
 
 
Naujas katalogas: 
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin  
Sausio mėnesio demo filmukas: 
YouTube: https://youtu.be/abzfQAkUNno  
Facebooke: https://fb.watch/2HROS_r1Ms/  

Sausio aktyvumo filmukas: 
YouTube: https://youtu.be/NYmSjkzwfAI  
Facebooke: https://fb.watch/2HRNjvRnRb/  

Sausio brošiūra: 
https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai  
Daugiau naujienų rasite Facebooke Vilnelė – Tupperware įgaliotas distributorius 
Lietuvoje puslapyje:  
https://www.facebook.com/egleblozienetupperware  

 

 

 

Nors pagal tikrą kalendorių dar gruodis, 

bet Tupperware jau sausis ☺! 

Sveikiname visus su naujais Tupperware 

metais! 

Ir linkime mėgautis besidarbuojant 

Tupperware ☺ 

Bučiai ☺ 
 

https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin
https://youtu.be/abzfQAkUNno
https://fb.watch/2HROS_r1Ms/
https://youtu.be/NYmSjkzwfAI
https://fb.watch/2HRNjvRnRb/
https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai
https://www.facebook.com/egleblozienetupperware


 

Gruodžio 29 d Tuppereware mylėtojų susibėgimas 
https://fb.watch/2HRQFCTxj3/  
 
Pasidžiaugėms gruodžio ir 2020 rezultatais. 
Pasigaminome lazanija, užkandukus ir ragelius. 
 
Kviečiame dalyvauti sausio 4 d 18 val 
mokymuose pas Vaida: 
https://www.facebook.com/tupperware.paprastai  
Ir sausio 5 d. 18 val. Tupperware mylėtojų 
susibėgime: 
https://www.facebook.com/egleblozienetupperware  
 

 

Užkandukai 
Sluoksniuotos tešlos. Supjaustome kvadratėliais ir 
iškepame orkaitėje ant silikoninio padėkliuko. Jei norite, 
galite aptepti kiaušiniu. 

 
300 g krabų lazdelių susmulkiname Ekstra Chef arba 
Turbo Chef 
6 virti kiaušiniai susmulkiname Ekstra Chef arba Turbo 
Chef 
150 g tarkuoto sūrio 
2 skiltelės česnako išspaudžiame česnakų spaustuku 
3 šaukštai majonezo 
Druska, pipirai 
Viską sumaišome, formuojame su Tupperware 
mažiausiu multi šaukštu: 
Facebooke: https://fb.watch/2HTJMU4TB5/  
Youtobe: https://youtu.be/F7H68XlSJXU  

 

 

Rageliai 
Sluoksniuotos tešlos, patogiau naudoti lapeliais. 
Sujunkite du lapelius ir iškočiokite iki ragelių korpuso 
dydžio. Kočiojant šiek tiek pabarstykite miltų 
Įdarui: 
500 g varškės 
1 kiaušinis 
Vytintų pomidorų aliejuje (susmulkintų Turbo Chef) 
150 g tarkuoto sūrio 
2 česnako skiltelės (išspaudžiame spaustuku) 
Druska, pipirai 
Viską sumaišome, formuojame ragelius: 
Facebooke: https://fb.watch/2HUVBZFi7J/  
Youtobe: https://youtu.be/wtB35I2mFaM  

 

https://fb.watch/2HRQFCTxj3/
https://www.facebook.com/tupperware.paprastai
https://www.facebook.com/egleblozienetupperware
https://fb.watch/2HTJMU4TB5/
https://youtu.be/F7H68XlSJXU
https://fb.watch/2HUVBZFi7J/
https://youtu.be/wtB35I2mFaM


 

 
 
Demo filmukas, klasikinė lazanija (filmukas labai 
senas, bet esmė aiški ☺) 
https://youtu.be/aYeoxos6VYo 
 

 

1 savaitės greitas startas. Puiki dovana!!! 

 

 

1 sav dovana Tupperware 
demonstruotojams! 
Jei dar neesate Tupperware 
demonstruotojas, DABAR geriausias 
metas juo tapti! 
 

Visiems aktyviems 1 sav >180 Eur 
padovanosime 410 ml metalinį 
termosą, kuris šaltį ar karštį laiko 6-7 
val. 

 

 

 
Šitą šaunų rinkinuką sau galite 
padovanoti per 1-2 savaitę! 
 
Daugiau info rasite aktyvumo 
brošiūroje 

 
Sausio pasiūlymai 

https://youtu.be/aYeoxos6VYo


 

Už kiekvieną 15 Eur užsakymą 
galite įsigyti aukščiausios rūšies 
mikropluošto šluosčių rinkinį 
namams už specialią kainą!! 
Aukščiausios rūšies mikropluošto 
šluosčių rinkinys namams: 
Mikropluošto šluostė langams 
Daugiafunkcis ranšluostis 
Mikropluošto šluostė dulkėms 
Tik 15,00 Eur vietoj 32,75 Eur. 
Kodas PP210101 
 

 

 

Tik 1-2 savaites. Kiekis ribotas 
 
Dubenėlis 600 ml (2 vnt.) 
Tik 15,00 Eur vietoj 18,90 Eur 
Kodas SS210123 
Dubenėlis 600 ml (4 vnt.) 
Tik 22,50 Eur vietoj 37,90 Eur 
Kodas SS210124 

Ø 15,5 x 6 cm  

 

 

 
 

 
Sandarūs dubenėliai 300 ml 
(3 vnt.) 
Tik 11,90 Eur vietoj 16,90 Eur 
Kodas SS210107 
Ø 12,5 x 5 cm 
 



 

Smaližiukas 1,1 L 
12,50 Eur vietoj 17,90 Eur. 
Kodas SS210122 
20 x 17 x 8 cm 
 
 

 

Silikoninių mentelių rinkinys: 
Silikoninė mentelė 
29,4 x 5,8 cm 
Siauroji silikoninė mentelė 
28 x 2,5 cm 
Tik 18,90 Eur vietoj 32,00 Eur 
Kodas SS210109 
 

 
 

 

Silikoninis padėklas kepiniams 
su krašteliu 
Tik 22,50 Eur vietoj 33,50 Eur 
Kodas SS210106 
35,3 x 31,5 x 1 cm 
 

 
 

 
 



 
 

 

Biskivitinis vyniotinis su plikytu kremu 
https://youtu.be/FzLvQKCUqGk 
 
Biskvitas:  
• 3 kiaušiniai (tryniai ir baltymai 
atskirai) 
• 80 g cukraus 
• 50 g miltų 
• 40g kukurūzų krakmolo 

Kremas 
• 250 ml pieno 
• 20 g kukurūzų krakmolo 
• 50 g cukraus 
• 2 kiaušinių tryniai 
• 200 ml grietinėlės (šaltos) 
• 25g cukraus pudros 
• uogų 

1. Paruoškite kremą: Sumaišykite pieną, kukurūzų krakmolą, cukrų ir kiaušinių trynius MicorCook ąsotyje. 
Šildykite 6 minutes 600 W. Įpusėjus išmaišykite. Atvėsinkite šaldytuve, pamaišykite karts nuo karto. 

2. Grietinėlę suplakite Speedy Chefe su cukraus pudra. Sumaišykite su atvėsusiu kremu. Padėkite į šaldytuvą. 
3. Iškepkite biskvitą: kiaušinių baltymus išplakite Speedy Chefe, sudėkite cukrų ir dar paplakite. Pridėti trynius ir 

maišykite keletą sekundžių. Supilkite į dubenį.  
4. Sumaišykite miltus, krakmolą. Sumaišykite su kiaušinių mase. 
5. Supilkite tešlą ant silikoninio padėkliuko su krašteliai, išlyginkite. Kepkite orkaitėje 180 ⁰C 8 min išanksto 

įkaitintoje orkaitėje 
6. Perdėkite ant kito padėkliuko, kad viršutinė dalis būtų į padėkliuko pusę, susikite, palikite, kad šiek tiek 

pravėstų 
7. Atsukite, ištepkite kremu,, pabarstykite uogomis ir vėl susukite 
8. Apibarstykite cukraus pudra, papuoškite 

 

 
 

Špinatų vyniotinis 
https://youtu.be/8qLh57BXAWQ 
200 g špinatų, 
3 kiaušiniai, 
0,5 ryšelio svogūnų, 
0,5 ryšelio krapų 
Druskos, pipirų 
1 valgomas šaukštas krakmolo, 
100 g varškės sūrelio „Philadelphia“ ar kitokios 
varškės kremo 

 

Quick Chefe sumaišyti kiaušinius, sudėti Turbo Chefu susmulkintus špinatus, svogūnus ir krapus, krakmolą, 
druską, pipirus. Gautą masę išklojame ant silikoninio kilimėlio (per visą kilimėlį) ir kepame 180  20-30 min. 

Atvėsusį ištepame sūriu ir susukame į vyniotinį, laikome 1 val. Tada pjaustome norimo dydžio griežinėliais. 
Skanaus ☺! 

 

https://youtu.be/FzLvQKCUqGk
https://youtu.be/8qLh57BXAWQ


 
 

Kiaušinių vyniotinis su 
vištiena 
https://youtu.be/IXzxsqN0fPE  
 
5 kiaušiniai  
250g majonezo  
350g tarkuoto fermentinio sūrio  
500g faršo  
1 svogūno  
1 kiaušinis  
druska,pipirai 

 

1. Kiaušinius Speedy Chefe suplakame iki standžių putų, sumaišome su majonezu ir tarkuotu sūriu. Supilame 
ant silikoninio padėkliuko įdėto į skardą ir kepame 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. 

2. Šiek tiek atvėsiname,turi gautis minkštas omletinis pagrindas. Ant pagrindo paskleidžiame įdarą: faršą, 
sumaišytą su kiaušiniu,smulkiai supjaustytu svogūnu bei druska ir pipirais. 

3. Pradedant trumpuoju kraštu susukame į vyniotinį. Vyniojas labai lengvai. 
4. Kepame dar 40 min. 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. 
5. Labai paprastas,sotus ir skanus patiekalas,tikrai rekomenduoju išbandyti 

 

 

 
Ragelių forma 
Tik 23,50 Eur vietoj 34,90 Eur 
Kodas SS210105 
31 x 31 x 3 cm 
 
Viena puse korpuso suformuosite 8 
didelius, kita 16 mažų ragelių 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gAHvg_k1kv4&t=166s 

 

 
 

  
 

https://youtu.be/IXzxsqN0fPE
https://www.youtube.com/watch?v=gAHvg_k1kv4&t=166s


 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Demos filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=h4lAkaEp7k0 

 

Rageliai su daržovėmis 
Tešla: 
600 ml miltų, žiupsnelis druskos  
100 ml aliejaus 
150 ml šilto vandens (75 ml verdančio vandens 
sumaišykite su 75 ml šalto) 
Miltus sumaišyti su aliejumi ir šiltu vandeniu, 
užminkyti tešlą. Padalinti i 4 dalis, gausis 4 
korpusai ragelių 
Įdarui: 
Galite dėti ką tik norite, bet aš šį kartą dėjau: 
keptą orkaitėje sviestinį moliūgą, morkas ir 
smidrus. Daržoves supjausčiau apibarsčiau 
druska, pipirais, aliejumi ir iškepiau orkaitėje. 
Moliūgą ir morkas 14 min, smidrus 7 min. 
Susmulkinkite Ekstra Chef,  įdėjau dar rūkytos 
lašišos atraižų, susmulkinau Ekstra Chef. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=h4lAkaEp7k0


 
 

 
 

PRANCŪZIŠKI PYRAGĖLIAI SU VARŠKĖS 
SŪRIU  
Paruošimo trukmė: 25' | 190 °C/ 6-7 st. 18’-22’  
INGREDIENTAI 
1–2 ASMENIMS: 
• 3 krapų šakelės 
• 70 g varškės sūrio • 500 g  
sluoksniuotos  
tešlos 
• 1 kiaušinio trynio • 1 valg. š. pieno  
(± 15 ml)  
 

PARUOŠIMAS:  
1. Įkaitinkite orkaitę iki 190 °C temperatūros. 
2. Mažuoju Turbo Chef sukapokite krapus. Tada sudėkite varškės sūrį ir išmaišykite. 
3. Daugiafunkciu kočėlu iškočiokite sluoksniuotą tešlą ant padėklo tešlos ruošimui. Uždėkite iškočiotą 
tešlą ant prancūziškų pyragėlių formos. 
4. Daugiafunkciu kočėlu kočiokite ant padėklo esančią tešlą, kad supjaustytumėte ją į trikampėlius.  
5. Sudrėkinkite tešlos trikampėlių galiukus silikoniniu teptuku. 
6. Ant kiekvieno trikampėlio uždėkite varškės sūrio masės. Suvyniokite trikampėlius į kruasanų formos 
pyragėlius.  
7. Sudėkite pyragėlius ant silikoninio padėklo kepiniams su krašteliu. Tarp kruasanų palikite bent 1,5 
cm tarpus. 8. Eazy greitkratyje 350 ml sumaišykite kiaušinio trynį su pienu. Aptepkite kruasanus 
kiaušinio mišiniu.  
9. Kepkite kruasanus nuo 18 iki 22 min., priklausomai nuo jų dydžio.  

 

 

 
 

Multi šaukštas 
Tik 25,90 Eur vietoj 32,90 Eur 
Kodas SS210110 
 
 
Multi šaukštą sudaro: 
1 x rankena (14,8 x 7 cm) 
1 x mažas semtuvėlis 15 ml  
1 x vidutinis semtuvėlis 30 m  
1 x didelis semtuvėlis 55 ml  
 

 

  



 
 
 

 

Purūs šokoladiniai SAUSAINIAI  
 
Paruošimo trukmė: 10’ 
T 6-7 / 190 °C / 375 °F: 9-10’ Laukimo laikas: 5-10’  
INGREDIENTAI 16 SAUSAINIŲ • ± 210 g universalių miltų  
• ± 50 g kakavos miltelių, persijotų 
• 5 ml kepimo sodos 
• 2 ml druskos 
• 110 g nesūdyto sviesto, suminkštinto • ± 220 g cukraus  
• 2 kiaušiniai 
• 5 ml vanilės ekstrakto  
 
Demo filmukas: 
Facebooke: https://fb.watch/2H_Bk0wDU6/  
YouTube: https://youtu.be/qj1Z9UZKfyA  

PARUOŠIMAS 
1. Išimkite groteles iš orkaitės ir be konvekcijos įkaitinkite iki T 6-7 / 190 °C. 
2. Nedideliame dubenyje sumaišykite miltus, kakavos miltelius, soda ir druską. 
3. Į „EZ Speedy“ sudėkite sviestą ir cukrų, uždenkite ir išplakite naudodami II pavarą iki lengvos ir purios 
masės. 
4. Įmuškite kiaušinius ir pridėkite vanilės ekstrakto, uždenkite ir plakite naudodami II pavarą, kol mišinys 
taps vientisas. 
5. Įpilkite miltų mišinio, uždenkite ir sumaišykite naudodami II pavarą, kol pasidarys sunku sukti. 
6. Nubraukite šonus ir užbaikite maišymą naudodami silikoninę mentelę. 
7. Ant šaltų orkaitės grotelių arba metalinės kepimo skardos uždėkite silikoninį padėklą kepiniams su 
apvadu. 
8. Naudodami vidutinio dydžio semtuvėlį, suformuokite 16 sausainių, 5 cm atstumu vieną nuo kito ant 
silikoninio padėklo kepiniams. 
9. Kepkite 9-10 min. Prieš patiekdami, leiskite visiškai atvėsti.  
Patarimas. Galutinė tešlos struktūra gali skirtis, priklausomai nuo sviesto minkštumo pradžioje. Jei tešla yra 
šiek tiek per minkšta ir lipni, kad būtų galima formuoti, palaikykite šaldytuve 30 min.  

 

https://fb.watch/2H_Bk0wDU6/
https://youtu.be/qj1Z9UZKfyA


 

Ryžių ir sūrio kroketai 
Reikės:  
6 L dydžio matavimo šaukštai (330 ml) Arborio ryžių,  
700 ml vandens,  
30 g sviesto,  
4 L dydžio šaukštai (220 ml) tarkuoto tipo Parmesano sūrio,  
druskos, pipirų 

Apvoliojimui  
1 L dydžio šaukštas (55 ml) džiuvėsėlių,  
2 L dydžio šaukštai (110 ml tarkuoto tipo Parmesano sūrio.  

 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/yxWB3ZzFRuI 
 

Filmo aktoriai:  
Tupperware Easy Rise (spalį su nuolaida), modulinės dėžutės (rasite kataloge, rinkiniai su nuolaida, arba 
galit sau padovanot kaip Padėkos dovanėlę už vakarėlį), prieskonių malūnėliai (šiuo metu neturime), 
silikoninė mentelė (rasite kataloge), multi šaukštai (spalį galite sau padovanoti, silikoninis padėkliukas (spalį 
galite sau padovanoti arba rasite kataloge.  

Veiksmas:  
Ryžius nuplauname, užpilame vandeniu ir verdame 15 min 800 W galingumu, palaikome dar 5 min, 
sumaišome su sūriu, sviestu, druska, pipirais, atvėsinam apie 15 min. Sumaišome džiuvėsėlius su sūriu. S 
dydžio multi šaukštu formuojame rutuliukus, apvoliojame džiuvėsėlių ir sūrio mišiniu. Dedame į išanksto iki 
220 C įkaitintą orkaitę ir kepame apie 20 min. Skanaus! 

 

 

Kokosiniai sausainiukai 
Reikės 
150 g kokoso,  
190 g sutirštinto pieno su cukrumi,  
žiupsnelis druskos 
Tupperware pagalbininkai 
Dubuo (rasite spalio mėnesio pasiūlymuose) 
Silikoninė mentelė (rasite kataloge) 
Multi šaukštai (spalį galite sau padovanoti) 
Silikoninis padėkliukas (spalį galite sau padovanoti arba rasite kataloge. 

Veiksmas: 
Viską sumaišom, paliekame 30 min, formuojam S dydžio multi šaukštu, 
kepam 10 min, valgom 
Demo filmukas: 

https://youtu.be/lp7exae3JFw 

 

 

Sveikuoliški kokosiukai  
Reikės  
150 g kokoso drožlių,  
3 kiaušinio baltymai,  
50 ml agavos sirupo,  
žiupsnelės druskos,  

skystos vanilės (pamiršau įdėti ) 

  
Tupperware pagalbininkai:  
Tupperware Easy speedy (rasite kataloge),  
Multi šaukštai (galite padovanoti sau šį mėnesį), silikoninis padėkliukas 
(galite padovanoti sau šį mėnesį arba rasite kataloge) 
Demo filmukas: 

https://youtu.be/Rn5NNd_tS_Q 

 
Veiksmas: 
Kiaušinio baltymus su žiupsneliu suplakame Tupperware Easy Speedy pirmu greičiu. Supilame sirupą, 
sudedam kokosą, vanilę, išmaišome antru greičiu. Formuojame S dydžio multi šaukštu ir kepame 10 min 

170 C 

https://youtu.be/yxWB3ZzFRuI
https://youtu.be/lp7exae3JFw
https://youtu.be/Rn5NNd_tS_Q


 

 

 
 

 

 
Česnakų spaustukas 
16,90 Eur vietoj 28,50 Eur 
Kodas SS210103 
17,5 x 3,5 x 7,6 cm 
 
 



 

 

 
Ultra Pro lazanijos indas 
UltraPro 3,3 l  
36,6 x 26,6 x 7,4 cm 
Ultra Pro dangtis 1,2 L 
36,6 x 26,6 x 3,9 cm 
Tik 95,50 Eur vietoj 154,00 Eur 
Kodas SS210104 
 

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 

 

  



 

 

 

 
28 cm Tchefseries keptuvė blyneliams 
 
Tik 129,90 Eur vietoj 159,00 Eur 
 
Kodas SS210121 

 
 

Bulviniai blynai 
(4 keptuvės blynų) 
6 bulvės 
1 svogūnas 
1 kiaušinis 
Druskos, pipirų 
3 šaukštai miltų 
Aliejaus kepimui 
 
Viską susmulkinam Ekstra Chef 
 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/EkAzdXZmld0 

 

 

https://youtu.be/EkAzdXZmld0


 

 
M Press su antgaliais 
25,90 Eur vietoj 39,90 Eur 
19,2 x 18,0 x 11,5 cm 
Kodas SS210120 
Demo filmukai: 
https://youtu.be/IVHZNihmWq4 
https://youtu.be/V1C4_34RJzs 
https://youtu.be/Kf1cUwh2k44 
 

 

Migdoliniai pyragėliai su Speedy 
Mando ir MPress pagalba 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jkTVCFr
CjTg 
 

 

Bulvių kroketai 
Ingredientai, maždaug 18 vnt.  
550 g bulvių 
50 ml vandens 
1 kiaušinis 
1 valg. š. sviesto 
25 ml miltų 
 

Ingredientai, maždaug 18 vnt.  
550 g bulvių 
50 ml vandens 
1 kiaušinis 
1 valg. š. sviesto 
25 ml miltų 
1. Nuskuskite bulves Universaliuoju daržovių skustuku ir supjaustykite  jas į kelias mažesnes dalis. 
Sudėkite į MicroCook 2,25 l, užpilkite vandeniu, uždėkite dangtelį ir virkite jas mikrobangų krosnelėje 
15 minučių 900 vatų galingumu. Palikite pastovėti 5 min. ir nuvarvinkite Universaliajame kiauraindyje. 
2. Sutrinkite bulves Grūstuve, sudėkite kiaušinį, sviestą ir miltus. Gerai išmaišykite Silikonine mentele. 
3. Uždėkite ant M-Press didžiąsias apvalias formeles, uždėkite mentelę ir pripildykite bulvių masės. 
4. Spauskite bulvių masę spaustuku, kol mentelė pajudės į viršų. Nuimkite mentelę ir išspauskite 
bulvių masę vienu greitu judesiu. Mentele padalinkite į norimo dydžio bulvių kroketus. 
5. Apvoliokite bulvių kroketus kiaušinio plakinyje, po to – trupiniuose. 
6. Kepkite kroketus T chefseries 28 cm keptuvėje ant aliejaus, kol jie gražiai pagels. 
 

 

https://youtu.be/IVHZNihmWq4
https://youtu.be/V1C4_34RJzs
https://youtu.be/Kf1cUwh2k44
https://www.youtube.com/watch?v=jkTVCFrCjTg
https://www.youtube.com/watch?v=jkTVCFrCjTg


 

Bulviniai virtinukai - Gnocchi di 
potate 

• 1 kg bulvių 
• 1-2 kiaušiniai 
• 250 g. miltų 
• 1 a.š. druskos 
• žiupsnis pipirų 

 

Bulves nuplauti ir išvirti su lupenomis. Nukoškite jas ir iš karto nulupkite (nežiūrėkite taip į mane, aš 
neišprotėjau ir tai tikrai yra įmanoma...- jei karšta, tai padėkite sau naudodami virtuvinį rankšluostį - 
įsukite bulves į rankšluostį ir nulupkite). 
Sumalkite bulves su mėsmale arba su bulvių (ir leistinukų) spaustuku. Nepatariu to daryti su virtuvės 
kombainu - nebent norite klijų :) Galima naudoti ir bulvių grūstuvę, bet tada tešla nepagaus tiek oro ir 
liks šiek tiek gumuliukų. 

 
Įmaišykite kiaušinį, druską ir pipirus. Kiaušinių kiekis iš tiesų priklauso ir nuo jų dydžio ir nuo bulvių 
rūšies. Jei bulvės labai krakmolingos, tai naudokite 2 M dydžio kiaušinius. 
Įmaišykite 150 g. miltų, tada po truputį berkite likusius miltus ir minkykite tešlą. Tešla neturėtų bū ti lipni 
(na gal truputį). Fokusas pokusas čia yra tame, kad sunaudoti kuo mažiau miltų, nes nuo to priklauso 
virtinukų švelnumas ir minkštumas (nebent jums patinka kietesni virtinukai). 
Pabarstykite kočiojimo kilimėlį miltais ir iškočiokite iš tešlos volelius, supjaustykite juos į norimo dydžio 
virtinukus. Virtinukus įspauskite su šakute, kad liktu dryžiai. Jie yra reikalingi ne tiek dėl grožio, kiek dėl 
padažo :) Prie virtinukų su dryžiais geriau kimba padažas, todėl jie būna skanesni. 
Šį kartą gnocchi gaminau su labai gudriu bet paprastu prietaisu - Mpressu. Gavau savaitgaliui išbandyti, 
tai apart kroketų, kotletų ir sausainių (na reikia gi pilnai daiktą  išnaudoti) be abejo buvo ir gnocchi. 
Man patiko, kad su juo galiu dėti mažiau miltų, nes net jei tešla bus truputį lipni, tai vis tiek jis man tuos 
volelius padarys. Ir svarbiausia greitai... Vanduo nespėjo ši kartą  net užvirti.....  
Įmetam virtinukus į verdantį (pasūdytą) vandenį ir kai jie iškils į paviršių paverdam dar 2-4 min., 
priklausomai nuo jų dydžio. Gerai nukoškite virtinukus, užpilkite padažu ir pateikti. Skanaus 
 

Gorgonzolos ir grietinėlės padažas 

• 180 ml. grietinėlės (35 proc.) 
• 60 ml. balto sauso vyno 
• 120 g. gorgonzolos sūrio (su sūriu su baltu pelėsiu irgi labai skanu) 
• 2 v.š. šviežių smulkintų česnako laiškų arba 1 v.š. džiovintų 
• druskos ir pipirų 

Keptuvėje ant mažos ugnies užvirkite grietinėlę su vynu. Įdėkite sūrį ir virkite maišant, kol sūris ištirps. 
Įdėkite česnako laiškus ir paskaninkite druska ir pipirais.  

 
 

 

Mando Junior 
Tik 27,90 Eur vietoj 49,90 Eur 
Pjausto 3 storiais 1mm, 2mm ir 3 mm. 
27,8 x 10,8 x 4,7 cm 
Kodas SS210119 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/CcR5tpzQQo0  

http://www.imperija.lt/lt/virtuves-irankiai-ir-aksesuarai/leistinukams-koldunams/gefu-bulviu-ir-leistinuku-spaustuvas-2/?item=319
https://youtu.be/CcR5tpzQQo0


 

 

 

 
Turbo Chef 
Tik 42,50 Eur vietoj 55,90 Eur. 
 
Ø 10,8 x 15,3 cm  
Kodas SS210108 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/ZIyEk5KBMO4 
 

https://youtu.be/ZIyEk5KBMO4


 
 

Pusryčiai pagaminti su 
Tupperware Turbo Chef 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/lSHHWkhSFZo 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
Cukinijos su pesto padažu 
 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/H5Y4C0daJbM 

 

https://youtu.be/lSHHWkhSFZo
https://youtu.be/H5Y4C0daJbM


 
 

 

Essential peilių mažas rinkinys 
Essential peilis daržovėms 
Essential šefo peilis 
Tik 29,00 Eur viskas 58,00 Eur 
Kodas SS210116 
 

 

 
Essential peilių vidutinis rinkinys 
Essential universalus peilis 
Essential peilis pomidorams 
Essential didelis universalus peilis 
Tik 39,00 Eur viskas 78,00 Eur 
Kodas SS210117 
 

 

Pjaustymo lentelė 
Tik 8,90 Eur vietoj 12,90 Eur 
Kodas SS210118 
26 x 17,5 cm 
 
 



    

Condiserve su atverčiamu 
dangteliu (1 vnt.) 
Tik 9,90 Eur vietoj 12,90 Eur. 
Kodas SS210114 
 
Condiserve su atverčiamu 
dangteliu (2 vnt.) 
Tik 17,90 Eur vietoj 25,80 Eur 
Kodas SS210115 
Ø 5,9 x 17,6 cm / 360 ml 

 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/cNUsZWE7uoA  
https://youtu.be/0oZvB-vo9Sk 
https://youtu.be/JBzkZzLy1tY 

 

 

Skaidrus 2 l serviravimo indas 
Tik 26,50 Eur vietoj 46,50 Eur 
29,6 x 5,22 cm 
Kodas SS210102 
 

 
 
 
 

 

Skaidrių dubenėlių rinkinys: 
1. Skaidrus dubuo 1,35 L 
19,9 x 8,54 cm 
2. Skaidrus dubuo 2,4 L 
23,5 x 10,16 cm 
3. Skaidrus dubuo 4 L 
27,3 x 11,8 cm 
Tik 58,50 Eur vietoj 98,50 Eur. 
Kodas SS210101 
 

https://youtu.be/cNUsZWE7uoA
https://youtu.be/0oZvB-vo9Sk
https://youtu.be/JBzkZzLy1tY


 



 

 
Didysis kompaktinių dėžučių rinkinys  
(1 x Kompaktinė dėžutė 500 ml,  
1 x Kompaktinė dėžutė 1,1 l,  
1 x Kompaktinė dėžutė 1,7 l,  
1 x Kompaktinė dėžutė 2,3 l,  
1 x Kompaktinė dėžutė 2,9 l)  
Tik 48,90 Eur vietoj 83,50 Eur 
Kodas SS210113 
 

 

 
Mažas kompaktinių dėžučių rinkinys 
(1 x Kompaktinė dėžutė 500 ml, 
1 x Kompaktinė dėžutė 1,1 l, 
1 x Kompaktinė dėžutė 1,7 l) 
Tik 28,90 Eur vietoj 45,70 Eur. 
Kodas SS210111 
 

 

 
Vidutinis kompaktinių dėžučių rinkinys 
(1 x Kompaktinė dėžutė 500 ml, 
1 x Kompaktinė dėžutė 2,3 l, 
1 x Kompaktinė dėžutė 2,9 l) 
Tik 38,90 Eur vietoj 51,70 Eur 
Kodas SS210112 
 

 
 



 

 

 

 



Sausio vakarėlių šeimininkėms 

 

 

 
 


