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* kol pakaks turimų atsargų
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Leidimas 04 I 2020



*14 savaitės Greito Starto lygiai nesumuojami!

GREITAS STARTAS 1

GREITAS STARTAS 2

14 savaitė

14–18 savaitės

14 savaitė

Kai per pirmąją mėnesio savaitę (14 savaitė) 
parduosite prekių už 130 eurų, jūs gausite:
Allegra buteliukas aliejui 340 ml
AC201401

Kai per pirmąją mėnesio savaitę (14 savaitė) 
parduosite prekių už 180 eurų, jūs gausite:
Allegra buteliukas aliejui 340 ml (2 vnt.)
AC201402

DOVANOS UŽ 
AKTYVUMĄ

280 €
Kai per 5 mėnesio savaites (14–18 savaitę) 
parduosite prekių už 280 eurų, jūs gausite:
Dubuo, mažas 600 ml
Dubuo 1,4 l
Dubuo 2,75 l
AC201403



400 €

600 €

Kai per 5 mėnesio savaites (14–18 savaitę) 
parduosite prekių už 400 eurų, jūs gausite:
Dubuo, mažas 600 ml
Dubuo 1,4 l
Dubuo 2,75 l
Dubuo 4,5 l
Didysis dubuo 7,5 l
AC201404

Kai per 5 mėnesio savaites (14–18 savaitę) 
parduosite prekių už 600 eurų, jūs gausite:
Dubuo, mažas 600 ml
Dubuo 1,4 l
Dubuo 2,75 l
Dubuo 4,5 l
Didysis dubuo 7,5 l
Maišymo dubuo 10 l
KombiSmart pjaustymo lentelė
Essential peilis daržovėms
AC201405

26 x 17,5 cm 

NAUJOS
SPALVOS 



BRAŠKINIŲ IR VANILINIŲ
LEDŲ TORTAS

INGREDIENTAI
8 PORCIJOMS

PARUOŠIMAS:
1. Universaliu peiliu išilgai perpjaukite vanilės ankštį ir
išskobkite sėklytes.
2. Su EZ Speedy išplakite atšaldytą grietinėlę iki standžių 
putų. Suberkite vanilės sėklytes, pusę kondensuoto 
pieno ir švelniai išmaišykite silikonine mentele. Supilkite 
gautą masę į Eazy ąsotį plakimui 2 l ir padėkite į šalį.
3. Nuplaukite braškes ir pašalinkite kotelius. Sudėkite 
braškes į Turbo Chef ir susmulkinkite iki vientisos masės. 
Supilkite likusį kondensuotą pieną ir vėl išmaišykite.
4. Išvalytame EZ Speedy išplakite kiaušinių baltymus iki 
standžių putų. Suberkite cukraus pudrą ir plakite kelias 
dar sekundes. Atsargiai įmaišykite masę iš Turbo Chef į 
kiaušinių baltymus silikonine mentele.
5. Į žiedo formą dviem sluoksniais supilkite abu gautus 
mišinius.
6. Šaldykite bent 8 valandas.
7. Kad būtų paprasčiau išimti ledus, šiltame vandenyje 
sušlapinkite kempinėlę ar mažą  rankšluostį ir kelias 
sekundes patrinkite žiedo formą. Išimkite ledus iš formos
likus 10 min. iki patiekimo.

• 1 vanilės ankštis
• 200 ml tirštos grietinėlės, 

gerai atvėsintos
• 200 g saldinto kondensuoto 

pieno
• 300 g braškių
• 2 kiaušinių baltymai
• 75 g cukraus pudros

Paruošimo trukmė
15 min.

Šaldymo trukmė
8 val.



900 €
Kai per 5 mėnesio savaites (14–18 savaitę) 
parduosite prekių už 900 eurų, jūs gausite:
Dubuo, mažas 600 ml
Dubuo 1,4 l
Dubuo 2,75 l
Dubuo 4,5 l
Didysis dubuo 7,5 l
Maišymo dubuo 10 l
KombiSmart pjaustymo lentelė
Essential peilis daržovėms
Microcook ąsotis 1 l
Žiedo forma
Pyraginė 3,8 l
AC201406

20,57 I x 15,52 P x 12,92 cm A 24cm ø x 8cm A / 1.5 L

NAUJOS
SPALVOS

30 cm x 7 cm A



RIKOTOS 
SŪRIO 
PUDINGAS SU 
OBUOLIAIS IR 
VAISIŲ PADAŽU

INGREDIENTAI 4 ULTRAPRO
FORMELĖMS 250 ML

PARUOŠIMAS:
1. Išimkite groteles ir įkaitinkite orkaitę iki 150 °C.
2. Sumaišykite cukrų ir kiaušinius.
3. Plakite iki kreminės konsistencijos. Sudėkite rikotos sūrį ir viską gerai išmaišykite.
4. Nulupkite obuolį ir smulkiai sutarkuokite. Sudėkite į rikotos masę kartu su manų 
kruopomis, kepimo milteliais ir druska. Viską gerai išmaišykite.
5. Patepkite 4 UltraPro formeles 250 ml lydytu sviestu ir pabarstykite miltais. Padalinkite 
masę į formeles.
6. Uždenkite ir kepkite 150 °C orkaitėje be ventiliatoriaus režimo 30 min. Palaukite, kol 
atvės, ir išimkite iš formos.
7. Paruoškite padažą: Tchefseries Cottage prikaistuvyje  
2 minutes pakaitinkite vaisius su cukrumi.
8. Išimkite pyragėlius iš formelių ir patiekite su šiltu padažu.
Apibarstykite cukraus pudra ir papuoškite mėtų lapeliais.
Patarimas: Jei norite kitokio skonio pyragėliių, rikotos sūrį pakeiskite grietinėle.

• 250 g rikotos sūrio
• 2 dideli kiaušiniai
• 40 g cukraus
• 35 g manų kruopų
• 1 arbat. š. kepimo miltelių (5 ml)
• 1 (150g) obuolys, nuluptas ir 

sutarkuotas (tinkamiausias – 
Reinette veislės)

• 1 žiupsnis druskos

Formai padengti ir pabarstyti:
• 30 ml lydyto sviesto
• 30 ml miltų
Vaisinis padažas:
• 250 g uogų (gervuogių,
• aviečių, mėlynių)
• 50 g cukraus

Paruošimo trukmė
15 min.

Kepimo laikas
30 min.



DOVANOS UŽ NAUJOKUS

Pasiruoškite komplimentų lietui!
Laikas sukviesti šeimą ir draugus
vakarienei!

14–18 savaitės

Dovana už vieną kvalifikuotą 
naujoką per šias 5 (14–18) 
savaites:
UltraPro formelė 500 ml
UltraPro formelė 250 ml
RE201401

Dovana už du kvalifikuotus naujokus 
per šias 5 (14–18) savaites:
UltraPro formelė 500 ml (2 vnt.)
UltraPro formelė 250 ml (2 vnt.)
RE201402

Dovana už 3 kvalifikuotus naujokus  
per šias 5 savaites (14–18):
UltraPro formelė 500 ml (2 vnt.)
UltraPro formelė 250 ml (2 vnt.)
Didžioji stačiakampė tortinė
RE201403



1500 EURŲ + 1 NAUJOKAS

2500 EURŲ + 2 NAUJOKAI

3500 EURŲ + 3 NAUJOKAI

Kai per šias 5 savaites (14–18) grupės pardavimai 
pasieks 1500 eurų ir grupės vadovė pakvies  
1 kvalifikuotą naujoką, vadovė gaus dovaną:
Tchefseries Cottage prikaistuvis 1,4 l
UM201401

Kai per šias 5 savaites (14–18) grupės pardavimai 
pasieks 2500 eurų ir bus pakviesti 2 kvalifikuoti 
naujokai (iš kurių bent vienas vadovės), vadovė 
gaus dovaną:
Tchefseries Essential Dutch Oven puodas 4,9 l
UM201402

Kai per šias 5 savaites (14–18 savaitės) grupės 
pardavimai pasieks 3500 eurų ir bus pakviesti  
3 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas 
vadovės), vadovė gaus dovaną:
Tchefseries Cottage prikaistuvis 1,4 l
Tchefseries Essential Dutch Oven puodas 4,9 l
UM201403

GRUPIŲ VADOVIŲ  
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS
14–18 savaitės

„Tupperware“ pasilieka teisę keisti gaminius kampanijos metu.

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.
©2020 „Tupperware“. Visos teisės saugomos.
„Tupperware“ prekės ženklas yra „Dart Industries Inc.“ nuosavybė.


