
Tegul kiekviena  
diena būna skani!

2021 | 10 numeris

* kol pakaks turimų atsargų

2021 09 27 iki 2021 10 31 
(40–44 savaitės)

Pasiūlymai galioja nuo



Puikūs dubenėliai tešlos ruošimui 
Dabar naujų spalvų, derančių prie žvarbaus ir vėjuoto sezono!

Dubuo 1,4 l 
Ø 17,6 x 10,1 cm
SS214001

Dubuo 2,75 l
Ø 24 x 15 cm
SS214002

Dubuo 4,5 l
Ø 27,7 x 13,6 cm
SS214003

Dubuo 7,5 l
Ø 32,5 x 15 cm
SS214004

8,50 € 14,00 €

18,00 €

21,50 €

NAUJOS 
SPALVOS

Dubuo 7,5 l
Ø 32,5 x 15 cm
SS214004

21,



Maišymo dubenų rinkinys
Dubuo 1,4 l 
Dubuo 2,75 l 
Dubuo 4,5 l
SS214005

Rankenėlė 
su anga nykščiui 
patogesniam darbui

Lengvai 
atidaromas 
dangtelis

Įbrėžimams atsparus 
matinis vidinis paviršius

30,50 €
40,50 €

SUTAUPYKITE

10,00 €



ALAUS 
DUONA
Paruošimo trukmė: 5 min.
Gaminimo laikas:: 1 h

SUDEDAMOSIOS DALYS 
APYT. 1 KG DUONOS
• 600 g universalių miltų
• 2 a/š kepimo miltelių (± 10 ml)
• 2 a/š druskos (± 10 ml)
• 150 g sėklų ar riešutų (moliūgų, 

saulėgrąžų, linų sėmenų, sezamų sėklų, 
graikinių riešutų)

• 500 ml alaus
• 15 g sviesto + 1 v/š miltų (UltraPro indui 

padengti)
• 1 v/š vandens (± 15 ml)

PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C.
2. Sumaišykite miltus ir kepimo miltelius 
Maišymo dubenyje 4,5 l. Suberkite druską, 
sėklas, supilkite alų ir maišykite silikonine 
mentele, kol gausite beveik elastingą 
vientisą masę.
3. Patepkite UltraPro 1,8 l sviestu ir 
pabarstykite vienu valgomuoju šaukštu 
miltų.
4. Supilkite tešlą į UltraPro ir apšlakstykite 
1 valgomuoju šaukštu vandens.
5. Uždenkite ir kepkite apie 45 minutes. 
Nuimkite dangtį ir kepkite dar apie 15 min.
6. Išimkite kepalą iš formos ir palikite 
atvėsti ant orkaitės grotelių.



Pyragai ar duona, pusryčiai ar 
vakarienė – gaminkite, ką norite!

UltraPro kepimo forma 
duonai kepti 1,8 l
28,2 x 15,5 x 12 cm
SS214006

Sviestinė
SS214007

BreadSmart Junior
27,2 x 39,5 x 19,5 cm
SS214008

Dangtelis turi „CondensControl™“ 
– ši technologija išlaiko maisto skonines 
savybes, tekstūrą ir sulaiko kvapus.

44,50 €

6,50 €

19,90 €

70,50 €

11,50 €

Skirtukas padeda išlaikyti 
duoną šviežią ilgiau.

SUTAUPYKITE

26,00 €

SUTAUPYKITE

5,00 €



NAUDOTI 
GAMINIAI:

Silikoninis teptukas
suskleistas: 17,2 x 4,1 x 3,6 cm 
išskleistas: 20 x 4,1 x 3,6 cm
SS214010

Aukštas dubuo 1,9 l
SS214009

Prancūziškų pyragėlių forma 
31 x 31 x 3 cm 
(su šaukšteliu)
SS214011

9,50 €

10,50 €

22,90 €

14,50 €

SUTAUPYKITE

5,00 €

NAUJA 
SPALVA

Šilti ir gardūs prancūziški rageliai 
ant jūsų stalo!

IŠLAISVINKITE SAVO 
VAIZDUOTĘ IR KEPKITE KAIP 
PROFESIONALUS VIRTUVĖS 
ŠEFAS: PYRAGĖLIAI, PICOS, 
UŽKANDŽIAI AR MINI 
SUMUŠTINUKAI.

NAUJA 
SPALVA



SALDŪS 
PRANCŪZIŠKI 
RAGELIAI
Paruošimo trukmė: 15 min. 
Gaminimo laikas: 20 min.

INGREDIENTAI (8 PORCIJOS) 
• 1 pakuotė sluoksniuotos tešlos (230 g) 
• Pasirinktas įdaras: 
Ragelis su obuolių įdaru: 
• 1 pakuotė sluoksniuotos tešlos (230 g), 
• 100 g obuolių tyrės, 
• 30 ml skysto medaus, 
• 10 g smulkintų migdolų 
Ragelis su šokoladiniu įdaru: 
• 1 pakuotė sluoksniuotos tešlos (230 g) 
• 100 g šokoladinio kremo 
Ragelis su kaštainių kremo įdaru: 
• 1 pakuotė sluoksniuotos tešlos (230 g), 
• 80 g kaštainių kremo 

PARUOŠIMAS 
1. Uždėkite sluoksniuotos tešlos lakštą ant 
Prancūziškų pyragėlių formos. Užpildykite 
daugiafunkcį kočėlą šaltu vandeniu ir, 
nenaudodami formelių, kočėlu kočiokite 
tešlos lakštą nuo vidurio link formos kraštų. 
Tešla supjaustoma į vienodus trikampėlius. 
2. Šaukšteliu pašalinkite tešlos perteklių 
formos kraštuose. 
3. Silikoniniu teptuku patepkite ragelių 
galiukus šaltu vandeniu, kad geriau suliptų. 
4. Dozavimo šaukštu išdėliokite įdarą ant 
trikampėlių. Jei reikia, supjaustykite įdarą 
mažesniais gabalėliais. 
5. Susukite ragelius ir išdėliokite juos ant 
silikoninio padėklo kepiniams su krašteliu, 
padėto ant šaltų orkaitės grotelių. Patepkite 
ragelius mišiniu iš kiaušinio trynio ir 15 ml 
vandens ir kepkite apie 20 min. iki 190 °C 
įkaitintoje orkaitėje.

Daugiafunkcis kočėlas 
(B74), rasite 6 katalogo 
puslapyje

Silikoninis teptukas, 
rasite spalio mėnesio 
pasiūlymuose

Silikoninis padėklas kepiniams 
su krašteliu (L22), rasite 
katalogo 11 puslapyje

NAUDOTI 
GAMINIAI:



T Chefseries Essential keptuvė 20 cm
PP214001

Plačioji mentelė
SS214012

Šeimininkės rinkinys
Ø 9,5 x 6 cm 
5 dalys, indelis 200 ml
SS214013

99,00 €

T Chefseries Essential keptuvė 20 cm

Už kiekvieną 100 € 
užsakymą galėsite 
įsigyti T chefseries 
Essential keptuvę 
20 cm už specialią 

kainą!

*Ribotas pasiūlymas, kol pakaks turimų atsargų

9,50 € 11,50 €11,50 €
17,50 €

SUTAUPYKITE

2,00 €

Tapkite virtuvės šefu bent 
vienai dienai! 

Spalio 20-oji - tarptautinė šefo diena!

Paprasti gaminiai – neribotos galimybės!

SUTAUPYKITE

6,00 €



Pašildykite, serviruokite ir skanaukite!
Savo patiekalais mėgaukitės ir kitą dieną!

Vent N Serve aukštasis 3,5 l
SS214014

CrystalWave su skyriukais
29,5 x 6,5 cm
SS214015

Rinkinys JOGURTO gamybai
2,9 L / Ø 23 x 13,5 cm
SS214016

49,90 €

14,50 €

45,50 €

*Ribotas pasiūlymas, kol pakaks turimų atsargų

Pasiūlymas galioja
27.09- 10.10.2021!

Palikite dangtelį 
uždarytą ir 
atidarykite vožtuvą, 
kad išvengtumėte 
taškymosi mikrobangų 
krosnelėje.

600 ml400 ml

400 ml
VISKAS SAVO 
VIETOSE!

GARDUS NAMINIS 
JOGURTAS!



Sumanūs ir patogūs įrankiai jūsų  
virtuvėms!

Česnakų spaustukas
17,5 x 3,5 x 7,6 cm
SS214017

GarlicSmart
19,7 x 18 x 11,4 cm 
SS214018

Rinkinys česnakams
1. Česnakų spaustukas 
2. GarlicSmart
SS214019

19,50 €

16,50 €

28,50 €

28,50 €

24,50 €

53,00 €

SUTAUPYKITE

9,00 €

SUTAUPYKITE

8,00 €

PATARIMAS: DĖŽĖJE GALITE LAIKYTI ČESNAKUS, SVOGŪNĖLIUS, NEDIDELES 
BULVES, POMIDORIUKUS IR KITUS MAŽESNIUS VAISIUS AR DARŽOVES

Rinkinyje 
GarlicSmart 

yra DOVANA!

1. 2.



Perdirbto mikropluošto indų 
šluostė (2 vnt.)
65 x 40 cm
SS214020

17,50 €
29,50 €

SUTAUPYKITE

12,00 €

Mažoji CheeSmart sūrinė
20,4 x 20,4 x 9,5 cm
PP214002

11,50 €
23,50 €

SUTAUPYKITE

12,00 €

Ar kažkas pasakė „šlapias“? 
Sureguliuokite drėgmės lygį, kad pieno produktai ilgiau išliktų švieži.

Su mikropluošto šluostėmis jūsų virtuvė blizgės

NAUJA 
MEDŽIAGA

Už kiekvieną 50 € 
užsakymą galėsite 

įsigyti mažąją 
CheeSmart sūrinę už 

specialią kainą! „CondensControlTM“ technologija 
išsaugo produktų skonines savybes ir 
sulaiko kvapus. Sumanu!



Vienas 
buteliukas 
– tai 14 kg 
mažiau 
plastiko 
atliekų

Ugdykite sveikus įpročius  
nuo pat mažumės



Tausokite pasaulį! 
Svarbus kiekvienas gurkšnis!

ECO+ gaminiai pagaminti iš sąlyčiui su 
maistu tinkančios medžiagos, perdirbant 
mišrias plastiko atliekas arba iš 
atsinaujinančių išteklių

Eco buteliukų nenaudokite 
gazuotiems gėrimams

Eco+ butelis 1 l
SS214021

Eco+ buteliukas 500 ml
SS214022

11,50 €

9,50 €

13,50 €

11,50 €

Eco+ buteliukų rinkinys: 
1. Eco+ butelis 1 l 
2. Eco+ buteliukas 500 ml
SS214023

13,50 €
25,00 €

Rinkinyje 
Eco+ 500 ml 

buteliukas yra 
DOVANA!1.

2.

NAUJA 
MEDŽIAGA

SUTAUPYKITE

2,00 €



24,90 €

Mažasis SuperSonic
Ø 10,8 x 9,2 cm / 300 ml
katalogo kaina: 49,90 €
OB211901

Mažasis SuperSonic
Ø 10,8 x 9,2 cm / 300 ml

x 1 x 10

Mes visada ieškome 
motyvuotų, aistringų 
komandos narių.
Tapkite viena iš mūsų!

MŪSŲ DURYS 
VISADA 
ATVIROS!
Nuo ko pradėti?
Pateikite 50,00 € užsakymą bet 
kuriems Tupperware gaminiams, 
užsiregistruokite konsultantu ir 
gaukite dovanų savo 
STARTINĮ RINKINĮ! 

• Sandarus dubenėlis 1 l
• Universalus daržovių skustukas 
• Krepšys
• Katalogas
• 10 skrajučių

Jūsų, kaip Tupperware konsultantės, pranašumai:
• Komisinis atlyginimas;
• Dovanos kas mėnesį už pasiektus aktyvumo 

lygius
• Dalyvavimas mūsų 3 žingsnių įvadinėje 

programoje, su produktų pavyzdžiais ir 
nemokamais mokymais 

2 ir 3 ŽINGSNIAI

1 ŽINGSNIS
Kada: 2–5 savaitę po to, kai tapote 
Konsultante
Kaip: užsakymai už min. 160,00 €
Ką gausite: komisinį atlyginimą + galimybė 
įsigyti Mažąjį SuperSonic už ypatingą kainą! 

Visada susisiekite su savo Tupperware grupės 
vadove, kad sužinotumėte daugiau apie tai, 
kas laukia toliau! 

Konsultantai, 
dalyvaujantys 
įvadinėje programoje, 
gali įsigyti tik 
1 Mažąjį SuperSonic

Speciali kaina, 
tik naujiems 

konsultantams

x 1 x 10



specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums!

Padėkos dovanėlė 
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
110 eurų ir konsultantas suplanuoja dar 
vieną vakarėlį, Jūs gausite: 
Vent Smart aukštasis 1,8 l
19 x 14 x 13,5 cm
TG214001

Dovana šeimininkei – 1 lygis 
Kai pardavimai vakarėlio
metu pasiekia 220 eurų ir
konsultantas suplanuoja dar
du vakarėlius, Jūs gausite:
TupperChef serijos žirklės 
HG214001
ir 
Padėkos dovana 
(TG214001 ar 50 % nuolaida 
vienam katalogo gaminiui)

Dovana šeimininkei – 2 lygis 
Kai pardavimai vakarėlio metu
pasiekia 330 eurų ir konsultantas
suplanuoja dar du vakarėlius,
Jūs gausite:
Spinning Chef 
Ø 23,1 x 18 cm / 3,9 
TupperChef serijos žirklės 
HG214002 
ir 
Padėkos dovana 
(TG214001 ar 50 % nuolaida 
vienam katalogo gaminiui)

Padėkos dovana 
(TG214001 ar 50 % nuolaida 
vienam katalogo gaminiui)2 ir 3 ŽINGSNIAI

Mielos E NIEIE ININMIMI NINIŠEŠE KNKNININMIM ĖKĖK SĖSĖ



Rudeninių dėžučių rinkinys 
Apvalioji dėžutė, 1,1 l (2 vnt.)
SS214024

19,00 €

Dalinkitės laime ir pavaišinkite kaimynų 
vaikus sausainiais Helovino dieną!

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


