
 

 
Naujas katalogas: 
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin  
Balandžio mėnesio demo filmukas: 
YouTube: https://youtu.be/C_XfXp5q-BY  
Facebooke: https://fb.watch/4B7ZUGJEV_/   
YouTube rusų kalba:  https://youtu.be/Tl_xahcFlSA (video matysite žiedo formą, ji tik Rygos 
distribucijoje, Lietuvoje neturime) 

Balandžio brošiūra: 
https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai/kepimas-lengvas-kaip-sapnas  
Gaminių demo ir receptų video lietuvių kalba:  
https://www.youtube.com/user/Bloziene/videos  
Gaminių demo ir receptų video rusų kalba: 
https://www.youtube.com/channel/UCClUDGvijWoBkJyYcseO8Gg/videos  
Daugiau naujienų rasite Facebooke Vilnelė – Tupperware įgaliotas distributorius 
Lietuvoje puslapyje:  
https://www.facebook.com/egleblozienetupperware  

 

Galima įsigyti 
Katalogai 5 vnt 2 Eur. Kodas N210102 
Darbo knyga kalendorius su savaitėm ir vieta užrašams 3,3 Eur. Kodas DK2021 
Puiki info knygelė “Šaldytuvo gidas” 1 Eur. Kodas 1900546 
Popierinis mašelis mažas 50 cnt. Kodas LO01200 
Popierinis mašelis didelis 80 cnt. Kodas LO022020 
Atvirutės “Ačiū” 10 vnt 70 cnt. Kodas ATV2020 
Plastikiniai maišeliai maži 25 vnt 1,75 Eur. Kodas GD01 
Plastikiniai maišeliai vidutiniai 25 vnt 2,75 Eur. Kodas GD02 
Plastikiniai maišeliai dideli 25 vnt 3,25 Eur. Kodas GD03 

 
 

 

 

Greitas startas 15 sav. 
 
Būk aktyvus 15 sav > 200 Eur ir padovanosime du 
Crystal Wave indelius po 500 ml 
Tupperware naujos spalvos: 
Facebooke: https://fb.watch/4KBTj4hrSA/  
Youtube: https://youtu.be/LEogKLLaO1U  

Pastaba: tik mūsų naujiems konsultantams: jūsų pirmasis 50 
eurų užsakymas neįskaičiuojamas į bendrą sumą norint 
pasiekti Greito Starto lygį.  

https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin
https://youtu.be/C_XfXp5q-BY
https://fb.watch/4B7ZUGJEV_/
https://youtu.be/Tl_xahcFlSA
https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai/kepimas-lengvas-kaip-sapnas
https://www.youtube.com/user/Bloziene/videos
https://www.youtube.com/channel/UCClUDGvijWoBkJyYcseO8Gg/videos
https://www.facebook.com/egleblozienetupperware
https://fb.watch/4KBTj4hrSA/
https://youtu.be/LEogKLLaO1U


 

 

Balandžio 6 d Tupperware 
mylėtojų susibėgimo įrašas 
Facebooke  https://fb.watch/4KwOldUTVl/  

 
Kviečiame dalyvauti kovo 23 d. 18 val.  
Tupperware mylėtojų susibėgimas vyks:  
https://www.facebook.com/egleblozienetupperw
are 
 

 
 

Susibėgime gaminome: 

 

 

 

Nauji receptų demo filmukai 

https://fb.watch/4KwOldUTVl/
https://www.facebook.com/egleblozienetupperware
https://www.facebook.com/egleblozienetupperware


 

 

“Šlapianka” 
Facebooke: https://fb.watch/4KJwLDIxSw/  
Youtube: https://youtu.be/6sPwZUzTGeo 
 

 

 
Jautienos dešrelės 
Facebooke: https://fb.watch/4KJzxxfpHm/  
Youtube: https://youtu.be/6_KrlwXfcW8  
 

 

Vytintos jautienos 
dešrelės 
Facebooke: https://fb.watch/4KJAZMbibu/  
Youtube: https://youtu.be/0zIDKC_wEHk 
 

 

https://fb.watch/4KJwLDIxSw/
https://youtu.be/6sPwZUzTGeo
https://fb.watch/4KJzxxfpHm/
https://youtu.be/6_KrlwXfcW8
https://fb.watch/4KJAZMbibu/
https://youtu.be/0zIDKC_wEHk


 

 
Pieniškas kokteilis 
Facebooke: https://fb.watch/4KJvN-5vXR/  
Youtube: https://youtu.be/ZD2Oi2SUu6c 
 

 

 

Bubble tea su tapijokos 
rutuliukais 
Facebooke: https://fb.watch/4KJsHC3lvw/  
Youtube: https://youtu.be/tQbijPqbBgc  

 

 

Tapijokos krakmolo 
saldainiai 
Facebooke: https://fb.watch/4KJuuOv0Vx/  
Youtube: https://youtu.be/AZt3GdmUpUg  

https://fb.watch/4KJvN-5vXR/
https://youtu.be/ZD2Oi2SUu6c
https://fb.watch/4KJsHC3lvw/
https://youtu.be/tQbijPqbBgc
https://fb.watch/4KJuuOv0Vx/
https://youtu.be/AZt3GdmUpUg


 

 

Vištiena ale kiniškai 
Facebooke: https://fb.watch/4KJy5VpZye/  
Youtube: https://youtu.be/yd0i1ibHN_M  

 

 

Airanas 
Facebooke: 
https://www.facebook.com/edita.dubauskiene/videos/10224736867544392  
Youtube: https://youtu.be/5OTWi0mgEw0 
 

Balandžio pasiūlymai 

 

Tik 15 savaitę 05.04 – 11.04.2021 
 
Mickey&Minnie indelių rinkinys 
Tik 19,90 € vietoj 26,90 € 
Kodas SS211501 

 

  

https://fb.watch/4KJy5VpZye/
https://youtu.be/yd0i1ibHN_M
https://www.facebook.com/edita.dubauskiene/videos/10224736867544392
https://youtu.be/5OTWi0mgEw0


 

FusionMaster mechanizmas:  
(Kiekis ribotas) 
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) 
Tik 52,00 Eur vietoj 74,00 Eur. Kodas 
SS211412  
Demo filmukas: 
https://youtu.be/-GllEqdPtl8  
Fusion Master bazinis rinkinys:  
Fusion Master pagrindas 
Fusion Master rankenėlė 
FusionMaster grustuvė 
Tik 37,00 Eur vietoj 48,00 Eur. Kodas 
SS211411  
Demo filmukas: 
https://youtu.be/FXa5JaHKuqQ  
 

 

 

 

 

 
 

Tupperware mylėtojų  

susibėgimas rugsėjo 7 d.  

Gaminame dešreles (nuo 20 
minutės):  

https://youtu.be/8mm2oidUvAY  

 

https://youtu.be/-GllEqdPtl8
https://youtu.be/FXa5JaHKuqQ


   
 

 

 

Džiovintos dešrelės 
(nežinau ar taip saugu gaminti iš paukštienos, 
sako tada reikia naudoti nitrtinę druską. Bet iš 
jautienos ar lašišos tikrai saugu) 
 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/mJH12zHdZDY  

 

 

4 l “Fantos” iš 2 apelsinų 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/vrIf-wvd0dI  

“Sprite”  
Demo filmukas: 
https://youtu.be/aPFeRi2liu8  

“Coca Cola” 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/QKQnIQCuw0U  

https://youtu.be/mJH12zHdZDY
https://youtu.be/vrIf-wvd0dI
https://youtu.be/aPFeRi2liu8
https://youtu.be/QKQnIQCuw0U


 

 

Už kiekvieną 50,00 € vertės užsakymą 
galėsite įsigyti MATAVIMO ŠAUKŠTŲ 
RINKINĮ už specialią kainą!  
 

Matavimo šaukštelių rinkinys 
Tik 4,90 € vietoj 9,90 € 
Kodas PP211401 
 

 
 

 
EZ Greitkratis 600 ml (2 pcs.) 
9.9 x 11.1 x 22.6 cm H 
Tik 19,50 € vietoj 39,00 € 
Kodas SS211401 
 

 

 

Šalta kava 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/QU4UN3CttfY  

Greitkratis – vienas populiariausių Tupperware gaminių pasaulyje. Kam jis reikalingas? Labiausiai tai 
mamoms, turinčioms leliukus - neįsivaizduoju, kaip be jo reiktų paruošti mišinukus, košeles kūdikiui - keli 
judesiai ir gaunate mišinį be jokių gumuliukų, tiesiai iš greitkračio ir maitinti vaikutį patogu.  
   Vaikai auga, dažnas jų nebenori gerti pieno - supilkite pieną (kefyrą) į greitkratį, įberkite šviežių ar šaldytų 
uogyčių, įpjaustykite banano, įberkite cukraus, keliais judesiais suplakite - kažin ar tokio kokteiliuko kas 
atsisakys? 

https://youtu.be/QU4UN3CttfY


   Norite išsikepti blynų - supilkite pieno (vandens) į greitkratį, įmuškite kiaušinį, suberkite miltus, krakmolą, 
druskytės, uždarykite dangtelius, sukamuoju judesiu supurtykite ir tada suplakite greitkratyje. Nuimkite 
mažąjį dangtelį ir pilkite blynukus tiesiai i keptuvę. Jei Jums maža vienos porcijos, kol kepa paskutinis 
blynukas, susimaišykite dar viena porciją tešlos - tikrai greita ir patogu. Na, galima ir "rimtesnius" gėrimus 
susiplakti  
O mano mėgstamiausias desertas:  
Supilkite į greitkratį grietinėlės 200 ml, įtrupinkite 200g varškės, įpjaustykite banano, įdėkite mėgstamų 
šaldytų ar šviežių uogų (galima dėti supjaustytas, sutrintas), cukraus pagal skonį, galima įberti vanilės. 
Suplakite. 
Taip pat naudokite greitkratį ir kiaušiniams omletams, padažams, grietinėlei plakti. 
Tik būkite atsargūs, jei plaksite ką nors šiltą arba turintį savyje „burbuliukų“, pvz. mieles – dažnai atidarinėkite 
mažąjį dangtelį, nes dangtelis nuo spaudimo gali atšokti ir „padaryti jums veido kaukę ☺“ 
Kodėl paminėjau mieles – nes turint greitkratį per keletą minučių galite pasigaminti mielinę tešlą. 

 
                   Greitkratis  
 

• Plakti  

• Maišyti gėrimus 

• Ruošti tirštiklius (pvz., miltų, sviesto ir pieno mišinį padažui) 

• Maišyti padažus,  

• Suplakti kiaušinius, omletą, blynų tešlą 

• Suplakti plakinį mielinei tešlai 

• Laikyti įvairiausius produktus (mišraines,sūrį, varškę,  pieną ir kt.). Jie išsilaikys ilgiau ir 
neįgaus pašalinių kvapų 

Pastaba : plakame dangteliu žemyn, kad kuo daugiau skystis pereitų per malūnėlį. Plakdamos  mišinius 
su mielėmis, rūgpieniu, gazuotu vandeniu, visada atidarinėkite mažąjį dangtelį, nes skystis gali aptaškyti. 
 
 
Prieskonių užpilas 
120ml majonezo, 120 ml grietinės, 100ml pjaustytų žalių svogūnėlių, 1 pjaustyta arba išspausta česnako 
skiltelė, 1 šaukštelis pjaustytų peletrūnų, 1 šaukštelis cukraus, 1 šaukštelis volčesterio padažo, 1 šaukštas 
citrinos  sulčių, druskos, pipirų pagal skonį. 
Viską sudėti į greitkratį ir suplakti. Tinka įvairiom salotom užpilti arba kaip padažas prie žuvies. 
 
Česnakinis padažas 
120ml majonezo, 120 ml grietinės 120 ml kečupo, 100ml smulkiai pjaustytų agurkų , 2 pjaustytos arba 
išspaustos česnako skiltelės, 2 šaukšteliai įvairių pjaustytų žalumynų(krapų, petražolių ir t.t.), 1 šaukštas 
citrinos sulčių, druskos vegetos, pipirų pagal skonį. 
Viską sudėti į greitkratį ir suplakti. Tinka prie picos, mėsos, šviežių daržovių. 
 
Jogurto pagardas 
250ml jogurto be priedų, 2 šaukštai labai smulkiai supjaustyto svogūno, 1 pjaustyta arba išspausta česnako 
skiltelė, 1 šaukštelis pjaustytų krapų, 1 šaukštelis citrinos sulčių, 1 šaukštelis garstyčių 
Viską sudėti į greitkratį ir suplakti. Tinka tiekti ant lapinių salotų. 
 
Grietininis užpilas 
120ml grietinės, 2 šaukšteliai cukraus, 1 šaukštelis citrinos sulčių, 1 šaukštas garstyčių, 200ml rūgpienio. 
Viską sudėti į greitkratį ir suplakti, kartais atidarant mažajį dangtelį. Ypač tinka bulvių salotoms pagardinti. 
 
Pieniškas kokteilis   
300ml pieno, 2 šaukštai uogienės arba 5 braškės, cukraus pagal skonį. Viską sudėti į greitkratį ir suplakti. 
Skaniausias kokteilis  naudojant 2,5% riebumo pieną ,,Margė“. Vietoj pieno galima naudoti rūgpienį arba 
kefyrą. 
 
,,Labas rytas“  
250ml rūgpienio, 1 apelsino sultys, 1 bananas, cukraus pagal skonį. 
Viską sudėti į greitkratį ir suplakti  
 
Lietiniai blynai  
200ml pieno, 1 kiaušinis, žiupsnelis druskos, 2 šaukštai miltų. 2 šaukštai krakmolo, 2 šaukštai aliejaus. 
Pirmiausia į greitkratį dedame kas sunku, po to kas lengva. Miltai ir krakmolas dedami ant viršaus. 
Uždarome dangtelį, viską pasukame, tada gerai išplakame ir iškepame. 
 
Blyneliai  
200ml pieno, 1 kiaušinis, žiupsnelis druskos, cukraus, 4 šaukštai miltų 
Gamyba  tokia kaip lietinių blynų 
 



Keptas sūris 
400g dešrinio sūrio, 2 kiaušiniai, 4 šaukštai miltų, po šaukštelį saldžios paprikos, kari(curry), 
raudonėlio(oregano), pusė šaukštelio aštrios paprikos, druskos. 
Iš miltų, kiaušinių, pusės stiklinės vandens ir prieskonių greitkratyje suplakti tešlą tirštesnę nei lietiniams. 
Sūrį pjaustyti 1 – 1,5 cm storio griežinėliais. Keptuvėje įkaitinkite aliejų. Tiesiai iš greitkračio į keptuvę lieti 
nedidelius blynelius ant jų uždėti po griežinėlį sūrio užpilti vėl tešlos ir apkepti iš abiejų pusių. Patiekti karštus 
su daržovėmis 
 
Obuolių omletas 
Didelis obuolys, šaukštelis aliejaus, kiaušinis, šaukštas citrinos sulčių, 5 šaukštai kefyro ar pasukų,2-3 
šaukštai miltų, druskos. 
Obuolį nuplauti. Perpjauti pusiau ir išimti sėklalizdžius. Vieną obuolio pusę supjaustyti nedidelėmis 
skiltelėmis, kitą smulkiai sutarkuoti. Keptuvėje įkaitinti aliejų ir sudėti ratu obuolių skilteles. Greitkratyje 
suplakti kiaušinį su druska, citrinos sultimis, kefyru ir miltais. Tešlą užpiltiant obuolių skiltelių. Pakaitinti,kol 
sutirštės, paskui omletą apversti. Patiekti su tarkuotais obuoliais arba bruknėmis 
 
Greita kiaušinienė 
5 kiaušiniai, 30g fermentinio sūrio, 100g dešros ir 100ml pieno, pagal skonį prieskonių: vegetos ir t.t. 
Į  greitkratį sudėti kiaušinius, sutarkuotą fermentinį sūrį, supjaustytą dešrą  ir pieną. Viską suplakti ir kepti   
     
Varškės pyragėliai su kopūstais 
Tešla:200g varškės, 130ml kefyro, 1 kiaušinis, 0,5 arbat šaukštelio cukraus, 2 valg šaukštai aliejaus, 250g 
miltų. 
Miltus supilame į dubenį tešlai, visa kita suplakame greitkratyje, nuolat atidarant išleisti orą. Supilti į dubenį 
ant miltų, uždaryti dangtį, išleisti orą ir purtyti 2 – 3 minutes. Tada perminkyti mentele tešlai. Kai tešla 
nebekimba prie mentelės ir dar nėra vientisa, išversti ją ant padėklo ir perminkyti rankomis. Tešlą iškočioti ir 
formuoti pyragėlius. 
Įdaras: mažas kopūstas, 1 svogūnas, 2arb šaukšt sojų padažo, vegetos, pipirų, 3 – 4 valg šaukšt aliejaus. 
Kopūstą sutarkuoti stambia trintuve. Svogūną smulkiai supjaustyti. Viską pakepinti aliejuje. Sudėti 
prieskonius. Ataušinti. Pyragėlius  kepame aliejuje arba orkaitėje. Galimas ir kitoks įdaras: varškė, džemas, 
virtos mėsos faršas. 
 
Plikyta tešla virtinukams, koldūnams 
500g miltų, 1 kiaušinis, 1 arbat šaukštelis druskos, 3 šaukštai aliejaus, 250 – 300 ml vandens,  
Miltus supilame į dubenį tešlai, dedame druską, aliejų, kiaušinį, viską sumaišome, tada užpilame verdančiu 
vandeniu ir išmaišome mentele tešlai. Iš tešlos gaminame virtinukus. 
 
Avižiniai sausainiai 
500g lietuviškų avižinių dribsnių, 250g kieto margarino (Hushalls eve), 2 kiaušiniai,1 stiklinė miltų, 2 arb 
šaukšteliai kepimo miltelių, 2 šaukštai grietinės. 
Ištirpiname margariną ir supilame į avižinius dribsnius, pamaišome ir palaukiame, kol masė atvės. Kiaušinius 
ir cukrų sudedame į greitkratį ir plakame, kol cukraus kristalai ištirps, sudedame grietinę ir dar truputį 
paplakame. Į dubenį tešlai supilame miltus, kepimo miltelius, atvėsintus dribsnius. Uždengiame ir gerai 
papurtome. Po to atidarome, supilame iš greitkračio suplaktus kiaušinius ir vėl uždengiame ir gerai 
papurtome. Viską gerai permaišyti mentele tešlai ir formuoti sausainius ant silikoninio padėklo tešlai. Kepti 
200C orkaitėje.  
 
 Senutės blynai 
300g miltų, 20-30g miltų, 1 kiaušinis(nebūtinai), 250g pieno, 1 šaukštas cukraus, 0,5 šaukštelio druskos, 
aliejaus kepimui. 
Mieles susmulkiname greitkratyje, sudedame cukrų, druską, kiaušinį, supilame pašildytą pieną ir viską gerai 
išplakame (3 -4 kartus papurčius atidaryti mažąjį dangtelį ir išleisti orą). Supilame miltus į dubenį tešlai, į juos 
pilame plakinį ir gerai su šaukštu išmaišome. Uždengiame dubenį dangčiu ir ištraukiame orą(būtinai). Dubenį 
dedame į šiltą vandenį ir po 15 – 20 min galima kepti. Blynus dedame į įkaitintus riebalus, šaukštą vis 
pamirkius į  šaltą vandenį (kad neprikibtų tešla). Kepti ant vidutinio karštumo ugnies, kad gerai perkeptų 
            
Kokteilis  
Apelsinų sultys 
Šiek tiek vandens 
Įdėti keletą braškių (galima šaldytų).( Jei dedame juoduosius serbentus – sutrinti.). Viską išplakti 
greitkratyje. Grietinėlės nepilti! 
   
Kokteilis 
100ml karšto vandens 
1 pakelis 100gr kapučino kavos 
1 indelis kondensuoto pieno 
200ml degtinės 
 



Vandenį sumaišyti su kapučino kava ir atšaldyti. Sudėti kondensuotą pieną ir uždengę dangtelį supilti 
degtinę. Viską išplakti. 
 
Krienų padažas 
2 šaukštai acto 
2 šaukštai aliejaus 
1 šaukštas garstyčių 
2 šaukštai tarkuotų krienų 
žiupsnelis druskos 
žiupsnelis cukraus 
Viską sudėti į greitkratį ir gerai išplakti.  
  
Garstyčių padažas 
8 arbatiniai šaukšteliai garstyčių 
6 šaukštai grietinės 
6 šaukštai aliejaus 
1 svogūnas 
1 arbatinis šaukštelis acto 
truputis cukraus ir druskos 
          
Omletas 
4 kiaušiniai 
1 šaukštelis miltų 
¾ stiklinės pieno 
2 šaukštai miltų 
juodųjų pipirų, druskos 
smulkiai kapotų žalumynų 
Viską gerai išplakti, atidarinėjant mažąjį dangtelį. Omleto pagrindas gali būti įvairus, pvz.šparaginės pupelės, 
sūris su pakepinta kubeliais duona,pakepintas batonas, kumpis, obuoliai ir t.t. 
  
Krienų ir morkų padažas 
3 šaukštai tarkuotų krienų 
3 šaukštai tarkuotų (smulkiai) morkų 
1 šaukštas acto 
1 šaukštas aliejaus 
truputis cukraus ir druskos 
Viską gerai išplakti ( tinka prie jautienos kepsnio) 
  
Padažas  (tinka salotoms, mėsai) 
1 virtas kiaušinis, 6 šaukštai aliejaus, 6 šaukštai acto, druskos, cukraus, pipirų 

Lietiniai blynai  
200 ml pieno 
1 kiaušinis 
1 šaukštas cukraus 
žiupsnelis druskos 
2 šaukštai miltų 
2 šaukštai krakmolo 
2 šaukštai aliejaus 

Viską gerai išplakti greitkratyje ir išsikepti. 

Šį receptą parsivežiau iš Maskvos. Ten jis ypač populiarus. Vietinės demonstruotojos prisiekinėjo, kad 
be šio recepto tiek daug greitkračių neparduotų. Sako, kad Moscow’s Bailey’s yra geriau, nei tikras. Kaip 
ten bebūtų, bet jis tikrai gerokai įkaitina atmosferą vakarėlyje ir atveria pinigines :-0 
250 ml riebios grietinėlės (>30 proc.) 
Vanilės cukraus arba vanilės mažas pakelis 
Pusė šaukštelio tirpios kavos 
2-3 šaukštai cukraus pudros 
100-120 g degtinės 
30 g konjako 
4 tryniai (atsargiai, kiaušiniai turi būti idealiai švarūs- salmoneliozės pavojus) 
Viską suplakame greitkratyje; pateikiame su ledu. Kuo ilgiau panokinsime kokteilį šaltyje, tuo geriau. 

 



 

 

EZ rinkinys 
1. EZ ąsotis plakimui 1.25 L 
20,4 x 14,3 x 14,7 cm 
2. Šeimininkės rinkinys 
Tik 25,90 € vietoj 40,00 € 
Kodas SS211402 
 
Šeimininkės rinkinys (2020 m filmukas): 
https://youtu.be/CXDFBmV56QE  
Greitkratis ir šeimininkės rinkinys (2019 m 
filmukas): https://youtu.be/7mdPKgx8Sg0 
 

 

 

 

https://youtu.be/CXDFBmV56QE
https://youtu.be/7mdPKgx8Sg0


 
 

 

 
Ultimate maišymo dubuo 1 L 
Ø 17.75 cm x 8.4 cm H 
Tik 9,90 € vietoj 11,90 € 
Kodas SS211403 
 

 

 
Ultimate maišymo dubuo2 L 
Ø 21.4 cm x 10.15 cm H 
Tik 12,90 € vietoj 14,90 € 
Kodas SS211404 
 

 

 
Ultimate maišymo dubuo 3.5 L 
Ø 25.39 cm x 11.65 cm H 
Tik 19,90 € vietoj 22,90 € 
Kodas SS211406 
 

 

 
Ultimate apsauga  
nuo purslų 
24.93 cm L x 2.43 cm H 
Tik 7,90 € vietoj 9,90 € 
Kodas SS211405 
 



 

 

Ultimate rinkinys: 
1. Ultimate dubuo1 L 
2. Ultimate dubuo2 L 
3. Ultimate dubuo 3.5 L 
4. Ultimate apsauga nuo purslų 
Tik 34,90 € vietoj 59,60 € 
Kodas SS211407 
 

 

 

 



 

Konditerio mentelė  
Tik 3,9 Eur vietoj 4,9 Eur. 
Kodas LO52429 
Kiekis ribotas 

 

SBF Karūna 
ø 21.5 cm x 10 cm/ 2,5 L 
36,90 € 
Kodas SS211408 
 

 

 

Serviravimo centras 
Ø 26 x 14 cm (H) 
24,90 € 
Kodas SS211410 
 

 



 

 

 

 

 
Reminder indeliai 1,25 L (2 vnt) 
100 % sandariais lengvo uždarymo 
dangteliais 
Tik 23,90 € vietoj 33,80 € 
Kodas SS211409 
 



 

 
Indas virti garuose 
Steam it 
Aukštis: 17,03 cm 
Diametras: 20,6 cm 
Tik 25,90 € vietoj 42,00 € 
 
Kodas SS211416 
 

Vištienos salotos su kiaušiniais (gaminome Tupperware mylėtojų susibėgime): 
https://youtu.be/mnIvFi2PYJg 
Gaminame koldūnus (gaminome Tupperware mylėtojų susibėgime):: 
https://youtu.be/erUolvMn6uM  
Lašiša su daržovėmis 
https://youtu.be/FJP9b4jYX0k 
Benedikto kiaušiniai: 
https://youtu.be/ZBm5QtHehvc  
 

 
 

Plikyta virtinukų tešla 
 
Ši tešla puikiais tiks tiek virtinukams, tiek bandelėms, kurias 
kepsite orkaitėje 
Virtinukus ir koldūnus gaminkite garuose, taip jie bus daug 
skanesni 
 

250 g miltų 
2 šaukštai aliejaus 
Žiupsnelis druskos 
150 ml verdančio vandens 

Šluotele plakimui sumaišykite miltus, aliejų ir 
druską, užpilkite verdančiu vandeniu ir toliau 
maišykite šluotele kol miltai susimaišys su 
vandeniu. Pabaikite minkyti ranka. Uždenkite 
dubenį dangčiu ir palikite 30 min 

Azijietiškas įdaras: 
Vištienos faršas 
Maltos nevirtos krevetės 
Česnakas 
Imbieras 
Žuvies padažas 
Austrių padažas 
Sezamo aliejus 
Soja 
Druska, pipirai 
Šiek tiek kukurūzų krakmolo 

 
Itališkas įdaras: 
Vištienos faršas 
Maltas kiektas sūris 
Česnakas 
Petražales 
Krapai 
Druska, pipirai 
Šiek tiek kukurūzų krakmolo 

 

Jautienos įdaras: 
Jautienos faršas 
Smulkintas kopūstas 
Svogūnas 
Česnakas 
Druska, pipirai 

 
Daržovių įdaras 
Tofu 
Pievagrybiai 
Smulkintas kopūstas 
Svogūnų laiškai 
Morka 
Česnakas 
Imbieras 
Soja 
Druska, pipirai 
Šiek tiek kukurūzų krakmolo 

 

https://youtu.be/mnIvFi2PYJg
https://youtu.be/erUolvMn6uM
https://youtu.be/FJP9b4jYX0k
https://youtu.be/ZBm5QtHehvc


 
 

Azijietiški 
pietus 
Bandelėms: 
200 kokosų 
pieno 
400 ml miltų  
2 ml kepimo 
miltelių 
5 ml sezamo 
aliejaus 
Druskos 
 
Vištienai: 
2 vištienos 
krutinėlės 
30 ml Hoisin 
padažo 
15 ml sojos 
15 ml žuvies 
padažo 
½ laimo 
kalendros 
 

Daržovės 
Brokoliai 
Pievagrybiai 

 
Agurkams: 
2 ilgi agurkai 
1-2 čili pipirai 
½ laimo 
Kalendros 
25 ml Sojos 
5 ml Sezamo aliejaus 

Viską gaminsime Tupperware Steam It trimis aukštais. Bandeles 13 min viršutiniame aukšte, 
vištieną 7 min viduriniame aukšte, daržoves 4-5 min apatiniame aukšte. 
 
Į didesnio diametro puodą įpilame vandens, kad butu iki reikiamo Steam It garų indo lygio ir 
leidžiame užvirt, neįstačius garų indo. 
Kol vanduo verda sumaišome visus bandelių produktus Tupperware Easy Speedy. 
Kai vanduo užverda, dedame garų indą į puodą ir su didžiausiu 55 ml matavimo šaukštu 
formuojame bandeles ir dedame į viršutinį indą. 
Dabar turime 5-6 min paruošti vištienai. Vištieną supjaustome griežinėliais ir sumaišome su laimo 
sultimis, kapota kalendra ir kitais komponentais. Dedame į vidurinį indą. 
Supjaustime daržoves ir dedame į apatinį indą.  
Gaunasi labai skanus sultinys, galite valgyti vištieną ir daržoves kartu su juo tarsi sriubą ☺. 
 
Agurkus supjaustome skustuku, sumaišome su laimo sultimis, kapota kalendra, čili pipirais ir kitais 
komponentais. Skanu su vištiena. 
Detaliau viską galite pamatyti susibėgimo įraše.   

 
 



 

 

 

 

 



 

 
CS Cottage troškintuvas 4.1 L su 
dangčiu 
Tik 199,90 € vietoj 289,00 € 
Kodas SS211417 
 

 

 
Popierinio rankšluoščio laikiklis 
18.7 cm x 14 cm x 24 cm H 
Tik 8,50 € vietoj 11,50 € 
Kodas SS211415 
 

 

 

 
Cold Savers stačiakampiai indeliai 500 ml (2 
vnt.) 
16 x 5 x 10 cm 
Tik 12,90 € vietoj 17,90 € 
Kodas SS211418 
 

 

 
Eco gertuvės Buivolas 425 ml (2 vnt.) 
Tik 12,00 € vietoj 19,90 € 
Kodas SS211413 
 



 

Tupperware Universalios 
šluostės (2 vnt) 
Dovanos vertė 15,9 Eur. 
Demo kaip pasidaryti mešliuką 
Youtube https://youtu.be/oGx36liy1dA  
Facebooke https://fb.watch/2kvSMamTIe/  
Demo  
Youtube https://youtu.be/z19OE-hT80M  
Facebooke https://fb.watch/2kvUjZ-x0o/ 

  

 
 

https://youtu.be/oGx36liy1dA
https://fb.watch/2kvSMamTIe/
https://youtu.be/z19OE-hT80M
https://fb.watch/2kvUjZ-x0o/

