
40–44 savaitės
(nuo 2019 09 30 iki 2019 11 03)

Būk
ekologijos 
žvaigždė!



GREITAS STARTAS

ECO+
MEDŽIAGA

40 savaitė

Kai per pirmąją mėnesio 
savaitę (40 savaitė) 
parduosite prekių už  
160 eurų, jūs gausite:
Eco šiaudelių rinkinys
(4x Eco šiaudeliai,  
1x šepetėlis, 1x dėklas)
EcoPure2 stiklinaitė  
470 ml
AC194001

Rinkinyje yra šepetėlis  
šiaudeliams valyti

Pristatome naująją ECO+ medžiagą:

ECO šiaudelis yra pirmasis mūsų gaminys, pagamintas iš 
ECO+ medžiagos. Tęsdami savo pažadą tausoti planetą, 
pristatome naujų, daug tvaresnių medžiagų kategoriją – 
ECO+.

Gamybos proceso metu vienkartinės plastikinės atliekos, 
kurias ketinama išmesti (kurių negalima perdirbti ir kitu 
atveju jos atsidurtų sąvartyne), yra grąžinamos į pirminę 
plastiko formą ir perdirbamos į aukštos kokybės plastiką. 
Naujoji medžiaga padeda pakeisti iškastinius išteklius.



Kodėl tau
manęs reikia?
• Galite neštis su savimi.

• Viskas dėl atliekų mažinimo ir tvaraus gyvenimo 
būdo! 

• Puikus būdas sumažinti plastiko atliekų, kurios 
teršia vandenynus ir nugula sąvartynuose, kiekį.

• Vienas ECO šiaudelis yra 2 plastikiniai maišeliai, 
kurie nepatenka į sąvartyną! 

• Stomatologai rekomenduoja naudoti šiaudelius, 
kad apsisaugotumėte nuo ėduonies ir dažančių 
gėrimų, nes taip sumažinamas kontaktas su 
dantimis.

Sertifikuota žiedinė medžiaga
ECO šiaudelį sudaro sertifikuota 
žiedinė medžiaga, pagaminta iš 
mišrių plastiko atliekų. Vietoje 
to, kad nugultų sąvartyne, ši 
medžiaga panaudojama visiškai 
naujam produktui sukurti.

Universalus ilgis
Gaminys pagamintas iš 2 dalių, 
kurios sumaunamos viena į kitą.
Trumpas šiaudelis = 180 mm
Ilgas šiaudelis = 250 mm

Spalva
Pasirinkome Karibų žydrumo spalvą,  
nes ji patinka ir moterims, ir vyrams,  
ir vaikams.
Karibų žydra simbolizuoja mūsų 
įsipareigojimą sumažinti plastiko atliekų 
kiekį vandenynuose ir gamtoje.

Galiukas su ausele
Galiukas su ausele leis 
mėgautis tolygiu ir švelniu 
gėrimo srautu. 
Be to, tai daug saugiau! Jokio 
pavojaus susižeisti.

Paprasta valyti
Šiaudelis sudarytas iš 
dviejų dalių, todėl jį daug 
paprasčiau valyti nei 
įprastus šiaudelius.
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DVIGUBAS AKTYVUMAS
40–41 savaitės

Kai per pirmas dvi mėnesio 
savaites (40–41 savaitės) 
parduosite prekių už 400 
eurų (bent 160 eurų kiekvieną 
savaitę), jūs gausite:
EcoPure2 buteliukas iš 
nerūdijančiojo plieno,
600 ml (2 vnt.)
AC194002

• Gyvenkite ekologiškai su „Tupperware“ EcoPure2 
buteliukais

• Padėkite sumažinti vienkartinių nerūšiuojamų 
buteliukų kiekį sąvartynuose, miškuose ar 
vandenynuose; jiems suirti reikia net 1 000 metų!

• Padėkite sutaupyti milijardus barelių naftos, 
sunaudojamos per metus plastikinių butelių gamybai 
ir transportavimui visame pasaulyje.

• Padėkite sumažinti energijos suvartojimą ir kiekį 
anglies dioksido, susidarančio išpilstant vandenį, 
kuris sukelia šiltnamio efektą.

GYVENKIME ŽALIAI:

NAUJAS
DYDIS



DOVANOS UŽ AKTYVUMĄ
40–44 savaitės

Kai per 5 mėnesio savaites 
(40–44 savaitės) parduosite 
prekių už 600 eurų,
jūs gausite:
Condiserve, 600 ml
Condiserve, 1 l (2 vnt.)
Skaidrus serviravimo 
padėklas, 2 l
AC194003

Kai per 5 mėnesio savaites 
(40–44 savaitės) parduosite 
prekių už 800 eurų,
jūs gausite:
Skaidrus dubuo, 6 l
Condiserve, 600 ml
Condiserve, 1 l (2 vnt.)
Skaidrus serviravimo 
padėklas, 2 l
AC194004

600 €

800 €



Kai per 5 mėnesio savaites (40–44 
savaitės) parduosite prekių už 1 200 eurų, 
jūs gausite:
M-Press su antgaliais
Prijuostė su emociukais
UltraPro formelė, 500 ml (6 vnt.)
Skaidrus dubuo , 6 l
Condiserve, 600 ml
Condiserve, 1 l (2 vnt.)
Skaidrus serviravimo padėklas, 2 l
AC194005

1 200 €



šildykite su dangteliu
mikrobangų krosnelėje 6 minutes 600 W galingumu

nuimkite dangtelį
toliau kepkite orkaitėje,
kol paruduos, 180 ˚C (apyt. 10 min.).

SVOGŪNŲ 
SRIUBA

Ingredientai 4 UltraPro
formelėms
• 4 česnako skiltelės, sutrintos
• 2 dideli svogūnai, plonai supjaustyti 

(280 g)
• 600 ml sultinio
• 125 g tarkuoto parmezano sūrio
• 4 riekės skrudinto apvalaus batono  

(4 x 10 g)
• ½ ryšelio šviežių petražolių, 

susmulkintų su Turbo Chef

PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C be 
grotelių.
2. Su česnako spaustuvu įspauskite 
česnaką į UltraPro formeles (vienas 
česnakas vienai formelei), įberkite po 
70 g supjaustyto svogūno ir įpilkite po 
50 ml sultinio į kiekvieną indelį.
3. Uždenkite ir šildykite mikrobangų 
krosnelėje 6 minutes (600 W).
4. Nuimkite dangtelius, įpilkite po 
100 ml sultinio į kiekvieną formelę, 
išmaišykite, uždėkite duonos riekę ant 
viršaus, apibarstykite tarkuotu sūriu ir 
kepkite orkaitėje be dangtelio dar 10 
min., kol viršus dailiai paruduos.
5. Patiekite formelėse.

Paruošimo trukmė: 10 min.
Kepimo laikas: 16 min.

Patarimas 
Sultinį supilkite 

paskiausiai,
kad neišbėgtų per 

kraštus.



DOVANOS UŽ NAUJUS 
KONSULTANTUS

40–41 savaitės

Dovana už 1 naujoką, pateikusį 50 eurų 
vertės užsakymą:
Skaidrus dubuo, 290 ml
RE194001

Dovana už 2 
kvalifikuotus naujokus 
per šias 5 savaites 
(40–44): 
UltraPro formelė,  
500 ml (2 vnt.)
UltraPro forma kišui,  
23 cm
RE194003 

Dovana už 1 kvalifikuotą 
naujoką per šias  
5 savaites (40–44):
UltraPro forma kišui,  
23 cm
RE194002 

Dovanėlė 1 naujokui, 
pateikusiam 50 eurų 

vertės užsakymą:
Eco šiaudelis (1 vnt.)

WG194001

Dovanėlė naujokams



ŠOKOLADINIS PYRAGAS 
SU LAZDYNO RIEŠUTAIS

INGREDIENTAI 1 PYRAGUI
Tešlai: 125 g universalių miltų, 35 g cukraus pudros, 1 žiupsnis druskos, 1 valg. š. nesaldintos 
kakavos miltelių, 50 g sviesto, 1 kiaušiniai (vidutinio dydžio), 1 valg. š. vandens
Šokolado ir lazdyno riešutų kremas: 50 ml pieno, 10 g sviesto, 120 ml grietinėlės, 120 g 
juodojo šokolado, 2 kiaušiniai (vidutinio dydžio), 25 g kapotų lazdyno riešutų.

1. Su Extra Chef maišykite miltus, cukraus 
pudrą, druską, kakavos miltelius ir sviestą 
(kubeliais), kol gausite smėlio tekstūros 
masę. Išimkite peiliuką, sudėkite kiaušinius, 
supilkite vandenį ir minkykite
rankomis, kol gausite vienalytę masę. 
Suformuokite rutulį ir padėkite į šaldytuvą 
30 min. apvaliame dubenyje 600 ml.
2. Pabarstykite šiek tiek miltų ant padėklo 
tešlos ruošimui ir iškočiokite tešlą šaltu 
vandeniu užpildytu daugiafunkciu kočėlu. 
Įtieskite tešlą į UltraPro formą kišui ir 
švelniai prispauskite kraštus prie formos 
kraštelio, kad per pirmąjį kepimo etapą 
tešla nesusitrauktų.

3. Kepkite 10 minučių žemiausiame lygyje, 
iš anksto įkaitintoje orkaitėje (180 °C).
4. Į MicroCook ąsotį 1 l supilkite pieną, 
sviestą ir grietinėlę, uždenkite ir šildykite 
mikrobangų krosnelėje 3 min. 600 vatų 
galingumu.
5. Sulaužykite šokoladą į gabaliukus ir 
sudėkite į Eazy ąsotį plakimui 1 l. Supilkite 
karštą masę iš ąsočio ant šokolado ir 
išmaišykite silikonine mentele. Lengvai 
išplakite kiaušinius ir supilkite į Eazy ąsotį 
plakimui, tada suberkite lazdyno riešutus.
6. Supilkite masę iš Eazy ąsočio plakimui 
ant pyrago pagrindo ir kepkite apyt. 30 min. 
iš anksto įkaitintoje orkaitėje (150 °C).
7. Palaukite, kol atvės, ir patiekite.

Paruošimo trukmė
15 min.

3 min.
600 W galingumu

10 min. 180 °C temperatūroje
± 30 min. 150 °C temperatūroje

Palikti pastovėti
30 min.



GRUPĖS VADOVIŲ
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS

40–44 savaitės

2500 eurų + 1 naujokai

4500 eurų + 2 naujokai  

Kai per šias 5 savaites (40–44) grupės 
pardavimai pasieks 2500 eurų ir vadovė 
pakvies 1 kvalifikuotą naujoką, vadovė 
gaus dovaną:
Tupperware lagaminas (mažas)
55 x 35 x 25 cm
UM194001 

Kai per šias 5 savaites (40–44) grupės pardavimai pasieks 4500 eurų ir bus pakviesti 
2 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas vadovės), vadovė gaus dovaną:
LAGAMINŲ RINKINYS
Tupperware lagaminas (mažas)
55 x 35 x 25 cm
Tupperware lagaminas (vidutinis) 
65 x 40 x 26 cm
UM194002 



Kvalifikacijos laikotarpis: 2019 m. spalis – 2020 m. sausis
Papildoma informacija jau netrukus.

V isi keliai veda į Romą

ATSKIRKITE NAUJAS
GRUPES

IR KELIAUKITE SU
TUPPERWARE 2020 METAIS

Į ROMĄ
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Cheesmart Mini
16 cm x 15,8 cm x 7,4 cm

Signature Line 
RINKINYS:
Mini Signature Line
aukštasis, 1,2 l (2 vnt.)
Mini Signature Line
stačiakampis 2,6 l  
(1 vnt.)

Valymo RINKINYS:
Smaližiukas, 1,1 l
Mikropluošto šluostė grindims, dvipusė

Tapkite legenda –  
turėkite kuo daugiau HITŲ!

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.


