Naujas katalogas:
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/ruduo-ziema-2021
Apie naujo katalogo gaminius rusų kalba:
https://youtu.be/tL-SWU5H4Sw
Rugsėjo mėnesio demo filmukas:
YouTube: https://youtu.be/J_FibwoYd_g
Facebooke: https://fb.watch/7KTrR1o0Gg/
Demo rusų kalba:
Ilga versija: https://youtu.be/ZwX9XiuPKDc
Trumpa versija: https://youtu.be/gsdG49We3Es

Rugsėjo brošiūra:
https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai/megaukites-kepimo-malonumais-siandien
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

Rugsėjo 5 d 13 val kviečiame į
virtualų Tupperware naujo katalogo
pristatymą. Jis vyks
https://www.facebook.com/egleblozienetupperware

Naujokams, kuriems nesibaigę 13 sav.,
užsiskaitys mokymai ir galės išsirinkti
dovaną

Katalogo naujiena!
Daugelis iš Jūsų turite rankinius spiralizatorius, o
dabar galite įsigyti papildomą detalę, kuri padarys
platesnes spirales!

Tik 9,9 Eur.
Kodas T29

Rugpjūčio 31 d Tupperware
mylėtojų susibėgimo įrašas
Facebooke
https://fb.watch/7KTnapIXMi/
Kviečiame dalyvauti rugsėjo 7 d. 18 val.
Tupperware mylėtojų susibėgimas vyks:
https://www.facebook.com/egleblozienetupperware

GREITAS STARTAS
Kai per pirmąją mėnesio savaitę (36 sav.)
parduosite prekių už 160 Eur, galėsite įsigyti
Termo-puodelį 470 ml tik už 4 Eur vietoj 26,9 Eur.
Kodas AC213601
Ø 8,73 x 20,7 cm
** Suma nebus įskaičiuota į mažmeninės prekybos
pardavimus
Pastaba tik naujokams: siekiant Greito starto, pirmasis 50
eurų vertės užsakymas neįtraukiamas į bendrą sumą.

Rugsėjis puikiausias metas tapti Tupperware demonstruotoju! Kad būtų
smagesnė pradžia, turime net keturis pasiūlymus, kuriuos savo
klientam gali pasiūlyti tik rugsėjo naujokai ☺

Pasiūlymai galioja tik rugsėjo mėnesį naujai
prisijungusiems konsultantams!
Eazy greitkratis 600 ml (2 vnt)
9,9 x 11,1 x 22,6 cm
Tik 19,50 € vietoje 39,00 €
Kodas SS213623
Editos demo filmukas:
https://youtu.be/cP6uyQXxj8s

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

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

Pasiūlymai galioja tik rugsėjo mėnesį naujai
prisijungusiems konsultantams!
Maišymo dubuo 3.5 L
Ø 25,39 x 11,65 cm
Tik 12,50 € vietoje 17,50 €
Kodas SS2113625
https://youtu.be/eJRatEyEdqc
Jis puikiai suderintas su apsauga nuo purslų (rasite
katalogo 5 psl) ir šeimininkės rinkiniu (rasite katalogo 7
psl)

Pasiūlymai galioja tik rugsėjo mėnesį naujai
prisijungusiems konsultantams!
Įrankių rinkinys
1. Universalus šaukštas
31 x 6,5 cm
2. Mažasis samtelis
23,5 x 6,8 x 6,8 cm
Tik 11,50 € vietoje 23,00 €
Kodas SS213624

Pasiūlymai galioja tik rugsėjo mėnesį naujai
prisijungusiems konsultantams!
Mikropluošto šluostės langams (2)
40 x 40 cm
Tik 15,90 € vietoje 26,50 €
Kodas SS213626

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
1 minutės demo
https://youtu.be/5cx9ufwG0O4
Demo (Editos Skrebienės video)
https://www.facebook.com/S.Editukas/videos/3806396966153995
Demo (Vandos Gerbenienės video)
https://www.facebook.com/100004919406519/videos/pcb.3772310102879877/1945577225616239

Rugsėjo pasiūlymai
Už kiekvieną
50 € užsakymą galėsite įsigyti FREEZERMATES už
specialią kainą!
Freezer Mates
(triaukštė dėžutė)
17,5 x 3,5 x 7,6 cm
Tik 15,90 € vietoj 35,90 €
Kodas PP213601

Silikoninis padėklas kepiniams
35,3 x 31,5 x 1,1 cm
Tik 24,50 € vietoj 33,50 €
Kodas SS213601

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

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

Mielinės tešlos gamybos pamokėlė
https://youtu.be/sA_qIMSi6Y4

Desertas “Jonis”
https://youtu.be/vg_GfJobw94

Špinatų vyniotinis
Facebooke: https://fb.watch/2RNdvxyOUf/
Youtube:
https://youtu.be/d-mvAk9UgQE

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

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

Matavimo šaukštelių rinkinys
1, 2, 5, 15 ir 25 ml.
Tik 4,90 € vietoj 9,90 €
Kodas SS213602
Rinkinys kepiniams
1. Daugiafunkcis kočėlas Ø 7,5 x 50 cm
2. Sausainių formelės Ø 8,7 x 14,5 cm
3. Padėklas tešlai 66 x 46 cm
Tik 32,50 € vietoj 52,00 €
Kodas SS213604
Kočėlas
Kočėlas ir formelės viename! Formeles lengva prisukti prie daugiafunkcio kočėlo. Jeigu pageidaujate 6 mm storio tešlos (pvz.,
sausainiams), pirmiausia uždėkite šviesiai mėlyną dalį, paskui – tamsiai mėlyną. Jeigu pageidaujate 3 mm storio tešlos (pvz., tortams),
uždėkite tik tamsiai mėlyną formelę. Trapiajai tešlai iškočioti į kočėlą galima įpilti šalto vandens, o mielinei tešlai iškočioti – karšto
vandens. Kočėlo svorį galima padidinti, jį pripildžius ryžių, todėl bus lengviau kočioti didelį kietos tešlos kiekį.
Matmenys: Ilgis: 50 cm, Skersmuo: 8,7 cm

Padėklas tešlos ruošimui
Didelis patogus padėklas bet kokios rūšies tešlai kočioti.
Speciali padėklo danga reikalauja kur kas mažesnio kiekio miltų, kočiojant tešlą, o lankstus paviršius leidžia lengvai atskirti tešlą nuo
pagrindo. Ant padėklo yra tarptautinė konvertavimo lentelė ir žymėjimo apskritimai, atitinkantys dažniausiai naudojamų kepimo formų
dydžius (22, 24, 26 ir 28 cm).
Matmenys: Ilgis: 66 cm, Skersmuo: 46 cm

Tortilijos
Demo filmukas
Facebooke:
https://fb.watch/30wFrvkHUP/
Youtube:
https://youtu.be/bJYfIaGnSsc

Sūrio sausainiai
Facebooke:
https://fb.watch/3itQcVfXDA/
Youtube:
https://youtu.be/0sjN7SaQ9Tc

350 ml greitkratis
Tik 11,5 Eur.
Kodas B44

Šeimininkės rinkinys
(indelis, sulčiaspaudė, tarkutė, kiaušinio trynio
atskyrėjas, dangtelis)
Tik 17,5 Eur.
Kodas B73

Silikoninis teptukas
Tik 14,5 Eur.
Kodas B77

Legacy dubuo 10 L
Tik 29,00 € vietoj 38,90 €
Kodas SS213603

Austriukų rinkinys
1. Eco+ pailgas austriukas
22,5 x 12,3 x 6,8 cm
2. Eco+ mažasis austriukas
9,7 x 8,5 x 5,2 cm
Tik 10,50 € vietoj 15,00 €
Kodas SS213605

Rinkinys mokyklai
1. Kuprinė
28 x 40 x 14 cm
2. EcoPure gertuvė Pingvinas 350 ml
Tik 33,00 € vietoj 50,00 €
Kodas SS213606

Forma virtinukams
Pagrindas: 32,7 x 12,5 x 3,1 cm
Mentelė: 10 x 10,2 x 1,5 cm

Tik 10,90 € vietoj 19,90 €
Kodas SS213607
Demo filmukas: https://youtu.be/xr4n6mAXNeA
Leistinukai su špinatais:
https://youtu.be/qLEKMdmLb_E
Varškėtukai:
https://youtu.be/O9UGVe2vabw
10 idėjų kodėl Tau reikia šios formos?
1.

2.

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).
Tradicinę tešlą papildę žalia tarkuota bulve gausime slovakišką patiekalą „Halušky“. Beliks išsivirti, pasigaminti
spirgučių padažą ir pagardinti grietine.

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
3.

Skanaus!

Virtinukai su pesto padažu
Virtinukams reikės
2 kiaušiniai
Apie 200- 250 g miltų priklausomai nuo kiaurinių dydžio
125 ml pieno ar vandens
Druskos
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 pauodą pripilame vandens, užverdame. Leistinukų
formos pagalba, suleidžiame tešlą į verdantį vandenį.
Verdame 5 min.
Leistinukus išimame iš vandens, formą galite naudoti kaip
kiaurandį. Valgome su pesto padažu.

Pesto padažui
Bazilikų
Špinatų
Česnako (išspaudžiame česnnakų spaustuku) Druskos,
pipirų
Alyvuogių aliejaus
Viska susmulkinam Ekstra Chefe

Mentelių rinkinys
1. Silikoninė mentelė 29,4 x 5,6 cm
2. Siauroji silikoninė mentelė 28 x 2,5 cm
Tik 20,50 € vietoj 32,00 €
Kodas SS213608

Crystalwave mažasis rinkinys (3 vnt.)
Ø 16 x 5 cm / 400 ml
Ø 16 x 6,2 cm / 600 ml
Ø 16 x 7,5 cm / 800 ml
Tik 20,50 € vietoj 33,50 €
Kodas SS213609

Peilių rinkinys Nr.1
1. Chefo peilis
34,6 x 2,3 x 5,2 cm
2. Duonriekis peilis
34,5 x 2 x 3,6 cm
3. Pomidorų peilis
27,1 x 2,1 x 2,7 cm
4. Universalus peilis
24,1 x 2,1 x 2,7 cm
5. Daržovių peilis
19,3 x 2,4 x 2,2 cm
6. Peilių galąstuvas
atidarytas: 8 x 11,3 x 5,5 cm
uždarytas: 8 x 17 x 12 cm

Tik 170,50 € vietoj 205,00 €
Kodas SS213610
Demo video:
https://youtu.be/q_l_5okaibc
Peilių rinkinys Nr.2
Pomidorų peilis
Universalus peilis
Daržovių peilis

84,50 €
61,00 €
Kodas SS213611
Rinkinys Nr.3
4. Chafo peilis
5. Lanksti pjaustymo lentutė
38 x 29 x 0,1 cm
58,00 €
46,50 €
Kodas SS213612

Žirklės paukštienai
24,5 x 6,7 x 2,2 cm
39,00 €
Kodas SS213613
https://youtu.be/SgmoPH3MI-A

ULTRA PRO
1. Ultra Pro stačiakampis 3,3 l
36,6 x 26,6 x 7,4 cm
2. Ultra Pro dangtis 1,2 l
36,6 x 26,6 x 3,9 cm
Tik 104,00 € vietoj 154,00 €
Kodas SS213614

UltraPro stačiakampis 3,3 l
UltraPro serijos indus galite naudoti šaldiklyje ir šaldytuve, orkaitėje ir mikrobangų krosnelėje.
Indai pasižymi išskirtiniu dizainu ir yra pagaminti iš unikalios medžiagos. Tame pačiame inde galite ne
tik ruošti, bet ir patiekti ar užšaldyti maistą. UltraPro induose per trumpą laiką paruošite skaniausią
vakarienę šeimai. Taupydami laiką, patiekalą pirmiausiai gaminkite mikrobangų krosnelėje, o vėliau
įdėkite į orkaitę, kad suteiktumėte skonio ir konsistencijos. UltraPro yra itin lengva ir moderni virtuvės
indų serija, atspari temperatūrai nuo -25 °C iki +250 °C. UltraPro indai puikiai tinka patiekalams be
riebalų, kadangi gaminant maistą papildomai pilti riebalų nereikia. Ergonomiškos rankenos leidžia
tvirtai suimti. Dangtis ir indas užtikrina optimalų rezultatą.
Ypač tinkamas: lazanijai, tortui.
Matmenys: Indas: Ilgis: 36,3 cm; Plotis: 26,6 cm; Aukštis: 7,4 cm; Dangtis: Ilgis: 36,3 cm; Plotis: 26,6
cm; Aukštis: 3,9 cm

Spageti kitaip
Facebooke:
https://fb.watch/3itOVQgZPI/
Youtube:
https://youtu.be/WR_bglR5YVo

Grikių ir tuno apkepas
250 g nevirtų grikių
Nedidelės skardinės tuno
1 poro
2 morkų
3 paprikų
200 g grietinės
100 ml pieno
4 kiaušiniai
Druska ir prieskoniai pagal skonį
Kepam 180C temp. 40-50 min
Demo filmukas
Youtube:
https://youtu.be/cc6tzG7PCOo

Tiks maistui laikyti ne tik spintelėje, bet ir
šaldytuve, bei pasiimti su savimi

Kompaktinių dėžučių didysis
rinkinys
1. Kvadratinė dėžutė 1.1 l 18,7 x 18,7 x 6,2 cm
2. Kvadratinė dėžutė 2.6 l 18,7 x 18,7 x 11,4 cm
3. Kvadratinė dėžutė 4 l 18,7 x 18,7 x 17,6 cm
Tik 54,00 € vietoj 80,50 €
Kodas SS213615

KOMPAKTINIŲ DĖŽUČIŲ mažasis
RINKINYS
1. Kvadratinė dėžutė 1.1 l
2. Kvadratinė dėžutė 2.6 l
Tik 45,90 € vietoj 51,00 €
Kodas SS213616

Kvadratinė dėžutė 4 L
Tik 24,50 € vietoj 29,50 €
Kodas SS2136117

Kompaktinės dėžutės prieskoniams
(2 vnt.)
4,5 x 10 x 11,7 cm / 2 x 250 ml
Tik 14,50 € vietoj 17,50 €
Kodas SS213619
Dangtelis dvipusis: viena pusė su skylutėmis barstymui,
kita atsidaro pilnai, kad galima butų pasemti šaukšteliu

Kompaktinės dėžutės prieskoniams
(2 vnt.)
4,5 x 10 x 6 cm / 2 x 100 ml
Tik 12,50 € vietoj 15,50 €
Kodas SS213620

Kompaktinių dėžučių prieskoniams
rinkinys
Kompaktinės dėžutės prieskoniams mažosios (2 vnt.)
Kompaktinės dėžutės prieskoniams didžiosios (2 vnt.)
Tik 23,00 € vietoj 33,00 €
Kodas SS213621

Signature Line 5,5 L
Tik 20,90 € vietoj 34,50 €
Kodas SS213618

Rugsėjo vakarėlių šeimininkėms

