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Wiosna
w naszej
kuchni

Cristallo

To idealne rozwiązanie, aby zabrać ze sobą zdrowe, domowe posiłki
w podróż, czy do pracy, na zimno, lub do podgrzania w kuchence mikrofalowej.
Przegródki pozwalają oddzielić poszczególne składniki posiłku.

OFERTA OBOWIĄZUJE 01.03. – 28.03.2021

169,90 zł

129,90 zł

Wysuszysz i zaserwujesz
wiosenne sałaty

Suszarka do sałat
21S204

59,90 zł

44,90 zł

Cristallo Pojemnik
na lunch prostokątny 1 l
21S212

NOWOŚĆ!

64,90 zł

46,90 zł

Cristallo Pojemnik
na lunch okrągły 900 ml
21S213

NOWOŚĆ!

Ultra Pro
Pokrywa oraz pojemnik głęboki przylegają do siebie w sposób,
który zapewnia prawidłową wentylację w czasie pieczenia oraz tworzy
odpowiedni system kontroli pary, co zapobiega nadmiernemu
wysuszaniu się potraw podczas pieczenia
499,90 zł

299,90 zł

Zestaw Ultra Pro:
3,5 l + Pokrywa 800 ml

21S205

200
zł
TANIEJ
Cannelloni ze szpinakiem
Czas przygotowania: 20 min
Czas pieczenia: 45-50 min
Temperatura: 200°C
(ogrzewanie góra/dół)
Składniki na 4 osoby
ź 600 g mrożonych liści
szpinaku
ź 200 g sera twarogowego
ź 1 żółtko
ź trochę startej gałki
muszkatołowej
ź 250 g makaronu cannelloni
(duże rurki)
ź 4 łyżki oliwy z oliwek
ź 1 puszka pokrojonych
pomidorów (400 g)
ź 1 łyżeczka cukru
ź 125 g sera mozzarella
ź sól, pieprz

1. Szpinak rozmrozić i odcisnąć. Wymieszać z twarożkiem, żółtkiem, doprawić gałką
muszkatołową, solą i pieprzem.
2. Napełnić rurki cannelloni masą szpinakową i ułożyć warstwami w natłuszczonym naczyniu
Ultra Pro 3,5 l.
3. Pomidory pokroić w kostkę i doprawić oliwą z oliwek, cukrem, solą i pieprzem. Przygotowanym
sosem polać cannelloni.
4. Pokroić mozzarellę w cienkie plasterki i położyć na cannelloni.
5. Zamknąć pokrywką i piec w nagrzanym wcześniej piekarniku w temp. 200°C, ogrzewanie
góra/dół. Zdjąć pokrywkę po 25 min i piec jeszcze przez ok. 20-25 min.

Niezbędne w kuchni
144,90 zł

119,90 zł

Universal
Nóż Szefa Kuchni

21S207

79,90 zł

64,90 zł

Universal
Noż Precyzyjny
21S208

49,90 zł

39,90 zł
Podkładka
do krojenia
21S209

139,90 zł

109,90 zł
Klik Klak
21S210

Ryżowy Garnuszek
Gotowanie, serwowanie, przechowywanie i podgrzewanie ryżu
– wszystko możliwe w jednym naczyniu.

35%
TANIEJ

114,90 zł

74,90 zł

Ryżowy
Garnuszek Maxi

21S206

Unikatowa podwójna
pokrywka reguluje ilość
pary podczas gotowania,
co zapobiega wykipieniu.

48,90 zł

26,90 zł

Neo Łyżka
do serwowania

21S211
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152,80 zł

109,90 zł

Zestaw:
Wałek do ciasta
+ Stolnica
21S202

37,90 zł

26,90 zł

Foremki do ciasta
21S203

Zapytaj Konsultantki o Podziękowanie
dla Gospodyń za zorganizowanie Party
Tupperware w marcu!

Dzień wody
22 marca 2021

O pozostałe oferty na Dzień wody
oraz marcowe promocje
zapytaj swojego Konsultanta
lub sprawdź na stronie www.tupperware.pl

54,90 zł

36,90 zł

Butelka Aqua 1,5 l
21S201
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Dołącz do
Te produkty

mogą być

Twoje!
Produkty w Zestawie Startowym: Rozdrabniacz Plus,
Ventsmart 1,8 l Wysoki, Shaker Plus 350 ml, Obieraczka Uniwersalna, Torba Ekologiczna Party.

Więcej szczegółów o Programie znajdziesz na stronie www.tupperware.pl w zakładce Kariera

Więcej pomysłów znajdziesz w naszych
mediach społecznościowych
Dane adresowe Konsultanta:

Produkty przedstawione w ulotce/katalogu są dostępne do wyczerpania zapasów.
W przypadku braku produktu w kolorze zamówionym, produkt na wniosek nabywcy
może zostać zastąpiony odpowiednikiem w innym kolorze. Dane zawarte w ulotce/
katalogu stanowią zaproszenie do składania ofert. Wszelkie prezentowane ceny
to jedynie sugerowane ceny detaliczne. Wszystkie elementy graficzne (w tym
poszczególne zdjęcia) podlegają ochronie prawnej, w tym ochronie prawa
autorskiego. Ich wykorzystanie bez zgody uprawnionego podmiotu spowoduje
odpowiedzialność cywilną i karną.
Tupperware Polska 2021.

10154753

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

