Rugsėjis su Tupperware 36 sav.
Pasiūlymų demo filmukas čia:
https://www.youtube.com/watch?v=E4S8m3H2P1g

Pateikite užsakymą bent už 50 Eur ir
įsigykite Siauroji silikoninė mentelė už specialią
kainą! Tik 2,5 Eur vietoj 9,5 Eur. Kodas
PP183601

Pateikite užsakymą bent už 25 Eur ir
įsigykite ženklinimo rinkinį už specialią kainą!
Juostelėje 180 lipdukų. Tik 5 Eur vietoj 13,9
Eur. Kodas PP183602

Rinkinys kepimui net su 33% nuolaida:
Padėklas tešlos ruošimui, daugiafunkcis kočėlas su sausainių formelėmis, Dubuo vidutinis,
4,5 l, tik 43,8 Eur vietoj 64,9 Eur. Kodas SS183603
Dubuo tešlai 4,5 l
Itin talpus dubuo maisto gaminimui ir serviravimui. Ypač tinka tešlai užminkyti, ingredientams
plakti, vaisiams ir salotoms laikyti.
Dubuo pagamintas iš lengvos medžiagos, todėl jį paprasta naudoti. Dėl piltuvėlio formos,
mažas dugno skersmuo leidžia greičiau išplakti ingredientus.
Matmenys: Skersmuo: 27,5 cm, Aukštis: 13,7 cm
Apie kočėlą ir padėklą
Kočėlas – tai vienas žinomiausių Tupperware
gaminių. O kočėlas be padėklo – tai tik pusė
malonumo.
Tešlos ruošimo padėklas padės Jums greitai ir
be vargo paruošti bet kokią tešlą.
Ant gaminio paviršiaus rasite gradavimo skalę,
sužymėtą gramais ir miligramais. Tai labai
patogu, kai receptas reikalauja tikslaus produkto
kiekio.
Dirbant su tešlos ruošimo padėklu, tešla
neprilimpa prie padėklo, todėl vienas malonumas
ant jo kočioti.
Prieš dirbdami, sudrėkinkite stalo paviršių
trupučiu vandens, patieskite tešlos ruošimo
padėklą ir lengvais judesiais iš gaminio centro į
kraštus prispauskite padėklą prie stalo
paviršiaus.
Jei prie Jūsų stalviršio padėklas nelimpa,
patieskite po juo ploną drėgną šluostę ar
sudrekinta vienkartinę sevetėlę. Svarbu, kad
padėklas neslidinėtų ant Jūsų stalviršio, tada bus
patogu naudotis.
Gaminio paviršiuje rasite keturis skirtingo dydžio
apskritimus, pažymėtus centimetrais. Tai Jums
padės paruošti tešlą tikslaus dydžio.
Padėklo nelankstykite, geriausia jį laikyti
suvyniotą ant kočėlo. Nepjaustykite ant padėklo
peiliu, naudokite plastikines ar medines
menteles, plastikinius tešlos pjaustymo ratukus,
formeles ir pan

Kočėlas: 50 centimetrų kočėlas (kočiojama dalis
33,5 cm) sukurtas lengvai iškočioti didelius tešlos
gabalėlius. Lygus paviršius leidžia išvengti tešlos
prikibimo.
Viename iš kočėlo galų yra užsukamas dangtelis,
leidžiantis pririekus įpilti į kočėlo vidų vandens.
Užpildykite kočėlą šiltu arba šaltu vandeniu,
priklausomai nuo tešlos, kurią ruošiatės kočioti,
tipo. Šaltas vanduo sluoksniuotai arba
marcipaninei tešlai, karštas – mielinei tešlai.

Kočėlas visų rūšių tešlai kočioti
Formelės lengvai uždedamos ant kočėlo ir padeda tolygiai iškočioti 3 arba 6 mm storio tešlą.
Jeigu pageidaujate kitokio storio tešlos, naudokite kočėlą be formelių.
Atsukamas dangtelis leidžia į kočėlą įpilti vandens, kad būtų patogiau kočioti tešlą.
Dėl lygaus paviršiaus tešla prie kočėlo nelimpa.
Ilgas, todėl galima kočioti didelį tešlos kiekį.
Plačios ergonomiškos rankenos.
sausainių formeles galima naudoti tešlai pjaustyti.
Patarimai
Galima pilti:
- šaltą vandenį minkštai tešlai ir marcipanams;
- šiltą vandenį mieliniai tešlai;
- ledinį vandenį sluoksniuotai tešlai.
Kočėlo svorį galima padidinti, jš pripildžius ryžių arba lęšių, taip lengviau kočioti didelį kietos
tešlos kiekį.
Formeles lengvao prisukti prie daugiafunkcinio kočėlo. Jeigu pageidaujate 6 mm storio
tešlos, pirmiausia prisukite šviesiai mėlyną dalį, paskui - tamsiai mėlyną. jei pageidaujate 3
mm storio tešlos, prisukite ti tamsiai mėlyną formelę.
Ilgis: 50 cm; Skersmuo: 8,7 cm
Tik 23,9 Eur
Kodas: 0558
Padėklas, bet kurios rūšies tešlai kočioti
Danga, reikalaujanti kur kas mažesnio kiekio miltų, kočiojant tešlą.
Lankstus paviršius, leidžiantis lengvai atskirti tešlą nuo pagrindo.
Dėl patogaus padėklo dydžio, virtuvinis stalas lieka švarus.
Susukamas, todėl laikomas taupo vietą virtuvės spintelėje.
Žymėjimo apskritimai, atitinkantys kepimo formų dydžius (22, 24, 26 ir 28 cm).
Tarptautinė konvertavimo lentelė: Kietiesiems produktams: g / svarai / uncija. Skystiems
produktams: ml / kvorta / pinta. Temperatūros: C pagal Celcijų (europinė sistema) ir F pagal
Farenheitą. Matavimo skalė su punktyrinėmis linijomis (kas 5 cm / 2 coliai).
Patarimai
Padėklas sudrėkinamas iš apatinės pusės ir dedamas ant švaraus stalo (po padėklu negali
būti miltų arba riebalų). Kaip alternatyvą galima naudoti drėgną virtuvinį rankšluostį, kad
padėklas neslidinėtų.
Kai tešla iškočiota, padėklas kartu su tešla susukamas; atsukite padėklą atgal su tešla virš
kepimo formos ir nuimkite tešlą silikonine mentele.
Priskaičiuokite papildomus 4 cm kepimo formos kraštams, kai kočiojate tešlą pagal žymėjimo
ratus. Pavyzdžiui, 22 cm skersmens formai tešlą reikia kočioti 26 cm skersmens rate.
Ilgis: 66 cm
Plotis: 66 cm
Tik 19,9 Eur
Kodas: 0559

Net 32 % nuolaida:
Ravioli forma tik 19 Eur vietoj 27,9 Eur.
Kodas SS183605
Puiki forma, kurios pagalba galėsite pagaminti:
Mini bandeles iš mielinės tešlos su Jūsų
mėgstamu įdaru: faršu, virtos mėsos idaru,
grybais, sūriu, varške, troškintomis daržovėmis,
picos įdaru, rududu įdaru ir t.t
Kolduniukus, kuriuos galėsite virti vandenyje ar
kepti aliejuje.
Pyragėlius iš kapotos tešlos su norimu įdaru.
Sausainiukus be įdaro ar su.
Demo filmas:
https://www.youtube.com/watch?v=Bg61dMhFFB
o

Plikyta tešla virtinukams, koldūnams
500g miltų, 1 kiaušinis, druskos, 4 šaukštai
aliejaus, 270 ml vandens (jei kiaušinio nedėsite,
tada 300 ml vandens), (galima dėti šaukštelį
šafrano)
Iš tokio kiekio tešlos pagaminsite 60 ravioli
Miltus supilame į dubenį tešlai, dedame druską,
aliejų, kiaušinį, viską sumaišome, tada užpilame
verdančiu vandeniu ir išmaišome mentele tešlai.
Iš tešlos gaminame virtinukus.

Mano tešla pyragėliams
600 ml miltų
75 ml aliejaus
150 ml šilto vandens (aš sumaišau 75 ml
verdančio ir 75 ml šalto vandens)
Žiupsnelis druskos
Sumaišykite miltus, druską, aliejų, supilkite
vandenį, užminkykite tešlą.
Formuokite pyragėlius su ravioli forma,
ragelių forma ar trivičiu spaustuku su norimu
įdaru
Šiuo atveju aš gaminau daržovių įdarą. Micro
Cook ąsotėlyje pakepinau Ekstra Chef
sukapotą svogūną, česnaką, imbierą 1,5 min,
sudejau Ekstra Chef sukapotas morkas ir
kepinau dar 3 min, sudėjau virtus avinžirnius
ir kepinau dar 1 min. viską sutryniau bulvių
grūstuve

TUPPERWARE RAVIOLI FORMA
Formos ilgis: 30, 5 cm, plotis: 25, 3 cm, aukštis: apie 2
cm
Naudojant šį korpusą iškart lengvai pagaminsite 12
gražių, taisyklingų koldūniukų ar pyragėlių.
Tupperware koldūninė - praktiškas ir patogus gaminys,
pagamintas iš kokybiško ir patvaraus plastiko, todėl ją
naudosite saugiai ir ilgai. Koldūninė sudaryta iš korpuso
ir patogaus šaukštelio. Korpuso kampuose prisitvirtina
keturios neslystančios kojytės, todėl korpusas gamybos
metu stovi stabiliai. Formos centre yra patogi S formos
rankenėlė, kuri padės dviem pirštais pakelti formą.

Kaip gaminti koldūniukus, virtinukus ar pyragėlius?
1.Pabarstykite formą miltais.
2.Iškočiokite plonai tešlos lakštą.
3.Uždėkite lakštą ant formos.
4.Patepkite vandeniu ar kiaušinio baltymu sujungimo
vietas.
5.Šaukšteliu sudėkite įdarą.
6.Užklokite kitą tešlos lakštą.
7.Su kočėlu pirmiausia užspauskite tešlą ir ,kai jau
gerai matysis koldūnų kontūrai, iškočiokite.
8.Formą apverskite ant CoolSmart 3l indo ir koldūnai
patys sukris į indą. Jei kuris užstrigs, atsargiai
išstumkite su šaukštelio plokščiu galu.
9.Koldūnus Jūs galėsite ir užšaldyti.

Rinkinys koldūnams:
Įsigykite FreezerSmart II ir gaukite pyragėlių
formą DOVANŲ!
Pyragėlių forma + FreezerSmart žemasis 2,25 l
tik 22,5 Eur vietoj 32 Eur. Kodas SS183606
Trivietis spaustukas tik 9,5 Eur. Kodas 528

Dekoravimo švirkštas tik 13,9 Eur vietoj 23,9
Eur Kodas SS183613

Net 36% nuolaida!
Didysis EasyRice tik 17,9 Eur vietoj 27,9 Eur.
Kodas SS183612
Su šiuo indu lengvai ir greitai paruošite ryžius ir
kitas kruopas mikrobangų krosnelėje. Unikalus
dvigubas dangtelis užtikrina garų cirkuliaciją ir
puikius, purius ryžius. Kruopos niekada
neišbėgs!
Puikiai tiks virti žirniams ☺!
Demo filmukas čia:
https://www.youtube.com/watch?v=IDGRuFhrn
j4

Aukštis: 15,5 cm
Plotis: 22,6 cm
Skersmuo: 20,8 cm
Ryžių indas mikrobangų krosnelei
Lengvas ir greitas ryžių ruošimas.
Unikalus dvigubas dangtelis užtikrina garų cirkuliaciją ir puikius, nesulipusius ryžius, kiekvieną
kartą ruošiant.
Puikiai tinka ryžiams pakartotinai šildyti.
Tinka ir serviravimui, todėl reikia plauti mažiau indų.
Patarimai
Naudojimo instrukcija pridedama prie gaminio.
4 asmenims: 250 g baltųjų ryžių (be druskos) užpilti 500 - 600 ml užpilti šalto vandens ir virti apie
8 - 12 min esant 800 W galingumui. Ruošimo laikas pailgėja 2 - 4 min. su kiekvienu įdedamu
druskos šaukšteliu. Puikiam rezultatui pasiekti, prieš ruošiant ryžius reikia nuplauti. Palikti
pastovėti 5 minutes prieš patiekiant.

Surprise maker tik 10 Eur vietoj 14,9 Eur.
Kodas SS183609
Demo filmukas:
https://www.youtube.com/watch?v=ySpLiaeqxSs

Azijietiško skonio ryžiai su lašiša
6 pailgiems kukuliukams
300 ml ryžių
460 ml vandens
1 šaukštas alyvuogių aliejaus
1 šaukštas ryžių acto
1 šaukštas žuvies padažo
šiek tiek cukraus, druskos, pipirų, čili pipirų
Įdarui:
Lašišos smulkiai supjaustytos
Galite pamarinuoti sumaišę su sojos, ryžių
actu, žuvies padažo, cukraus, druskos,
tarkuoto imbiero mišiniu.
Galite kaip įdarą naudoti ne gryną lašišą,
bet sumaišytą su keptomis daržovėmis pvz
moliūgu, kurio receptą rasite aukščiau
laike.
Apvoliojimui:
Vienas kiaušinis
Petražolių
Ryžius nuplaukite, užpilkite vandeniu ir Easy Rise inde virkite 13 min, leiskite 10 min
pastovėti.
Ryžius sumaišykite su aliejumi, ryžių actu, žuvies padažu, druska, cukrumi, pipirais, čili
pipirais.
Surprise Maker pagalba suformuokite pailgus arba apvalius kukuliukus. Jie norite daugiau
įdaro, mažiau ryžių formuokite apvalius.
Kiaušinį suplakite, petražoles sukapokite Turbo Chefuku
Apvoliokite kukuliukus kiaušinyje, apibarstykite petražolėmis
Kepkite 25 min 190C. Skanaus

Bulvytės
400 g sausainių
100 ml pieno
80 g sviesto
50 g rudo cukraus
3 šaukštai kakavos
30 ml brendžio ar romo
Įdarui:
100 g riešutų
2 šaukštai skysto medaus
10 ml brendžio ar romo
Sausainius susmulkinkite Ekstra Chefe. Pašildykite pieną, sumaišykite su sviestu ir cukrumi
ir išmaišykite, kad ištirptų sviestas ir cukrus. Sausainių trupinius sumaišykite su kakava,
pieno ir sviesto mišiniu, brendžiu. Išmaišykite
Ekstra Chefe susmulkininkite riešutus, sumaišykite su medum ir brendžiu.
Formuokite bulvytes su Surprise maker.

Rankinė tarka tik 15 Eur vietoj 19,9 Eur.
Kodas SS183618
Tarkos geležėlės matmenys 8 cmx19 cm
Geležėlė dvipuse: viena pusė kaip sulki
burokinė, kita kaip bulvių tarkiams
Dėžutės tūris 450 ml

Įsigykite Turbo Chef už Mažojo Turbo
Chef kainą!!!
Turbo Chef tik 39,9 Eur vietoj 47,9 Eur.
Kodas SS183615
Demo filmukas:
https://www.youtube.com/watch?v=nwFqFMyD
nIA
Žemojo Turbo Chef demo filmukas, tai galite
daryti ir aukštajame:
https://www.youtube.com/watch?v=OlzKmQZs5
uQ

Atraskite naujų receptų lankstinuke!!!
Didysis rinkinys gėrimams tik 36,3 Eur vietoj
52,1 Eur. Kodas SS183607

Indas tešlai 1 l tik 7 Eur vietoj 11,9 Eur.
Kodas SS183601
Indas tešlai 2 l tik 10 Eur vietoj 14,9 Eur.
Kodas SS183602

Net 50% nuolaida!
Šaldytuvo indeliai 550 ml (3 vnt.) tik 10 Eur
vietoj 21 Eur. Kodas SS183604

Kvadratinis Ultra Pro 2 l tik 59,9 Eur vietoj 79,9
Eur. Kodas SS183608

Crystalwave apvalus indas 400 ml tik 6,5 Eur
vietoj 9,9 Eur. Kodas SS183610
16 cm x 5 cm

Dėžutė sumuštiniams - Monstrai tik 6 Eur vietoj
8,9 Eur. Kodas SS183611
14,5 cm x14 cm x 5 cm

Didelis aukštas smaližius 7,5 l tik 19 Eur vietoj
29,9 Eur. Kodas SS183617
20 cm x 20 cm x 30 cm

Slim Line ąsotis 2 l (be koštuvėlio) tik 12,9 Eur
vietoj 19,9 Eur. Kodas SS183616

Peilis pomidorams tik 16 Eur vietoj 28,9 Eur.
Kodas SS183614
Vakarėlių šeimininkėms
Padėkos dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis >100 Eur + vienas suplanuotas vakarėlis, Jūs
gausite: Dėžutė "Laiko sargas" 1,7 l. Kodas TG183602
Alternatyva padėkos dovanėlei šeimininkei, kai vakarėlis >100 Eur, bet kuris gaminys iš
katalogo su 50% nuolaida (į pardavimus nesiskaičiuoja)
Dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis >200 Eur + vienas suplanuotas vakarėlis, Jūs
gausite: Dėžutė "Laiko sargas" 1,25 l, Dėžutė "Laiko sargas" 800 ml (2 vnt.).
Kodas HG183604

Dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis >300 Eur + vienas suplanuotas vakarėlis, Jūs
gausite: Dėžutė "Laiko sargas" 1,7 l, Dėžutė "Laiko sargas" 1,25 l (2 vnt.), Dėžutė "Laiko
sargas" 800 ml (2 vnt.), Dėžutė "Laiko sargas" 320 ml (2 vnt.). Kodas HG183605

