
36-39 savaitės (02.09.2019 – 29.09.2019)



DOVANOS UŽ AKTYVUMĄ
36–39 savaitės

Kai per 4 mėnesio savaites (36–39 
savaitę) parduosite prekių  
už 350 eurų, jūs gausite: 
Recycline Vazonas (2 vnt.)
AC193603

350 €

GREITAS STARTAS
36 savaitė

Kai per pirmąją mėnesio savaitę  
(36 savaitė) parduosite prekių už 

160 eurų, jūs gausite:
Servalier dubuo, didelis 2,4 l

AC193601

Kai per pirmąją mėnesio savaitę (36 savaitė) 
parduosite prekių už 240 eurų, jūs gausite:

Servalier dubuo, mažas 830 ml
Servalier dubuo, vidutinis 1,5 l
Servalier dubuo, didelis 2,4 l

AC193602



Kai per 4 mėnesio savaites  
(36–39 savaitę) parduosite prekių už 
550 eurų, jūs gausite: 
Recycline Vazonas 28,5 cm
Recycline Vazonas 30 cm
Recycline Vazonas (2 vnt.)
AC193604

Kai per 4 mėnesio savaites (36–39 savaitę) parduosite prekių 
už 800 eurų, jūs gausite: 
Micro Plus 3 troškintuvas (750 ml x 1,75 L x 3 L)
Recycline Vazonas 28,5 cm
Recycline Vazonas 30 cm
Recycline Vazonas (2 vnt.)
AC193605

550 €

800 €



Paruošimo trukmė: 
12–15 minučių
600 W galingumu

Palikti pastovėti: 
5 minutės

Pagaminta su 
Micro Plus 3 
troškintuvu

INGREDIENTAI:
• 300 g šaldytų brokolių
• 4 vištienos krūtinėlių filė (apyt. 500 g)
• 4 valg. š. majonezo 
• 75 g džiūvėsėlių
• 1 arbat. š. raudonėlio
• 50 g tarkuoto parmezano sūrio
• 1/2 arbat. š. saldžiosios paprikos miltelių
• druskos ir juodųjų pipirų
• Kapotų petražolių

TAGLIATELLE makaronai:
• 800 ml vandens
• 1 arbat. š. druskos
• 1 valg. š. aliejaus
• 200 g taglietelle makaronų
• 2 valg. š. sviesto

1. Įpilkite vandens į 3 l  troškintuvą, 
uždenkite ir kaitinkite mikrobangų 
krosnelėje 6 min. 600 vatų galingumu.
2. Įdėkite druskos, įpilkite aliejaus, 
suberkite makaronus ir išmaišykite.
3. Kaitinkite mikrobangų krosnelėje 25 
min. 600 vatų galingumu.
Nupilkite vandenį ir sumaišykite 
makaronus su sviestu.
Palikti pastovėti: 5 minutes

PARUOŠIMAS:
1. Atitirpinkite brokolius, nukoškite ir sudėkite į apvalų 
dubenį.
2. Nuplaukite vištienos filė, nusausinkite popieriniu 
rankšluosčiu ir ištepkite majonezu.
3. Sumaišykite džiūvėsėlius, raudonėlį, parmezano sūrį, 
papriką ir apvoliokite gautame mišinyje krūtinėles.
4. Sudėkite krūtinėles ant brokolių taip, kad storesnės 
krūtinėlių pusės būtų nukreiptos į prikaistuvio kraštą.
5. Kepkite uždengtame Micro Plus 25 minutes 600 vatų 
galingumu.
6. Palikti pastovėti: 5 minutes
7. Pagardinkite prieskoniais pagal skonį, užbarstykite 
dar paprikos miltelių, jei norite. Patiekite su kapotomis 
petražolėmis.

Kai per 4 mėnesio savaites (36–39 
savaitę) parduosite prekių už  
1 200 eurų, jūs gausite: 
Tchefseries Cottage keptuvė 
blynams 30 cm
Micro Plus 3 troškintuvas  
(750 ml x 1,75 L x 3 L)
Recycline vazonas 28,5 cm
Recycline vazonas 30cm
Recycline Vazonas (2 vnt.)
AC193606

1200 €

ITALIŠKA VIŠTIENA 
SU BROKOLIAIS IR 
TAGLIATELLE MAKARONAIS



DOVANOS UŽ NAUJOKUS
36–39 savaitės

Dovana už kiekvieną kvalifikuotą naujoką per 36–39 savaites:

Įsigykite* vieną iš Tchefseries Cottage indų už specialią kainą

arba

arba

ALLEGRA RINKINYS
Allegra negili lėkštė
Allegra dubuo 5 l
RE193603

* Tchefseries Cottage 
troškintuvas, 4,1 l 
RO193602

* Tchefseries Cottage 
prikaistuvis, 1,4 l 
RO193601

* Tik vienas Tchefseries 
Cottage troškintuvas, 

4,1 l ir vienas 
Tchefseries Cottage 

prikaistuvis 1,4 l vienam 
konsultantui35,90 € 24,90 €

CHALLENGE

Kai jūs su savo Domino dueto partneriu (-e) 
pasieksite tikslą kartu pakviesti 3 naujokus, 
kurie pateiks bent 50€ užsakymą, abu gausite 
po šį rinkinį:

Reminder dėžutė, 
1,25 l (3 vnt.)
RE193602



PAPRIKINĖS KALAKUTO 
FILĖ SU PORAIS

VANILINIAI IR 
KARAMELINIAI PUDINGAI

INGREDIENTAI:
• 2 kalakuto filė be kaulų ir be odos (400 g)
• 600 g porų, supjaustytų
• 1 kiaušinio trynio
• 4 valg. š. (60 ml) džiūvėsėlių
• 2 valg. š. (30 ml) tarkuoto parmezano sūrio
• 1 valg. š. (15 ml) paprikos miltelių
• 1 arbat. š. (5 ml) druskos
• 30 ml grietinėlės

INGREDIENTAI:
• 400 ml pieno
• 3 kiaušiniai
• 75 g cukraus
• 2 ml vanilės
• 40 ml atvėsintos skystos karamelės

PARUOŠIMAS:
1. Išplakite kiaušinio trynį su 30 ml vandens.
2. Bake to Basics maišymo dubenyje 3,5 l 
sumaišykite džiūvėsėlius,
parmezano sūrį, papriką ir druską.
3. Apvoliokite filė kiaušinio plakinyje ir tada 
džiūvėsėlių
mišinyje.
4. Filė būtina apvolioti vienodai.
5. Išdėliokite ant skylėtojo padėklo (2).
6. Į garintuvo pagrindą sudėkite 600 g porų (3).
7. Įpilkite 400 ml vandens į vandens indą, 
sustatykite indus, uždenkite ir garinkite 25 min.
8. Palikite pastovėti 5 min.
9. Įpilkite 30 ml grietinėlės į porus prieš 
patiekiant.

PARUOŠIMAS:
1. Supilkite pieną į MicroPlus ąsotį 1 l ir šildykite 
2 min. 30 sek.
2. Eazy ąsotyje plakimui 2 l išplakite kiaušinius 
su cukrumi ir vanile, naudodami šluotelę 
plakimui. Vis maišydami pamažu supilkite 
karštą pieną. Pašalinkite paviršiuje susidariusią 
putą.
3. Į kiekvieną koriuką įpilkite 5 ml atvėsintos 
skystos karamelės, o ant viršaus supilkite 
gautą masę.
4. Įpilkite 400 ml šalto vandens į vandens indą 
(4). Sudėkite koriukus į garintuvo pagrindą (3).
5. Uždenkite ir garinkite 11 min. Iškart nuimkite 
dangtį (1) ir vandens indą, kad toliau nekaistų.
6. Palikite atvėsti 15 min. prieš uždengiant ir 
įdedant į šaldytuvą. Išimkite iš
koriukų prieš pat patiekiant.
Papuoškite skysta karamele ir patiekite.

Virimo garuose laikas: 25 min. 800 vatų 
galingumu
Palikti pastovėti: 5 min.
2 porcijos

Virimo garuose laikas: 11 min. 600 vatų galingumu
8 koriukai

Pagaminta
MicroGourmet Koriukuose

Pagaminta
MicroGourmet 



GRUPIŲ VADOVIŲ  
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS

36–39 savaitės

1300 eurų 

2500 eurų 

3500 eurų 

Kai per šias 4 savaites (36-39) grupės pardavimai pasieks  
1 300 eurų ir bus pakviesti 2 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent 
vienas vadovės), vadovė gaus dovaną: 
Tupperware liemenė
UM193601

Kai per šias 4 savaites (36–39) grupės 
pardavimai pasieks 2 500 eurų ir bus pakviesti 
3 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas 
vadovės), vadovė gaus dovaną: 
MicroGourmet
Koriukai (8 vnt.)
Tupperware liemenė
UM193602

Kai per šias 4 savaites (36–39) grupės 
pardavimai pasieks 3 500 eurų ir bus 
pakviesti 4 kvalifikuoti naujokai (iš kurių 
bent vienas vadovės), vadovė gaus dovaną: 
MicroGourmet
Tchefseries Pure filė peilis
Tchefseries kepimo forma
Koriukai (8 vnt.)
Tupperware liemenė
UM193603



Kartu su savo 
grupe nepraleiskite 

susitikimų šį 
mėnesį, ir būtinai 

dalyvaukite 
“Domino Duetų 

dienoje”  
rugsėjo 7 dieną. 

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.


