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(36–39 savaitės)

*kol pakaks turimų atsargų!

ATRASKITE NAUJŲ SKONIŲ
ATRASKITE NAUJŲ SKONIŲ
Rinkinys maisto ruošimui
1. Eazy greitkratis 350 ml
9,9 x 11,1 x 17,4 cm (A)
2. Mažasis Turbo Chef
Ø 10,8 x 9,2 cm / 300 ml
SS203601
53,50 €

42,

50€

Sutaupykite

11,00 €

288 pjūviai per
mažiau nei 15
sekundžių!

1.

2.

Įsigykite
Mažąjį Turbo Chef
ir gaukite
Eazy greitkratį
350 ml
dovanų

Add f lavour
to your life
Puikiai tinka įvairių žolelių, daržovių, vaisių,
pupelių bei keptos ar atvėsintos mėsos smulkinimui

JOGURTO IR RAUDONŲJŲ PAPRIKŲ PADAŽAS
Paruošimo trukmė:
5 min.

INGREDIENTAI (4 PORCIJOMS)
• 100 g raudonosios paprikos
• 30 ml alyvuogių aliejaus (2 valg. š.)
• 15 ml garstyčių (1 valg. š.)
• 15 ml citrinų sulčių (1 arbat. š.)
• 150 g jogurto
• druskos ir pipirų
PARUOŠIMAS:
1. Susmulkinkite raudonąją papriką su
Mažuoju Turbo Chef.
2. Perdėkite masę į Eazy greitkratį 350 ml ir
sudėkite likusius ingredientus.
3. Uždenkite ir gerai sukratykite

Draugiškas aplinkai ir tobulai
tinka transportavimui!
Pasiimkite pietus iš namų – ne tik sutaupysite, bet ir išvengsite bereikalingų atliekų.
NAUJA
SPALVA

Salotų padažą
laikykite atskirai
(įsistato į dangtelį)

Sutaupykite

2,10 €

Iškylos rinkinys 1,5 l
19,4 cm Ø x 12 cm (A)
SS203603
18,90 €

Eco+ stiklinaitė 470 ml
8,3 x 19,5 cm
SS203602
12,00 € 9,90 €

Sutaupykite

8,90 €

Aplinkai draugiškas RINKINYS
Iškylos rinkinys 1,5 l
Eco+ stiklinaitė 470 ml
SS203604
28,80 €
19,90 €

Pietūs daug skanesni iš spalv
kuriuos patogu suimti
Pakabinamų šaukštelių rinkinys
(4 vnt.)
1 šaukštas: 14 cm
PP203601
1,90 €

NAUJOS
SPALVOS

Vaikiška gertuvėlė
200 ml / 7,5 cm Ø x 11,5 cm (A)
SS203605
12,90 €

Dėl specialaus
rankenėlės išlenkimo
šaukštelis nenuslysta į
dubenį.
Pirkite bet kokį
vaikišką gaminį iš šių
2 puslapių ir įsigykite
pakabinamų
šaukštelių rinkinį už
specialią kainą

Mini trio vaikams (3 vnt.)
Ø 10 x 5 cm / 200 ml
SS203606
15,50 €
9,90 €

Sutaupykite

5,60 €

vingų idealios formos indelių,
i mažomis rankutėmis.

Kad maistas
išliktų šiltas,
o vaikai –
laimingi!
Maitinimo dubenėlis
Ø 20,6 x 5,5 cm / 500 ml
SS203607

18,90€

Neslystantis padas

Dubenėlį galima
šildyti mikrobangų
krosnelėje
nedideliu
galingumu,
iki 135°C.

tvirtai laiko dubenėlį vietoje, kad mažos
judrios rankytės jo neišverstų!

Elegantiškas, patvarus ir
efektyvus. Daug daugiau nei
galite įsivaizduoti!
Nepamainomas pagalbininkas – su Fusion Master mėsmale be vargo paruošite
įdarą lazanijai. O vėliau – sausainius desertui!

Fusion Master bazinis rinkinys:
Fusion Master pagrindas
Fusion Master rankenėlė
FusionMaster grūstuvė
SS203608
37,00 €

Pirkite bazinį
rinkinį ir
pasirinkę priedus
susikurkite savo
Fusion
Master mėsmalės
sistemą!

FusionMaster mechanizmas:
Fusion Master piltuvas
Fusion Master mėsmalė
(sudaro: sraigtas, smulkinimo peilis, smulkinimo
žiedas, sausainių laikiklis, 2x antgaliai sausainiams,
antgalis dešrelėms, 1x smulkaus malimo antgalis,
1 stambaus malimo antgalis)
SS203609
52,00 €
Fusion Master komponentai:
su 1 antgaliu: 24,3 x 13,3 x 26,6 cm (A)
Fusion Master mėsmalės komponentai:
su antgaliu dešrelėms: 28,9 x 13,3 x 26,6 cm (A)

Tinkamiausias peilis kiekvienam darbui
Mažasis peilių rinkinys:
1. Šefo peilis
34,6 x 2,3 x 5,2 cm
2. Duonriekis peilis
34,5 x 2 x 3,6 cm
SS203610
81,80 €
59,90 €

1.

Vidutinis peilių rinkinys:
3. Universalusis peilis 27,1 x 2,1 x 2,7 cm
4. Peilis daržovėms 24,1 x 2,1 x 2,7 cm
5. Peilis pomidorams 19,3 x 2,4 x 2,2 cm
SS203611
79,70 €
55,00 €

2.
5.

Sutaupykite

21,90 €

4.
3.

Sutaupykite

24,70 €

Įsigykite
didįjį peilių rinkinį ir
gaukite SHARP
STAR galąstuvą
DOVANŲ!

Didysis peilių rinkinys:
1. Šefo peilis
2. Duonriekis peilis
3. Universalusis peilis
4. Peilis daržovėms
5. Peilis pomidorams
6. Peilių galąstuvas Sharp Star
8 x 17 x 12 cm
SS203612

114,90€

6.

Paskutinė proga įsigyti šiais metais!
Rinkinys laikymui:
Ovali moduliuojama dėžutė 2
18 x 9 x 11,7 cm / 1,1 l
Ovali moduliuojama dėžutė 3 (2 vnt.)
18 x 9 x 17,2 cm / 1,7 l
Ovali moduliuojama dėžutė 4 (2 vnt.)
18 x 9 x 23 cm / 2,3 l
SS203613
29,90 €

*kol pakaks turimų atsargų

Forma virtinukams
Pagrindas: 32,7 x 12,5 x 3,1 cm
Mentelė: 10 x 10,2 x 1,5 cm
SS203614
9,90 €

Su trupučiu kūrybiškumo ir
Forma virtinukams pakylėsite
savo ruošiamus patiekalus
į naujas aukštumas.
Kitame puslapyje rasite gardžių
špinatų virtinukų receptą

Tchefseries Cottage
keptuvė 28 cm
SS203615
149,00 €
*kol pakaks turimų atsargų

Pasiilgote savo draugų?
Surenkite filmų vakarą savo namuose, o šiuose spalvinguose dubenėliuose
patiekite spragintus kukurūzus, ledus ar vaisių salotas.

NAUJOS
SPALVOS

Blossom dubuo 550 ml (3 vnt.)
15,2 x 14,8 x 6,9 cm (A) (su dangteliu)
Dubuo: Ø 13,7 cm
SS203616
16,90 €

Blossom dubuo 4,3 l
27,5 x 26,7 x 12,7 cm (A) (su dangteliu)
Dubuo: Ø 25,3 cm
SS203617
18,90 €

Blossom RINKINYS
Blossom dubuo 550 ml (3 vnt.)
Blossom dubuo 4,3 l
SS203618
35,80 €

Sutaupykite

7,90 €

27,90€

ŠPINATŲ VIRTINUKAI
(NAMINIAI KIAUŠININIAI MAKARONAI)
Paruošimo trukmė
20 min.

INGREDIENTAI 4 PORCIJOMS
Virtinukams (kiaušininiams makaronams)
• 500 g kvietinių miltų
• 1 arbat. š. druskos
• 5 kiaušiniai (vidutinio dydžio)
• 300 g šaldytų kreminės konsistencijos
špinatų
• Druskos, baltųjų pipirų
• truputis tarkuoto muskato
Padažui:
• 250 g vyšninių pomidorų
• 2 valg. š. alyvuogių aliejaus
• 250 g mocarelos sūrio
PARUOŠIMAS:
1. Pagaminkite tešlą iš virtinukams
skirtų ingredientų. Palikite tešlą pakilti
apyt. 10 min. Jei tešla per kieta, įpilkite
šiek tiek vandens.
2. Uždėkite formą virtinukams ant 4,5 l
troškintuvo su pasūdytu verdančiu
vandeniu. Atpjaukite tešlos gabalėlį ir
formuokite virtinukus.
3. Šaukštu išgriebkite į viršų iškilusius
virtinukus ir sudėkite į termosą,
pavyzdžiui, į Warmie-Tup. Kartokite, kol
sunaudosite visą tešlą.
4. Pakepinkite virtinukus alyvuogių
aliejuje. Tuomet sumaišykite su mocarela
ir leiskite sūriui šiek tiek pasilydyti.
5. Nuplaukite vyšninius pomidorus ir
perpjaukite juos per pusę. Pakepinkite
alyvuogių aliejuje, pagardinkite druska ir
pipirais ir uždėkite ant špinatų virtinukų.
Patarimas: Prie šių virtinukų puikiai tinka
paprastas Bešamelio padažas.

VEGANIŠKAS SUVOŽTINIS
Paruošimo trukmė
20 min.

Kepimo laikas
26 min.

Palikti pastovėti
30 min.

INGREDIENTAI 4–6 PORCIJOMS
• 100 g morkų
• 1 raudonoji paprika
• 1 raudonasis svogūnas
• 3 valg. š. alyvuogių aliejaus (± 45 ml)
• 1 česnako skiltelė
• 3 petražolių šakelės
• 25 g kedro riešutų
• 500 g virtų raudonųjų pupelių
(konservuotų)
• Keli lašai tabasko padažo
• ½ arbat. š. kumino (± 2 ml)
• Druskos ir pipirų
• 50 g džiūvėsėlių
• 4 mėsainių bandelės
Pagardai
• garstyčios, kečupas, veganiškas
majonezas
Garnyras
• žaliosios salotos, pomidoras

PARUOŠIMAS:
1. Nulupkite morką, raudonąją papriką ir jas smulkiai
supjaustykite. Sudėkite smulkintas daržoves į MicroCook
ąsotį 1 l su 1 šaukštu alyvuogių aliejaus (± 15 ml). Uždenkite
ir šildykite mikrobangų krosnelėje 8 minutes 600 vatų
galingumu. Pamaišykite ir šildykite dar 8 minutes. Palikite
pastovėti 2 minutes ir nupilkite.
2. Nulupkite česnaką ir susmulkinkite kartu su petražolėmis
Mažajame Turbo Chef.
3. Sudėkite Mažajame Turbo Chef gautą masę į daržoves
MicroCook ąsotyje. Taip pat sudėkite kedro riešutus, nupiltas
raudonąsias pupeles, tabasko padažą, maltą kuminą, druską
ir papriką.
4. Ant Fusion Master mėsmalės uždėkite stambaus
malimo diskelį ir sumalkite MicroCook ąsotyje gautą masę.
Sumaišykite gautą masę su džiūvėsėliais, naudodami
silikoninę mentelę, ir palikite pastovėti 15–30 min.
5. Iš gautos masės formuokite 4 apvalius bandelės dydžio
paplotėlius. Kepkite paplotėlius TChefseries Cottage
keptuvėje 28 cm su 2 šaukštais alyvuogių aliejaus (± 30 ml)
ant vidutinio kaitrumo liepsnos po 4–5 minutes iš abiejų pusių.
6. Dėkite paplotėlį ant bandelės, pagardinkite pagardais,
pasirinktu garnyru ir iškart skanaukite.

Raudonosiose pupelėse
gausu augalinių baltymų ir
skaidulų. Šis mažai riebalų
turintis patiekalas kaipmat
numalšins alkį.

Mielos šeimininkės,
specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums!
Padėkos dovanėlė

Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia
100 eurų ir konsultantas suplanuoja dar
vieną vakarėlį, Jūs gausite:
Sandarūs dubenėliai 300 ml (3 vnt.)
TG203601
Ø 12,5 x 5 cm

Dovana šeimininkei – 1 lygis

26 x 17,5 x 4,2 cm (A)

Kai pardavimai vakarėlio metu
pasiekia 200 eurų ir konsultantas
suplanuoja dar du vakarėlius,
Jūs gausite:
KombiSmart indelių rinkinys
KombiSmart pjaustymo lentelė
HG203601
ir
Padėkos dovanėlė
(TG203601 ar 50 % nuolaida
vienam katalogo gaminiui)

26 x 17,5 cm

Dovana šeimininkei – 2 lygis

30,4 x 20,4 x 9,8 cm (A)

20 cm

Kai pardavimai vakarėlio metu
pasiekia 300 eurų ir konsultantas
suplanuoja dar du vakarėlius,
Jūs gausite:
CheeSmart sūrinė
Essential peilis daržovėms
KombiSmart indelių rinkinys (2 vnt.)
KombiSmart pjaustymo lentelė
HG203602
ir
Padėkos dovanėlė
(TG203601 ar 50 % nuolaida
vienam katalogo gaminiui)

Dovana šeimininkei – 3 lygis
28 cm

Surenkite
vyno ir sūrio
vakarėlį!
Jūsų paruošti sumuštiniai,
užkandžiai ir sūrio lėkštė
niekuo nenusileis restorano
lygio patiekimui.
Patiekite bet kokios rūšies
puskietį ar kietą sūrį,
pavyzdžiui, gauda ar griujerio
sūrį, ar net mažiau riebų
sūrį pusryčiams, vėlyviems
pusryčiams, pietums ar
vakarėliui.

Nepamirškite vyno,
vynuogių, riešutų,
krekerių ir duonos!

Kai pardavimai vakarėlio metu
pasiekia 500 eurų ir konsultantas
suplanuoja dar du vakarėlius,
Jūs gausite:
Essential universalus peilis
CheeSmart sūrinė
Essential peilis daržovėms
KombiSmart indelių rinkinys (3 vnt.)
KombiSmart pjaustymo lentelė
HG203603
ir
Padėkos dovanėlė
(TG203601 ar 50 % nuolaida
vienam katalogo gaminiui)

MŪSŲ DURYS
VISUOMET
ATVIROS!
Kaip pradėti?
Pateikite 50,00 eurų vertės užsakymą
bet kokiam „Tupperware“ gaminiui,
pasakykite „Taip“ Konsultanto karjerai
ir gaukite nemokamą
NAUJOKO KREPŠĮ!
• Eazy greitkratis 350 ml
• Trio dubenėlis 300 ml
• Krepšys
• Katalogas
• 10 lankstinukų

Pasiūlymai galioja
tik rugsėjį ir
tik naujiems
konsultantams!

x1

x 10

Mes norime padėti ir pasidžiaugti,
kad nusprendėte prisijungti prie
Tupperware šį mėnesį, todėl paruošėme
kelis pasiūlymus tik naujiems
konsultantams. Naudokite juos savo
pirmuose vakarėliuose ir siūlykite savo
pirmiesiems klientams.

Visuomet ieškome motyvuotų ir iniciatyvių
komandos narių. Prisijunkite prie mūsų!
Kodėl verta būti „Tupperware“ konsultantu:
• Komisiniai už pardavimus;
• Dalyvavimas mūsų aktyvumo programoje, kurioje sieksite įvairių aktyvumo lygių;
• Dalyvavimas mūsų 3 žingsnių įvadinėje programoje, kurios metu galėsite įsigyti
populiariausių gaminių su didele nuolaida ir nemokamus mokymus;

1 ŽINGSNIS

Kada: 2–5 savaitės tapus konsultantu
Kaip: užsakymas (-ai) už daugiau nei 160,00 eurų
Ką gausite: komisiniai už pardavimus + galimybė įsigyti
CheeSmart sūrinę už specialią kainą!

Speciali kaina
tik naujiems
konsultantams

CheeSmart sūrinė
30,4 x 20,4 x 9,8 cm
Katalogo kaina: 31,90 €
OB201001

16,50€

Konsultantai, dalyvaujantys įvadinėje programoje, gali įsigyti tik 1 vnt. CheeSmart

2 IR 3 ŽINGSNIAI

Palaikykite ryšį su savo „Tupperware“
konsultantu, kad nepraleistumėte naujienų!

Sutaupykite

9,00 €

Šluostė indams nusausinti
(2 vnt.)
SS203620
26,50 €
17,50 €

Sutaupykite

5,00 €

Šluostė optikai
(2 vnt.)
SS203621
10,90 €
5,90 €

Dubenėliai šaldytuvui
450 ml (3 vnt.)
SS203622
11,90 €

Padalinkite produktus porcijomis
ir atitirpinkite tik tiek, kiek reikia.

NAUJIENA
FreezerSmart II komplektas
3 x 675 ml
Vienas padėklas: 16,05 x 23,05 x 4,34 cm (A)
SS203619

19,90€

Naudokite Fusion
Master mėsmalę ir
paruoškite mėsainių
paplotėlius, kuriuos
galėsite užšaldyti
savo naujuosiuose
FreezerSmart!

Konsultanto kontaktai

Telefonas:

Visos kainos yra rekomenduojamos Tupperware ir gali būti keičiamos. Jeigu kiltų problemų dėl tiekimo,
kai kurie trūkstami produktai bus pakeisti panašiais kitos spalvos produktais arba produktais už tą pačią
kainą. Lankstinuke pavaizduotų produktų spalva gali šiek tiek skirtis nuo tikrosios produkto spalvos.
©2020 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brands” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

www.tupperware.lt
www.facebook.com/tupperwarehomecee
www.instagram.com/tupperwareincee

