
*kol pakaks turimų atsargų

Nuo 2022 11 28 iki 2023 01 01*
(49–53 savaitės)

Pasiūlymai galioja nuo

Kepkite 
—

Laikykite 
— 

Pašildykite 
—

Patiekite

2022 | 12 numeris

Funkcionalūs 
ir universalūs



Naujieji TUPPERWARE PREMIAGLASS indai

Puikiai matysite, 
kas viduje
Džiaugiamės, kad mūsų kokybiškų laikymo sprendimų šeimą papildė naujoji stiklinių indų 
kolekcija. Pristatome Tupperware PREMIAGLASS. Kepkite. Laikykite. Pašildykite. Patiekite. 
Universalūs stikliniai indai ne tik išlaikys jūsų produktus šviežius, bet ir užtikrins jums 
neribotas panaudojimo galimybes.

Visiškai sandarūs 
dangteliai su užraktais

Universalūs indai. 
Kepkite. Laikykite. 

Pašildykite. Patiekite

Atsparūs karščiui  
iki 300 °C

10 % lengvesni nei 
grūdinto stiklo indai 

Lengvesni indai – mažesnė 
apkrova jūsų riešams

DAR DAUGIAU BŪDŲ IŠLAIKYTI ŠVIEŽUMĄ
su Tupperware PREMIAGLASS

24,90 €

31,90 €

Premiaglass 1 l 
15,4 x 7 x 20,7 cm
SS224901

Premiaglass 1,5 l 
17,5 x 7,6 x 23 cm
SS224902 

Premiaglass rinkinys:
Premiaglass 1 l
Premiaglass 1,5 l 
SS224903

SUTAUPYKITE 
7,00 €

49,80 €
56,80 €

NAUJIENA



Eazy ąsotis plakimui 2 l
Ø 16,3 / 23,7 x 17,2 x 15,5 cm
SS224904

Karališkoji silikoninė forma
29 x 11,5 x 9 cm
SS224905

19,90 €

22,90 €

PASIŪLYMAS GALIOJA TIK LAIKOTARPIU 
2022.11.28 - 2022.12.11*

* Ribotas kiekis, kol užteks atsargų

GREITAS 
PYRAGAS 
SU EAZY 
ĄSOČIU 
PLAKIMUI
Paruošimo trukmė: 5 min.
Gaminimo laikas: 1 val.
Palikti pastovėti: 15 min.

INGREDIENTAI (8 PORCIJOMS)
• 200 g cukraus
• 4 vidutinio dydžio kiaušiniai
• 200 g ištirpinto sviesto
• 200 g universalių miltų
• 1 a/š kepimo miltelių
Pasirinkite norimą priedą:
• 1 citrinos žievelė
• 1/2 apelsino žievelė
• 1/2 a/š vanilinio cukraus
• 50 g smulkintų pistacijų
• 50 g smulkintų graikinių riešutų
• 50 g šokolado gabaliukų

1. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C be 
ventiliatoriaus režimo.

2. Eazy ąsotyje 2 l šluotele plakimui 
ar plakikliu išplakite kiaušinius su 
cukrumi.

3. Supilkite lydytą sviestą ir 
išmaišykite. Suberkite miltus, 
kepimo miltelius ir maišykite, kol 
gausite vienalytę masę.

4. Įdėkite vieną pasirinktą priedą ir 
paskutinį kartą išmaišykite.

5. Supilkite mišinį į karališkąją 
silikoninę formą (padėtą ant šaltų 
orkaitės grotelių).

6. Kepkite apyt. 60 min.
7. Palikite pastovėti 15 min. Išimkite 

iš formos ant orkaitės grotelių ir 
palikite atvėsti.

PARUOŠIMAS

Tobulai tinka kepimui!
Įrankiai, kuriuos būtina turėti

Šluotelė plakimui
28,5 x 6,8 cm
SS224907

9,90 € 15,50 €
24,50 €

Suapvalintos 
plakiklio kilpos 
užtikrina idealų 

produktų 
sumaišymą.

Fiksuotomis plonos vielos 
kilpomis akimirksniu išplaksite 
kiaušinių baltymus.

Naudokite šiltų ar šaltų mišinių  
maišymui ar plakimui.

SUTAUPYKITE 
9,00 €

Plakiklis
28 cm (visas ilgis) 
Ø 5,5 x 13,5 cm (kilpų ilgis)
SS224906



14,90 €

BTB Sijoklis
Ø 10,1 x 17,5 cm
SS224908

Saldūs malonumai bet kokiai progai

1. Padėklas 
tešlos ruošimui
66 x 46 cm
SS224909

Įrankių rinkinys:
1. Samtelis kiaušiniui (2 vnt.)
2. Pjūklelis (2 vnt.)
3. Pakabinamas šaukštelis (2 vnt.)
4. Citrusinių vaisių peiliukas (2 vnt.)
5. Šaukštelis buteliui (2 vnt.)
PP224901

3. Kočėlas
Ø 7,5 x 50 cm
SS224911

2. Sausainių 
formelės
Ø 8,7 x 14,5 cm
SS224910

18,90 € 14,50 €5,50 €

9,90 €

29,90 € 23,50 €
9,50 €

3.
1.

2.

SUTAUPYKITE 
11,00 €

SUTAUPYKITE 
4,00 €

SUTAUPYKITE 
9,00 €

1. Samtelis kiaušiniui: sukurtas kiaušiniui išgriebti 
iš karšto vandens;
2. Pjūklelis: dantyta pusė skirta minkštiems 
produktams pjaustyti, lygią pusę galima naudoti 
paskleidimui, o dviem dantukais – pasmeigti 
produktus;
3. Pakabinamas šaukštelis: paprasta pakabinti ant 
puodelio ar dubenėlio briaunos;

4. Citrusinių vaisių peiliukas: skirtas apelsinams, 
greipfrutams, klementinams,
mandarinams, citrinoms, žaliosioms citrinoms, 
mangams, avokadams ir ličiams lupti.
5. Šaukštelis buteliui: idealus šaukštelis 
maišymui. Pasieksite bet kokios talpyklos dugną.

Įrankiai, kurių reikia kiekvienuose namuose Už kiekvieną 
10,00 € 

užsakymą 
galėsite įsigyti 

įrankių rinkinį už 
specialią kainą!

1. 2. 

3. 4. 

5. 

Sijokite ar maišykite 
miltus ar cukraus 
pudrą sausainiams,
pyragams ar 
pikantiškiems 
kepiniams

Pirkite padėklą  
tešlos ruošimui už 
18,90 € ir galėsite 
įsigyti sausainių 
formeles vos už

3,50 €
SS224912



Šviežia kava ir filtrai vienoje vietoje!

Rinkinys kavai
17,5 x 18,75 cm
Išorinis indas: 3,7 L
Filtro laikiklis: 1,6 L
SS224913

Eco+ kelioninis kavos 
puodelis
17,9 cm / 490 ml
SS224914 

TermoTup termosas 1 l
17,32 x 14,2 x 32 cm
SS224915

23,50 €

13,90 €

59,90 €

Sandarus dangtelis išlaiko 
kavą šviežią.

Serviravimo šaukštas 
(20 ml): telpa viena kavos 
puodeliui reikalingas kavos 
norma

Filtro laikiklis: telpa iki 30 
popierinių filtrų (priklausomai 
nuo filtro tipo)

Kavos talpykla: telpa 500 g 
maltos kavos ar pupelių

22,50 €

95,90 €

SUTAUPYKITE 
8,60 €

SUTAUPYKITE 
36,00 €

Pieno putų plakiklis
500 ml  
14 x 9,1 x 17,7 cm (su samteliu)
SS224916

20,90 €

Čia prasideda jūsų tobulas kavos puodelis



Premium Blossom žema stiklinė 230 ml 
(4 vnt.)
8,68 x 8,6 cm (Su dangteliu)
SS224918

15,50 €

Puikiai tinka pudingui, 
ryžiams ir kitiems 

patiekalams patiekti

Premium Blossom žema stiklinė 230 ml 
(2 vnt.)
8,68 x 8,6 cm (Su dangteliu)
SS224917

TIRAMISU SU
ESPRESO KAVA
Paruošimo trukmė: 10 min.
Palikti pastovėti: val.

INGREDIENTAI (2 PORCIJOMS)
• 60 g maskarponės
• 1 kiaušinio baltymas
• 1 v/š cukraus
• 2 sausainių-pirštelių
• 50 ml espreso kavos
• Kakavos papuošimui

1. Vidutinio dydžio dubenyje mentele išmaišykite 
maskarponės sūrį iki vienalytės masės.

2. Išplakite kiaušinio baltymus iki standžių putų*, 
tuomet sudėkite cukrų ir plakite dar 10 sekundžių.

3. Švelniai įmaišykite kiaušinio baltymus į 
maskarponės sūrį per du kartus.

4. Perlaužkite du sausainius-pirštelius perpus ir 
sekundei įmerkite juos į espreso kavą.

5. Premium Blossom žemoje stiklinėje 
sluoksniuokite sausainius ir maskarponės masę. 
Apibarstykite kakavos milteliais ir įstatykite į 
šaldytuvą vienai valandai.

PATARIMAS: *Su EZ Speedy (T58 numeris kataloge, 
14 psl.) labai greitai išplaksite kiaušinių baltymus. 
Plakant nedidelius kiekius (vieno kiaušinio 
baltymą), šiek tiek pakreipkite pagrindą.

Atraskite mūsų CLEAR kolekciją 
34–35 katalogo puslapiuose.

PARUOŠIMAS

Clear indų rinkinys:
Clear indas 570 ml
8,34 x 21,2 cm
Clear indas 770 ml
10,43 x 26,5 cm
SS224919 

36,90 €25,90 €
60,00 €

31,00 €

SUTAUPYKITE 
23,10 €

SUTAUPYKITE 
5,10 €

Elegantiškas maisto patiekimo 
sprendimas

Nuo užkandžių iki desertų



Sumaniai išnaudokite 
vietą šaldytuve.

Dėžutėje telpa net 2 viščiukai! NAUJA
TALPA

„Max CondensControl™“ 
technologija leis sūriui 
kvėpuoti, sumažins 
kondensaciją, todėl sūris 
ilgiau išliks šviežias.

Keep fresh your Xmas cookies longer Išsaugokite vėlesniam laikui

CheeSmart sūrinė, kvadratinė
20,4 x 20,4 x 9,5 cm
SS224920

Sūrio malūnėlis
21,1 x 9,8 x 15,8 cm
SS224921

FreezerSmart 5,7 l
31,2 x 23,3 x 11,9 cm
SS224922

Stačiakampė 
CheeSmart sūrinė  
(R49, 22 psl.)

16,50 €

32,90 €

29,90 €

26,50 €

SUTAUPYKITE 
10,00 €

NAUJA 
KARTA

Samba dubuo 4,3 l
Ø 25,5 x 14,5 cm
SS224923

15,90 €

Samba dubuo 2,5 l
Ø 22 x 13 cm
SS224924

9,90 €

Nuostabu!  
Šiuos Samba dubenis 

dabar gali įsigyti 
kiekvienas,  

o konsultantams taip 
lengva juos pasiūlyti 

savo klientams!



Padėkos dovanėlė
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia  
120 eurų ir konsultantas suplanuoja  
dar vieną vakarėlį, jums dovana: 
Siauroji silikoninė mentelė 
28 cm
TG224901

Dovana šeimininkei – 1 lygis 
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia  
250 eurų ir konsultantas suplanuoja  
dar du vakarėlius, jums dovana: 
Maišymo dubuo 2 L
Ø 21,4 x 10,15 cm
Maišymo dubuo 3,5 L
Ø 22,93 x 13,33 cm
HG224901 
ir
Padėkos dovana (TG224901)

Dovana šeimininkei – 2 lygis 
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia  
350 eurų ir konsultantas suplanuoja  
dar du vakarėlius, jums dovana: 
Maišymo dubuo 2 L
Maišymo dubuo 3,5 L
Maišymo dubuo 6 L
Ø 25,39 x 11,65 cm
Apsauga nuo purslų
24,93 x 2,43 cm
HG224902 
ir
Padėkos dovana (TG224901)

2 L

3,5 L

2 L

3,5 L

6 L

Apsauga nuo purslų padės palaikyti 
tvarką ant darbastalio

specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums!

Mielos 
ŠEIMININKĖS

14,50 €

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

VentSmart žemasis 1,8 l
OB223601
katalogo kaina: 27,50 €

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

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: 1-as mėnuo po to, kai tapote 
Konsultante
Kaip: užsakymai už min. 160,00 €
Ką gausite: komisinį atlyginimą  
+ galimybė įsigyti VentSmart žemasis 1,8 l  
už ypatingą kainą!

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

Speciali kaina, 
tik naujiems 

konsultantams

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

• Eco+ butelis-gertuvė 500 ml 
•  Eco+ kelioninis kavos puodelis  

490 ml
• Katalogas
• 10 skrajučių

x 1 x 10



Pripildykite šį 
didelį dubenį 
mėgiamais gaminiais 
ir nudžiuginkite 
artimuosius bet  
kokia proga

Tapkite šeimininke 
gruodžio mėnesį ir 

gaukite likusią maišymo 
dubenėlių kolekciją* 

dovanų. Daugiau 
informacijos ieškokite

Šeimininkėms skirtame 
puslapyje.

* Apsauga nuo purslų, 
maišymo dubenėliai  

2 l, 3,5 l, 6 l

Šilta dovana, užpildyta namuose 
keptais sausainiais ir laime!

26,50 €
40,50 €

SUTAUPYKITE 
14,00 €

Maišymo dubuo 9,5 L
Ø 34,77 x 19,48 cm
SS224925

 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


