Birželis su
Tupperware 23 sav.
Birželio mėnesio pasiūlymų video
demonstracija:
https://www.youtube.com/watch?v=kIgCaI5w19k
&t=2s

750 ml Eco Bottle Football tik
9,9 Eur. Kodas 779
OFFICIAL LICENSED PRODUCT OF THE
2018 FIFA WORLD CUP RUSSIATM

Sumuštinių dėžutė 6,9 Eur
vietoj 8,9 Eur. Kodas SS182301

Silikoninė mažų futbolo
kamuolių forma 20 Eur. vietoj
30,9 Eur. Kodas SS182302

Kurkite taktiką kartu su
draugais!
Įsigykite 11 buteliukų tik už
108,9 Eur ir gaukite silikoninę
mažų futbolo kamuolių formą.
SS182316

Daugiafunkcinis
atidarytuvas tik 9,9 Eur.
vietoj 18,9 Eur. Kodas
SS182304
Demo filmukas:
https://www.youtube.com/watch?v=GBqeC1sc
xgc

Pietų rinkinys jam:
EcoPure2 butelis 1l +
CrytalWave dubenėlis 1 l +
įrankiai (skirtas maistui pašildyti
mikrobangėje) tik 24,9 Eur vietoj
34,8 Eur. Kodas SS182315
Rinkinys supakuotas į gražią
dėžutę, kurioje net yra vieta kur
gali sveikinimą ar palinkėjimą
parašyt ☺

Pasiūlymai jai:
Mikropluošto rankšluostis
plaukams 17,9 Eur vietoj 21,9
Eur. Kodas SS182312
Mikro pluošto rankšluostis
veidui (30 cmx30cm) 2 vnt tik
11,9 Eur vietoj 21,8 Eur. Kodas
SS182313
Mikro pluošto rankšluostis veidui
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Rankšluostis veidui pagamintas iš itin
minkštos mikropluošto medžiagos,
kuri yra nepaprastai maloni ir švelni Jūsų
veidui.
Rankšluostis veidui yra labai lengvas,
todėl jis tobulai tinka keliaujant.
Rankšluostis neužims daug vietos bei
nepasunkins Jūsų krepšio, kuprinės ar
lagamino.
Keliaujant, šlapius rankšluosčius galite
laikyti Accessory Oyster Twins mažoje
dėžutėje. Taip apsaugosite kitus
krepšyje esančius daiktus (žr. 59
katalogo psl.).

Rankšluostis veidui idealiai tinka veidui nusausinti po valymo procedūrų ar dušo.
Rankšluostis veidui yra itin madingas aksesuaras SPA, pirtyse bei paplūdimyje ar
kasdieniam naudojimui.
Taip pat tinka švelniam veido valymui.
Šį rankšluostį patogu pakabinti šalia praustuvės vonios kambaryje.
Rankšluostis yra labai lengvas, todėl puikiai tinka keliaujant.
Mikropluoštas išgaunamas iš poliamido ir poliesterio. Šios dvi medžiagos yra plačiai
naudojamos drabužių pramonėje, todėl tinka sąlyčiui su oda ir neturėtų sukelti
alerginių reakcijų. Mikropluoštas yra itin didelio tankio audinys, todėl lengvai
surenka nešvarumus ir tobulai tinka valymui.
Šis audinys ne tik efektyviai valo, bet ir puikiai nusausina odą dėl ypatingai gerų
absorbcinių savybių ir švelnaus šveičiamojo poveikio (dauguma muilų ir šampūnų,
jei jų sudėtyje nėra aliejų, pasižymi tokiu pat efektu ir nėra šiurkštūs odai).
Nenaudokite audinių minkštiklių ar džiovyklės lapelių. Audinių minkštikliai užkemša
audinį, todėl jis praranda savo absorbcines savybes.
Venkite džiovinti džiovyklėje arba nustatykite žemesnę temperatūrą (programa
sintetiniams audiniams). Džiovinant aukštoje temperatūroje, audinys gali būti
pažeistas.
Nenaudokite chloro ar baliklio. Šios medžiagos skatina audinio nusidėvėjimą, todėl
jis greičiau praranda savo efektyviąsias savybes.
Nelyginti.

Tupperware ragelių forma tik
19,9 Eur vietoj 34,9 Eur. Kodas
SS182317
https://www.youtube.com/watch?v=gAHvg_k1kv4&t
=166s

Rageliai su daržovėmis
Tešla:
600 ml miltų, žiupsnelis druskos
100 ml aliejaus
150 ml šilto vandens (75 ml verdančio
vandens sumaišykite su 75 ml šalto)
Miltus sumaišyti su aliejumi ir šiltu
vandeniu, užminkyti tešlą. Padalinti i 4
dalis, gausis 4 korpusai ragelių
Įdarui:
Galite dėti ką tik norite, bet aš šį kartą
dėjau: keptą orkaitėje sviestinį moliūgą,
morkas ir smidrus. Daržoves supjausčiau
apibarsčiau druska, pipirais, aliejumi ir
iškepiau orkaitėje. Moliūgą ir morkas 14
min, smidrus 7 min. Susmulkinkite Ekstra
Chef, įdėjau dar rūkytos lašišos atraižų,
susmulkinau Ekstra Chef.

Prancūziški rageliai su kumpiu ir
sūriu
8 arba 16 vnt.
Kepti 10–12 min. esant 200 ºC temperatūrai.
Sviestinės arba sluoksniuotos tešlos,
šaukštas vandens.
Įdaras:
100 g plonai supjaustyto kumpio,
50 g tarkuoto sūrio.
Aptepti:
kiaušinio trynys,
šaukštas pieno.
Filmuotas receptas čia:
http://www.youtube.com/user/Bloziene?feature=
mhum#p/u/27/XZTa14YmzpM
Įkaitinkite orkaitę iki 200 ºC temperatūros. Į kepimo skardą patieskite Silikono padėklą
kepiniams.
Iškočiokite atšaldytą tešlą ant „Bake-to-Basics“ padėklo tešlos ruošimui iki 32 cm skersmens,
arba kad tešla padengtų Pyragėlių formą. Dėkite tešlą ant Pyragėlių formos.
Kai tešlą padėsite ant Pyragėlių formos, nekočiokite iš karto su „Bake-to-Basics“ kočėlu. Padėję
tešlą ant formos, tiesiai ant jos uždėkite reikiamą kiekį kumpio gabalėlių, kad jo būtų ant
kiekvieno trikampio. Su „Bake-to-Basics“ kočėlu kočiodami tešlą su kumpio gabalėliais,
supjaustykite trikampius.
Ant kiekvieno trikampio užbarstykite truputį tarkuoto sūrio.
Pripilkite „Bake-to-Basics“ kočėlą šalto vandens ir kočiokite tešlą nuo formos vidurio link krašto,
taip ją supjaustysite gražiais, vienodais trikampiais.
Nuimkite atlikusią tešlą išilgai krašto su pridedamu šaukšteliu.
Silikoniniu teptuku kiekvieno trikampio kraštus sudrėkinkite vandeniu, kad ragelis išliktų
uždaras, kai bus suformuotas.
Atsargiai pakelkite ilgąjį kiekvieno trikampio kraštą ir vyniokite vidurio link, taip suformuokite 8
arba 16 prancūziškų ragelių.
Padėkite prancūziškus ragelius ant Silikono padėklo kepiniams. Suplakite kiaušinio trynį kartu
su pienu ir Silikoniniu teptuku aptepkite plakiniu ragelius.
Kepkite 200 ºC temperatūroje apie 10–12 min., kol rageliai pagels ir pasidarys traškūs.
O jau skanūs.... mmmm......

Blossom dubuo 500 ml 2
vnt tik 10 Eur vietoj 19,8
Eur. Kodas SS182310
Blossom dubenys 1,3 l ir
2,5 l tik 19,9 Eur vietoj 29
Eur. Kodas SS182311
Blossom dubuo 4,3 l tik 19
Eur vietoj 30 Eur. Kodas
SS182309
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Dangtelis sukurtas taip, kad būtų galima uždaryti vos vienu paspaudimu. Tiesiog
spustelėkite vietą dangtelio centre, kad jį uždarytumėte. Sritis, kurią reikia paspausti,
pažymėta bangelėmis ant dangtelio paviršiaus.
Dangteliai turi specialų dekoratyvų kraštelį, todėl dubenėlius itin paprasta atidaryti.
Blossoms dubenėlių dangteliai yra hermetiški (I klasė), todėl apsaugo juose esantį
turinį tiek laikant šaldytuve, tiek transportuojant. Šie dubenėliai tinkami transportuoti,
pavyzdžiui, vykstant į pikniką, vakarėlį ir t. t.
Dubenėliai ir dangteliai (550 ml / 2,5 l / 4,3 l) patogiai susideda į didįjį 4,3 l dubenį, todėl
taupo vietą spintelėje.
Dubenėlių dugnas ir išorinis paviršius yra šiurkštesnės tekstūros, kuri apsaugo indo
paviršių nuo subraižymų.
Dubenėlio apačioje esantis apvadas apsaugo paviršius, ant kurių naudojami
dubenėliai, nuo subraižymų.
Kadangi dubenėliai tinkami laikyti šaldytuve, maistą galite paruošti iš anksto, sudėti į
dubenėlį, uždengti dangteliu ir pastatyti į šaldytuvą, kol prireiks.
Blossoms dubenėliai netinka karštiems patiekalams patiekti. Prieš dedant maistą į
dubenėlį bei prieš juos uždengiant, leiskite maistui atvėsti.
Blossoms dubenėliai netinkami naudoti šaldiklyje, mikrobangų krosnelėje ir
standartinėje orkaitėje.

Click to Go dėžutė tik 25 Eur
vietoj 37 Eur. Kodas
SS182303
Demo filmukas:
https://www.youtube.com/watch?v=HawHmjRFt0
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Iškylos Dėžučių Rinkinys yra naujas, šiuolaikiškas sukabinamų dėžučių rinkinys.
Puikiai tinka pietums, vykstant į pikniką bei produktams susidėti parduotuvėje ar
turgelyje. Šios dėžutės yra idealus pasirinkimas maisto laikymui šaldytuve.
Dėl naujos unikalios užrakinimo sistemos visos dėžutės yra saugiai sukabinamos, o
viršuje tvirtinama maža rankenėlė, kuri leidžia nešti iki 4 pilnų dėžučių.
Click 2 Go rinkinį sudaro trys 900 ml talpos dėžutės.
Kiekviena dėžutė turi hermetišką dangtelį.
Būkite atsargūs: nedėkite į dėžutę karšto maisto, nes dangtelis dėl slėgio gali atsidaryti.
Rinkinį sudaro 3 dėžutės, tačiau sukabinti ir nešti laikant už rinkinyje esančios
rankenėlės galima iki 4 pilnų dėžučių.
Rankenėlė tvirtinama dėžutės viršuje, o kai nenaudojate, ją galite laikyti vienoje iš
dėžučių, kad nepasimestų.

Apvalių dėžučių rinkinys (200
ml+530 ml ir 1,1 l) tik 15 Eur
vietoj 27 Eur. Kodas
SS182318

Mėsainių presas
Indelių rinkinys 4 vnt su dangteliu ir
presas tik 14 Eur vietoj 24,6 Eur.
Kodas SS182308

Essential peiliai su movėmis
Peilių rinkinys Nr 1: Didysis
universalus peilis ir universalus
peilis tik 30 Eur vietoj 49,8 Eur.
Kodas SS182306
Peilių rinkinys Nr2: Šefo peilis +
universalus dantytas + peilis
daržovėms tik 43 Eur vietoj 83,7
Eur. Kodas SS182307

4 l Servofix indas tik 30 Eur
vietoj 44,9 Eur. Kodas
SS182305

Sūrio vyniotinis
pagamintas su
servofiks
Puikus receptukas, demo filmukas čia:
http://www.youtube.com/watch?v=uwet6xYYK0E&featur
e=g-all-u

Serviravimas
Šiame gaminyje galite ilgiau išlaikyti maistą reikiamos temperatūros. Į indą pripilkite 0,5 l verdančio vandens arba
pridėkite ledo, įdėkite įdėklą (kiauraindį), o į jį maistą. Taip maistas neatšals arba nesušils. Be to galite serviruoti
maistą dubenyje be įdėklo.
Jeigu norite gaminti maistą arba išlaikyti jį šiltą, prieš tai indą reikia pašildyti. Pripilkite į indą verdančio vandens ir
uždenkite dangčiu. Palikite kurį laiką pastovėti. patariama po gaminiu padėti rankšluostį, kad indas neprarastų dalies
šilumos. Galite rankšluosčiu ir uždengti, kad indas dar geriau laikytų šilumą.
Šilto maisto laikymas
Šiame inde galite ilgiau išlaikyti maistą šiltą. Į indą pripilkite 0,5 l verdančio vandens. Maistą sudėkite į įdėklą ir
uždenkite dangčiu. Pvz.: keptą ar virtą mėsą, žuvį, dešrą ir t.t. Be to, kol paruošite kitus patiekalus, galite išsaugoti
neatšalusį garnyrą: bulves, ryžius, daržoves.
Sušildymas ir išlydymas
Maistą, kurį reikia išlydyti, pvz.: sviestą, šokoladą, sudėkite į TUPPERWARE dubenėlį. Įstatykite dubenėlį į įdėklą. Į
pašildytą indą “Servofix” įpilkite 0,5 l verdančio vandens, įdėkite įdėklą ir uždenkite dangčiu. Palikite 10-15 min. kol
ištirps. Tokiu būdu maistą galima ir sušildyti
Atšildymas
Šaldytas uogas, daržoves, mėsą, žuvį galima atšildyti “Servofix” inde. Atšildomą produktą įdėkite į indą, uždenkite
dangtį ir palikite kol atšils. taip atšildomas produktas nepraras savo drėgmės ir aromato, nemirks savo sultyse ir
virtuvėje nepasklis atšildomo produkto kvapas.
Jeigu norite atšildytas daržoves išvirti, pašildykite indą, atšildytas daržoves užpilkite verdančiu vandeniu taip, kad
apsemtų daržoves, paskaninkite druska, uždenkite dangtį ir po 20-30 min. daržovės bus paruoštos.
Laikymas
Jame galite laikyti duoną, sviestą, kepinius ir t.t. Atlieka tas pačias funkcijas kaip ir duoninė. Taip pat tinka uogom
ir daržovėms, funkcijos kaip daržovių indo Fridgesmart.

Jogurtas
Pašildome 2 l pieno iki 40 0C, supilame 0,25 l jogurto be priedų ir
išmaišome. Supilame į pašildytą indą “Servofix”, uždengiame dangtį ir
paliekame indą 200C temperatūroje 12-15 valandų (per tą laiką negalima
atidarinėti dangčio). Vidiniame inde gaunasi riebesnis jogurtas,
išoriniame – liesesnis, galima sumaišyti, arba valgyti atskirai.
Atsidedame 0,5 l savo jogurto kitam kartui. Gaminat jogurtą iš savo
raugo laikyti 6-8 valandas. Tokiu būdu galima pasigaminti ir bifiliną.
Varškė Nr.1
Dideliame puode užvirinkite 2 l kaimiško pieno ir nukelkite nuo ugnies. Dubenyje plakimui sumaišykite 1 l kefyro su
3 kiaušiniais. Į slūgstantį pieną supilkite kiaušinių ir kefyro mišinį, išmaišykite ir palikite stovėti ne mažiau kaip 30
min. Įdėklo dugną išklokite viengubu popieriniu kavos filtru ar merliuku ir kiaurasamčiu išgriebę varškę sudėkite į
įdėklą. Į sluoksnius galite pabarstyti cukraus, cinamono, aguonų arba druskos ir kmynų. Palaikykite šaldytuve 1,5
paros, kad nubėgtų nereikalingas skystis. Iš apatinio indo kartais išpilkite skystį, kad neapsemtų varškės.
Varškė Nr.2
Tupperware indelyje, kuris telpa į „Servofix“ supilkite kefyrą, užšaldykite
šaldiklyje. Po to išimkite šaldytą kefyrą iš dubenėlio ir įdėkite į „Servofix“
kiauraindį. Uždenkite „Servofix“ ir palikite kol kefyras atitirps ir visas
skystis nutekės. Gausite labai skanios švelniosios varškės

Kiaušiniai
Kambario temperatūros kiaušinius sudėti į pašildytą indą “Servofix”, užpilti verdančiu vandeniu, kad apsemtų
kiaušinius, uždengti dangtį. Po 20 min. kiaušiniai paruošti. Kiaušiniai nesutrūksta ir nepamėlynuoja trynys. Jei
kiaušiniai iš šaldytuvo, prieš gaminant užpilkite karštu vandeniu (galite iš krano) ir palaikykite.
Kiaušinius labai gražiai galite supjaustyti naudojant kiaušinių pjaustyklę, gražiai atrodys salotose

Žuvis Nr.1
Tokiu būdu galima gaminti tik jūrinę žuvį pvz.: cheką, menkę, lašišą. Žuvį supjaustome 1,5 cm gabalėliais ir
sudedame į įdėklą taip, kad stuburas būtų statmenai indo dugnui, pabarstome prieskoniais, uždedame citrinos,
svogūno griežinėlių, tarkuotų morkų. Į įkaitintą indą įpilkite 1,5 stiklinės verdančio vandens, įdėkite įdėklą su žuvimi,
uždenkite dangtį. Po 20 min. žuvis paruošta. Galima žuvį užpilti ir verdančiu, pasūdytu vandeniu taip, kad apsemtų
žuvį. Tuomet išėmę įdėklą su žuvimi iš žuvies buljono paruoškite padažą.
Žuvis Nr.2
Lašišos kepsniuką (geriau būtų kambario temperatūros) pabarstytą
prieskoniais dedame į „Servofixą“, prieš tai į tarpą tarp indų pripylę
verdančio vandens. Uždengiame dangtį ir palaikome 15-20 min, jei
kepsniukas storas apverčiame pakeičiame vandenį t.y. pripilame naujo
verdančio ir palaikome 15 min. žuvį galima ir pilnai užpilti verdančiu
vandeniu, bet skonis bus kitoks.
Daržovės
Sudedame šviežias daržoves: kalafiorus, brokolius, plonai pjaustytas morkas, cukinijas, žirnelius ir t.t. (taip
neišvirsite bulvių, burokų) užpilame verdančiu vandeniu ir, uždengę dangtį, palaikome 20 min. Taip išvirtos daržovės
nepraranda savo spalvos, skonio ir aromato ir neperverda. Jos labai tinka, kaip garnyras arba salotoms. Išėmus
daržoves lieka skanus ir maistingas daržovių sultinys, kurį galite išgerti arba panaudoti sriuboms ir padažams.

Kompotas
Supjaustome vaisius ar uogas ir sudedame į indą, pripilame pilną verdančio vandens ir laikome kol atvės - maždaug
5 val. Išimame įdėklą su uogomis ir pasaldiname kompotą. Pagamintas kompotas kvepia vaisiais ir uogomis. Galima
gaminti ir iš džiovintų vaisių, vaisiai išimti iš kompoto bus minkšti ir skanūs, kaip švieži.

Jūros kopūstai
Džiovintus jūros kopūstus užpilkite verdančiu vandeniu ir palikite per naktį. Naudokite salotoms.
Kalmarai
Kalmarų žiedus (jei šaldyti atitirpinkit) sudėkite į „Servofix“ ir užpilkite verdančiu vandeniu, palaikykite 20 min.
Turėsite skanius, sultingus, nepervirusius kalmarus. Labai tinka salotoms.
Bulvės
Jeigu į pašildytą indą pilną pridėsime išvirtų bulvių, jas ilgai galėsime išlaikyti šiltas.
Kopūstai
Į įkaitintą indą sudėti susmulkintus kopūstus, užpilti verdančiu vandeniu ir apvynioti rankšluosčiu. Po 30 min.
kopūstai paruošti.
Sriuba
Pusiau išvirtą daržovių sriubą supilame į indą “Gaminimui ir serviravimui” ir paliekame. Daržovės išsaugo daugiau
vitaminų. Netinka žirnių ir pupelių sriubai.
Kotletai
Kotletus apkepame iš abiejų pusių taip, kad paspaudus bėgtų rudas skystis. Sudedame į indą taip, kad uždengtų
visas skylutes, uždengiame dangtį ir po 20 min. kotletus galima patiekti.
Mėsa dviejuose marškinėliuose
Pusę kilogramo karbonado supjaustome 0,5 cm storio gabalėliais. Išmušame, bet nesūdome, nes pasūdžius iš
mėsos išbėga sultys. Viename inde išplakame kiaušinį su prieskoniais (druska, pipirais ir t.t.), kitame inde
sumaišome manus su prieskoniais. Voliojame mėsą pirma į kiaušinį paskui į manus, po to vėl į kiaušinį ir manus.
Apkepame keptuvėje iš abiejų pusių ir dedame į įdėklą taip, kad tarp karbonadų liktų tarpai. Į išorinį indą pripilame
1,5 stiklinės verdančio vandens, įdedame įdėklą su mėsa, uždengiame dangtį ir paliekame, kad išbrinktų. Po 30
min. mėsa paruošta.
Koldūnai, virtinukai
Išvirus koldūnus ar virtinukus dedame juos į pašildytą indą “Gaminimui ir serviravimui”. Įdėjus vieną porciją, įdedame
gabalėlį sviesto, tuomet dedame kitą porciją ir t.t. Virtinukai nesukimba. Jeigu virtinukų lieka, kitą dieną juos galima
pašildyti į tarpą tarp indų pripylus 0,5 l verdančio vandens.
Žuvies ir mėsos marinavimas
Žuvį ar mėsą sudėti į indą, užpilti marinatu, uždengti dangtį. Uždengus dangtį nesklinda marinato kvapas; po to
iškėlus įdėklą patogu išimti marinuojamą produktą. Tame pačiame marinate galima marinuoti kelis kartus.
Grikių košės gaminimas
Pašildyti indą, grikius supilti į įdėklą (kiauraindį) ir užpilti verdančiu vandeniu, kad apsemtų grikius (maždaug 2 cm
virš produkto). Uždengti dangtį. Po 20 min. grikiai paruošti. Verdant visas kitas kruopas 1/2 laiko, kuris reikalingas
išvirti košei, verdame įprastu būdu, t.y. paprastame puode ant viryklės, o po to viską supilame į indą “Gaminimui ir
serviravimui” ir paliekame 15 min.
Birūs ryžiai
Apvirkite ryžius puode maždaug 5 min. (priklausomai nuo ryžių rūšies). Perpilkite ryžius ir nuovirą į indą “Gaminimui
ir serviravimui”, uždenkite dangčiu (galite apvynioti rankšluosčiu, kad geriau laikytų šilumą) ir palikite maždaug 15
min.
Perlinės kruopos
Jei pamiršote užmerkti, kad išbrinktų kruopas, užpilkite jas verdančiu vandeniu „Servofix‘e“ ir palaikykit 20 min, 20
min, atitiks keletos valandų brinkinimą
Makaronai
Puode užvirkite vandenį arba sultinį. Sudėkite makaronus į pašildytą indą su įdėklu ir užpilkite paruoštu verdančiu
skysčiu. Uždenkite dangčiu ir apvyniokite rankšluosčiu. Makaronai bus paruošti maždaug po 15-20 min. Kai kurių
rūšių makaronus prieš supilant į indą 5 min. pavirti puode.
Kviečių daiginimas
Grūdus supilkite į indą, nuplaukite, pamerkite drungname vandenyje ir palikite per naktį. Nupilkite vandenį ir
uždenkite dangčiu, per dieną 2 kartus perplaukite, tačiau inde nepalikite vandens. Per parą laiko grūdai sudygsta.

TChef Essential 4,9 l puodas
tik 230 Eur. vietoj 285 Eur.
Kodas SS182314

Birželis vakarėlių šeimininkėms
Pasiūlymas šeimininkei, kai
vakarėlis >200 Eur. Samba
padėklas tik 9,9 Eur. vietoj
15,9 Kodas HO182301
45cmx30cm

•
•

•

•

•

Padėkos dovanėlė, kai vakarėlis >100
Eur, 2 l Samba ąsotis. Kodas
TG182302
Alternatyva padėkos dovanėlei
šeimininkei, kai vakarėlis >100 Eur,
bet kuris gaminys iš katalogo su 50%
nuolaida (į pardavimus nesiskaičiuoja)
Dovana šeimininkei 1 lygis: kai
vakarėlis >200 Eur papildomai prie
padėkos dovanėlės padovanosime
Samba stiklines 2 vnt ir 700 ml Samba
dubenelius 2 vnt. Kodas 182305
Dovana šeimininkei 2 lygis: kai
vakarėlis >300 Eur papildomai prie
padėkos dovanėlės padovanosime 10
l dubenį ir Didyjį rinkinį gėrimams 600
ml greitkratis +šeimininkės rinkinys +
2 indeliai ledukų kubeliams gaminti +
receptai + supakuota į dėžutę. Kodas
HG182306
Dovana šeimininkei 3 lygis: kai
vakarėlis >400 Eur papildomai prie
padėkos dovanėlės padovanosime 10
l dubenį ir Didyjį rinkinį gėrimams 600
ml greitkratis +šeimininkės rinkinys +
2 indeliai ledukų kubeliams gaminti +
receptai + supakuota į dėžutę +
Samba stiklines 2 vnt ir 700 ml Samba
dubenelius 2 vnt.. Kodas HG182307

