
2022 I 5 numeris

Švęskime
tarptautinę
Mamos dienos 
šventę!

*kol pakaks turimų atsargų

2022 05 02 iki 2022 05 29
(19–22 savaitės)*

Pasiūlymai galioja nuo 



Pereikite prie tvaresnio būdo 
gerti vandenį

Apsaugokite 
Žemę 

nuo 1800 
vienkartinių 
plastikinių 
buteliukų 
per metus

Vandens filtravimo rinkinys
1. Ąsotis su vandens filtru 2,6 l
2. Aktyviosios anglies filtras
3. Vandens filtravimo kasetė ir 
pagrindas
SS221901

63,50 €

NAUJIENA

Mėgaukitės sveikais gėrimais!

Jokių keičiamų 
kasečių! Tik 

anglies užpildai

Sumažinkite 
kvapų ir teršalų 

kiekį

Skaitmeninis 
laikmatis anglies 

granulių naudojimui 
sekti

Apsaugokite planetą 
nuo 1800* vienkartinių 
plastikinių buteliukų1 

per metus

1. 

3. 

2. 

2 UŽ 1 
KAINĄ!

21,50 €
43,00 €

Slim Line ąsotis 2 l (2 vnt.)   
(be koštuvėlio)
11,8 x 11,8 x 25,6 cm
SS221902

Savo Slim Line 2 l 
ąsočiui galite įsigyti 
koštuvėlį. Koštuvėlio 
apatinė dalis yra 
banguota, todėl 
išvengiama taškymosi 
pilant gėrimus į Slim 
Line ąsotį. Koštuvėlį 
rasite Pavasario-
Vasaros katalogo 18 
psl.

R46      5,50 €

* Remiamasi vandens sunaudojimo per metus duomenimis ( 2,6 l X 365 d. = 949 l per metus = 1898  vnt. 500 ml talpos buteliukų



Ledo kubeliai 
turėtų būti 
smagūs!
Paruoškite skirtingų skonių 
ledo kubelius su vaisiais ir 
patiekite kokteilius.

Indas Salami  
yra puikus ir 

aplinką tausojantis 
pasirinkimas! Jums 

nebereikės saliamio, 
dešrelių ar vytintos 

dešros vynioti į 
plastikinę plėvelę.

Spustelėkite, 
kad išimtumėte 
kubelį

Pusryčiai gerai dienos pradžiai

Forma ledukams (2 vnt.)
29,1 x 11 x 4,4 cm / 300 ml
SS221903

KombiSmart rinkinys 
1. KombiSmart su grotelėmis
KombiSmart aukštasis: 17,2 x 11,7 x 6,5 cm / 640 ml 
KombiSmart žemasis: 17,2 x 11,7 x 3,7 cm / 260 ml
KombiSmart dangtelis: 17,2 x 11,7 cm
KombiSmart grotelės: 14,5 x 9,5 cm
2. KombiSmart pjaustymo lentelė
SS221904

2. 
1. 

19,50 €

7,50 €

19,90 €

39,00 € 2 UŽ 1 
KAINĄ!

Žuvis / kepta žuvis, pvz., 
skumbrė, silkė, juodadėmė 

menkė, ešerys

Užkandžiai: čiorisas, 
įdarytos alyvuogės, saulėje 

džiovinti pomidorai, ir t. t.

Salotos ar mišrainės, pvz., 
ryžių mišrainė, šalta bulvių 

mišrainė

LAIKYKITE IR 
PATIEKITE ĮVAIRIUS 
PRODUKTUS

Indas Salami 
27,6 x 9,2 x 7,9 cm
SS221905

NAUJA 
SPALVA



2. 

1. 

Nuo šiol daržoves valgysite kitaip!

UltraPro rinkinys
1. UltraPro 3,5 l
30 x 22,6 x 11,7 cm
2. UltraPro dangtis 800 ml
30 x 22,6 x 3,8 cm
SS221907

Maišymo dubuo 3,5 l (B23), 
rasite 40 katalogo puslapyje.

Silikoninės virtuvės pirštinės (L19), 
rasite 47 katalogo puslapyje

SUTAUPYKITE 
16,50 €

SUTAUPYKITE 
37,00 €

*  Naudotus gaminius rasite 2022 
Pavasario-Vasaros kataloge. 
Daugiau informacijos teiraukitės 
„Tupperware“ konsultanto.

Spiralizatoriaus rinkinys 
1. Rankinis spiralizatorius
Ø 7,9 x 11,3 cm
2. Rankinis spiralizatorius taljateliams
SS221906

24,50 €

72,00 €

41,00 €

109,00 €

Spagečių formos morkosTaljatelių formos cukinija

Mažas, bet galingas

Įsigykite mikropluošto 
šluostę savo UltraPro 
indui. UltraPro valykite 
tik su sudrėkinta 
mikropluošto šluoste. 
Mikropluošto šluostę 
rasite Pavasario-
Vasaros katalogo  
47 psl.

F22      12,50 €

MINI PICOS 
„MARGARITA“
Paruošimo trukmė: 10 min.
Gaminimo laikas: 30 min.

INGREDIENTAI (1 PORCIJAI)
• 7 ml alyvuogių aliejaus
• 2 mažos bulvės (225 g iš viso) (luptos)
• 2 ml česnako miltelių
• Druskos ir pipirų
• 1 kiaušinis (plaktas)
• 60 ml picos padažas 
• 30 g smulkinto mocarelos sūrio 2 baziliko 

lapelių (smulkiai pjaustytų)
• Parmezano sūrio (patiekimui)

1. Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C be konvekcinio 
režimo.
2. Keptuvėje ant vidutinės kaitros įkaitinkite 
alyvuogių aliejų.
3. Rankiniu spiralizatoriumi iš bulvių suformuokite 
spagečius ir sudėkite į keptuvę. Pagardinkite bulves 
česnako milteliais, druska ir pipirais. Maišykite, kol 
iškeps ir lengvai paruduos, apyt. 10 min., tuomet 
perdėkite į maišymo dubenį 3,5 l. 4. Supilkite plaktą 
kiaušinį į bulves ir gerai išmaišykite.
5. Sudėkite bulvių makaronus atgal į keptuvę dviem 
lygiomis dalimis. Dėkite į orkaitę ir kepkite 15 min. 
arba, kol makaronai sukietės ir krašteliai gražiai 
paruduos.
6. Ištraukite keptuvę iš orkaitės su silikonine 
virtuvės pirštine ir aptepkite bulvių paplotėlius picos 
padažu ir apibarstykite mocarelos sūriu. Pašaukite 
atgal į orkaitę 5 minutėms arba, kol išsilydys sūris.
7. Apibarstykite baziliko lapeliais ir parmezano sūriu. 
Patiekite iš karto.

Patarimas: Iš bulvių suformuokite vieną didelį picos 
paplotėlį.
Pastaba: Jei naudojate ne „Tupperware“ keptuvę, 
įsitikinkite, kad jūsų keptuvė tinka naudoti orkaitėje.

PARUOŠIMAS

1. 

2. 

NET MAŽIAUSIOSE VIRTUVĖSE REIKALINGI 
PATYS GALINGIAUSI ĮRANKIAI



Laikas ir vėl susitikti!

TAILANDIETIŠKI BURGERIAI SU 
ŽUVIES PAPLOTĖLIAIS
Paruošimo trukmė: 15 min.
Gaminimo laikas: 20 min.

INGREDIENTAI (6 PORCIJOMS)
• 750 g baltos žuvies filė (pvz., plačiakakčio)
• 5 g kalendros (stambiai kapotos)
• 1 raudonos ar žalios aitriosios paprikos (stambiai 

kapotos)
• 3 svogūnų laiškų (stambiai kapotų)
• 60 ml raudonojo kario pastos
• 1/2 žaliosios citrinos (žievelės ir sulčių)
• Druskos ir pipirų pagal skonį
• Kokosų ar augalinio aliejaus kepimui
Patiekimui
• 6 mėsainių bandelės
• Šviežia kalendra
• 1 raudonasis svogūnas (smulkiai pjaustytas)
• 1 raudona aitrioji paprika (smulkiai pjaustyta)
• 1 ilgavaisis agurkas (supjaustytas spirale)
• 2 svogūnų laiškų (smulkiai pjaustytų)
• Saldus čili padažas (ar kitoks tailandietiškas 

padažas)
• Žaliosios citrinos skiltelė

1. Su Fusion Master mėsmale ir stambiu 
sieteliu sumalkite žuvį, kalendrą, aitriąją 
papriką ir svogūnų laiškus į vidutinio dydžio 
dubenį, tuomet antrą kartą permalkite žuvį. 
Sudėkite likusius ingredientus (išskyrus 
aliejų) ir gerai išmaišykite.
2. Padalinkite masę į 6 vienodos formos ir 
dydžio paplotėlius*.
3. Į didelę keptuvę įpilkite aliejaus ir 
įkaitinkite ant vidutinio kaitrumo liepsnos. 
Aliejui įkaitus, sudėkite paplotėlius ir kepkite 
po 4–5 min. iš abiejų pusių, kol iškeps 
(vidinė temperatūra turėtų būti 63 °C). Dėkite 
paplotėlius ant mėsainių bandelių su šviežia 
kalendra, pjaustytu raudonuoju svogūnu, 
aitriąja paprika, agurku, laiškiniais svogūnais, 
čili padažu ir žaliosios citrinos skiltelėmis

*  Paplotėliams formuoti naudokite mėsainių 
presą.

PARUOŠIMAS

Rinkinys mėsainiams 
1. Mėsainių presas 
2. Mėsainių šaldymo rinkinys (4 vnt.)
4 x 150 ml / 11 x 3 x 11 cm
SS221908

Fusion Master rinkinys
1. Prisivakumuojantis 
pagrindas
2. Rankenėlė
3. Apsauga
SS221910

14,90 €
26,50 €

36,90 €
49,90 €

Taupykite vietą.
Atnaujinkite kokybę

1. 

2. 

3. 

2. 

1. 

Fusion Master piltuvas ir 
antgaliai sausainiams
SS221911

Tchefseries barbekiu žnyplės 
Mentelė: 39,2 x 6,8 x 2 cm
Šakutė: 39,6 x 4,2 x 1,6 cm
Surinktas: 39 x 13,1 x 6,8 cm
SS221909

Papildykite 
savo Fusion 
Master rinkinį



Niekuomet nenuvertinkite 
kokybiškų mikropluošto 

šluosčių galios!

39,00 €

29,50 €

44,50 €

59,00 €

44,50 €

71,00 €

Mikropluošto šluosčių rinkinys 
1. Perdirbto mikropluošto indų šluostė (2 vnt.) 
65 x 40 cm
2. RPerdirbto mikropluošto šluostė langams (2 vnt.)
40 x 40 cm
SS221912

PAPRASTAS 
SPRENDIMAS, 
KURIS PADĖS 
SUMAŽINTI 
POPIERINIŲ 
RANKŠLUOSČIŲ IR 
VATOS DISKELIŲ 
NAUDOJIMĄ.

IDEALAUS DYDŽIO DĖŽUTĖ, 
NORINTIEMS PASIIMTI 
SERVETĖLIŲ Į GAMTĄ AR Į 
KELIONES.

Pamirškite pirštų 
antspaudus ant paviršių!

Kodėl jums reikia  
PotatoSmart?
• Užtikrinama tinkama drėgmė, 

kad bulvės išliktų tvirtos;
• Sumažinamas sudygimas;
• Sumažinamas puvimas;
• Sumažinami kvapai;
• Sumažinama kondensacija 

viduje.

SUTAUPYKITE 
20,00 €

Wipe In, Wipe Out 

9,90 €

Tuppercare“ žemoji dėžutė 
servetėlėms
650 ml / 22,6 x 15 x 3,9 cm
PP221902

PotatoSmart 5,5 l
28,5 x 19 x 23 cm
SS221913

Rinkinys bulvėms
1. PotatoSmart 5,5 l
2. Chop Collector 2,5 l
24,8 x 25,7 x 14,8 cm
SS221914

1. 

2. 

NAUJA 
SPALVA

NAUJA 
SPALVA

Vietą taupantys sprendimai  
jūsų virtuvei!

PotatoSmart užtikrina tamsą ir gerą ventiliaciją, būtent tokias 
sąlygas, kokių reikia bulvėms.

Rinkinyje 
Recycline Chop 

Collector yra 
DOVANA!

Už kiekvieną 10,00 € 
vertės užsakymą galėsite 

įsigyti „Tuppercare“ 
žemąją dėžutę 

servetėlėms už specialią 
kainą!

Pagaminta 
iš 80 % 

sertifikuotos 
perdirbtos 
medžiagos.

„Kiekvienoje virtuvėje...  
nuo 1961!“

Pagaminta iš perdirbtų 
„Tupperware®“ gaminių.

SUTAUPYKITE 
15,00 €

By



Signature Line rinkinys
1. Signature Line 1,2 l 
Disney Mickey&Minnie
13,4 x 12,4 x 14,6 cm
2. Signature Line 450 ml  
Disney Minnie&Daisy
13,4 x 12,4 x 7,4 cm

3. Signature Line 450 ml 
Disney Mickey&Donald
13,4 x 12,4 x 7,4 cm
4. Signature Line 980 ml 
Disney Family
25 x 13,4 x 7,4 cm
SS221915

32,50 €
42,00 €

©Disney

NAUJIENA

Pakvieskite į savo virtuvę linksmuosius 
Mikį ir Minę!

Vos keli mostai ir 
kokteilis paruoštas

2 UŽ 1 
KAINĄ!

NAUJIENA

©Disney

Eazy greitkratis 350 ml (2 vnt.)
9,9 x 11,1 x 17,4 cm
SS221916

12,50 €
25,00 €

Rinkinyje 
Signature 

Line 1,2 l yra 
DOVANA!

1. 

2. 

3. 

4. 

BRAŠKIŲ 
GLOTNUTIS
Paruošimo trukmė: 5 min.

INGREDIENTAI (2 PORCIJOMS)
• 100 g braškių
• 15 ml cukraus pudros (1 valg. š.)
• 200 ml pieno

PARUOŠIMAS
1. Su Supersonic Chopper Compact 
sumaišykite braškes su cukraus pudra.
2. Perdėkite į Eazy greitkratį 350 ml ir supilkite 
pieną. Uždenkite ir gerai sukratykite.



Padėkos dovanėlė
Už 110 Eur vertės užsakymą  
Jums dovana:
Dubenėlis 300 ml ( 2 vnt.)
TG221901

Dovana klientui 
Jei perkate gaminių už 160 Eur, Jums 
mūsų DOVANA:
1. Eco+ Wonderlier dubuo 1,75 l 
2. Eco+ Wonderlier dubuo 1,1 l
3. Eco+ Wonderlier dubuo 775 ml (2 vnt.)
HG221901
ir
Padėkos dovaną
(TG221901 arba 50% nuolaidą  
vienam katalogo gaminiui)

Išskirtinis pasiūlymas
Už vieną 160 Eur vertės užsakymą  
galėsite įsigyti naujos spalvos Dubuo 1,5 L 
už specialią kainą*:
Dubuo 1,5 L (2 vnt.)
PP221901

*  Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su 
savo „Tupperware“ konsultantu.

NAUJOS 
SPALVOS

NAUJA 
SPALVA

NAUJOS 
SPALVOS

NAUJOS 
MEDŽIAGOS

3. 

2. 

1. 

8,90 €*

21,90 €

x 1 x 10

Konsultantas, 
dalyvaudamas 
svajonių starto 
programoje, gali 
įsigyti vieną rankinį 
spiralizatorių ir vieną 
papildomą ašmenį

Rankinis spiralizatorius
Papildomas ašmuo
OB221001
katalogo kaina: 41,00 €

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

MŪSŲ DURYS 
VISADA 
ATVIROS!

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 

1 ŽINGSNIS
Kada: 2–5 savaitę po to, kai tapote 
Konsultante
Kaip: užsakymai už min. 160,00 €
Ką gausite: min. 37,60 € uždarbio ir galimybę 
įsigyti Rankinį spiralizatorių ir papildomus 
ašmenis jam už specialią kainą*

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 
• XL pirkinių krepšys su užtrauktuku
• Katalogas
• 10 skrajučių

2 ir 3 ŽINGSNIAI
Visada susisiekite su savo Tupperware grupės 
vadove, kad sužinotumėte daugiau apie tai, 
kas laukia toliau! 

Speciali kaina, 
tik naujiems 

konsultantams

Specialios dovanos tik Jums!
PASIŪLYMAI GALIOJA 

02.05.2022 – 29.05.2022

Brangūs L TI AE IK N



Laikas pusryčiams!

Dubuo dribsniams (3 vnt.)
550 ml/ Ø 16 x 5 cm
SS221917

15,50 €

 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.
©2022 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brands” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

Telefonas:

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


