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Spalvota 
pasaka

* prekių kiekis ribotas
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Pasiūlymai galioja nuo



Vaikystės svajonė 
– sausainiai ir 
animaciniai filmai

12,90 €

19,90 €

©Disney

Peliuko Mikio rinkinys: 
1. Peliuko Mikio įrankiai
15 x 3 cm
2. Peliuko Mikio lėkštė 
23 x 24 x 2 cm
SS211901

NAUJAS 
DIZAINAS

NAUJAS 
DIZAINAS

NAUJIENA

14,50 €

2.

1.

One Touch dėžutė 1,4 l  
SS211902

One Touch dėžutė 940 ml 
(2 vnt.) 
SS211903

©Disney

©Disney



Neslystantis 
padas

Dailūs indai sveikiems 
patiekalams!

Gamtos grožis jūsų  
vaiko lėkštėje! 

Mūsų spalvingi, patogūs ir tvarūs indeliai gėrimams, užkandžiams ir 
smulkmenoms pripildys jūsų namus džiaugsmo.

PATOGŪS INDAI  
SVEIKAM MAISTUI.

MEILĖ IŠ PIRMO 
GURKŠNIO.

11,50 €

23,00 €

12,90 €

Mini Trio vaikams (3 vnt.) 
3 x 200 ml / 10 x 5 cm (A) 
SS211905

Maitinimo dubenėlis 500 ml 
15.5 cm Ø x 5,5 cm (A) 
SS211906

Vaikiška gertuvėlė
200 ml / 7,5 cm Ø x 11,5 cm (A) 
SS211904



Samba ąsotis 2 l
SS211907

Samba rinkinys: 
Samba ąsotis 2 l
Samba puodelis (6 vnt.)
SS211909

14,90 €

29,90 €

Taupykite vietą šaldytuve ir laikykite daržoves, kurios reikalauja tiek pat 
deguonies, kartu VentSmart dėžutėse. 

Nepakartojamas, klasikinis ir 
neblėstančio grožio... Visai kaip jūs.

IŠKYLAUKITE  
TAUSODAMI GAMTĄ.

VENTSMART REGULIUOJA Į INDĄ 
PATENKANČIO ORO KIEKĮ, KAD JŪSŲ 
PRODUKTAI ILGIAU IŠLIKTŲ ŠVIEŽI.

LENGVAS IR PATOGUS; 
PUIKUS PASIRINKIMAS 
KELIAUJANT

VentSmart didysis aukštasis 9,9 l 
38 x 28,5 x 13,5 cm 
SS211910

Mikropluošto rankšluostis veidui
30 x 30 cm 
PP211901

29,90 €

7,50 €

Už kiekvieną  
50,00 € vertės 

užsakymą 
galėsite įsigyti 
mikropluošto 

rankšluostį veidui 
už specialią  

kainą!

Visuomet žalia,  
visuomet šviežia!

 NAUJOS
SPALVOS  

ŽAISMINGOS SPALVOS 
SMAGIEMS PASIBUVIMAMS 
DRAUGE

Samba puodelis (2 vnt.)
350 ml: /ø 8,4 x 9,3 cm 
SS211908

9,90 €



Viskas, ko reikia, viename
ąsotyje – idealiai tinka
matavimui, maišymui ir šildymui
mikrobangų krosnelėje. Greitas
ir patogus būdas sviestui ir
šokoladui išlydyti.

39,90 €

28,90 €

Microcook ąsotis 1 l 
20,6 x 15,5 x 12,9 cm (A) 
SS211911

Sūrio malūnėlis
SS211912

PRALEISKITE DAUGIAU LAIKO GAMTOJE. SU 
MICROCOOK GREITAI PAGAMINSITE SKANIUS 
PIETUS AR VAKARIENĘ, TAD TURĖSITE DAUGIAU 
LAIKO PASIDŽIAUGTI SAULĖS SPINDULIAIS.

BE VARGO 
SUSMULKINKITE 
SŪRĮ, RIEŠUTUS IR 
ŠOKOLADĄ! 

INGREDIENTAI (12 SPURGŲ)
• 100 ml pieno
• 2 kiaušiniai (vidutinio dydžio)
• 2 valg. š. aliejaus (± 30 ml)
• 130 g universalių miltų
• 1 arbat. š. kepimo miltelių (± 5 ml)
• Žiupsnelis kepimo sodos
• 60 g cukraus
• 2 arbat. š. vanilinio cukraus (± 10 ml)
Glaistas
• 50 g juodojo šokolado
• 20 g sviesto
• 40 g cukraus pudros
• 1 valg. š. vandens (± 15 ml)

PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C.
2. Supilkite visus ingredientus į Eazy greitkratį  
600 ml iš eilės. Uždenkite greitkratį ir kratykite, kol 
tešla bus paruošta.
3. Supilkite tešlą į 2 silikonines žiedų formas 
(pastatytas ant šaltų orkaitės grotelių). Ertmes 
užpildykite iki pusės.
4. Kepkite 15–20 min. (arba kol dantų krapštukas, 
įsmeigtas ir ištrauktas, bus švarus). Palikite 
pastovėti 10 min. ir tik tada atsargiai išimkite iš 
kepimo formos ir leiskite visiškai atvėsti.
5. Į MicroCook ąsotį 1 l sudėkite sviestą ir šokoladą, 
uždenkite ir kaitinkite mikrobangų krosnelėje 1 min. 
30 sek. 360 vatų galingumu. Jei šokoladas neištirpo, 
pašildykite dar 30 sekundžių. Sudėkite cukraus 
pudrą ir pamaišykite siaura silikonine mentele. 
Turėtumėte gauti mišinį su gumulėliais. Supilkite 
vandenį ir toliau maišykite, kol mišinys taps 
vienalytis ir blizgus.
6. Merkite spurgas į MicroCook ąsotyje esantį 
mišinį.
7. Palikite pastovėti 30 min., kad glaistas apstingtų.
PATARIMAS: Apibarstykite spurgas šokoladu ar 
migdolais, susmulkintais sūrio malūnėliu.

NAUDOTI GAMINIAI

SPURGOS SU 
ŠOKOLADINIU 
GLAISTU

MicroCook ąsotis 1 L

Siauroji silikoninė 
mentelė, K18 -  
37 katalogo puslapyje 

Eazy greitkratis 600 ml, 
B55 - 48 katalogo 
puslapyje 

Silikoninė žiedų forma, L25 - 
47 katalogo puslapyje 



PRANCŪZIŠKO 
BATONO UŽKANDIS 
SU BAZILIKU 
IR SAULĖJE 
DŽIOVINTAIS 
POMIDORAIS 
Paruošimo trukmė: 10’
Kepimo trukmė: 10’
Palikti pastovėti: 5’

INGREDIENTAI (10 ASMENŲ)
• 20 g šviežio baziliko lapelių (±½ 

stiklinės)
• 60 g saulėje džiovintų pomidorų aliejuje 

(nupiltų) (±⅓ stiklinės)
• 80 g sviesto (minkšto) (±6 valg. 

šaukštai)
• Druska ir pipirai pagal skonį
• 2 lengvai apskrudę prancūziški batonai 

(šviesūs)

PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C be 
konvekcinio režimo.
2. Susmulkinkite baziliką su mažuoju 
SuperSonic.
3. Sudėkite saulėje džiovintus pomidorus 
ir toliau smulkinkite (apyt. 10 truktelėjimų).
4. Išimkite peiliuką. Sudėkite minkštą 
sviestą, druską, pipirus ir išmaišykite 
silikonine mentele.
5. Duonos peiliu įpjaukite kiekvieną 
prancūzišką batoną vertikaliai kas 1 cm. 
Įpjaukite taip, kaip pjaustytumėte riekėmis, 
bet ne iki galo. Įpjovas patepkite sviesto 
mišiniu.
6. Silikoninį padėklą kepiniams dėkite 
ant šaltų orkaitės grotelių ir sudėkite 
prancūzišką batoną. Kepkite 8–10 min. ir 
palikite pastovėti 5 min. prieš patiekiant.
Patarimas: Baziliką galite pakeisti 
gražgarstėmis. Nuplaukite baziliko 
lapelius ar gražgarstes ir gerai 
nusausinkite popieriniu rankšluosčiu ar 
salotų centrifuga prieš smulkinant.

NAUDOTI 
GAMINIAI

Nauja karta, nauji privalumai!

NAUJA 
KARTA

33,90 €

23,50 €

49,90 €

Mažasis SuperSonic
300 ml
SS211913

Cheesmart sūrinė
30,5 x 20,4 x 9,8 cm (A) 
SS211914

Sutaupykite 
16,00 €

Paspauskite mygtuką 
ir pasukite, kad 
atkabintumėte viršutinį 
dangtelį nuo apatinio.

V iršutiniai du ašmenys 
yra pakreipti ir 
pagaląsti iš apačios.

Neleidžia maistui 
užstrigti. 

Dėl ergonomiško 
dizaino dangtelį 
patogu laikyti 
smulkinant.

Mažasis
SuperSonic

CondensControl™ grotelės padės išlaikyti sūrio 
skonines savybes ir sustiprins patiekalų skonį.

33,50 €

Sutaupykite 
10,00 €



19,90 €

159,00 €

27,50 €

Dvigubas kiauraindis
0.4 L: ø 20 x 4 cm
2 L:  ø 23 x 11 cm
SS211915

T Chefseries Essential keptuvė 28 cm 
Ø 28 x 49,50 x 10,60 cm (A) 
SS211916

Sutaupykite 
7,60 €

PALEPINKITE SAVE IR 
ARTIMUOSIUS GARDŽIAIS 
PATIEKALAIS. 

Vienas, du ir paruošta!

99,90 €

14,90 €

Greitpuodis mikrobangų krosnelei
28,08 x 22,49 x 15,70 cm (A) 
SS211917

Apvali forma virtinukams 
SS211918

Apvalios formos virtinukams rėmas: 
35 x 28,5 x 3 cm (A) 
Apvalios formos virtinukams 
mentelė: 10,2 x 10,2 x 1,5 cm (A)

Grąžinkite kūrybingumą 
ir universalumą į savo 
virtuvę. 

Gardūs pietūs vos per kelias minutes!



Įsitaisykite patogiai ir pradėkite vakarėlį!

Padėkos dovanėlė
Kai pardavimai vakarėlio metu 
pasiekia 110 eurų ir konsultantas 
suplanuoja dar vieną vakarėlį, Jūs 
gausite:
Sandarus dubenėlis 1 l 
TG211901

Dovana šeimininkei – 1 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu 
pasiekia 220 eurų ir konsultantas 
suplanuoja dar du vakarėlius, Jūs 
gausite:
Mandojunior
HG211901
ir
Padėkos dovanėlė 
(TG211901 arba 50 % nuolaida 
vienam katalogo gaminiui) 

Dovana šeimininkei – 2 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
330 eurų ir konsultantas suplanuoja dar 
du vakarėlius, Jūs gausite: 
Mandojunior
SuperSonic Turbo Chef
730 ml 
HG211902

ir
Padėkos dovanėlė 
(TG211901 arba 50 % nuolaida vienam 
katalogo gaminiui) 

Dar niekad nebuvo taip paprasta 
tvarkyti verslą, savo laiką ir 

mėgautis gyvenimu!

NAUJA 
KARTA

Mielos šeimininkės,  
specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums!  



Samba dubenėlių rinkinys (3 vnt.) 
550 ml: ø 13,5 x 8,4 cm (A) 
2.5 L: ø 21,5 x 12,5 cm (A)  
4.3 L: ø 25,5 x 14,5 cm (A)
SS211919

26,90 €

SAUGOKITE, PATIEKITE, 
PARUOŠKITE IR 
TRANSPORTUOKITE TAME 
PAČIAME DUBENĖLYJE! 
UNIVERSALI SAMBA 
DUBENĖLIŲ TRIJULĖ YRA 
TOBULAS PASIRINKIMAS 
SALOTOMS IR IŠKYLOMS.

Pasiimkite juos bet kur, 
atsiskleiskite visomis 
spalvomis! 
Šiuos dubenėlius iš šaldytuvo galite nešti 
tiesiai ant stalo. Lengvi ir sandarūs dubenėliai 
puikiai tinka iškyloms ir keliaujant. 

 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.
©2021 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brands” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

Telefonas:

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


