
 

Rugpjūtis su Tupperware 33 savaitė 
 

Rugpjūčio naujienos gyvai: 
https://youtu.be/X_0NwquqrYg 
 
Daugiau naujienų rasite (paspauskite sekti): 
https://www.facebook.com/egle.bloziene  
 

 

Dovana Tupperware 
demonstruotojams! Dabar 
geriausias metas juo tapti! 
 
Būk aktyvus 33 sav užsakyk >160 Eur ir 
padovanosime 2 puodelius su 
lėkštutėmis ir šaukšteliais. Lėkštutėje 
yra vieta ir pyragėliui. 
Po du puodelius padovanosime ir tiems 
kas bus aktyviais 34 sav ir 35 sav min 
160 Eur. Už kiekvieną savaitę po du. 
O kas bus aktyvus ir 33 ir 34 ir 35 sav 
po 160 Eur pridesime dar 50 taškų 
bendram mėnesio aktyvumui 

 

 
 

https://youtu.be/X_0NwquqrYg
https://www.facebook.com/egle.bloziene


 

 

Ekstra Chef juodas tik 54,9 Eur 
vietoj 74,9 Eur. Kodas SS193225 
 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/zXKz7nSru48 
 

ExtraChef 

Elektros nenaudojantis virtuvės prietaisas, skirtas kapoti, maišyti ir plakti. Visapusiškas, greitai veikiantis ir 

patogus naudoti, turi aštrius lenktus peiliukus, kurie žaibiškai susmulkins daržoves, vaisius ar žoleles, ir 

plaktuvą maišymui bei plakimui. Dangtelis su efektyviu virvutės mechanizmu. Dėl praktiško dangtelyje 

esančio 50 ml piltuvėlio galite lengvai įpilti skysčių, kol kapojate ar maišote. Indas turi matavimo skalę, 

sugraduotą nuo 100 ml iki 1,2 l. Dėl neslystančio gumos žiedo ant dugno indas stabiliai stovi ant stalo. 

 

Matmenys: Skersmuo: 15,6 cm, Aukštis: 19,5 cm, Indo talpa: 1,35 l 

 

 
 

Demo filmukas: 
https://youtu.be/Egq1aTitcJY 
 

Egio tuno užtepėlė 
 
1 vištos krūtinėlė 
1 skardinė tuno aliejuje 
1 išvirtas kiaušinis 
1 šaukštas majonezo 
Druskos, pipirų 
 
Krūtinėlę išverdame Tupperware 
Micro Urban garuose, verdame 
15 min. Atviname, susmulkiname 
Ekstra Chefe pirmiausia 
krūtinėlę, paskui dedame ir tuna, 
kiaušinį ir majoneza, druską ir 
pipirus ir dar pasmulkiname 

https://youtu.be/zXKz7nSru48
https://youtu.be/Egq1aTitcJY


 
 

Bulviniai blynai 
(4 keptuvės blynų) 
6 bulvės 
1 svogūnas 
1 kiaušinis 
Druskos, pipirų 
3 šaukštai miltų 
Aliejaus kepimui 
 
Viską susmulkinam Ekstra Chef 

 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/EkAzdXZmld0 

 

 

Arachisiniai sausainiai 
150 g kepintų sūdytų žemės riešutų 
100 g greitai paruošiamų avižinių dribsnių 
70 g avižinių sėlėnų 
2 kiaušiniai 
5 ml kepimo miltelių 
cukraus pakaitalo ar cukraus pagal skonį 

 
Ekstra Chefe susmulkinti arachisus, sudėti dribsnius ir sėlenas dar pasmulkinti, sudėti 
cukraus pakaitalą ir kepimo miltelius, dar pasmulkinti, įmušti kiaušinius ir dar pamalti kol 
gausis tešla. Uždenkite dangtelį ir palaikykite šaldytuve 30 min. Naudodami kočėlą su 
pritvirtinamomis formelėmis iškočiokite tešlą 6 ml storio. Formelėmis išspauskite 

sausainiukus. Sudėkite ant silikoninio padėkliuko, kepkite 10 min 200 C 
 

 

 

Kapota tešla 
Tešlai :  
100g sviesto arba margarino, 220g 
miltų, 50g vandens, žiupsnelis druskos. 
 

https://youtu.be/EkAzdXZmld0


  

  

  

 

 

Žalių žirnelių, mėtos, 
varškės ar tepamo sūrio 
užtepukas 



  

  
 

Kokią šaltą sriubą jūs valgote dažniausiai? Turbūt daugelis nedvejodami atsakytų – 
šaltibarščius. Tačiau ar nenusibosta kelias dienas valgyti tą patį? Ypač dabar, kai oras šiltas ir 
karštų sriubų tiesiog nesinori? Siūlome išbandyti keletą šaltų sriubų. Jų gamybą gerokai 
palengvins Tupperware pagalbininkai Ekstra Chef ir Turbo Chef. 
 
 
Pomidorų šaltsriubė 
1 porcija 
3 pomidorai 
Nedidelė paprika 
1 agurkas (ir siek tiek agurko papuošimui) 
¼ svogūno 
1 skiltelė česnako 
1 šauktelis balto vyno acto 
2 šaukštai alyvuogių aliejaus 
Druskos, pipirų 
 
Pirmiausia Ekstra Chefe susmulkinkite česnaką ir svogūną, paskui sudėkite likusius 
komponentus (aliejų galima patikti ir supilti pateikiant) ir susmulkinkite. Atvėsinkite šaldytuve. 
Dalį sriubos galite sušaldyti ledukais. Į lėkštę dėkite leduką, šiaudeliais supjaustytą agurką, 
alyvuogių aliejų. Šalia patiekite sriubą ąsotyje, kad kiekvienas įsipiltų kiek nori. 
 
Šaltibarščių kokteilis su garstyčiomis 
1 porcija 
1 stiklinė kefyro 
100 virtų ar marinuotų burokėlių 
1 nedidelis agurkas 
Pusė šaukštelio garstyčių 
Pusė šaukštelio cukraus 
Keli svogūnų laiškai 



Šiek tiek krapų 
Druskos, pipirų 
 
Viską sudėkite į Ekstra Chefą ir susmulkinkite. 
 
 
Avokadų šaltoji sriuba 
1 avokado, 
agurko, 
1 citrinos sulčių, 
skiltelės česnako, 
pluoštelio petražolių, 
300 ml natūralaus be priedų jogurto, 
druskos.  

 

 

Fetos ir špinatų šaltsriubė 
1 porcija 
1 stiklinė kefyro 
40 g fetos sūrio 
Saujelė šviežių špinatų lapelių 
1 šaukštelis cukraus 
1 šaukštas alyvuogių aliejaus 
Druskos, pipirų 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/_EcUEsgL99U 
 

 
Viską sudėkite į Ekstra Chefą ir susmulkinkite naudojant peiliukus. Sriubą padėkite į šaldytuvą 
bent pusvalandžiui atšaldyti. Patiekite su keliais gabalėliais fetos ir špinatų lapeliais. 
 

 
 

Vandos avokadų sriuba 
(pilnas Ekstra Chef) 
4 sunokę avokadai 
Čili pipiro arba čili pipiro miltelių 
Druskos pagal skonį 
400 ml kokosų pieno 
3 kubeliai ekologiško daržovių sultinio 
 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/AR5ih9SF5iU 
 

Avokadus su čili pipiru susmulkinkite Ekstra Chefe naudojant peiliukus. Supilkite 
kokosų pieną ir dar pasmulkinkite. 
Sultinį istirpinkite verdančiame vandenyje apie 300 ml, supilkite į striubą ir dar 
pasmulkinkite. Jei sriuba pertiršta įpilkite dar verdančio vendens 
Pagal skonį įdėkite druskos ir, jei trūksta čili pipiro. 
 

 

https://youtu.be/_EcUEsgL99U
https://youtu.be/AR5ih9SF5iU


Su Tupperware Jūsų iškyla bus dar smagesnė. Iškylauti su 
daugkartiniais indais ne tik smagiau, bet ir praktiškiau, ekonomiškiau, 
gražiau, taip pat saugosite gamtą palikdami po savęs mažiau šiukšlių. 

Rekomanduoju kiekvienam įsigyti rinkinį šeimai, o gal ir draugams, 
stiklinėlių, puodelių, lėkščių, asočių ir dubenų ir mėgaukitės iškylomis 

gamtoje, bei naudokite juos namuose. 
 

Samba kolekcijos nebus naujame kataloge nuo spalio 
mėnesio, paskutinė proga įsigyti 
 

 

Samba dubuo 1,1 l tik 10,5 
Eur. Kodas E32 
Samba dubuo 2,5 l tik 12,5 
Eur. Kodas E33 
Samba dubuo 4,3 l tik 19,5 
Eur. Kodas E34 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
Samba dubenėliai 2 vnt 
tik 12,5 Eur. Kodas E31 



 

 
Samba lėkštė 700 ml 1 
vnt tik 9,5 Eur. Kodas E11 

 

 
 

 
Samba šaukštai salotoms 
tik 4,5 Eur. Kodas E16 

 

 

Net 43% nuolaida! 
 
Samba stiklinėlės 2 vnt su 
dangteliais tik 8,5 Eur vietoj 
14,9 Eur. Kodas SS193203 

 

 

Samba puodeliai 2 vnt su 
dangteliais tik 9 Eur vietoj 11,9 
Eur. Kodas SS193202 



 

 

2 l samba ąsotis tik 14 Eur 
vietoj 17,5 Eur. Kodas 
SS193201 

 

 

Samba rinkinys. Net 
51% nuolauda! 
 
1 ąsotis, 4 puodeliais su 
dangteliais ir 4 stiklinėlės su 
dangteliais tik 35 Eur vietoj 
71,5 Eur. Kodas SS193204 

 

 

Samba lėkštės 4 vnt tik 19,5 
Eur vietoj 28 Eur. Kodas 
SS193205 



 
 

 

 
 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/EXbbH4gKals 
 

Aloha dubuo 1 l tik 6,5 Eur vietoj 10,5 
Eur. SS193212 
Aloha dubuo 2 l tik 9,5 Eur vietoj 12,5 
Eur. SS193213 
Aloha dubuo 4 l tik 14,5 Eur vietoj 19,5 
Eur. SS193214 
Aloha dubuo 7,5 l tik 19,5 Eur vietoj 
29,5 Eur. SS193215 

Net 38% nuolaida 
Aloha rinkinys (4x450 ml, 1x1 l, 1x2 l, 
1x7,5 l tik 60 Eur vietoj 96 Eur. Kodas 
SS193216 

 
 

Iškylos rinkinys 1,5 l tik 14,9 
Eur vietoj  21,9 Eur. Kodas 
750 Turime 31 vnt 
 

 

https://youtu.be/EXbbH4gKals


 

Serviravimo centras su dangčiu, 
kurį irgi galima naudoti kaip indą 
serviravimui,  ir į vidurį įstatomu 
350 ml indeliu su sandariu 
dangteliu tik 29,9 Eur vietoj 39,9 
Eur. Kodas SS193224 
 

 
 

 

  

 
Tupperware Vent Smart – ilgiau išlaikyk šviežumą! 
Demo filmas: 
https://youtu.be/RPL_CKA4sKs 
 
 

 

 

Net 42% nuolaida! 
Vent Smart  2 vnt 4,4 l tik 30,9 
Eur vietoj 53 Eur. Kodas 
SS193222 

https://youtu.be/RPL_CKA4sKs


VentSmart 4,4 l 

Laikykite vaisius ir daržoves optimaliomis sąlygomis ir pailginkite jų galiojimo laiką. Dangteliuose yra 

integruota vožtuvų sistema; galima nustatyti vožtuvus į tris skirtingas padėtis ir taip reguliuoti deguonies 

kiekį, atsižvelgiant į vaisių ir daržovių rūšį. Plastike yra išspausti nurodymai, kurią vožtuvo padėtį pasirinkti. 

Indelio dugnas banguotas, todėl produktai laikomi virš indelyje susidariusio kondensato, be to, užtikrinama 

geresnė oro cirkuliacija. Sudėjus indelius vieną ant kito, ventiliacija išlieka. VentSmart indeliai yra 

permatomi, todėl visada matysite, kas viduje. Minkštą dangtelį lengva nuimti ir uždėti. 

 

Matmenys: Ilgis: 28,5 cm, Plotis: 19 cm, Aukštis: 13,5 cm 

 

  

 

 

Net 45% nuolaida! 
Vent Smart  2 vnt 1,8 l tik 21,7 
Eur vietoj 39,8 Eur. Kodas 
SS193222 
Matmenys: Ilgis: 28,5 cm, Plotis: 19 cm, 
Aukštis: 7 cm 

 



 
 

 
 

 

Skustukas tik 6,5 Eur vietoj 12,5 Eur. 
Kodas LO752 Kiekis ribotas 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

TupperChef universalios 
žirklės tik 20,9 Eur vietoj 
28,9 Eur. Kodas SS193221 

   



 

 

Žirklės paukštienai tik 
29,9 Eur vietoj 42 Eur. 
Kodas SS193210 

 

 

 

 

 

TChefseries barbekiu 
žnyplės tik 29,9 Eur. Kodas 
SS193209 



  

Susikurkite savo bento dėžutę 
 

 

Click to go rinkinys 
1x1,5 l (22x14,3x8,4 cm) 
, 1x900 ml (22x14,3x6,1 
cm) ir rankenėlė tik 19,9 
Eur vietoj 32,9 Eur. 
Kodas SS193217 
 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/e7hjixcxle0 
 

  

https://youtu.be/e7hjixcxle0


 

 

 
Cubix kvadratinis 650 ml tik 6 Eur 
vietoj 7,9 Eur. Kodas SS193219  
12,7 x 12,7 x 6,7 cm 
 
Cubix satčiakampis 250 ml tik 4,9 
Eur vietoj 6,4 Eur. Kodas 
SS193218 
12,7 x 6,4 x 6,7 cm 
 
Cubix rinkinys 2 x 250 ml, 1 x 650 
ml tik 10,9 Eur vietoj 20,7 Eur. 
Kodas SS193220  

   
 

   
 



 

 

 
Santoro’s Gorjuss Little Song 
rinkinys sumuštinių dėžutė ir 
310 ml  rinkinys tik 10,9 Eur 
vietoj 16,8 Eur. Kodas 
SS193206 

 

 
Santoro’s Gorjuss Lady bird 
rinkinys sumuštinių dėžutė ir 
310 ml  rinkinys tik 10,9 Eur 
vietoj 16,8 Eur. Kodas 
SS193207 

 



 
 

 
 

 

Pietų rinkinys  
Net 50% nuolaida! 
Pietų dėžutė su skyriukais 550 ml 
talpos ir 310 ml Eco buteliukas tik 
9,9 Eur vietoj 19,8 Eur. Kodas 
SS193208 

 
  



 

 

 

Speedy Mando tarkutė 
tik 17,5 Eur vietoj 24,9 
Eur. Kodas SS193211 
 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/5YqNnQHjbi4 
 

https://youtu.be/5YqNnQHjbi4


  

 

 
 

Freezer Smart žemasis 450 ml. 
4 vnt. tik 14,5 Eur. vietoj 24,5 
Eur. Kodas LO341 Kiekis ribotas 
 

FreezerSmart žemasis 450 ml (4) 
FreezerSmart serijos gaminių dizainas užtikrina optimalų produktų užšaldymą, kadangi šaltas oras lengvai 
cirkuliuoja indelyje. Specialios formos ir mažų kojelių dėka produktai užšaldomi greičiau, todėl jie ilgiau 
išsaugo skonį ir vitaminus. 

Indeliai puošti snaigėmis, juos galima laikyti vieną ant kito, todėl sutaupysite vietos šaldiklyje. Sandaraus 
dangtelio dėka, indelius itin paprasta transportuoti. 

FreezerSmart serijos gaminiai atsparūs temperatūrai iki -25 ◦C. 

Naudokite: uogoms, maisto likučiams, 500 g mėsos faršo ir pan. 

Matmenys: Talpa: 4 x 450 ml, Ilgis: 15,2 cm, Plotis: 11,4 cm, Aukštis: 6,2 cm 

 



 

Pasiūlymas vakarėlio 
šeimininkei 
 
Kai vakarėlis pasiekia 200 Eur 
galima įsigyti vieną Click to go 
apvalių indelių rinkinį tik už 
19,9 Eur vietoj 34,9 Eur. 
Kodas HO193201 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/PBc8MdC5Joo 
 

 

Vakarėlių 
šeimininkėms 

 
 

 

 
Padėkos dovanėlė šeimininkei, kai 
vakarėlis pasiekia 100 Eur: 
Cubix Mahalo 1 l. Kodas 
TG193201 
arba 
50 % nuolaida vienam katalogo 
produktui 
 

https://youtu.be/PBc8MdC5Joo


 

 
Dovana šeimininkei 1 lygis, kai 
vakarėlis pasiekia 200 Eur: 
 
Cubix Mahalo 650 ml 
Cubix Mahalo 1 l 
Cubix Mahalo 1,8 l 
EcoPure2 butelis 2 l 
Kodas HG193201 
ir 
Padėkos dovanėlė 
(TG193201 ar 50 % nuolaida 
vienam katalogo gaminiui) 
 
 

Dovana šeimininkei 2 lygis, kai vakarėlis pasiekia 300 Eur: 
Cubix Mahalo 650 ml, Cubix Mahalo 1 l, Cubix Mahalo 1,8 l, EcoPure2 butelis 2 
l, Mahalo rankinė Kodas HG193202 
ir 
Padėkos dovanėlė (TG193201 arba50 % nuolaida vienam katalogo gaminiui) 
arba 
Pikniko krepšys Mahalo Kodas SS193202 
ir 
Padėkos dovanėlė (TG193201 arba 50 % nuolaida vienam katalogo gaminiui) 
 
Dovana šeimininkei 2 lygis, kai vakarėlis pasiekia 500 Eur: 
Pikniko krepšys Mahalo, Rankinė Mahalo, Cubix Mahalo 650 ml, Cubix Mahalo 
1 l, Cubix Mahalo 1,8 l, EcoPure2 butelis 2 l. Kodas HG193204 
ir 
Padėkos dovanėlė (TG193201 arba 50 % nuolaida vienam katalogo gaminiui) 
 

 
 


