
 
Naujas katalogas: 
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/pavasaris-vasara-2021  
Birželio mėnesio demo filmukas: 
YouTube: https://youtu.be/GjFYLY3mvVs   
Facebooke:  https://fb.watch/5Ut3yOE9UE/  
YouTube rusų kalba: https://youtu.be/NfLVXpZl0BQ  
Trumpa versija rusų kalba: https://youtu.be/04-9-o-6bak   
Birželio brošiūra: 
 https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai/barbekiu-su-seima   
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 2,5 Eur. Kodas N211901 
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. (24x32 cm) Kodas LO01200 
Popierinis mašelis didelis 80 cnt. (44x48 cm) 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 

 

Tupperware mašeliai iš Tapijokos, nuo drėgmės gamtoje 
suyrantys per pora mėnesių r visai neteršiantys gamtos 
 
CASSAVA BAG MED 28X45CM (25 vnt) 12 Eur. 
Kodas GD26 
CASSAVA BAG LARG 35X55CM (25 vnt) 22 Eur. 
Kodas GD26 
CASSAVA BAG XL 45X70CM (25 vnt) 34 Eur. 
 Kodas GD27 
(nesisaičuoja į pardavimus) 
 
Demo filmas: 
https://youtu.be/6LloBKQ7CfQ 

https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/pavasaris-vasara-2021
https://youtu.be/GjFYLY3mvVs
https://fb.watch/5Ut3yOE9UE/
https://youtu.be/NfLVXpZl0BQ
https://youtu.be/04-9-o-6bak
https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai/barbekiu-su-seima
https://www.youtube.com/user/Bloziene/videos
https://www.youtube.com/channel/UCClUDGvijWoBkJyYcseO8Gg/videos
https://www.facebook.com/egleblozienetupperware
https://youtu.be/6LloBKQ7CfQ


 

Greitas startas 23 sav. 
Kai per pirmąją mėnesio savaitę (23 savaitę) 
parduosite prekių už 200 eurų, gausite: 
Eco buteliukas, stačiakampis 500 ml – islandiškai 
žydras  
Eco buteliukas, stačiakampis 500 ml – rožinis  
Eco buteliukas, stačiakampis 500 ml – lašišos 
spalvos  
Eco buteliukas, stačiakampis 500 ml – geltonas  
https://youtu.be/5ewf7aXGE5M  
Pastaba: tik mūsų naujiems konsultantams: jūsų pirmasis 50 
eurų užsakymas neįskaičiuojamas į bendrą sumą norint 
pasiekti Greito Starto lygį. 

 
 
 

 
 
 

 

Gegužės 25 d Tupperware 
mylėtojų susibėgimo įrašas 
Facebooke   
https://fb.watch/5Uu3qAyrrt/ 
 
Kviečiame dalyvauti gegužės 18 d. 18 val.  
Tupperware mylėtojų susibėgimas vyks:  
https://www.facebook.com/egleblozienetupperware 

 

https://youtu.be/5ewf7aXGE5M
https://fb.watch/5Uu3qAyrrt/
https://www.facebook.com/egleblozienetupperware


 

 

Mokymai apie Ultra Pro ir 
silikoninį padėkliuką su Jolanta 
ir Daivomis 
 
https://www.facebook.com/jolanta.noriene/videos/4495040000506667 
 

 
 

 

Birželio pasiūlymai 
 

 

 
Visi 23 sav užsakę bent tris 
komplektus ledų formelių 
dalyvaus pripučiamo čiužinio 
„ledai“ loterijoje 

 

 

Mėsainių šaldymo indelių rinkinys (4 vnt) 
Mėsainių presas 
150 ml / 11 x 3 cm vienas indelis 
Tik 14,90 € vietoj 27,90 € 
Kodas SS212301 
Demo lietuvių kalba: https://youtu.be/41UpD-0OJjY  
https://youtu.be/A54PNe2BS3c  
Receptas: https://youtu.be/H4PFSTOdhCI  
 

 

https://www.facebook.com/jolanta.noriene/videos/4495040000506667
https://youtu.be/41UpD-0OJjY
https://youtu.be/A54PNe2BS3c
https://youtu.be/H4PFSTOdhCI


 

 



 

Tchefseries barbekiu žnyplės  
Mentelė: 39,2 x 6,8 x 2 cm  
Šakutė: 39,6 x 4,2 x 1,6 cm 
Visas gaminys: 39 x 13,1 x 6,8 cm  
Tik 29,90 € vietoj 43,90 € 
Kodas SS212302  
Demo: 
https://youtu.be/I0a-XkJ_ED8  

 

 

 
Skaidrios kolekcijos buteliukas 570 ml  
A: 21,2 cm  
Tik 17,90 € vietoj 25,90 € 
Kodas SS212303 
Skaidrios kolekcijos buteliukas 770 ml  
A: 26,5 cm  
Tik 21,90 € vietoj 27,90 € 
Kodas SS212304 
Skaidrios kolekcijos buteliukų rinkinys  
Skaidrios kolekcijos buteliukas 570 ml Skaidrios 
kolekcijos buteliukas 770 ml  
Tik 27,90 € vietoj 53,80 € 
Kodas SS212305 
 

 

https://youtu.be/I0a-XkJ_ED8


 

 



 

 

Ultra Pro 5,7 L  
36,3 x 26,6 x 11,8 cm 
 

Ultra Pro dangtis 1,2 L 
36,3 x 26,6 x 3,9 cm  
 
Tik 99,90 € vietoj 162,00 € 
Kodas SS212306 
 

 

 
Mokymai apie silikonines formas ir Ultra 
Pro  
 
https://youtu.be/5crA1JNYltI 
 

 

 
Kepta višta 
 
https://youtu.be/j3QX6vthIV0 
 

 

 

 
Pietūs tėtės dienos proga 
https://youtu.be/PaD_8uHPVhw 

 

https://youtu.be/5crA1JNYltI
https://youtu.be/j3QX6vthIV0
https://youtu.be/PaD_8uHPVhw


 

 

 

 



 
 

 
Viena pusė šiurkštesnė, todėl puikiai 
tiks plaunat Ultra Pro ir silikonus 

Dvipusė mikropluošto šluostė indams 
16 x 16 cm 
Tik 7,50 € vietoj 12,50 € 
Kodas SS212307 

 

 

Silikoninės pirštinės (2 vnt.) 
30,6 x 18,5 cm  
Tik 49,80 € vietoj 77,80 € 
Kodas SS212308 

 
Silikoninės virtuvės pirštinės  
Virtuvės pirštinių paviršius yra pagamintas iš vandeniui nepralaidaus silikono, kuris yra atsparus iki + 220 °C 
temperatūrai ir apsaugo jūsų rankas, išimant maistą iš orkaitės ar mikrobangų krosnelės. Pirštinės yra 
minkštos ir lanksčios, todėl su jomis lengva dirbti. Atskiro nykščio dėka indus patogu suimti. 
Tinka tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams.  
Naudokite: karštiems indams išimti iš orkaitės ar mikrobangų krosnelės. 
Matmenys: Ilgis: 30,6 cm; Plotis: 18,5 cm 

 
 



 

 

Silikoninis padėklas kepiniams su krašteliu 
35,3 x 31,5 x 1,1 cm 
Tik 23,50 € vietoj 33,50 € 
Kodas SS212309 
 

Silikono padėklas kepiniams su krašteliu 
Kurkite mažus stebuklus, naudodami šią lanksčią ir aukštos kokybės Tupperware formą.  

Silikono padėklą kepiniams su krašteliu galima naudoti orkaitėje, mikrobangų krosnelėje, šaldymo 
kameroje ir šaldytuve. Forma atspari temperatūrai nuo -25 °C iki +220 °C. Silikono padėklas pagamintas 
iš lengvos ir lanksčios medžiagos, todėl su juo malonu dirbti. Medžiaga greitai atvėsta ir neleidžia prie 
paviršiaus prilipti kepiniams.  

Naudokite: kepti picai, zefyrams, migdoliniams sausainiams ir pan. Matmenys: Ilgis: 35,3 cm; Plotis: 31,5 
cm; Aukštis: 1 cm  

 

 

 



Sezamų sausainiukai 
Receptas iš Beatos Nicholson „Kepinių knygos“ 
 
Reikės: 
200 g cukraus (210 ml) 
150 g sezamo sėklų (apie 250 ml) 
1 kiaušinio 
55 g sviesto 

55 g miltų (maždaug 2 kupini šaukštai) 
 

Gaminame sausainius: 

• Įjunkite orkaitę –temperatūra 180°C. 

• Kiaušinį paplakite, kad trynys susimaišytų su baltymu. 

• Į kiaušinio masę dėkite sezamo sėklas, cukrų, išlydytą sviestą ir berkite miltus, viską 
išmaišykite. Bus tokia drėgna kaip smėlis masė. 

• Ant silikoninio padėkliuko dėkite po šauktelį tolėliau vienas nuo kito, nes masė kepdama 
leisis ir plėsis. Kepkite 5-10 minučių (priklausomai nuo to, kokio dydžio sausainius 
dėsite), kol gražiai paskrus ir paruduos. Tik stebėkite, kad nesudegtų.  

• Nuo padėkliuko nuimkite pravėsusius. 
 
Šiuos sausainius, kaip visus mažus, traškius, riešutinius saldėsius, valgome kaip saulėgrąžas – 
sunku sustoti, o mėgsta juos ir dideli, ir maži. Pasigaminti juokų darbas, o laikant sandariame 
inde patiekti prie arbatos galima bet kada (Tupperware turi daug sandarių indelių ☺). Tai kartu ir 
puiki kuklaus saldumyno atsarga „Juodai dienai“ 

 

 

Tinginių pica 
 
Facebooke: 
https://fb.watch/3iujdcD5mz/  
Youtube: 
https://youtu.be/g5mztZbhoXY  
 

https://fb.watch/3iujdcD5mz/
https://youtu.be/g5mztZbhoXY


 

Pica 
Demo filmukas 
Facebooke: https://fb.watch/30w_P3KyY5/  
Youtube: https://youtu.be/FQA81sUlWNg  
 

 

Pica kalafiorų pagrindu 
Demo filmukas 
Facebooke:  
https://fb.watch/30x056tcuo/  
Youtube: 
https://youtu.be/Mndn3SV1FS0  

 

 

 
 
Medaus torčiukas 
 
Facebooke: 
https://fb.watch/3itVcMgH9W/  
Youtube: 
https://youtu.be/vHSdoFXJqNE 
 

https://fb.watch/30w_P3KyY5/
https://youtu.be/FQA81sUlWNg
https://fb.watch/30x056tcuo/
https://youtu.be/Mndn3SV1FS0
https://fb.watch/3itVcMgH9W/
https://youtu.be/vHSdoFXJqNE


 

Ale Florentinai 
Demo filmukas 
Facebooke: 
https://fb.watch/30wbRsgFBV/ 
Youtube: 
https://youtu.be/Srveyv8XbJY  

 

 

Kokosiukai 
Demo filmukas 
Facebooke: https://fb.watch/30wDNXWuDb/  
Youtube: 
https://youtu.be/PpaMV7h2tQw  

 

 

 
Kiaušinių pjautyklė 
12.5 x 10 x 2.5 cm  
Tik 19,90 € vietoj 25,90 € 
Kodas SS2123110 
Puikiai tiks ne tik kiaušiniams, bet ir 
pievagrybiams, braškėms, kivi, bananams, 
virtoms bulvėms, fetos sūriui pjaustyti 

 

 

TupperChef serijos žirklės 
9 x 22 cm 
Tik 25,50 € vietoj 35,50 € 
Kodas SS212311 

 

https://fb.watch/30wbRsgFBV/
https://youtu.be/Srveyv8XbJY
https://fb.watch/30wDNXWuDb/
https://youtu.be/PpaMV7h2tQw


TupperChef serijos žirklės 

Patvarios žirklės, kuriomis galima karpyti mėsą, žuvį, makaronus, gėlių kotelius ir t.t. Žirkles galima išardyti, 
todėl lengviau plauti. Jas galima naudoti ir dešine, ir kaire ranka. Rankenos padengtos minkštesne medžiaga, 
todėl patogu laikyti rankoje. 
 
Matmenys: Ilgis: 21,7 cm, Rankena: 8,8 cm, Ašmenys 7,7 cm 

 

 

 

 

Allegra desertiniai dubenėliai (2 vnt.)  
275 ml / Ø 15 x 6.4 cm 
Tik 14,50 € vietoj 18,50 € 
Kodas SS212312 
Allegra desertiniai dubenėliai (4 vnt.)  
275 ml / Ø 15 x 6.4 cm 
Tik 21,50 € vietoj 37,00 € 
Kodas SS212313 

 

 

 

 
Allegra dubuo 1,5 L 
Tik 22,50 € vietoj 24,90 € 
Kodas SS212314 

 



 

Allegra dubuo 3,5 L 
Tik 27,50 € vietoj 34,90 € 
Kodas SS212315 

 

 

Allegra Bowl 5 L 
Tik 29,50 € vietoj 37,90 € 
Kodas SS212316 

 

 

Allegra dubenėlių rnkinys: 
Allegra dubuo 1,5 L 
Allegra dubuo 3,5 L 
Allegra dubuo 5 L 
Tik 57,00 € vietoj 97,70 € 
Kodas SS212317 

 

 

 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/Hom6a6RtKCs 
https://youtu.be/PaGK4goGBZ8  
Receptai: 
http://blog.tupperware.com/recipes/11-lollitups-
recipes-to-try-this-summer/ 

 

Tupperkids Lollitups 
6x 56 ml / 5 x 4,6 x 10,15 cm 
Tik 15,50 € vietoj 26,90 € 
Kodas SS212318 

 

https://youtu.be/Hom6a6RtKCs
https://youtu.be/PaGK4goGBZ8
http://blog.tupperware.com/recipes/11-lollitups-recipes-to-try-this-summer/
http://blog.tupperware.com/recipes/11-lollitups-recipes-to-try-this-summer/


 

 
Šokoladiniai ledai 
https://youtu.be/sI3ad4sKK34  

 

 
Braškių ledai 
https://youtu.be/42ymyZF5Fwk  

 

 

 

https://youtu.be/sI3ad4sKK34
https://youtu.be/42ymyZF5Fwk


 

Patogios, linksmos pingvino ledų formelės. 
Greitai ir paprastai paruošite ledus iš uogų, 
vaisių, jogurto, grietinėlės... Mėgaujantis 
ledais, rankos niekada nešals, skystis 
nuvarvės į indelį, o vaikai galės ilgai džiaugtis 
mamos pagamintais ledais! Vaikai juos 
mėgsta! 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=aMk8YagGIdo&t=2s 
Braškiniai ledai: 
https://www.youtube.com/watch?v=H1flYWLcwqA 

 

 

„Noriu ledų“ – dažnai girdime iš mažylių lupų. 
O ir patys susigundome atsigaivinti šiuo puikiu 
desertu. 
Mano vaikas labai mėgsta visokius vaisinius 
ledus, bet sprendžiant pagal liežuvio spalvą 
suvalgius ledus, panašu, kad juose vaisių ir 
uogų nelabai yra ☺. 
Todėl šaldiklyje visada turime naminių ledų, 
suformuotų smagiose Tupperware formelėse, 
kurios pagamintos taip, kad ir ilgiau laižant 
ledus, ištirpę ledai netekės ant rankų, o 
sutekės į indelį. 
Iš ko gi gaminame tuos ledus? Dažniausiai iš 
trintų uogų (braškės, žemuogės, mėlynės, 
serbentai...) ir vaišių (bananai, apelsinai, 
mangai, kiviai, persikai, nektarinai) arba iš jų 
mišinio, pagal poreikį įdedu cukraus arba 
medaus. Labai skanu ledai iš jogurto, į jį 
galima įdėti smulkintų uogų, vaisių, cukatų ar 
riešutų... 
Tiesa, tokie ledai ne tik gerokai skanesni ir 
sveikesni, bet ir pigesni! Rinkinyje  yra šešios 
formelės, tai kai pas vaiką ar pas mane ☺ 
ateina draugai visi mielai vaišinamės 
naminiais ledais ☺! 

 
Keletas paprastų įdomesnių ledų receptų: 

1. 1/2 agurko, 3 prinokę kiviai, 1 prinokus kriaušė, 200 ml obuolių sulčių, pusės citrinos sultys 
(žali ledai). Viską susmulkinkite Quick Chefe arba didžiąjame Turbo Chefe. 

2. ½ meliono ir 1 bananas (baltai gelsvi ledai). Viską susmulkinkite Quick Chefe arba 
didžiąjame Turbo Chefe. 

3. Naminis plombyras: 500 ml grietinėlės suplakite Speedy Chefe iki standžių putų, 
sumaišykite su puse indelio kondensuoto pieno su cukrumi. Šaldykite ledų formelėse arba 
šaldymo dėžutėje. 

4. Varškės ledai: 200 g varškės Quick Chefe naudodami peiliukus sumaišykite su 200 g 
sutirštinto pieno su cukrumi, įmaišykite iki standžių putų suplaktą 200 ml grietinėlės. Dėkite 
mėgstamus priedus: razinas, kokoso drožles, smulkintą šokoladą, smulkintus vaisius ar 
uogas, riešutus, cukatus, trupintus sausainius... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aMk8YagGIdo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=H1flYWLcwqA


 
Kaip pagaminti ledus? 
 
1.  Sujunkite formeles kartu. 
2.  Užpildykite jas iki pažymėtos linijos. Neperpildykite formelės. 
3.  Uždenkite dangteliu (dangtelio pagaliukas žiūri į apačią) 
 
Kaip išimti ledus? 
 
1. Prieš išimdami palaikykite šiek tiek po tekančiu šiltu vandeniu. 
2. Dangtelio kraštelius švelniai pajudinti jo neatidarius. 
3. Nuimti dangtelį. 
4. Apversti dangtelį ir įstatyti į leduko formą. Forma tarnaus kaip rankenėlė, o skystis nutekės į 
indelį, todėl niekada neapsiliesite ir nešalsite pirštų. Ilgiau mėgausitės ledais, nes jie netirps 
šiltose rankose. 

 



 

 

Forma ledukams 
Tik 12,50 € vietoj 18,50 € 
Kodas SS212321 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/n-e4VVnMvIk 
 

 

 

https://youtu.be/n-e4VVnMvIk


 

 

 
 
Illumina dubenėlis 200 ml 
Illumina Stiklinėlė 800 ml 
Tik 12,90 € vietoj 21,90 € 
Kodas SS212319 

 

 

 
Urban Move  
Fashion termosas 410 ml 
Tik 45,90 € vietoj 69,90 € 
Kodas SS212320 
 
Puikiai laiko ir karštį ir šaltį (apie 7 val) 
 

 

 
Space Maker kvadratinis 3,4 L 
17,8 x 18,2 x 17,8 cm  
 
Tik 17,90 € vietoj 27,90 € 
Kodas SS212322 
 
https://youtu.be/mCwQ4uQ4L-A  

 

Space Maker rinkinys (5 vnt.) 
1 x 350 ml: 9 x 18,7 x 6,4 cm 
2 x 1 l: 9 x 18,7 x 12,1 cm 
1 x 1.6 l: 9 x 18,7 x 17,8 cm 
1 x 2.2 l: 9 x 18,7 x 23,7 cm 
Tik 55,00 € vietoj 62,60 € 
Kodas SS212323 
 

https://youtu.be/mCwQ4uQ4L-A


 
https://youtu.be/fOsIrOP1uhE  
https://youtu.be/Tkd3_gAMbdY  

Didysis rinkinys: 
Space Maker Square 3,4 L 
Space Maker Set (5 vnt.) 
Tik 59,00 € vietoj 90,50 € 
Kodas SS212323 
Demo: https://youtu.be/DplWZM7VVbQ  

 

 

https://youtu.be/fOsIrOP1uhE
https://youtu.be/Tkd3_gAMbdY
https://youtu.be/DplWZM7VVbQ


 

 
Mikropluošto šluostė stiklui (2 vnt.) 
Tik 16,90 € vietoj 26,50 € 
Kodas SS212325 
Aukštos kokybės šluostė langams valyti, 
pagaminta iš tvirto mikropluošto audinio, 
puikiai sugeriančio vandenį. Medžiaga be 
pūkelių, todėl šluostė puikai valo blizgius 
paviršius nepalikdama dryžių. Šluostė gali būti 
naudojama sudrėkinta arba sausa. 
Demo: 
https://youtu.be/9gVX6-Xoo4M  

 

Birželis vakarėlių šeimininkėms 

 
 

https://youtu.be/9gVX6-Xoo4M

