Naujas katalogas:
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/pavasaris-vasara-2021
Gegužės mėnesio demo filmukas:
YouTube: https://youtu.be/Dj9f6p21uKE
Facebooke: https://fb.watch/5ivozjmfbb/
YouTube rusų kalba: https://youtu.be/ECGnis3cxp8

Gegužės brošiūra:
https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai/spalvota-pasaka
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. 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 19 sav.
Būk aktyvus 19 sav > 200 Eur ir padovanosime 430
ml metalinį termosą, kuris puikiai laiko tiek karštį,
tiek šaltį.
Dovanos vertė 72,9 Eur.
Jei Tu dar ne Tupperware demonstruotojas, DABAR
geriausias metas juo tapti ☺
Pastaba: tik mūsų naujiems konsultantams: jūsų pirmasis 50
eurų užsakymas neįskaičiuojamas į bendrą sumą norint
pasiekti Greito Starto lygį.

Gegužės aktyvumas demo: https://youtu.be/qgaGEZlrijs

Mokymai apie naują Tupperware
katalogą:
https://youtu.be/lgkm6iVHiwg

Gegužės 4 d Tupperware
mylėtojų susibėgimo įrašas
Facebooke https://fb.watch/5ivv9IpjC8/
Kviečiame dalyvauti gegužės 11 d. 18 val.
Tupperware mylėtojų susibėgimas vyks:
https://www.facebook.com/egleblozienetupperware

Gegužės pasiūlymai
Microfiber veido šluostė
30 x 30 cm
Tik 7,50 € vietoj 11,90 €
Kodas PP211901

Rankšluostis veidui pagamintas iš itin minkštos mikropluošto medžiagos, kuri yra nepaprastai
maloni ir švelni Jūsų veidui. Jis yra labai lengvas, todėl jis tobulai tinka keliaujant.
Rankšluostis neužims daug vietos bei nepasunkins Jūsų krepšio, kuprinės ar lagamino.
Rankšluostukas idealiai tinka veidui nusausinti po valymo procedūrų ar dušo. Taip pat tinka
švelniam veido valymui. Paprasčiau sudrėkinkite rankšluostuką ir valykite nešvarumus ar
makijažą nuo veido.
Mikropluoštas išgaunamas iš poliamido ir poliesterio. Šios dvi medžiagos yra plačiai
naudojamos drabužių pramonėje, todėl tinka sąlyčiui su oda ir neturėtų sukelti alerginių
reakcijų. Mikropluoštas yra itin didelio tankio audinys, todėl lengvai surenka nešvarumus ir
tobulai tinka valymui.
Šis audinys ne tik efektyviai valo, bet ir puikiai nusausina odą dėl ypatingai gerų absorbcinių
savybių ir švelnaus šveičiamojo poveikio.
Mikropluošto šluostė grindims turkio spalvos.
Du viename. Švelni pusė skirta dulkėms surinkti, o
šiurkšti pusė
– šveitimui.
50 x 60 cm
Tik 19,50 €
Kodas F28

Disney Mickey rinkinys:
1. Disney įrankiai 15x3 cm
2. Disney lėkštė 23x24x2 cm
Tik 14,50 € vietoj 21,50 €
Kodas SS211901
https://fb.watch/5izm-OQPGc/
https://youtu.be/659S9uYY7ik

One Touch dėžutė 1.4 L
Tik 12,90 € vietoj 18,50 €
Kodas SS211902

One Touch dėžutės 940 ml (2
vnt.)
Tik 19,90 € vietoj 26,90 €
Kodas SS211903

Įrankiai piknikui
tik 10,90 €
Daugkartinio naudojimo įrankių piknikui rinkinys:
peilis, šakutė, šaukštas ir laikiklis. Kodas C59

Maitinimo dubenėlis 500 ml
15.5 cm Ø x 5.5 cm
Tik 23,00 € vietoj 26,90 €
Kodas SS211906

Vaikiška gertuvėlė
200 ml / 7.5 cm Ø x 11.5 cm
Tik 12,90 € vietoj 19,90 €
Kodas SS211903

Mini trio (3 vnt)
3 x 200 ml / 10 x 5 cm
Tik 11,50 € vietoj 16,50 €
Kodas SS211905

PIGIAU!!! Net 60% nuolaida!
Pakabinamu šaukšteliu rinkinys
(4 vnt.)
1 šaukštukas: 14 cm
2,90 Eur vietoj 7,40 Eur.
Kodas LO205008
Turime 1000 rinkinių
Demo
Facebooke: https://fb.watch/2skQD1j7qs/
Youtube: https://youtu.be/Hq-YWnovOcg

Samba ąsotis 2 L
Tik 14,90 € vietoj 19,90 €
Kodas SS211907

Samba pudeliai 350 ml (2 vnt)
Tik 9,90 € vietoj 18,90 €
Kodas SS211908

Samba rinkinys:
Samba ąsotis 2 L
Samba puodeliai 350 ml (6 vnt)
Tik 29,90 € vietoj 76,60 €
Kodas SS211909

Šiuos dubenėlius iš šaldytuvo galite nešti tiesiai ant
stalo. Lengvi ir sandarūs dubenėliai puikiai tinka
iškyloms ir keliaujant.
Samba dubenų rinkinys (3 vnt.)
Pasiimkite juos bet kur,
atsiskleiskite visomis
spalvomis!

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)

Tik 26,90 € vietoj 46,90 €
Kodas SS211903

Norite daržoves išlaikyti ilgiau šviežias, laikykite jas Vent Smart!

Ventsmart didysis 9.9 L
Tik 29,90 € vietoj 39,90 €
Kodas SS211910
38 x 28,5 x 13,5 cm

Dvigubas kiauraindis
Tik 19,90 € vietoj 27,50 €
Kodas SS211915

Mažasis SuperSonic
Tik 33,90 € vietoj 49,90 €
Kodas SS211913
Demo filmukas:
https://youtu.be/k4A1aJDN_Jw
Čili padažas:
https://youtu.be/6y3Jv8H-vMY

🥕🥖🧀🥚Ar dažnai tenka malti sūrį 🧀, šokoladą 🍫, riešutus 🥜, morkas 🥕,
džiuvėsėlius 🥖, o gal gaminti pikantiškas užkandėles 🥚🥜🍤? Na, o gal
mėgstate virtuvėje leisti laiką kartu su vaikais ��� �? Tuomet Tupperware sūrio
malūnėlis bus puikus instrumentas Jūsų namuose. Šiuo įrankiu tarsi "laivu"
mielai Jums talkins vaikai ir tai darys saugiai. Smagu ir tai, jog likus
nepanaudoto produkto, galima jį palikti indelyje uždarius dangteliu. Tupperware
apie VISKĄ pagalvoja.

T.S. Cheese Mill sūrio malūnėlis
Tik 28,90 € vietoj 36,90 €
Kodas SS211912
Matmenys: 18,9 x 9,5 x 15,9 cm / 400 ml
Demo filmukas lietuvių kalba:
https://youtu.be/SMNPosy4Rak
Demo filmukas:
https://youtu.be/TayFi57Ju7M

Cheesmart sūrinė
Tik 23,50 € vietoj 33,50 €
Kodas S211903
30,5 x 20,4 x 9,8 cm

Apvali forma virtinukams
Tik 14,90 € vietoj 21,90 €
Kodas SS211918
Demo filmas:
https://youtu.be/p9lzEqRC6mw

LEISTINUKŲ FORMA
Tradicinė tešla leistinukams:
2 ar daugiau kiaušinių
Kvietiniai miltai
Pienas arba vanduo
Druska
Kiaušinius su pienu ir druska paplakam šluotele,
sudedam miltus, išmaišome. Tešla turi gautis kaip
tiršta grietinė. Tešlos tirštumą galite reguliuoti vandens
ar pieno kiekiu.
Į didelį puodą pripilame vandens, užverdame.
Leistinukų formos pagalba, suleidžiame tešlą į verdantį
vandenį. Verdame 5 min. Leistinukus išimame iš
vandens, formą galite naudoti kaip kiauraindį.
Svarbu: jeigu į tešlą dedate pasirinktų priedų
(daržovių, mėsos ar kt) svarbu nepamiršti reguliuoti
tešlos tirštumą miltais ar vandeniu. Tešla turi būti kaip
tiršta grietinė

10 idėjų kodėl Tau reikia šios formos?
1. Norint pagaminti tešlą leistinukams, jums neprireiks svarstyklių. Viskas priklauso nuo jūsų fantazijos.
Svarbu atsiminti, jog iš tirštesnės tešlos leistinukai bus kietesni ir standesni, o iš skystesnės tešlos –
mažesni ir minkštesni. Rinkitės kas patinka, tačiau tikri vokiškų „Spatzle“ leistinukų gamintojai moko,
jog leistinukų tešla turi būti tokio tirštumo, kad užpylus ją ant formos, ji savaime nedribtų per formos
skylutes (tik paspaudus stipriau).
2. Tradicinę tešlą papildę žalia tarkuota bulve gausime slovakišką patiekalą „Halušky“. Beliks išsivirti,
pasigaminti spirgučių padažą ir pagardinti grietine.
3. Pagrindinė tešla gaminama iš kvietinių miltų, tačiau jeigu mėgstate avinžirnių, žirnių, grikių ar kitus
miltus, drąsiai pakeiskite dalį kvietinių miltų kitos rūšies miltais. Taip ne tik praturtinsite savo racioną
baltymais (pvz. avinžirnių miltuose yra apie 20 proc. baltymų), bet ir paįvairinsite patiekalo skonines
savybes.
4. Tradicinę leistinukų tešlą papildykite virta daržove (tai gali būti batatas, bulvė, morka, brokolis ar kt.
daržovė), tokiu būdu praturtinsite savo patiekalą ląsteliena ir suvalgysite daugiau daržovių net patys
nepajausdami.

5. Tradicinę leistinukų tešlą papildykite malta vištienos krūtinėle. Tai tarsi tinginių koldūnai, skonis kaip
koldūnų su vištienos prieskoniu. Skanu tiesiog su grietine ar kitu mėgstamu padažu.
6. Tradicinę tešlą papildę varške gausime įprastus varškėtukus. Pabandykite paragauti su klevų sirupu.
Vietoj varškės galima naudoti rikotą, maskarponę, ar kitą minkštą sūrį.
7. Jeigu pavasarį, šaldiklyje, vis dar svečiuojasi šaldytos uogos panaudokite jas leistinukams gaminti. Į
tešlą įdėkite mėgstamos uogienės ar trintų šaldytų uogų ir gausite skanius leistinukus, kurie puikiai
tiks pusryčiams.
8. Pasigaminkite leistinukų kelioms dienoms į priekį ir laikykite šaldytuve. Laikomi sandariai, jie puikiai
išlaiko savo formą ir skonį. Tai bus puikus užkandis ar pietūs, kai reikia greitai kažką užkąsti, ar
pasigaminti. Pakepinkite su sviestu, įdėkite kokybiško pomidorų padažo, pagardinkite kietuoju sūriu
ir štai greitas maistas namuose tik sveikesnis variantas!
9. Leistinukai gali būti valgomi kaip pagrindinis patiekalas arba kaip garnyras prie mėsos, o taip pat bus
skanu, jei leistinukais pagardinsime sriubą, ar papildysime mėgstamą mišrainę.
10. Išvirtus leistinukus galite valgyti iš karto arba apkepinti pasirinktam padaže, taip kaip elgiamės su
įprastais makaronais. Kartais užtenka pakepinti svieste ir pridėti mėgstamų daržovių.
Bonus patarimas: Grietinėlė leistinukams suteikia ypatingo kremiškumo, tad gaminant padažą
nepamirškite jos
Skanaus!

Microcook Pitcher 1 L
Tik 39,90 € vietoj 49,90 €
Kodas S211911

Tom Ka sriuba:
https://www.youtube.com/watch?v=scV91Fu
MbMc

Gaminame Micro Cook
https://youtu.be/VZx4k006R-o

Šokoladinis pudingas
https://youtu.be/oybS_HbOAMg

Tepamas lydytas sūris
https://youtu.be/lXGIg7xB09I

Spraginti kukurūzai
https://youtu.be/qqTGN_oxEwc

Kepenėlių paštetas
https://youtu.be/AmpNJlKphXM

Austriška vištiena
https://youtu.be/VT3LfQQTTys

Pievagrybių sriuba
https://youtu.be/xu0_N5gWySU

Jis padovanos Jums laiko!
Micro Fast Cooker
28,08 x 22,49 x 15,70 cm
Tik 99,90 € vietoj 139,90 €
Kodas S211917
Demo filmukas:
https://youtu.be/YUqVsVDGhss
Čia rasite receptų:
http://www.tupperware.lt/gaminiai/4469/TroskintuvasmikrobangukrosneleiII#rel
ated-susiję%20receptai
http://blog.tupperware.com/tag/pressure-cooker/

Maisto gaminimas mikrobangų krosnelėje, naudojant aukšto slėgio funkciją. Troškintuvas mikrobangų
krosnelei II puikiai tinka sriuboms ir troškiniams gaminti, ingredientai jame išsaugo maistingąsias
savybes. Itin sandaraus dangčio dėka, gaminant išsaugomi vitaminai, skonis ir spalvos. Saugos
rankena leidžia sukurti aukštą slėgį troškintuve, o apsauginiai vožtuvai užtikrina tolygų slėgio
pasiskirstymą.
Matmenys: Maks. 2 l – Min. 400 ml. Ilgis: 28,08 cm; Plotis: 22,49 cm; Aukštis: 15,70 cm

Kiauliena su kreminiu
padažu su razinomis
1 kg kiaulienos nugarinės ar išpjovos
1 šaukštelis druskos
1 šaukštelis pipirų (galima ir mažiau)
150 ml auksinių razinų
400 ml obuolių sulčių
70 ml grietinėlės
2 šaukštai kukurūzų krakmolo

Kiaulieną pabarstyti druska ir pipirais ir įdėti į Pressure Cooker
Suberti razinas, užpilti sultis
Gaminti 15 min 800 W glingumu, palikti pastovėti 10 min
Išimti kiaulieną
Grietinėlę sumaišyti su krakmolu. Sumaišyti su obuolių sultimis, kuriose gaminosi
kiauliena
6. Uždengti dangtį ir gaminti dar 2 min 800 W galingumu
7. Išmaišyti plakimo šluotele
8. Supjaustyti kiaulieną, pateikti su šiltu padažu
1.
2.
3.
4.
5.

Jautiena su brokoliais
800 g. jautienos kumpio
pipirų
4 skiltelės česnako
380 ml jautienos sultinio
100 ml sojos padažo
1 valgomasis šaukštas Sezamų aliejaus
50 ml rudojo cukraus
3 šaukštai kukurūzų krakmolo
vienas brokolis

1. Kumpį perpjausti į 4 dalis
2. 300 ml sultinio (80 ml palikite) sumaišykite su soja, sezamų aliejumi, rudu cukrumi ir
česnakų spaustuku išspaustu česnaku.
3. Gaminkite 30 min 800W galingumu, palikite pastovėti 15 min.
4. Išimkite jautieną iš sultinio, sudraskykite šakute gabaliukais
5. Likusį 80ml sultinio sumaišykite su krakmolu, sumaišykite su šiltu sultiniu, iš kurio išėmėte
jautieną, sudėkite sumulkintą brokolį
6. Gaminkite 5 min
Pateikite su ryžiais

Perlinių kruopų
troškinys su vištiena
Reikės:
1 stiklinė perlinių kruopų
2 stiklinės vandens
1 svogūnas
1 morka
6-8 vištos blauzdelės

1. Užmerkti perlines kruopas 2-3 valandom. Nuplaukite, supilkite į Presser Cooker ir
užpilkite vandeniu

2. Su HerbChopper susmulkinti svogūną ir morką ir sudėti ant kruopų.
3. Vištieną pabarstyti mėgstamais prieskoniais, sudėti ant kruopų, galima ją sukaišioti į
kruopas. Uždengti dangtelį, gaminti 25 min 800W galingumu.
4. Palaukti kol dangtelio vožtuvas nusileis. Vištieną nuimti nuo kauliukų, sumaišyti su
kruopomis.

Vištiena obuolių
sultyse
https://www.youtube.com/watch?v=SGfSsykjz
so
500 g vištienos krūtinėlės
1 šaukštelis druskos
pipirų
1-2 obuoliai
½ didelio svogūno
500 ml obuolių sulčių
2 šaukštais kukurūzų krakmolo
Galima įpilti šiek tiek sojos, kad būtų gražesnė
spalva

1.
2.
3.
4.

Vištienos krūtinėlę pabarstykite druska ir pipirais ir sudėkite į Pressure Cooker.
Turbo Chefu susmulkinkite svogūną ir obuolius ir sudėkite ant vištos
Užpilkite obuolių sultimis sumaišytomis su krakmolu
Gaminti 15 min 800W galingumu, palikti pastovėti 10 min

TERIYAKI vištiena
https://www.youtube.com/watch?v=wDief1MLCwU
Apie 500 g vištienos krūtinėlės
Teriyaki padažui pagaminti reikės:
100 ml sojos
50 ml ryžių actas
50 ml rudo cukraus
100 ml sezamo aliejaus
3 skiltelės česnako
1 šaukštas tarkuotos imbiero
šaknies
2 šaukštai kukurūzų krakmolo
50 ml vandens

1. Vištienos krūtinėlę įdėkite į Tupperware troškintuvą Pressure Cooker.
2. Paruoškite padažą. Į greitkratį supilkite soją, ryžių acta, cukrų, sezamo aliejų, česnakų
spaustuku išspauskite česnaką, mini tarkute sutarkuokite imbierą, supilkite krakmolą
sumaišytą su vandeniu. Padažą suplakite, užpilkite ant vištienos.
3. Uždenkite troškintuvą, troškinkite 15 min mikrobangėje, palikite neatidengę 10 min.
4. Išimkite vištieną, susmulkinkite ją. Padažą išmaišykite plakimo šluotele.
5. Pateikite su ryžiais. Ryžius greitai ir skaniai galite išsivirti Easy Rise inde mikrobangėje

CS Cottage keptuvė 28 cm
Tik 159,00 € vietoj 249,90 €
Kodas S211916
Demo filmukas:
https://youtu.be/qYNbnICU1tk

https://youtu.be/wGExFMvI-oo
Nauja Tupperware keptuvė su Etern danga ir
aliuminio kapsule kažkoks fenomenas! Netgi kepant
žuvį max karščiu, žuvis nedega, o gražiai kepa!
Atrodo, kad ji neįkaista daugiau, nei reikia kepamam
produktui! (aišku sudegint kepamą produktą vistiek
galima ☺) Tobula! Laaaabai gera keptuvė.
Nuoširdžiai rekomenduoju ☺!

Mando Junior pjaustykles demo filmukas:
https://youtu.be/-sWu_KB4YTo

https://youtu.be/CcR5tpzQQo0
Lietuvių kalba: https://youtu.be/fr27yH9XTac

