Dekoravimo
sprendimas
viduje

Paverskite
paprastą į
YPATINGĄ

49–52 savaitės

(03.12.2018 – 30.12.2018)

Paprastas, smagus, įkvepiantis. . .
ir dar daugiau!
Dekoruokite kepinius, sausainius ir pyragus su
„Tupperware“ dekoravimo pieštuku.
Juo galėsite piešti įmantrius raštus, smagius paveikslėlius
ar rašyti mielas žinutes ant kepinių.
Dekoravimo
pieštuko stovas
Skirtas pieštukui
įstatyti, kol
užpildysite jį glajumi.
Skylutės skirtos
vandeniui ištekėti.

Dvigubas dangtelis
Leidžia praplėsti angą, kad
būtų patogu užpildyti.

160 €

ASMENINIŲ
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS

GREITAS STARTAS
49 savaitė

Kai jūsų pardavimai per pirmąją savaitę (49 savaitė) pasieks 160 eurų,
Jūs gausite:

Uždarymo
dangtelis
Neleidžia glajui
ištekėti per
viršų.

NAUJIENA
Dekoravimo
pieštukas
AC184901

Dekoruoti pyragus, sausainius, kitus
kepinius ar lėkštes taip pat paprasta,
kaip piešti pieštuku.
Silikoninis
korpusas
Viduje telpa iki
65 ml glajaus.

Maža antgalio anga
Leidžia nupiešti itin tikslias
linijas net ant mažiausių
paviršių.
GAMINIO SAVYBĖS

PRANAŠUMAI

Patogi pieštuko forma

Tinkamiausia forma patogiam laikymui ir tiksliam
dekoravimui.

Skaidrus korpusas

Visada matysite, kokia dekoravimo masė viduje ir kiek jos liko.

Didelė anga

Lengvai pripildysite ištirpinto šokolado, kitų skysčių ar
minkšto glajaus.

Lanksti medžiaga

Patogu dirbti ir paprasta valyti.

Sandarus uždarymo
dangtelis

Sukuria slėgį, kuris stumia žemyn glajų. Užtikrinamas tolygus
srautas.

Kai jūsų pardavimai per 49 savaitę pasieks daugiau nei 200 eurų, galėsite
gauti dar daugiau dovanų (daugiau informacijos rasite galiniame viršelyje)

KARALIŠKASIS GLAJUS
INGREDIENTAI
• 1 valg. š. kiaušinio baltymo (15 ml)
• Nuo 75 g iki 100 g cukraus pudros
• keli lašai citrinos sulčių

PARUOŠIMAS
1. Su Click serijos šluotele plakimui išplakite kiaušinio baltymą su
75 g cukraus pudros ir keliais lašais citrinos sulčių. Masė turi būti
labai tiršta, bet pakankamai skysta, kad pavyktų supilti į dekoravimo
pieštuką.
2. Jei glajus per skystas, įdėkite šiek tiek cukraus pudros; jei per
tirštas, įlašinkite dar citrinos sulčių.
3. Supilkite gautą masę į dekoravimo pieštuką ir puoškite savo
kepinius.
4. Leiskite glajui išdžiūti 1 val.
Patarimas: galite įdėti maistinių dažų ir eksperimentuoti su formomis!

240 €

Kai jūsų pardavimai per šias 4 savaites (49–52) pasieks
240 eurų, Jūs gausite:
Didelis smaližiukas
AC184902

Paverskite savo kulinarines
idėjas šedevrais
TRAŠKIOS KARAMELĖS IR
ŠOKOLADO MINI KUPOLAI
FRIDGE

Paruošimo trukmė
30’

350 €

Kepimo laikas
± 5’

Temperatūra:
200 °C 7’

Palikti pastovėti
± 20’

Kai jūsų pardavimai per šias 4 savaites (49–52) pasieks
350 eurų, Jūs gausite:
Silikoninė forma Mini kupolai (2 vnt.)
Didelis smaližiukas
AC184903

NAUJIENA

INGREDIENTAI 24 MINI KUPOLAMS
• 20 g migdolų ar pistacijų
• 2 valg. š. sviesto (± 30 ml)
• 2 valg. š. vandens (± 30 ml)
• 1 valg. š. medaus (± 15 ml)
• 1 valg. š. kambario temperatūros grietinėlės (± 30 ml)
• 130 g juodojo šokolado

360 W galingumu
2’30’’

Palikti pastovėti
1h

PARUOŠIMAS
1. Išimkite orkaitės groteles ir įkaitinkite
orkaitę iki 200 °C, pasirinkę konvekcinio
kepimo funkciją.
2. Su Mažuoju Turbo Chef stambiai
sukapokite migdolus ar pistacijas.
3. Padėkite silikoninę mini kupolų formą
ant šaltų orkaitės grotelių ir po lygiai
paskirstykite smulkintus migdolus į formos
duobutes.
4. Chef Series prikaistuvyje 1 l sumaišykite
cukrų su vandeniu ir kaitinkite ant vidutinio
kaitrumo liepsnos, kol masė taps gražios
karamelinės spalvos (nemaišykite).
Nukelkite prikaistuvį nuo ugnies ir supilkite
medų bei grietinėlę. Uždėkite prikaistuvį ant
mažo kaitrumo ugnies ir nuolat maišydami
šluotele plakimui kaitinkite apyt. 1 minutę,
kol gausite vientisą masę.
5. Iškart išpilstykite prikaistuvyje gautą
masę į Mini kupolų formą (apyt. po 1 arbat.
š. į kiekvieną duobutę).
6. Kepkite orkaitėje apyt. 7 minutes, tada
palikite atvėsti 20 min. ir įdėkite silikoninę
mini kupolų formą į FreezerSmart didelį
žemąjį 2,25 l indą.
7. Sulaužykite šokoladą į gabaliukus ir
sudėkite į MicroCook ąsotį 1 l, uždenkite ir
šildykite mikrobangų krosnelėje 2 min. 30
sek. 360 vatų galingumu. Palikite pastovėti
1 min., tada pamaišykite siaura silikonine
mentele ir, jei šokoladas nėra visiškai
ištirpęs, šildykite mikrobangų krosnelėje
dar 20 sekundžių.
8. Po lygiai paskirstykite šokolado masę ant
karamelės silikoninėje Mini kupolų formoje
ir, prieš išimant iš formos, šaldykite apyt. 1
valandą.

550 €

850 €

Kai jūsų pardavimai per šias 4 savaites (49–52) pasieks
550 eurų, Jūs gausite:
Microcook 1,5L
Silikoninė forma Mini kupolai (2 vnt.)
Didelis smaližiukas
AC184904

Kai jūsų pardavimai per šias
4 savaites (49–52) pasieks
850 eurų, Jūs gausite:
Rinkinys: silikoninė pirštinė
ir 3 virtuvės įrankiai
Microcook 1,5L
Silikoninė forma
Mini kupolai (2 vnt.)
Didelis smaližiukas
AC184905

KARŠTAS VYNAS
Paruošimo trukmė
5’

600 W galingumu
10’

INGREDIENTAI
± 6 TAURĖS
• 1 citrina (nepurkšta
ar ekologiška)
• 1 apelsinas (nepurkštas
ar ekologiškas)
• 550 ml raudono vyno
• 200 ml vandens
• 1 cinamono lazdelė
• 5 gvazdikėliai
• 2 žvaigždiniai anyžiai
• 30 g cukraus

Palikti pastovėti
15’

PARUOŠIMAS
1. Universaliu skustuku nutarkuokite citrinos ir apelsino žievelę ir
išspauskite vaisių sultis su sulčiaspaude iš Šeimininkės rinkinio.
2. MicroCook 1,5 l apvaliame inde sumaišykite visus ingredientus.
3. Uždenkite ir kaitinkite mikrobangų krosnelėje 10 min. 600 vatų
galingumu.
4. Leiskite pastovėti 15 min., kad vynas įgautų prieskonių ir
citrusinių vaisių aromato.
5. Patiekite šiltą. Idealiai tinka ilgais žiemos vakarais.
Patarimas: į karštą vyną galite įmaišyti 50 ml apelsinų likerio (įpilkite
prieš pat patiekiant).

1350 €

Kai jūsų pardavimai per šias 4 savaites (49–52) pasieks
1350 eurų, Jūs gausite:
Apvali pyraginė
Ultra Pro forma kišui
Rinkinys: silikoninė pirštinė ir 3 virtuvės įrankiai
Microcook 1,5L
Silikoninė forma Mini kupolai (2 vnt.)
Didelis smaližiukas
AC184906

Apverskite!

DOVANOS UŽ
NAUJOKUS
49–52 savaitės

Dovana už 1 naujoką,
pateikusį 50 eurų vertės
užsakymą:
Lanksti pjaustymo
lentelė
RE184901

Už kiekvieną kvalifikuotą
naujoką per šias 4 savaites
(49–52) gausite T Chef Series
žuvies peilių rinkinį (4 vnt.)
T Chef Series žuvies peiliai
(4 vnt.)
RE184902

GRUPIŲ VADOVIŲ
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS

5000 eurų
Kai per šias 4 savaites (49–52) grupės pardavimai pasieks
5000 eurų ir bus pakviesti 2 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent
vienas vadovės), vadovė gaus dovaną:
T Chefseries Essential grilio keptuvė
Inspire stalo įrankių rinkinys (12 asmenų)
UM184903

49–52 savaitės

2000 eurų
Kai per šias 4 savaites (49–52) grupės
pardavimai pasieks 2000 eurų ir
grupės vadovė pakvies 1 kvalifikuotą
naujoką, vadovė gaus dovaną:
Inspire stalo įrankių rinkinys
(4 asmenų)
UM184901

x4

3000 eurų
Kai per šias 4 savaites (49–52) grupės pardavimai pasieks 3000 eurų ir bus pakviesti
2 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas vadovės), vadovė gaus dovaną:
Inspire stalo įrankių rinkinys (12 asmenų)
UM184902

x12

x12

Kai per 49 savaitę jūsų pardavimai pasieks
bent 200 eurų, gausite darbo knygą, kurioje
galėsite planuoti 2019 m. vakarėlius!

2019 m.
darbo knyga

* dovana
sumuojama su
Greito starto
lygiu

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

