
 

Jis padovanos Jums laiko! 
Troškintuvas – greitpuodis 
Pressure Cooker tik 104,9 vietoj 
139 Eur. Kodas SS222714 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=YUqVsVDGhss 
Čia rasite receptų: 
http://www.tupperware.lt/gaminiai/4469/TroskintuvasmikrobangukrosneleiII#re
lated-susiję%20receptai 
 
http://blog.tupperware.com/tag/pressure-cooker/ 
 

 

Troškintuvas mikrobangų krosnelei II 
Maisto gaminimas mikrobangų krosnelėje, naudojant aukšto slėgio 
funkciją. Troškintuvas mikrobangų krosnelei II puikiai tinka sriuboms ir 
troškiniams gaminti, ingredientai jame išsaugo maistingąsias savybes. 
Itin sandaraus dangčio dėka, gaminant išsaugomi vitaminai, skonis ir 
spalvos. Saugos rankena leidžia sukurti aukštą slėgį troškintuve, o 
apsauginiai vožtuvai užtikrina tolygų slėgio pasiskirstymą. 
Matmenys: Maks. 2 l – Min. 400 ml. Ilgis: 28,08 cm; Plotis: 22,49 cm; 
Aukštis: 15,70 cm 

 

Demo filmukas ir receptas Vištiena su paprikomis: https://youtu.be/UtEhxjBk2pU  

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

Čia rasite receptų:  

http://www.tupperware.lt/gaminiai/4469/Troskintuvasmikrob angukrosneleiII#related-susiję%20receptai  

 

 
 

 
Tupperware mylėtojų susibėgimas lapkričio 24 d.  
Tupperware greitpuodyje gaminome tailadietišką 
sriubą ir jautienos troškinį 
https://youtu.be/uQM0iBBj608  

 
 

 

Risotto gamyba gyvai čia: 
https://youtu.be/ihdxYCZLTdE  
 
Pagaminome net 3 su špinatais, 
baravykais ir jūrų gėrybėmis 

https://www.youtube.com/watch?v=YUqVsVDGhss
http://www.tupperware.lt/gaminiai/4469/TroskintuvasmikrobangukrosneleiII#related-susiję%20receptai
http://www.tupperware.lt/gaminiai/4469/TroskintuvasmikrobangukrosneleiII#related-susiję%20receptai
http://blog.tupperware.com/tag/pressure-cooker/
https://youtu.be/uQM0iBBj608
https://youtu.be/ihdxYCZLTdE


 
 

Lapkričio 17 d virtualaus Tupperware 
mylėtojų susibėgimo įrašas 
https://youtu.be/iqVGjFhyfVA  
Gaminome vištieną saldžiarūgščiai ir su 
perlinėm kruopom 

 

 

Vištiena saldžiarūgščiam padaže 
1 kg vištos krūtinėlės supjaustykite kubeliais sudėkite į 
Tupperware troškintuvą, įdėkite dvi sutraiškytas su 
česnakų spaustuku česnako skilteles ir gabalėlį tarkuoto 
imbiero, užpilkite pora šaukštų sojos ir šaukštą acto ir 
palikite pasimarinuoti kol paruošite padažą 
Padažui: 
150 ml natūralios pomidorų tyrės 
75 ml sojos 
50 ml cukraus sirupo 
25 ml acto 
30 ml krakmolo 
Viską suplakite greitkratyje, supilkite ant vištienos, 
išmaišykite, uždenkite troskintuvo dangtį, gaminkite 20 
min 900W galingumu, palikite 10 min pastovėti. 
Skanaus 

 

 

 
Višta su perlinėm kruopom 
 
Vištą suprieskoniuokite. 
400 ml perlinių kruopų gerai nuplaukite, supilkite i 
troškintuvą, užpilkite 700 ml vandens, ant viršaus 
dėkite vištą, uždenkite dangį. Gaminkite 
mikrobangėje 30 min 900W galingumu. Palaikykite 
10 min. ir tik tada kai nusileis vožtuvai atidarykite. 
Skanaus 

https://youtu.be/iqVGjFhyfVA


 

Paelija 
4 asmenims 
1 mažas svogūnas 
1 skiltelė česnako 
200g pomidorų 
1 raudonasis pipiras (250g) 
250g vištienos krūtinėlės 
2-3 šaukšteliai vištienos prieskonių 
150g Cabanossi arba rūkytos česnakinės 
dešros 
1 šaukštelis šafrano siūlų 
 Druskos 
pipirų 
250 ml sultinio 
160g ilgagrūdžių ryžių 
200g šaldytų žalių žirnių 
150g krevečių 
12 šviežių midijų (šaldytos taip pat yra gerai, 
bet jas gamint reiks 3 minutes ilgiau) 
 

Svogūną ir česnaką sukapokite Tupperware Super Sonic. 
Pomidorus supjaustykite 
Paprikas nuplaukite ir nuvalykite, supjaustykite kubeliais. 
Supjaustykite vištienos krūtinėlę ir dešrą. 
Paruoškite sultinį ir įdėkite šafrano, druskos ir pipirų.  
Į sultinį suberkite daržoves, vištienos gabalėlius ir dešrą ir ryžius.  
Gaminkite Tupperware Pressure Cooker  900 W galingumu 15 min. Palikite pastovėti 10 
minučių, kol sumažės slėgis.  
Atidaryk! Įpilkite žirnių, krevečių ir midijų. Gaminkite dar 6 min 900 W. Palikite pastovėti dar 5 
min.  
 

Lietuviškų HAVAJŲ receptas 
Šį Tupperware FAST cooker greitpuodį tikrai galime vadinti "Puodeli, virk!". Tereikia sudėti 
norimus ingredientus, uždengti, įdėti į mikrobangų krosnelę ir...ilsėtis arba pasidengti stalą. 
Šiandienos receptas: 

Vištienos troškinys kokosų pieno padaže  
Porcijos: 4 asmenims 
Reikės:  

400 g vidinės vištienos file 

Skardinė konservuotų ananasų 340 g 

Skardinė garuose virtų avinžirnių 265 g  

Skardinė kokosų pieno 400 ml 

Truputis spalvotų paprikų, supjaustytų griežinėliais 

1 v/š kukurūzų krakmolo,  

1 kubelis ekologiško daržovių sultinio 

Prieskonių: druskos, pipirų, saldžios paprikos, čili, ciberžolės 

300 ml ryžių garnyrui 
Eiga: 

1. Į Micro FAST cooker sudedame kubeliais supjaustytą vištieną, suberiame visus prieskonius 
ir kukurūzų krakmolą. Išmaišome, kad vištiena gražiai pasidengtų. 



2. Supilame nusunktus konservuotų ananasų gabaliukus, avinžirnius, spalvotų paprikų 
griežinėlius 
3. Sultinio kubelį ištirpiname 200 ml vandens. Supilame ant vištienos. 
4. Sandariai uždarytą indą dedame į mikrobangų krosnelę 14 min. 900 W galingumu 
5. Kol nusileis visi apsauginiai vožtuvai, EasyRice išverdame ryžius. 
6. Į troškinį supilame kokosų pieną, išmaišome ir leidžiame 1-2 pastovėti. 

7. SKANAUS  

 

 
 

Perlinių kruopų troškinys 
su vištiena 
Reikės:  
1 stiklinė perlinių kruopų 
2 stiklinės vandens 
1 svogūnas 
1 morka 
6-8 vištos blauzdelės 

 
 

1. Užmerkti perlines kruopas  2-3 valandom. Nuplaukite, supilkite į Presser Cooker ir 
užpilkite vandeniu  

2. Su HerbChopper susmulkinti svogūną ir morką ir sudėti ant kruopų. 
3. Vištieną pabarstyti mėgstamais prieskoniais, sudėti ant kruopų, galima ją sukaišioti į 

kruopas. Uždengti dangtelį, gaminti 20 min 800W galingumu.  
4. Palaukti kol dangtelio vožtuvas nusileis. Vištieną nuimti nuo kauliukų, sumaišyti su 

kruopomis. 
 

Vištiena obuolių sultyse 
https://www.youtube.com/watch?v=SGfSsykjzso 
 500 g vištienos krūtinėlės 
1 šaukštelis druskos 
pipirų 
1-2 obuoliai 
½ didelio svogūno 
500 ml obuolių sulčių 
2 šaukštais kukurūzų krakmolo 
Galima įpilti šiek tiek sojos, kad būtų gražesnė spalva 

  

1. Vištienos krūtinėlę pabarstykite druska ir pipirais ir sudėkite į Pressure Cooker. 
2. Turbo Chefu susmulkinkite svogūną ir obuolius ir sudėkite ant vištos 
3. Užpilkite obuolių sultimis sumaišytomis su krakmolu 
4. Gaminti 15 min 800W galingumu, palikti pastovėti 10 min 
 

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


TERIYAKI vištiena 
https://www.youtube.com/watch?v=wDief1MLCwU 
   Apie 500 g vištienos krūtinėlės 
   Teriyaki padažo 
   100 ml sojos 
   50 ml ryžių actas 
   50 ml rudo cukraus 
   100 ml sezamo aliejaus 
   3 skiltelės česnako 
   1 šaukštas tarkuotos imbiero šaknies 
   2 šaukštai kukurūzų krakmolo 
   50 ml vandens 

 

 

1. Vištienos krūtinėlę įdėkite į Tupperware troškintuvą Pressure Cooker. Paruoškite 
padažą. Į greitkratį supilkite soją, ryžių acta, cukrų, sezamo aliejų, česnakų spaustuku 
išspauskite česnaką, mini tarkute sutarkuokite imbierą, supilkite krakmolą sumaišytą su 
vandeniu. Padažą suplakite, užpilkite ant vištienos.  

2. Uždenkite troškintuvą, troškinkite 15 min mikrobangėje, palikite neatidengę 10 min. 
3. Išimkite vištieną, susmulkinkite ją. Padažą išmaišykite plakimo šluotele. 
4. Pateikite su ryžiais. Ryžius greitai ir skaniai galite išsivirti Easy Rise inde mikrobangėje 

 

 

Kiauliena su kreminiu 
padažu su razinomis 
 
1 kg kiaulienos nugarinės ar išpjovos 
1 šaukštelis druskos 
1 šaukštelis pipirų (galima ir mažiau) 
150 ml auksinių razinų 
400 ml obuolių sulčių 
70 ml grietinėlės 
2 šaukštai kukurūzų krakmolo 

 
1. Kiaulieną pabarstyti druska ir pipirais ir įdėti į Pressure Cooker 
2. Suberti razinas, užpilti sultis 
3. Gaminti 15 min 800 W glingumu, palikti pastovėti  10 min 
4. Išimti kiaulieną 
5. Grietinėlę sumaišyti su krakmolu. Sumaišyti su obuolių sultimis, kuriose gaminosi 

kiauliena 
6. Uždengti dangtį ir gaminti dar 2 min 800 W galingumu 
7. Išmaišyti plakimo šluotele 
8. Supjaustyti kiaulieną, pateikti su šiltu padažu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wDief1MLCwU


Jautiena su brokoliais 
 
800 g. jautienos kumpio 
pipirų 
4 skiltelės česnako 
380 ml jautienos sultinio 
100 ml sojos padažo 
1 valgomasis šaukštas Sezamų aliejaus 
50 ml rudojo cukraus 
3 šaukštai kukurūzų krakmolo 
vienas brokolis 

 
 

1. Kumpį perpjausti į 4 dalis 
2. 300 ml sultinio (80 ml palikite) sumaišykite su soja, sezamų aliejumi, rudu cukrumi ir 

česnakų spaustuku išspaustu česnaku. 
3. Gaminkite 30 min 800W galingumu, palikite pastovėti 15 min.  
4. Išimkite jautieną iš sultinio, sudraskykite šakute gabaliukais 
5. Likusį 80ml sultinio sumaišykite su krakmolu, sumaišykite su šiltu sultiniu, iš kurio išėmėte 

jautieną, sudėkite sumulkintą brokolį 
6. Gaminkite 5 min 
7. Pateikite su ryžiais 

Tailandietiška Carry sriuba 
1šaukštas raudono carry 
2 šaukštai žuvies padažo 
2 šaukštai sojos padažo 
1 šaukštas kukurūzų krakmolo 
300 ml daržovių sultinio 
1 raudona paprika 
1 geltona paprika 
2 maži svogūnai 
600 g vištienos 
200 g pievagrybių 
1 šaukštelis druskos 
150 -200 ml kokosų pieno 
 
 

 

1. Pressure Cooker sumaišykite Carry pastą, žuvies padažą, soją, daržovių sultinį ir 
krakmolą (nesupilkite kokosų pieno!) 

2. Sudėkite ketvirčiais supjaustytą svogūną, pievagrybius, kubeliais supjaustytą vištieną, 
supjaustytą papriką, suberti druską ir pipirus 

3. Gaminti 15 min 900W galingumu, palikti pastovėti 15 min 
4. Įmaišyti kokosų pieną 
5. Pateikti su ryžiais 

 



Risotto su špinatais 
https://www.youtube.com/watch?v=vgQ1EiuhuIw 
250 g pievagrybių 
2 svogūnų(geriau šaloto svogūnų) 
350 g  risotto ryžių 
550 mll vandens 
100 ml baltojo vyno 
1 kubelis vištienos sultinio 
75 g džiovintų pomidorų 
80 g parmezano sūrio 
60 g sviesto 
75 g špinatų lapelių 
Druskos ir pipirų 
40 g Parmezano sūrio serviravimui 

 
1. Nuplaukite grybus, supjaustykite Fusion Master Chef Press Dicer 10 mm, sudėkite į 

Pressure Cooker. 
2. Turbo Chefu susmulkinkite svogūnus, sudėkite ant grybų 
3. Nuplaukite ryžius, sudėkite ant svogūnų, supilkite vyną ir vandenį, sutrupinkite sultinio 

kubelį, išmaišykite. 
4. Gaminkite 13 min 900 W galingumu, leiskite pastovėti 10 min 
5. Susmulkinkite Turbo Chefe saulėje vytintus pomidorus 
6. Fusion master tarka sutarkuokite sūrį 
7. Į risotto pridėkite sviesto, surio, druskos, pipirų ir išmaišykite mentele 
8. Sudėkite špinatus, išmaišykite 
9. Papuoškite parmezano sūrio lapeliais supjaustyto skustuku 

 

Plėšytos kiaulienos 
sumuštinis 
1 kg kiaulienos 
1 šaukštas druskos 
1 šaukštas pipirų 
500 ml obuolių sulčių 
2  šaukštai obuolių acto 
 
Mėsą sudėkite į Tupperware Pressure 
Cooker. Troškinkite  30 min 900W 
galingumu, palaukime 10 min kol vožtuvas 
nusileis. Išimkime mėsą, suplešykite ją dvieju 
šakučių pagalba. 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vgQ1EiuhuIw


Troškinti kopūstai su 
vištiena 
500 g raugintų kopūstų 
500 g vištienos blauzdelių mėsos 
2 morkos 
250 ml sultinio (aš gaminau iš kūbelio) 
bulvių 
Kopūstus sumaišykite su tarkuotomis 
morkomis, susmulkinta vištiena, užpilame 
sultiniu, ant viršaus sudedame bulves. 
Troškinkite  25 min 900W galingumu, 
palaukime 10 min kol vožtuvas nusileis 

 

  
  

 
 


