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PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę iki 180° C / Th 6. Sutarkuokite 1 ½ 
puodelio moliūgo į dubenį su FusionMaster stambia 
tarkute. Plonai suraikykite likusią dalį. Pridėkite miltus, 
rozmarinus, druską ir pipirus.
2. Eazy ąsotyje plakimui 1,25 l, sumaišykite sviestą, 
pasukas ir kiaušinius. Įmaišykite į sausus ingredientus. 
Švelniai įmaišykite fetą, išsaugodami stambius gabaliukus.
3. UltraPro formoje duonai 1,8 l vidų ištepkite sviestu ir 
apibarstykite 1 šaukštu miltų.
4. Šaukštu perdėkite mišinį į UltraPro formą duonai. 
Išlyginkite viršų. Į duonelės viršų švelniai įspauskite 
suraikytą moliūgą ir svogūną.
5. Kepkite 1 valandą arba kol duonelė taps auksinės 
spalvos ir iškepusi viduje, patikrinus mediniu pagaliuku. 
Palikite pastovėti 10 minučių. Padėkite ranką ant UltraPro 
formos duonai ir apverskite, kad išimtumėte duonelę iš 
formos. Palikite atvėsti. Suraikykite Duonriekiu peiliu ir 
patiekite pateptą sviestu. Puikiai tinka pietų dėžutėms.

Geras patarimas: Jei neturite pasukų, sumaišykite 310 
ml pieno su 2 arbatiniais šaukšteliais citrinos sulčių ir 
palaikykite, kol šiek tiek sutirštės. Pasukos suteikia duonai 
švelnaus lengvumo.  

MUSKUSINIŲ MOLIŪGŲ  
IR FETOS DUONA

INGREDIENTAI (8 ASMENIMS)
• ½ mažo muskusinio moliūgo 

(apie 600g) be odelės ir 
sėklų

• 625 ml miltų su kildinančiais 
priedais

• 1 šaukštelis druskos
• 3 šaukšteliai smulkiai 

sukapoto rozmarino
• 100 g sviesto, išlydyto
• 310 ml pasukų
• 2 ypač dideli kiaušiniai
• 80 g daniško stiliaus fetos 

sūrio, sutrupinto stambiais 
gabalėliais

• 1 mažas raudonas svogūnas, 
perpjautas per pusę ir plonai 
suraikytas

Paruošimo trukmė
10’

Laukimo trukmė
10’

60’ 180°C /
Th 6  



Puikus pusryčių, priešpiečių ar vakarienės papildymas. 

Niekas neprilygsta naminės  
šviežios duonos, sklindančios iš 

orkaitės, kvapui.

Joje telpa dauguma 
250g sviesto pakuočių!

Paskutinė 
galimybė 
nusipirkti

Sutaupykite 
24,00 €

44,90€

UltraPro kepimo forma  
duonai kepti, 1,8 l
28,2 x 15,5 x 12 cm  
SS204001

Breadsmart
(be pjaustymo lentelės)
27,2 x 39,5 x 19,5 cm
SS204002
63,90 €
39,90 €

Prabangos serijos sviestinė
19,5 x 9,5 x 7 cm / 400 ml
PP204001
4,90 €

Už kiekvieną 
50,00 € užsakymą 

galite nusipirkti 
Prabangos serijos 

sviestinę už 
ypatingą kainą!

* kiekis ribotas



Nė viena virtuvė neapsieina be šio nesenstančio universalaus dubenų asortimento!  

Būkite madinga rudens spalvomis 

• Blynų tešlos mišiniai
• Tešlos mišiniai gardiems 

naminiams užkandžiams
• Skanūs vakarėlių mirkalai 

pjaustytoms daržovėms, duonos 
lazdelėms ir kt.  

• Trapių arba sluoksniuotų 
kepinių tešla

• Greiti omletai visai šeimai: 
sumaišykite kiaušinius

• Punšas
• Sangrija
• Šaltos vasariškos sriubos
• Didelės sveikos salotos 

• Duonos tešla
• Vaisių pyragai ir pudingai
• Naminiai traškučiai
• Maži sumuštiniai su įvairiais 

sveikais įdarais
• Saldainiai Helovynui ar vaikų 

šventei  

1.

2.

3.

4.

Puikiai tinka gaminti,  
laikyti ir patiekti

NAUJOS 
SPALVOS  

1. Mini dubuo 1,4 L
17,6 Ø 10,1 cm (aukštis)
SS204007
7,90 €

2. Mažasis dubuo 2,75 l
24 cm Ø x 15 cm (aukštis)
SS204008
12,90 €

3. Vidutinis dubuo 4,5 L
27,7 Ø x 13,6 cm (aukštis)
SS204009
22,90 €
15,90 €

4. Didelis dubuo 7,5 L
32,5 Ø x 15 cm (aukštis)
SS204010
29,90 €
19,90 €

Sutaupykite 
7,00 €

Sutaupykite 
10,00 €



Nė viena virtuvė neapsieina be šio nesenstančio universalaus dubenų asortimento!  

Būkite madinga rudens spalvomis 

Dubenėlių rudens rinkinys:
Mini dubuo 1,4 L
Mažasis dubuo 2,75 l
Vidutinis dubuo 4,5 L
SS204011
36,70 €

Sutaupykite 
6,80 €

Šis daugiafunkcis dviejų 
kiauraindžių rinkinys yra stabilus, 
gerai nusausina ir tinka prie įvairių 
dydžių Tupperware dubenėlių.

Lengvai pašalina 
obuolių, kriaušių, 
pomidorų, agurkų, 
baklažanų ar cukinijų 
vidų Dvigubas kiauraindis

20 cm Ø x 4 x 34 cm / 0,4 L
23 cm Ø x 11 x 36 cm / 2 L
SS204012
25,90 €
19,90 €

29,90€

EasyLogics obuolių sėklyčių 
išėmiklis
20,7 x 3,1 x 2,2 cm
SS204013
11,90 €

NAUJOS 
SPALVOS  

* kiekis ribotas

Sutaupykite 
6,00 €



KOKIE RYŽIAI JŪSŲ MĖGSTAMIAUSI?
INGREDIENTAI 6 ASMENIMS
• 500 g baltųjų ryžių  

SAULĖTI RYŽIAI
• 2 paprikos (± 500 g)
• 1 šaukštas alyvuogių 

aliejaus (± 15 ml)
• 100 g pinijų  
MADRASO RYŽIAI
• 150 g migdolų riekelių
• 150 g razinų  
ITALIŠKI RYŽIAI
• 3 pomidorai
• 4-5 šakelės baziliko  
ŽALIEJI RYŽIAI
• 1 laiškinis svogūnas
• 200 g šaldytų žalių žirnelių  
MEKSIKIETIŠKI RYŽIAI
• 2 avokadai (nepernokę)
• 2 šaukšteliai citrinų sulčių 

(± 10 ml)
• 4-5 šakelės kalendros  
RYŽIAI SU MORKOMIS
• 200 g morkų
• 50 g sezamo sėklų  
RYŽIAI SU GRYBAIS
• 250 g pievagrybių
• 3 skiltelės česnako

Išvirkite 500 g ryžių Didžiajame 
EasyRice, laikydamiesi jūsų 
ryžių rūšies virimo instrukcijų.  
Pagardinkite druska ir pipirais ir 
paruoškite pagal savo pasirinktą 
receptą.
SAULĖTI RYŽIAI:
Paprikas nulupkite ir išimkite 
sėklas, tada supjaustykite 
kubeliais. Suberkite juos 
į MicroCook 1L ąsotį su 
aliejumi, uždenkite ir kaitinkite 
mikrobangų krosnelėje 5 min., 
nustatę 600 W galingumą. 
Įmaišykite paprikas ir pinijas į 
ryžius
MADRASO RYŽIAI:
Įmaišykite į ryžius migdolus ir 
razinas.
ITALIŠKI RYŽIAI:
Pomidorus nulupkite ir išimkite 
sėklas, tada supjaustykite 
kubeliais.  Susmulkinkite baziliką.  
Įdėkite į ryžius.  
ŽALIEJI RYŽIAI:
Susmulkinkite svogūnėlius 
Mažuoju Turbo Chef. Sudėkite 
į MicroCook 1L ąsotį kartu su 
žaliaisiais žirneliais ir 100 ml 
vandens. Uždenkite ir kaitinkite 

mikrobangų krosnelėje 6 min., 
nustatę 600 W galingumą. 
Nusausinkite, tada sumaišykite 
su ryžiais.
MEKSIKIETIŠKI RYŽIAI:
Nulupkite avokadus ir išimkite 
kauliukus, po to supjaustykite 
kubeliais ir sumaišykite 
su citrinos sultimis, kad 
nesioksiduotų. Susmulkinkite 
kalendrą. Įdėkite į ryžius.  
RYŽIAI SU MORKOMIS:
Morkas nuskuskite, supjaustykite 
gabalėliais ir smulkiai sukapokite 
Mažuoju Turbo Chef. Suberkite 
į MicroCook 1L ąsotį su 50 ml 
vandens, uždenkite ir kaitinkite 
mikrobangų krosnelėje 5 min., 
nustatę 600 W galingumą. 
Nusausinkite, tada sumaišykite 
su ryžiais ir sezamu.  
RYŽIAI SU GRYBAIS:
Nulupkite česnako skilteles 
ir susmulkinkite su grybais 
Mažuoju Turbo Chef. Supilkite į 
MicroCook 1L ąsotį, uždenkite ir 
kaitinkite mikrobangų krosnelėje 
4 min., nustatę 600 W galingumą.
Sudėkite į ryžius. 

INSTRUKCIJOS  



Skirtas skysčiams, 
padažams ir 
sriuboms matuoti, 
maišyti ir šildyti 
mikrobangų 
krosnelėje

Micro+ triaukščio troškintuvo sistema gali iš esmės 
pakeisti tai, kaip jūs gaminate maistą mikrobangų 
krosnelėje. Skanūs trijų patiekalų valgiai 
paruošiami vos per 30 minučių!

18,90€

Didysis EasyRice
22,6 x 26,8 x 15,5 cm / 3 L
SS204005
28,90 €

Supaprastinkite savo gyvenimą, naudodami 
ir gamindami maistą mikrobangų krosnelėje 
– nuo idėjos iki greito patiekalų paruošimo.

Crystalwave Ąsotis 1 L
14 cm Ø x 13,5 cm 
SS204003
15,90 €

Crystalwave pietų dėžutės 
500 ml (2 vnt.)
SS204004
15,90 €

NAUJOS 
SPALVOS  

NAUJOS 
SPALVOS  

Micro+ troškintuvas 3L
750 ml / 1,75 L / 3 L
27 cm Ø / 4,5 x 8,2 x 11 cm
SS204006
109,90 €

Sutaupykite 
10,00 €

* kiekis ribotas



Šis unikalus Tupperware produktas idealiai 
tinka gaminti, apvirti, garinti ir patiekti 

sveiką maistą, su minimaliomis pastangomis ir 
be pervirimo.

Servofix
23 Ø x 13,5 cm / 2,9 L 
SS204014
19,90 €

Tchefseries Cottage 
troškintuvas 4,9 l
SS204015
239,00 €

Daržovių asorti – patiekite tobulai išvirtas 
žaliąsias daržoves – nukelkite nuo ugnies, kol 
jos tebėra traškios, ir nusausinkite kiauraindyje.

Įdėkite į dubenį, pripiltą karšto vandens, ir 
uždenkite – jos nepervirs, bet išliks karštos.

Puikūs makaronai – užpilkite makaronus 
verdančiu vandeniu ir palikite išvirti Servofix 
inde, tada nusausinkite, užpilkite padažu ir 
patiekite tame pačiame inde. 

Vaisiai visą sezoną – nuskalaukite vaisius 
kiauraindyje. Įdėkite kiauraindį ant ledo dubenyje, 
kad jie išliktų vėsūs ir skanūs.

Ištirpinkite sviestą ar šokoladą – įdėkite 
šokoladą ar sviestą dubenėlyje į kiauraindį, prieš 
tai į Servofix dubenį pripylę karšto vandens 
ir uždenkite. Kol ištirps, užsiimkite kitais 
paruošimo veiksmais.

Jogurtas – naudokite Servofix kaip šilto vandens 
vonelę, ruošdami jogurtą.  

NAUDOJIMAS:

* kiekis ribotas

NAUJA 
SPALVA  



19,90€

Pelytė Minė ir Peliukas Mikis 
konteinerių rinkinys (2 vnt.)
15 Ø x 4,5 cm / 490 ml
SS204016

1.

2.

3.

Kepimo rinkinys:
1. Daugiafunkcis kočėlas
7,5 Ø x 50 cm
2. Reguliuojamos sausanių 
formelės
8,7 Ø x 14,5 cm
3. Padėklas tešlos ruošimui
66 x 46 cm 
SS204017
49,50 €
29,90 €

Sutaupykite 
19,60 €

Pasigaminkite sausainių ir padovanokite juos kam nors šiuose mieluose 
konteineriuose, kurie suteiks džiaugsmo tiek vaikams, tiek suaugusiems

Pasiruošk, dėmesio, kepk!  

NAUJIENA



Mes visada ieškome 
motyvuotų, aistringų 
komandos narių.
Tapkite viena iš mūsų ir 
susisiekite!

MŪSŲ DURYS 
VISADA 
ATVIROS!
Nuo ko pradėti?
Pateikite 50,00 € užsakymą bet 
kuriam Tupperware produktui, 
užsiregistruokite konsultantu 
ir gaukite dovanų savo 
PRADEDANČIOJO RINKINĮ!  

• Eazy greitkratis 350 ml
• Trio dubenėlis 300 ml  
• Tupperware krepšys
• Katalogas
• 10 skrajučių

Jūsų, kaip Tupperware konsultantės, pranašumai:
• Komisinis atlyginimas;
• Dovanos kas mėnesį už pasiektus aktyvumo 

lygius
• Dalyvavimas mūsų 3 žingsnių įvadinėje 

programoje, su produktų pavyzdžiais  ir 
nemokamais mokymais 

x 1 x 10

2 ir 3 ŽINGSNIAI

1 ŽINGSNIS
Kada: 2–5 savaitę po to, kai tapote 
Konsultante
Kaip: užsakymai už min. 160,00 €
Ką gausite: komisinį atlyginimą + galimybė 
įsigyti CheeSmart sūrinę už ypatingą kainą!  

Visada susisiekite su savo Tupperware grupės 
vadove, kad sužinotumėte daugiau apie tai, 
kas laukia toliau!  

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

CheeSmart sūrinė
30,4 x 20,4 x 9,8 cm
katalogo kaina: 31,90 €  
OB204001

Specialią kaina, 
tik naujoms 

konsultantėms

16,50€



Mielos vakarėlių šeimininkės, 
specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums!  

Padėkos dovanėlė
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
100 eurų ir konsultantas suplanuoja dar 
vieną vakarėlį, Jūs gausite:
Kompaktinę dėžutę
18 x 9 x 17,2 cm / 1,7 L
TG204001

Dovana šeimininkei – 1 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 200 eurų 
ir konsultantas suplanuoja dar du vakarėlius, 
Jūs gausite:
Multi šaukštą
Didįjį austriuką
22,5 x 12,3 x 6,8 cm
HG204001
ir
Padėkos dovanėlė
(TG204001 ar 50 % nuolaida
vienam katalogo gaminiui)

Dovana šeimininkei – 
2 lygis
Kai pardavimai vakarėlio 
metu pasiekia 300 eurų ir 
konsultantas suplanuoja 
dar du vakarėlius, 
Jūs gausite:

Silikono padėklą kepiniams su 
krašteliu
35,3 x 31,5 x x 1,1 cm
Siaurąją silikoninę mentelę
28 x 2,5 cm
Multi šaukštą
Didįjį austriuką  
HG204002

ir
Padėkos dovanėlė
(TG204001 ar 50 % 
nuolaida
vienam katalogo 
gaminiui)

Multi šaukštą sudaro:
1 x rankena (14,8 x 7 cm)
1 x mažas semtuvėlis 15 ml
1 x vidutinis semtuvėlis 30 m
1 x didelis semtuvėlis 55 ml  



Išsaugokite originalų sūrio 
aromatą, kad pagerintumėte 

galutinį savo šedevro skonį

14,90€

Cheesemart mažoji sūrinė
20,4 x 20,4 x 9,5 cm
SS204018
22,90 €

Kai inde ima kauptis 
kondensatas, įrengta 
„C ondensC ontrol™“ sistema 
perduoda drėgmę į išorę.

Sutaupykite 
8,00 €

 Konsultanto kontaktai

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.

Telefonas:

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


