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Bingo Mickey & Minnie 1,4 l
21S304

69,90 zł
49,90 zł

OFERTA OBOWIĄZUJE  03.05. – 30.05.2021 ©Disney

Zestaw Bingo:
Mickey & Minnie 940 ml
2 szt.
21S305

119,90 zł
79,90 zł

Kolekcja Mickey and Minnie
wywoła uśmiech na ustach

nie tylko dzieci



Zestaw Disney 
Kubuś Puchatek 
sztućce i talerz
21S307

99,90 zł
59,90 zł

Zestaw Disney Mickey 
sztućce i talerz
21S306

99,90 zł
59,90 zł



OFERTA OBOWIĄZUJE  03.05. – 30.05.2021

Upiecz sobie coś pysznego!

Zestaw: 
Miska do Ciasta Plus 3,5 l 
+ Pokrywa Wielofunkcyjna 
Plus
21S311

124,80 zł
89,90 zł

Mini Silikonowa Łyżka
21S314

44,90 zł
29,90 zł

Maselniczka Nowa Fala
21S312

39,90 zł
26,90 zł



Miska Aloha 450 ml 
3 szt.
21S300

104,70 zł
92,90 zł

Miska Aloha 4 l
21S301

99,90 zł
92,90 złNowy kolor!

Zestaw Polarnik Plus
21S313

159,90 zł
119,90 zł

Zmień swoją zamrażarkę
z Polarnikiem Plus.



Makaron z owocami morza 
Składniki dla 3 osób
ź 2 cebule dymki
ź 1 ząbek czosnku
ź 200 g przecieru pomidorowego
ź 75 ml białego wina
ź 1 mała puszka pokrojonych pomidorów (400 g)
ź 1 łyżka ziół włoskich
ź 1 łyżka wywaru warzywnego
ź trochę soli, pieprzu, 1 szczypta cukru
ź 400 g świeżego makaronu tagliatelle (z lodówki)
ź 4 łodygi pietruszki
ź 125 g pomidorków koktajlowych
ź 125 g fileta z łososia
ź 125 g rozmrożonych owoców morza (mrożonych)
ź 2 łyżki soku z cytryny
ź Sól

Do podania
ź 1 łodyga świeżej pietruszki
ź W razie potrzeby ½ łyżeczki skórki z 1 umytej 

cytryny

Wykonanie:
ź Umytą cebulę dymkę pokroić w drobne krążki 

i włożyć do Micro Nova Dzbanek 1l. Przecisnąć do 
niego ząbek czosnku. Dodać przecier pomidorowy, 
białe wino, pokrojone pomidory, zioła, wywar 
warzywny oraz przyprawy,  wymieszać wszystko 
za pomocą Neo Silikonowej Łyżki.

ź Umieść Micro Nova Dzbanek 1l bez pokrywki 
w kuchence mikrofalowej na 600 W przez 5 minut 
i podgrzej. 

ź Posiekać grubo liście pietruszki. Pomidorki 
koktajlowe przekroić na pół. Przełożyć makaron, 
posiekane liście pietruszki oraz pokrojone 
pomidorki do Ultra Pro Brytfanki o pojemności 1,8l. 
Zalać sosem pomidorowym i wszystko razem 
wymieszać. 

ź Przykryć Ultra Pro Brytfankę pokrywką i wstawić 
do piekarnika nagrzanego do 200°C z termo-
obiegiem góra/dół na 12 minut.

ź Osuszyć łososia i owoce morza. Pokroić łososia 
w kostkę, następnie skropić wszystko sokiem 
z cytryny i lekko posolić. Następnie dodać do 
makaronu z pomidorami i delikatnie wymieszać. 

ź Ultra Pro Brytfankę przykryć pokrywką i włożyć do 
piekarnika na kolejne 12-14 minut, aby dokończyć 
gotowanie makaronu.

ź Ułożyć tagliatelle na talerzach, posypać listkami 
pietruszki i odrobiną skórki z cytryny.

Czas przygotowania: 15 minut
Kuchenka mikrofalowa: 5 minut przy 600 watach 
Czas gotowania: ok. 25 minut
Piekarnik: 200°C ciepła góra/dół



Zapytaj Konsultantkę o Podziękowanie 
dla Gospodyń za zorganizowanie Party 

Tupperware w maju! 

Ultra Pro Brytfanka 1,8 l
21S320

279,90 zł
219,90 zł



Dołącz do

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.

Te produkty 
mogą być

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

10156904

Jako Nowy Konsultant masz możliwość zamówienia Zestawu Startowego, gdy w 4 pierwszych tygodniach od rejestracji 
złożysz zamówienie na kwotę min. 550 zł. Jego cena wynosi 100 zł i jest to równowartość Twojego rabatu, przy łącznych 
zamówieniach na min. 550 zł. Produkty w Zestawie Startowym: SuperSonic Rozdrabniacz, Ventsmart Plus 1,8 l Wysoki , 
Shaker Plus 350 ml, Obieraczka Uniwersalna, Torba Ekologiczna Party. 

Butelka Aqua 
500 ml
21S309

29,90 zł
19,90 zł

Butelka Aqua 
750 ml
21S308

37,90 zł
24,90 zł

Butelka Aqua 
1 l
21S310

44,90 zł
29,90 zł



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

