Liepa su
Tupperware
27 savaitė

Svečiui užsakiusiam 20 Eur.:
Koštuvėlis tik 3,5 Eur vietoj 9,9
Eur. Kodas PP182701
Puikus sietelis ne tik nuklauti
nedideliam kiekiui uogų, ar nukošti
virtinukus, bet taip pat puikiai tiks
persijoti miltus ar užplikyti arbatą ☺

50% nuolaida!
Du už vieno kainą!
Du Ultra Pro 3,5 l tik 83 Eur vietoj
166 Eur. Kodas LO181802
Tinka gaminti orkaitėje, mikrobangėje, seviruoti,
laikyti šaldytuve. Mėsą, žuvį, daržoves irkepsite
nedėdami papildomai riebalų ir nepildami vandens,
apskrus su uždengtu dangčiu, tai orkaitė liks švari.
Taip pat tinka kepti pyragus, duoną, gaminti
troškinius.

Demo fimukas:
https://www.youtube.com/watch?v=HFVO_41IquI

UltraPro 3,5 l
Naujos kartos indai, pagaminti iš itin lengvos medžiagos ir puikiai tinkantys maistui gaminti
mikrobangų krosnelėje, orkaitėje arba laikyti šaldiklyje. Indą galima naudoti esant temperatūrai
nuo -25 °C iki +250 °C. Jame pagamintas maistas nebus riebus, nes nereikia papildomai pilti
riebalų - jų užtenka tiek, kiek savaime išsiskiria gaminant maistą. Elegantiškame inde galima ne
tik ruošti maistą, bet ir patiekti jį į stalą, todėl reiks plauti mažiau indų. Nenaudokite UltraPro
gamindami ant viryklės, kepamųjų grotelių arba mini krosnelėje, kur indas liečiasi su šilumos
šaltiniu arba statomas pernelyg arti jo.
Matmenys: Ilgis: 30 cm, Plotis: 22,6 cm, Aukštis: 11,7 cm
Dangtis: Ilgis: 30 cm, Plotis: 22,6 cm, Aukštis: 3,8 cm

Mėsos kukuliukai Ultra Pro inde:
https://www.youtube.com/watch?v=SQYn1m0Sxws
Troškinys:
https://www.youtube.com/watch?v=7Dv5kNApF4g

DARŽOVIŲ PAŠTETAS
Paruošimas: 20 min.
Kepimas: 50 min. 200ºC.
6 vidutiniai kiaušiniai,
250 ml riebios skystos grietinės,
30 ml kukurūzų krakmolo,
125 g parmezano sūrio,
100 ml laiškinių česnakų (svogūnų laiškų),
druskos, pipirų, 5 pipirų mišinio,
400 g morkų,
400 g raudonųjų saldžiųjų paprikų,
400 g cukinijų,
25 g sviesto kepimo indui patepti.

1. Įkaitinkite orkaitę iki 200ºC temperatūros.
2. Į 3,5 l įmuškite kiaušinius, supilkite grietinėlę, suberkite kukurūzų krakmolą, tarkuotą parmezano sūrį ir
žirklėmis sukarpytus laiškinius česnakus. Įberkite maltų 5 pipirų mišinio ir truputį druskos. Viską išmaišykite
maišymo šaukštu.
3. Nuskuskite skustuku morkas, nuplaukite ir išimkite paprikų sėklas. Nuplaukite ir nupjaukite cukinijų galus.
4. Susmulkinkite morkas Quick Chef’u ir sudėkite į sviestu išteptą Ultra Pro indą.
5. Ant viršaus užpilkite trečdalį dubenyje paruošto mišinio.
6. Quick Chef’u susmulkinkite cukinijas ir sudėkite į Ultra Pro puodą. Užpilkite 2-ą trečdalį mišinio.
7. Susmulkinkite paprikas Quick Che’u, sudėkite į Ultra Pro ir užpilkkite likusiu mišiniu. Indą uždenkite dangčiu
ir kepkite 50 min. 200ºC temperatūroje.

Galite valgyti tiek šaltą, tiek karštą.

Dėžutė arbūzas 6,9 Eur. vietoj 9,9
Eur. Kodas SS182702
Ilgoji kraštinė 18 cm, plotis plačiausioje vietoje 10
cm, aukštis 4 cm

TupperKids Lollitups formelės 6 vnt
po 60 ml tik 15 Eur vietoj 26,9 Eur.
Kodas SS182709
Receptai:
http://blog.tupperware.com/recipes/11-lollitups-recipesto-try-this-summer/

Patogios, linksmos pingvino ledų formelės. Greitai
ir paprastai paruošite ledus iš uogų, vaisių,
jogurto, grietinėlės... Mėgaujantis ledais, rankos
niekada nešals, skystis nuvarvės į indelį, o vaikai
galės ilgai džiaugtis mamos pagamintais ledais!
Vaikai juos mėgsta!
Demo filmukas:
https://www.youtube.com/watch?v=aMk8YagGIdo
&t=2s
Braškiniai ledai:
https://www.youtube.com/watch?v=H1flYWLcwqA

„Noriu ledų“ – dažnai girdime iš mažylių lupų. O ir
patys susigundome atsigaivinti šiuo puikiu desertu.
Mano vaikas labai mėgsta visokius vaisinius ledus,
bet sprendžiant pagal liežuvio spalvą suvalgius
ledus, panašu, kad juose vaisių ir uogų nelabai yra
☺.
Todėl šaldiklyje visada turime naminių ledų,
suformuotų smagiose Tupperware formelėse,
kurios pagamintos taip, kad ir ilgiau laižant ledus,
ištirpę ledai netekės ant rankų, o sutekės į indelį.
Iš ko gi gaminame tuos ledus? Dažniausiai iš trintų
uogų (braškės, žemuogės, mėlynės, serbentai...) ir
vaišių (bananai, apelsinai, mangai, kiviai, persikai,
nektarinai) arba iš jų mišinio, pagal poreikį įdedu
cukraus arba medaus. Labai skanu ledai iš jogurto,
į jį galima įdėti smulkintų uogų, vaisių, cukatų ar
riešutų...
Tiesa, tokie ledai ne tik gerokai skanesni ir
sveikesni, bet ir pigesni! Rinkinyje yra šešios
formelės, tai kai pas vaiką ar pas mane ☺ ateina
draugai visi mielai vaišinamės naminiais ledais ☺!
Keletas paprastų įdomesnių ledų receptų:
1. 1/2 agurko, 3 prinokę kiviai, 1 prinokus kriaušė, 200 ml obuolių sulčių, pusės citrinos sultys
(žali ledai). Viską susmulkinkite Quick Chefe arba didžiąjame Turbo Chefe.
2. ½ meliono ir 1 bananas (baltai gelsvi ledai). Viską susmulkinkite Quick Chefe arba
didžiąjame Turbo Chefe.
3. Naminis plombyras: 500 ml grietinėlės suplakite Speedy Chefe iki standžių putų,
sumaišykite su puse indelio kondensuoto pieno su cukrumi. Šaldykite ledų formelėse arba
šaldymo dėžutėje.
4. Varškės ledai: 200 g varškės Quick Chefe naudodami peiliukus sumaišykite su 200 g
sutirštinto pieno su cukrumi, įmaišykite iki standžių putų suplaktą 200 ml grietinėlės. Dėkite
mėgstamus priedus: razinas, kokoso drožles, smulkintą šokoladą, smulkintus vaisius ar
uogas, riešutus, cukatus, trupintus sausainius...

Kaip pagaminti ledus?
1. Sujunkite formeles kartu.
2. Užpildykite jas iki pažymėtos linijos.
Neperpildykite formelės.
3. Uždenkite dangteliu (dangtelio pagaliukas
žiūri į apačią :)
Kaip išimti ledus?
1. Prieš išimdami palaikykite šiek tiek po tekančiu
šiltu vandeniu.
2. Dangtelio kraštelius švelniai pajudinti jo
neatidarius.
3. Nuimti dangtelį.
4. Apversti dangtelį ir įstatyti į leduko formą.
Forma tarnaus kaip rankenėlė, o skystis nutekės į
indelį, todėl niekada neapsiliesite ir nešalsite
pirštų. Ilgiau mėgausitės ledais, nes jie netirps
šiltose rankose.

Trys apvalios dėžutės (braškė,
vyšnia ir ananasas) po 1,1 l (14
cmx15,5 cm) tik 24,6 Eur vietoj 41,7
Eur. Kodas SS182701

Dubenėliai po 500 ml 15,5 cmx5
cm tik 15 Eur vietoj 21 Eur. Kodas
SS182712

FreezerSmart rinkinys (450 mlx2,
1,1 lx2, 1l) +Cool Smart formelė
ledukams tik 36,5 Eur vietoj 52,4
Eur. Kodas SS182704

Freezer Smart 2,5 l (2 vnt)
22,6cmx15,7cmx11,8cm) tik 24,5
Eur vietoj 49 Eur. Kodas SS182703

Crisp dubuo su išimomis grotelėmis
2 l (skersmuo 19 cm, aukštis 14
cm) tik 10,5 Eur vietoj 19,9 Eur.
Kodas SS182715

Didysis Paleo krepšys su termo
izoliacija tik 24,5 Eur vietoj 35,9
Eur. Pagrindas 20 cm x 30 cm,
aukštis 40 cm. Kodas SS182711

2 l Eco butelis tik 9,9 Eur vietoj 17,9
Eur. Kodas SS182713

Didysis iškylos rinkinys 3,9 l indas
+dangtis su pritvirtinamais
šaukštais ir indeliu tik 19,9 Eur
vietoj 39,8 Eur. Kodas SS182714
Demo filmukas:
https://www.youtube.com/watch?v=IJEaTtDyEt0

Indas toks pat kaip salotų
centrifūgos, tai įsigiję centrifugos
kiauraindį ir dangčius katalogo
kodas 758 kaina 24,9 Eur, turėsite
centrifūgą.
Demo filmukas:
https://www.youtube.com/watch?v=JIRdODEyeLI&t=29s

Juist sulčiaspaudė tik 17,5 Eur
vietoj 24,9 Eur. Kodas SS182710
Naujiena Tupperware Juist! Lengvai ir greitai
išspausite sultis ne tik iš citrusinių vaisių, bet ir
iš kivi, ananasų, arbūzų, melionų, granatų,
braškių, vynuogių, mėlynių, aviečių, pomidorų ir
t.t.
Aš jo noriu!!!
Sultis išsispaus net ir vaikas!
Demo filmukai:
https://www.youtube.com/watch?v=jKeubEwA-Z4

https://www.youtube.com/watch?v=vFcYh6w8iN0
https://www.youtube.com/watch?v=eSVW2vFRonA
https://www.youtube.com/watch?v=g7Q_IvQ81rw
https://www.youtube.com/watch?v=SH8-i396sd8

Fusion Master Bazinis rinkinys: rankena +
grūstuvas ir pagrindas 33 Eur vietoj 43
Eur. Kodas SS182707

Fusion Master rinkinys šerbetui: piltuvas ir
rinkinys šerbetui tik 47 vietoj 67,8 Eur.
Kodas SS182706
Skaniausius ledua pagaminsite iš šaldytu
vaisių:
Bananai + trešnės, ar vien tik trešnės
Bananai + braškės, ar vien tik braškės
Arbūzas, arba arbūzas su bananais.
Mėlynės, kriaušės, nektarinai ir t.t.
Jei miksuosite su bananu, ledai bus saldesni ir labiau
panašūs į plombyrą

Jei turite mėsmalę jums tereikia įsigyti
sraigtą ir antgalį šerbetui tik 32,9 Eur. ir
galėsite gaminti ledus. Kodas 824
Demo filmukas:
https://www.youtube.com/watch?v=LrLrOgpqKNM

Fusion Master piltuvas su smulkia tarkute
ir ašmenys ledui su apsauga tik 44,9 Eur
vietoj 64,4 Eur. Kodas SS182705
Fusion master tarka:
https://www.youtube.com/watch?v=g5EJibTJs2U

Fusion master ledo smulkintuvas:
https://www.youtube.com/watch?v=cwVH1p-nNIY

Fusion Master didysis rinkinys:
rankena + grūstuvas ir pagrindas,
piltuvas su smulkia tarkute ir
ašmenys ledui su apsauga, piltuvas ir
rinkinys šerbetui ir griežinėlių tarkutė
tik 124,9 Eur vietoj 195,1 Eur. Kodas
SS182708
Mėsmalės galva: piltuvas, sraigtas,
peiliukai, stambi ir smulki geležėlė,
detalė dešroms, formelės
sausainiams tik 61,9 Eur. Kodas 812
Fusion Master mėsmalė:
https://www.youtube.com/watch?v=-GllEqdPtl8

TChef Series Essenial aukštas
puodas 4,8 l tik 150 Eur vietoj 229
Eur. Kodas SS182716

Silikoninė forma kiaušiniai tik 18,9
Eur vietoj 30 Eur. Kodas LO181801
Demo filmukas čia:
https://www.youtube.com/watch?v=wSUKWeqnuGI

Silikoninė kepimo forma - Cocoon kokį grožį atskleisite?
Vištienos kiaušiniai
8 vnt.
250 g vištos krūtinėlės
150 ml grietinėlės
2 kiaušinių baltymai
Druskos, baltų pipirų
Vištieną supjaustykite gabaliukais ir
susmulkinkite Ekstra Chefu. Supilkite
grietinėlę, kiaušinių baltymus, druską,
pipirus ir dar pasmulkinkite. Sudėkite į
formelę. Kepkite 20 min 160C.
Palaikykite 15 min, išimkiyte iš formelės.
Puoškite majonezu sumaišytu su
ciberžole, arba sutrintintom morkom
sumaišytom su majonezu.

Saldūs kiaušiniai
16 kiaušinių
300 ml naturalaus jogurto
300 ml varškės pyragams
1 indelis kondensuoto pieno su cukrumi
30 g išlydytos želatinos išbrinkintos 200
ml vandens
Viską sumaišykite, supilstykite į formą,
stingdinkite min 4 val šaldytuve
Konservuotų persikų papuošimui

Kiaušiniai su ledais
50 g sausų pusryčių pūsti ryžiai
60 g šokolado
20 g sviesto
Vanilinių ledų
Šokoladą su svietu kaitinkite 2 min 360 W galingumu mikrobangėje Micro Cook
ąsotėlyje. Palaikykite dar 2 min, išmaišykite, sumaišykite su pūstais ryžiais.
Paskirstykite formelelėse, šaukšto pagalba suspauskite prie sienelių ir

suformuokite korpusą. Palaikykite šaldytuve 20 min. Prieš pateikiant įdėkite į
gautą kaušelį ledų ir suspauskite du kaušelius, kad gautumėt kiaušinį.

2,3 l Elegancijos dubuo tik 19 Eur
vietoj 24,9 Eur. Kodas LO182707

CheesSmart žemoji sūrinė 30 cm x
30,5 cm x 5 cm tik 15 Eur. vietoj 24,9
Eur. Kodas LO182706
Universalus peilis sūriui tik 19 Eur.
vietoj 27,9 Eur. Kodas LO182712

Šeimininkėms 27-31 sav.:

•
•
•
•

•

Pasiūlymas šeimininkei, kai vakarėlis >200 Eur. 6,6 l
Illumina dubuo 26 cm x 17 cm tik 19,9 Eur vietoj 35
Eur. Kodas HO182701
Padėkos dovanėlė, kai vakarėlis >100 Eur, 2,5 l
Illumina dubuo 26 cm x 7 cm. Kodas HG182701
Dovanos vertė 20 Eur.
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
4,3 l Illumina dubenį. Kodas HG182702 Dovanos
vertė 25 Eur.
Dovana šeimininkei 2 lygis: kai vakarėlis >300 Eur
papildomai prie padėkos dovanėlės padovanosime
4,3 l Illumina dubenį + 4 vnt po 800 ml. Kodas
HG182703 Dovanos 65 Eur

