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2017
Christmas
Specials

It’s Christmas,
make your table glow!

NAUJIENA

Kalėdų jaukumas - tai...
Namuose kepti sausainiai šventiškose dėžutėse!

Life is more
fun when you
keep it
fresh!

ĮSIGYKITE
VISĄ RINKINĮ
TIK UŽ

37,90 €!
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Sausainiai ilgiau išliks švieži kalėdininėse
Optimum dėžutėse!
1. Optimum apvalusis 1,5 l – Rožinis – 14,90 €
2. Optimum apvalusis 1,5 l – Turkio spalvos – 14,90 €
3. Optimum apvalusis 1,5 l – Tamsiai mėlynas – 14,90 €
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ŠOKOLADO-LAZDYNO RIEŠUTŲ PYRAGAS PUODELYJE
Paruošimo trukmė: 2 min. / Gaminimo trukmė: 1½-2 min. 600 W / Palikti pastovėti : 1 min.
INGREDIENTAI (1 PUODELIUI):
•
•
•
•
•
•
•
•

60 ml miltų
2 ml kepimo miltelių
45 ml cukraus pudros
30 ml kakavos miltelių
45 ml pieno
15 ml aliejaus
15 ml šokolado-lazdyno riešutų užtepo
Papuošimui: 15 ml šokolado-lazdyno
riešutų užtepo ir cukraus pudros

PARUOŠIMO BŪDAS:

1. Suberkite į puodelį miltus, kepimo
miltelius, cukraus pudrą, kakavą,
pieną ir aliejų. Maišykite iki vientisos
konsistencijos Siaurąja silikonine
mentele.

2. Nuvalykite vidinę puodelio sienelę, kad
būtų švari.
3. Į puodelio vidurį įdėkite šokoladolazdyno riešutų užtepo, nemaišydami
tešlos.

4. Gaminkite mikrobangų krosnelėje
1½-2 min. 600 W galingumu. Palikite
pyragą pastovėti 1 min.

NAUJIENA

Kalėdinių kepinių magija

Pyragas puodelyje – tai paprastas desertas, kurį galėsite ruošti ištisus metus.

5. Pyrago viršų papuoškite 15 ml
šokolado-lazdyno riešutų užtepo ir
apibarstykite cukraus pudra.
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nesudėtingų
receptų!
Puodelių pyragui
rinkinys (2)

19,90€
Jūsų mėgstamiausių
pyragų receptai ir
puodeliai, kuriuose juos
paruošite vos per keletą
sekundžių!

Puodelių pyragui rinkinys (2) – su 2 šaukšteliais ir receptų vėduokle – skirtas mikrobangų krosnelei – 19,90 €
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Sukurtas kasdienai

2. Silikoninė virtuvės pirštinė
ir virtuvės įrankiai (3)

29,70€

Praktiškas, funkcionalus, dailus… Taip pat ir jūsų virtuvėje!
Puikus ir lengvas indas jūsų kalėdiniam kepsniui paruošti

NAUJIENA

PIRKITE ŠIUOS
TRIS VIRTUVĖS
ĮRANKIUS IR
GAUKITE SILIKONINĘ
VIRTUVĖS PIRŠTINĘ
DOVANŲ!
2
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Kam reikalinga
Kalėdų kojinė?
Sudėkite praktiškus
virtuvės įrankius
į šią pirštinę!

JŪSŲ
DOVANŲ
KREPŠYS!

1. UltraPro stačiakampis 5,7 l ir Tupperware pirkinių krepšys – 142,00 €
2. Silikoninė virtuvės pirštinė ir virtuvės įrankiai (3) – Rinkinį sudaro: Silikoninė virtuvės pirštinė, Universalusis šaukštas,
Mažasis samtis ir Plastikinė šluotelė plakimui II – 29,70 €
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NAUJA SPALVA

Žėrintis įkvėpimo šaltinis!

Puošnus baltai auksinis Kalėdų stalas!

Kalėdinės Allegra serijos indų spalva džiugins akį ant jūsų stalo.

39,90€

Kelioninė termo gertuvė 420 ml
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ALLEGRA
RINKINYS (6)
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89,90 €
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1. Allegra padėklas – 34,90 € 2. Allegra serviravimo padėklas užkandžiams – 19,90 €
3. Allegra žemasis serviravimo padėklas – 13,90 € 4. Allegra dubenėlis 275 ml (2) – 17,90 €
5. Allegra dubuo 2,5 l – 25,90 € 6. Allegra dubuo 3,5 l – 28,90 € 7. Allegra dubuo 5 l – 34,90 €
8. Allegra dubuo 1,5 l – 22,90 € 9. Allegra rinkinys (6) – Rinkinį sudaro: Allegra dubenėlis 275 ml (2), Allegra dubuo 1,5 l,
Allegra dubuo 2,5 l, Allegra dubuo 3,5 l ir Allegra dubuo 5 l – 89,90 € 10. Kelioninė termo gertuvė 420 ml – 39,90 €
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Pirmyn lankyti artimųjų
ir draugų!
Pasiimti tortą ar pyragą lauktuvių negali būti paprasčiau!

Pasiimkite vieną…
arba dar geriau – du!
Specialaus torto žiedo dėka Transformuojamoje tortinėje galėsite
pasiimti net du pyragus.

Vienas sluoksnis, du
sluoksniai… Pasukite dangtį
ir tortinėje tilps bet kokio
dydžio skanėstas!

1
Žemyn
Aukštyn

3

ĮSIGYKITE
VISĄ RINKINĮ
TIK UŽ

2

54,90 €!

1. Samba torto žiedas – 24,90 € 2. Transformuojama tortinė – 44,90 €
3. Transformuojama tortinė ir Samba torto žiedas – 54,90 €
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19,90€

Trafaretai piešimui (4) ir maišelis

Trafaretai piešimui,
ugdantys jūsų mažųjų
menininkų smulkiąją
motoriką. Patogus maišelis
tvarkingam laikymui.

TUPPERWARE
IR
PIMPAČKIUKAI

LINKI VISIEMS
LINKSMŲ

KALĖDŲ!

9,90€

Vidutinio dydžio skrynelė - Pimpačkiukai

Vidutinio dydžio skrynelė - Pimpačkiukai – 9,90 €
Trafaretai piešimui (4) ir maišelis – 19,90 €
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NAUJIENA

Kalėdinės dovanos visiems!

Viskas, ko jums gali prireikti, viename rinkinyje. Pasirūpinkite, kad jūsų mažylis būtų švarus ir
laimingas, sotus ir neištroškęs – kad ir kur bebūtumėte!

Puiki dovana
užimtiems
tėveliams!

Ieškokite
indelių
paskutiniame
puslapyje!

Didysis rinkinys mažyliams (7) – Rinkinį sudaro: Didelis Smaližiukas, Puodelis gėrimams 200 ml, TupperBox žemasis,
TupperCare dubenėlis 280 ml, Mažoji skrynelė, Minkštas šaukštelis maitinimui su dėkliuku ir EcoPure2 310 ml – 69,90 €
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NAUJIENA

Kepame gardėsius Kalėdoms

Dabar mažyliai gali
padėti jums virtuvėje!

3
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PIRKITE
SAUSAINIŲ
FORMELES (8) IR
GAUKITE VIDUTINIO
DYDŽIO SKRYNELĘ
DOVANŲ!

3

1. Termo-puodelis – 17,90 € 2. Didysis kepimo rinkinys vaikams (3) – Rinkinį sudaro: Šluotelė plakimui, Maišymo dubuo 1,4 l
ir Karališkoji mini silikono forma –34,90 € 3. Vidutinio dydžio skrynelė ir sausainių formelės (8) – 9,90 €
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IMBIERINIAI SAUSAINIAI – ŽMOGELIUKAI
Paruošimo trukmė: 30 min. / Gaminimo trukmė: 8-9 min. 200 °C
INGREDIENTAI (12-14 VNT.):
•
•
•
•
•
•
•
•

300 g miltų
160 g cukraus pudros
2 arb.š. kepimo miltelių (± 10 ml)
Tarkuota 1 ekologiško apelsino arba
citrinos žievelė
1 valg.š prieskonių mišinio meduoliams*
(± 15 ml)
80 g skysto medaus
2 kiaušiniai (vidutinio dydžio)
50 ml nesaldinto sutirštinto pieno arba
1 kiaušinio trynys ir 1 valg.š. vandens
(± 15 ml)

PARUOŠIMO BŪDAS:

1. Išimkite iš orkaitės groteles ir uždėkite
ant jų Silikono padėklą kepiniams su
krašteliu. Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C
temperatūros.

2. Dubenyje tešlai 4,5 l sumaišykite
miltus, cukraus pudrą, kepimo miltelius,
tuomet tarkuotą apelsino žievelę ir
prieskonių mišinį. Įdėkite medų, įmuškite
kiaušinius ir dar kartą išmaišykite.
Galiausiai išminkykite tešlą rankomis iki
vientisos konsistencijos.

3. Prie Daugiafunkcio kočėlo pritvirtinkite
6 mm sausainių formeles ir pripilkite į
kočėlą šalto vandens. Kočėlą ir Padėklą
tešlos ruošimui apibarstykite trupučiu
miltų ir iškočiokite tešlą.

Viena formelė,
neribotos
papuošimo
galimybės!

4. Imbierinio žmogeliuko sausainių
formele išspauskite tešloje sausainius
ir sudėkite juos ant Silikono padėklo
kepiniams su krašteliu.
5. Naudodami Silikoninį teptuką,
aptepkite sausainius sutirštintu pienu
arba gerai išplaktu kiaušinio tryniu
su vandeniu.

6. Kepkite sausainius 8-9 min. ir palikite
juos atvėsti.

Patarimas: Papuoškite glazūra, pagaminta
iš kiaušinio baltymo, gerai išplakto su
cukraus pudra ir trupučiu citrinos sulčių.
Patarimas: Papuošti galite ir šokoladu ar
pabarstukais.

* Prieskonių mišinį meduoliams galite
pasigaminti ir patys: 1 arb.š. imbiero
miltelių, 1 arb.š. malto cinamono, ½ arb.š.
kardamono, žiupsnelis muskato riešuto ir
truputis vanilės ankšties sėklų.

DOVANA
2 JUMS!
Puikiai tinka
sausainiams laikyti!

1

1. Mažoji skrynelė su imbierine mergaite – 6,90 € 2. Silikono padėklas kepiniams su krašteliu ir imbierinio
žmogeliuko sausainių formelė – I: 12 cm P: 9,6 cm A: 2 cm – 29,90 €
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Kalėdinis
pasiūlymas, kuriuo
būtina pasinaudoti!
Optimum 500 ml, 1,3 l ir pirkinių krepšys
„Žiemos pasaka“

24,90€

TW 17-27-052-LT

Konsultanto antspaudas

www.tupperware.lt
Jei nenurodyta kitaip, autorinės teisės ir bet kokie prekių ženklai šiame
leidinyje yra Tupperware Nordic ir/arba jos motininės kompanijos Dart
Industries Inc. nuosavybė. Jokia šio leidinio dalis negali būti kopijuojama
arba publikuojama elektroniniu, mechaniniu, kopijavimo, įrašymo ar bet kokiu
kitu būdu be išankstinio raštiško leidėjo sutikimo. Visos nurodytos kainos
yra rekomendacinės, įskaitant PVM. Jei nenurodyta kitaip, visi gaminiai yra
pagaminti ES šalyje.
Šis katalogas yra atspausdintas ant popieriaus, pagaminto tvaraus miškų
tvarkymo metodais. www.pefc.org ©
© 2017, Tupperware. Visos teisės saugomos.

