PLIENINIAI HEROJAI
40–44 savaitės

(nuo 2018 10 01 iki 2018 11 04)

Žirklės paukštienai
– tai puikaus dizaino,
profesionalios ir
paprastos naudoti
žirklės.
Šios aukštos kokybės ir itin aštrios žirklės be didesnių pastangų
perkerpa žalią ar keptą paukštieną.
Pagrindinės •
savybės:
•
•
•
•
•
•
•

Itin aštrūs ašmenys, pagaminti iš aukštos kokybės
nerūdijančiojo plieno su satino apdaila.
Kerpa ir pjauna paukštienos odą, kaulus, sąnarius ir
mėsą.
Idealiai tinka žalios ar paruoštos paukštienos pjaustymui.
Turi apsauginį užraktą, kuris apsaugo ašmenis nuo
pažeidimų, o pirštus nuo sužeidimų.
Pastangų nereikalaujantis naudojimas.
Tinka dešiniarankiams ir kairiarankiams.
Ergonomiškos lenktos rankenos su neslystančia danga
patogiam ir tvirtam suėmimui.
Spyruoklė automatiškai išskleidžia žirklių rankenas ir
palengvina kirpimą.

Kaip supjaustyti vištą
1. Padėkite vištą ant pjaustymo lentelės taip, kad krūtinė būtų viršuje, ir įkirpkite abipus uodegos,
kad pažymėtumėte kirpimo kryptis.
2. Apverskite vištą ir perkirpkite abipus stuburo, kad galėtumėte jį pašalinti.
3. Vėl apverskite vištą ir perkirpkite krūtinę per vidurį. Gausite dvi krūtinėles.
4. Kad nupjautumėte kulšeles, perpjaukite odą dantyta žirklių dalimi ir tada perkirpkite sąnarį.
5. Atskirkite blauzdeles nuo šlaunelių.
6. Galiausiai nukirpkite sparnelius.
7. Tada sudėkite vištieną su daržovėmis į Ultra Pro ir kepkite orkaitėje.

ASMENINIŲ PARDAVIMŲ
IŠŠŪKIS
40-44 savaitės

FAST START
40 savaitė

Kai pardavimai per pirmąją mėnesio savaitę (40 savaitė) pasieks 160 eurų,
Jūs gausite:

TIK
40
SAVAITĘ
NAUJIENA

Žirklės
paukštienai
AC184001

PREMIJOS SAVAITĖS PASIŪLYMAS
40-41 savaitės

32,00 €
Kai pardavimai per pirmąsias 2 savaites (40–41 savaitės) pasieks 320 eurų,
Jūs galėsite įsigyti šį prikaistuvį už specialią kainą:
T Chefseries Essential prikaistuvis 2,8 l
AC184006

350 €
Kai pardavimai per šias 5 savaites
(40-44) pasieks 350 eurų, Jūs gausite
Thermal Container 475ml
AC184002

550 €
Kai pardavimai per šias
5 savaites (40-44) pasieks
550 eurų, Jūs gausite
Thermal Container 235 ml (2)
Thermal Container 350ml
Thermal Container 475ml
AC184003

850 €
Kai pardavimai per šias 5 savaites
(40-44) pasieks 850 eurų, Jūs gausite
Thermal Flask 430ml (2)
Thermal Container 235ml (2)
Thermal Container 350ml
Thermal Container 475ml
AC184004

1300 €
Kai pardavimai per šias 5 savaites (40-44) pasieks 1300 eurų,
Jūs gausite
Allegra nerūdijančio plieno dubuo 800ml (2)
Allegra nerūdijančio plieno dubuo 1,5L
Thermal Flask 430 ml (2)
Thermal Container 235ml (2)
Thermal Container 350ml
Thermal Container 475ml
AC184005

Jūs visada skubate ir esate
kelyje, todėl pristatome termosą
su lengvai atidaromu dangteliu.
Dėl unikalaus dizaino jį galite atidaryti ir naudoti laikydami
viena ranka.
Keliaujate viešuoju transportu ar riedate dviračiu, esate
biure ar namuose, jūsų mėgstamas karštas ar šaltas
gėrimas visada bus po ranka!

Elegantiško dizaino
termosas, kuris tilps į
daugelį puodelių
laikiklių.

Matmenys: Plotis: 65 mm / Aukštis 234 mm
Tūris: 430 ml
Medžiaga:
Indas – nerūdijantysis plienas
Dangtelis – polipropilenas
Sandariklis – silikonas
Neslystantis padas

PRODUKTO INFORMACIJA

Sandariklis lengvai
atidaromam dangteliui
(nuimamas)
Sandarus ir vandeniui nelaidus
dangtelis.
Mygtukas
Atidarykite dangtelį viena
ranka. Ergonomiškas mygtukas
dangtelio galinėje pusėje, kurį
paslinkus atrakinamas arba
užrakinamas termosas.

Termosas
Dviguba sienelė iš
nerūdijančiojo plieno.
Išlaiko gėrimus šaltus ar
karštus iki 6 valandų.

Lengvai atidaromas
dangtelis
Atverčiamą dangtelį
paprasta atsukti ir
užsukti. Dangtelis
atšoka, kai termoso
mygtukas yra
įspaudžiamas
atrakintoje padėtyje.
Snapelis
Dangtelyje galima
įstatyti snapelį patogiam
gurkšnojimui.
(Šią dalį galima išimti iš
dangtelio. Sandariklio
pašalinti negalima.)
Neslystantis padas
(nuimamas)
Leidžia saugiai pastatyti
nenaudojamą termosą.

Puikiai tinka priešpiečiams,
kad ir kur bekeliautumėte.
Naudojimas:
• Į kiekvieną indą dėkite skirtingas porcijas;
• Trys skirtingo tūrio, bet vienodo skersmens indai;
• Naudokite atskirai ar sukabinkite vieną su kitu paprastesniam
transportavimui;
• Į šiuos indus galite sudėti įvairiausius patiekalus, pavyzdžiui, sriubas, ryžius,
pupeles, tyreles kūdikiams ar daržoves;

Ant dangčio
esantis
vožtuvas skirtas
išleisti orui,
todėl indelius
paprasta
atidaryti
Indų sukabinimas:
dangtelyje yra
„Bayonet“ tipo jungtis,
kuri leidžia sukabinti
indelius vieną su kitu

„Bayonet“ sistema: naujo
dizaino „Bayonet“ sistema
ant indų dugno ir dangtelio

Dangtis:
skysčiams
nelaidus
užsukamas
termoso dangtis,
užtikrinantis
1 klasės
sandarumą.
Termosas:
nerūdijančiojo
plieno indai,
kurie išlaikys
maistą šaltą
ar karštą iki 6
valandų.

VIŠTIENA SU ŽALIUOJU PADAŽU
Paruošimo trukmė
20 min.

900 vatų galingumu
25 min. + 13–15 min.

INGREDIENTAI
4–6 PORCIJOMS
• 4 vištienos ketvirčiai
• 3 valg. š. alyvuogių
aliejaus (± 45 ml)
• 2 kardamono ankštys
• 150 g pistacijų
• 1 žiupsnis kumino
sėklų
• Druskos ir pipirų
• 4–5 kalendros šakelės
• 400 g basmati ar
talandietiškų ryžių
• 1 raudonoji aitrioji
paprika (pasirinktinai)

Palikti pastovėti
± 5 min.

1. Pašalinkite odelę nuo vištienos ketvirčių ir žirklėmis paukštienai
atskirkite blauzdeles nuo šlaunelių. Apšlakstykite gabalėlius 1 valg. š.
(± 15 ml) alyvuogių aliejaus.
2. Perpjaukite kardamono ankštis ir išskobkite sėklas. Su Extra Chef
susmulkinkite kardamono sėklas, pistacijas, kumino sėklas, druską,
pipirus ir kalendros lapelius.
3. Į Micro Urban pagrindą įpilkite 400 ml vandens. Apibarstykite
vištieną ketvirtadaliu mišinio iš Extra Chef ir sudėkite į aukštą Micro
Urban kiauraindį.
4. Uždėkite aukštą kiauraindį ant pagrindo, uždenkite ir šildykite
mikrobangų krosnelėje apyt. 25 min. 900 vatų galingumu. Pastatykite
aukštą kiaurandį su dangčiu ant lėkštės, kad vištiena neatvėstų.
Palikite mikrobangų krosnelę atidarytą, kad atvėstų iki kito naudojimo.
5. Įpilkite 2 šaukštus (± 30 ml) vandens į Extra Chef ir supilkite likusią
pistacijų masę. Supilkite likusį aliejų ir susmulkinkite.
6. Nuplaukite ryžius ir supilkite juos į švarų Micro Urban pagrindą.
Įpilkite 800 ml vandens, ant pagrindo uždėkite kruopoms skirtą
įdėklą ir dangtį. Šildykite mikrobangų krosnelėje 13–15 min. 900 vatų
galingumu. Palikite pastovėti 5 min. ir pagardinkite druska.
7. Patiekite vištieną su ryžiais ir padažu ir papuoškite keliais aitriosios
paprikos griežinėliais.

GRUPĖS VADOVIŲ
IŠŠŪKIS
40-44 savaitės

2000 euro
Kai per šias 5 savaites
(40-44) grupės pardavimai
pasieks 2000 eurų ir
grupės vadovė pakvies
1 kvalifikuotą naujoką,
vadovė gaus dovaną:
Micro Urban Large 3L
UM184001

3000 euro
Kai per šias 5 savaites (40-44)
grupės pardavimai pasieks
3000 eurų ir bus pakviesti
1 kvalifikuoti naujokai (iš kurių
bent vienas vadovės), vadovė
gaus dovaną:
Micro Pro Grill
Micro Urban Large 3L
UM184002

5000 euro

Kai per šias 5 savaites
(40-44) grupės pardavimai
pasieks 5000 eurų ir bus
pakviesti 2 kvalifikuoti
naujokai (iš kurių bent
vienas vadovės), vadovė
gaus dovaną:
Micro Pro Grill
Micro Urban Large 3L
Mikrobangų
UM184003
Mikrobangų krosnelės paveikslėlis yra tik iliustracijai.
Produktas gali skirtis nuo pavaizduoto.

NAUJIENA

DOVANOS UŽ
NAUJOKUS
40-44 savaitės

Dovana už 1 naujoką,
pateikusį 50 eurų vertės
užsakymą:
Shoulder Bag Cool Mom
RE184001

Dovana už 1 kvalifikuotą
naujoką per šias 5
savaites (40-44), yra:
Allegra nerūdijančio
plieno dubuo 3,5L
RE184002

Dovana už 2
kvalifikuotus naujokus
per šias 5 savaites
(40-44):
Allegra nerūdijančio
plieno dubuo 1,5L
Allegra nerūdijančio
plieno dubuo 3,5L
RE184003
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PARAGINKITE SAVO GRUPĖS
VADOVĘ IR 2019 M. KELIAUKITE
SU „TUPPERWARE“ Į TOSKANĄ

Ciao

Kvalifikacijos laikotarpis: 2018 m. spalis–lapkritis
Papildoma informacija jau netrukus.

Keliaukite vyno keliu ir atraskite puikius Italijos skonius
Daugiau informacijos apie kvalifikaciją teiraukitės savo distributoriaus.

e
i
z
a
r
G

Geriausias būdas tapti sėkmingam –
padėti kitiems.
Prisijunkite ir Jūs!

Tik mūsų
NAUJIEMS KONSULTANTAMS!
Prisijungėte prie „Tupperware“ rugsėjo mėnesį?
Turime jums įrankį, kuris padės pasiekti pirmąjį Greitą startą!
Pasiūlykite 8 x Super
Trio (3) savo draugams
bei šeimos nariams ir
pasiekite Greito starto
lygį.

20,00 €
SS184018

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
www.facebook.com/tupperwarehomecee

