėžutę be grotelių. Žuvį smulkinkite dalimis.
2. Su EasyLogic tarkute sutarkuokite vienos žaliosios citrinos 
žievelę ir užbarstykite ant žuvies.
3. Nulupkite likusias žaliąsias citrinas: nupjaukite citrinų galiukus 
ir pastatykite tiesiai. Tada peiliu daržovėms atsargiai įpjaukite 
žievelę (iš viršaus į apačią), nepažeidžiant minkštimo. Pakartokite 
3 kartus – lyg dalintumėte žaliąsias citrinas į lygius ketvirčius.
4. Nulupkite įpjautą žievelę. Pašalinkite kauliukus, jei reikia. 
Nulupkite odelę nuo citrinos skiltelių, nes dėl jos citrinų sultys 
tampa karčios.
5. Sukapokite minkštimą ExtraChef ir suverskite ant žuvies.
6. Nulupkite mangą. Supjaustykite (palikite kelis griežinėlius 
papuošimui) ir sukapokite ExtraChef su ašmenimis. Tada 
suverskite ant žuvies ir žaliųjų citrinų minkštimo.
7. ExtraChef sukapokite svogūną, Chalapos papriką (pašalinkite 
sėklytes) ir kalendrą. Gautą masę sudėkite ant marinuotos žuvies.
8. Gerai išmaišykite visus ingredientus, supilkite alyvuogių aliejų, 
pagardinkite druska ir pipirais.
9. Prieš patiekiant palaikykite 1 val. 30 min. šaldytuve.

INGREDIENTAI  
6 ASMENIMS
• 1 kg tvirtos baltos 

žuvies filė, pjaustytos 
kubeliais

• 1 raudonojo svogūno
• 3 žaliųjų citrinų
• 1 raudonosios 

Chalapos paprikos
• šviežios kalendros
• 1 mango vaisiaus
• 30 ml alyvuogių 

aliejaus
• druskos ir pipirų

Paruošimo trukmė: 20 min.



Dabar – geriausia proga surinkti geidžiamiausius šios vasaros taškus!

PALAIKYKITE RYŠĮ

BŪKITE AKTYVI

KVIESKITE NAUJOKUS

WEEK DALYVAVIMAS 
SUSIRINKIME

SAVAITĖ GREITAS STARTAS 
IR KASSAVAITINIS 
AKTYVUMAS

NAUJOKAI

27
28
29
30
31

KVALIFIKUOTI 
NAUJOKAI

Dovanos
sumuojamos!

PREMIJA

IŠ VISO

•  Mažasis greitkratis 
300 ml

•  Pikniko dubuo  
4,3 l

•  Ledų 
šaukštas

25
TAŠKAI

30
TAŠKŲ

50
TAŠKŲ

•  Silikoninė mini keksiukų forma
•  FreezerSmart  žemasis 2,25 l

•  Duplex 
Premium 
pietų 
krepšys

75
TAŠKAI

•  T Chefseries 
Essential 24 cm 
keptuvė

95
TAŠKAI

•  T Chefseries 
Essential puodas 
2,8 l

Lankykitės  
susirinkimuose 

 (27–31 savaitėmis) ir gaukite  
3 taškus kiekvieną savaitę

Pakvietėte naujokų, kurie 
pateikė 50 eurų užsakymus? 

Gaukite 5 taškus  
už kiekvieną

Pasiekite Greito starto 
lygį 27 savaitę ir

gaukite 10 taškų

Būkite aktyvi kiekvieną 
savaitę nuo 28 iki 31  

(min. 160 eurų) ir gaukite  
7 taškus už kiekvieną

Būkite aktyvi  
5 savaites iš 5

ir gaukite papildomus
12 taškų

Jei dalyvausite susirinkime  
visas 5 savaites,  

gausite papildomus  
3 taškus

Kvalifikuoti naujokai?  
Dar geriau!

Gausite po 10 taškų  
už kiekvieną
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40
TAŠKŲ



GRUPIŲ VADOVIŲ IŠŠŪKIS
Grupių vadovės,  
dabar Jūsų proga gauti  
ypatingą šios vasaros dovaną! 27–31 savaitės

2250 eurų
Kai per šias 5 savaites 
(27–31) grupės pardavimai 
pasieks 2250 eurų
ir grupės vadovė pakvies
1 kvalifikuotą naujoką,
vadovė gaus dovaną:

T Chefseries Essential 
varinis puodas 3,8 l
su dangčiu
UM182701

WEEK VADOVĖS 
ASMENINIS 
AKTYVUMAS

SAVAITĖ GRUPĖS 
AKTYVUMAS

KVALIFIKUOTI 
NAUJOKAI 
GRUPĖJE

27
28
29
30
31

PREMIJA

IŠ VISO
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Pasiekite Greito starto
lygį 27 savaitę ir

gaukite 10 taškų

Už kiekvieną kvalifikuotą
grupės naujoką gausite  

20 taškų

Greito starto savaitė
• Už vieną grupės konsultantą, pasiekusį 

Greito starto lygį, gausite 10 taškų
• Už 2 ir daugiau konsultantų, 

pasiekusių Greito starto lygį, gausite  
30 taškų (nesumuojama)

• Už 1 konsultantą, kuris yra  
aktyvus, gausite 7 taškus  

kiekvieną savaitę
• Už 2 ir daugiau aktyvių 

konsultantų grupėje, gausite  
15 taškų kiekvieną savaitę

Būkite aktyvi kiekvieną
savaitę nuo 28 iki 31

(min. 160 eurų) ir gaukite 
7 taškus už kiekvieną

Būkite aktyvi
5 savaites iš 5

ir gaukite papildomus
12 taškų

Atskyrėte Naują grupę?  
Gaukite 50 taškų  

už kiekvieną

ATSKIRTOS 
GRUPĖS

BŪKITE AKTYVI ASMENIŠKAI

PARAGINKITE SAVO GRUPĘ

KVIESKITE NAUJOKUS IR ATSKIRKITE NAUJAS GRUPES

150
TAŠKŲ

•  Tupperware 
sulankstoma 
kėdė (2 vnt.)



DOVANOS UŽ NAUJOKUS

Dovana už 1 naujoką, pateikusį 50 eurų vertės užsakymą:

Dovana už 1 kvalifikuotą naujoką per šias 5 savaites (27–31), yra:

Dovana už 2 kvalifikuotus naujokus per šias 5 savaites (27–31), yra:

27–31 savaitės

Vertikalus
daržovių skustukas
RE182701

T Chefseries Essential
šefo peilis
T Chefseries Essential
peilis pomidorams
RE182703

T Chefseries Essential peilis 
pomidorams
RE182702

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


