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Patrauklūs ir vertingi daiktų 
laikymo sprendimai

Už kiekvieną  
10,00 €  

užsakymą  
galėsite įsigyti 

One Touch indą 1,25 l  
už specialią  

kainą!

42,90 €

12,50 €

One Touch indas 1,25 l
Ø 13 x 15,5 cm
PP223201Grafinas Hydrolife 360

Talpa su sieteliu: 1,1 l
Talpa be sietelio: 1,3 l
Ø 10,2 x 24,5 cm
SS223201

Sulaikantis sietelis
Puikiai tinka vandeniui su ledukais 
ar priedais patiekti. Pilant sulaiko 
vaisių gabaliukus grafine.

Kad išlaikytumėte grafino iš „Tritan 
TP“ medžiagos skaidrumą, nedėkite 
į jį citrinos ar imbiero.

Toliau pateikiame kelis patarimus, kaip galite pritaikyti 
One Touch indą savo namuose:
Išvaizda - kadangi indai gražiai atrodo ir yra patogūs 
naudoti, galite viename jų laikyti arbatą, o kitame – kavą. 
Smagu naudoti ne tik virtuvėje!
Idealūs užkandžiams - laikykite riešutus, sūrius 
sausainius, ar kitus smulkius skanėstus greitam užkandžiui.
Ideali talpa - jei šeimos nariai mėgsta sausainius, 
užpildykite indelius keliomis sausainių rūšimis, kad 
namiškiai galėtų mėgautis vos panorėję.

NAUJAS 
RAŠTAS

Tupperware®

vintažinė 
kolekcija

Elegancija turi begalę skonių
Stilingas akcentas Jūsų stalui

NOVATORIŠKAS 360° 
DANGTELIS PATOGIAM PYLIMUI 

BET KURIUO KAMPU

360° SIETELIS SULAIKO 
LEDO KUBELIUS, VAISIUS IR 

ŽOLELES GRAFINE

TAIP PAT GALITE NAUDOTI 
KAIP ELEGANTIŠKĄ

ĄSOTĖLĮ BE DANGTELIO

NAUJIENA

VANDUO SU 
UOGOMIS
• 100 g obuolių (skiltelėmis)
• 75 g aviečių
• 75 g mėlynių
• 100 g braškių (pjaustytų per pusę)
• Filtruoto vandens

1. Sudėkite vaisius į grafiną ir pripilkite 
vandens.

2. Įdėkite į šaldytuvą kelioms valandoms,  
kad vanduo įgautų skonį.

PARUOŠIMAS

Pas
iū

ly
m

as

 galioja ribotą laiką.

MIN. MAKS.
1°C 40°C



GarlicSmart 2,3 l
19,7 x 18 x 11,4 cm
SS223203

Česnako spaustukas
17,5 x 3,5 x 7,6 cm
SS223204

19,50 €
20,50 €25,50 €

29,50 €
SUTAUPYKITE 
6,00 € SUTAUPYKITE 

9,00 €

IŠLAISVINKITE VAIZDUOTĘ:
SUDĖKITE SMULKIUS 
ŽAISLUS, KONSTRUKTORIUS, 
BIURO AR RANKDARBIŲ 
REIKMENIS.

Optimali ventiliacija, kad 
česnakai, svogūnai ir kitos 
daržovės išliktų šviežios

Vasariški ir 
maistingi 
patiekalai su 
paprastais 
naudoti 
virtuvės 
įrankiais.

Maži pagalbininkai Jūsų virtuvėje

17,90 €

Įrankių rinkinys
1. Samtis
28,8 x 9,7 cm
2. Plastikinė plakimo šluotelė
SS223202

1. 2. 

Plokštesnė priekinė 
briauna patogesniam 
sėmimui nuo dugno.



Tobuli ilgaamžiai sprendimai
Paverskite paprastus kasdienius receptus ypatingais patiekalais.

129,00 €

Gaminimas be vandens

Puodas UNIVERSAL 4 l
Ø 24 x 9,5 cm 
SS223205

* Kadangi gaminimo metu 
rankenos gali įkaisti, 
rekomenduojame visuomet 
naudoti virtuvės pirštines.

VIENO PUODO MAKARONAI SU POMIDORAIS
Paruošimo trukmė: 5 min.
Gaminimo laikas: 23 min.
Palikti pastovėti: 5 min.

INGREDIENTAI (4 PORCIJOMS)
• 2 česnako skiltelės (nuluptos)
• 1 svogūnas (± 150 g)
• 2 saldžiosios paprikos (± 500 g)
• 400 g vištienos ar šviežių lukštentų 

krevečių (Vištieną supjaustykite 2-3 cm 
gabalėliais) (nebūtinai)

• 350 g makaronų vamzdelių 
• 800 g smulkintų pomidorų (konservuotų)
• 30 ml alyvuogių aliejaus 
• 8 ml druskos 
• Pipirų
• 500 ml vandens
• 4 baziliko šakelės (plonai pjaustytos) 

(nebūtinai)
• Tarkuoto parmezano patiekimui 

(nebūtinai)

1. Susmulkinkite česnaką su SuperSonic mažuoju 
smulkintuvu. Supjaustykite svogūnus į 8 dalis,  
o saldžiąsias paprikas 1 cm juostelėmis.

2. Jei naudosite vištieną ar krevetes, ant didelio 
kaitrumo liepsnos įkaitinkite 15 ml alyvuogių 
aliejaus universaliame puode 4 l Sudėkite vištieną 
ar krevetes ir kepinkite, kol paruduos. Puodą su 
vištiena ar krevetėmis nuimkite nuo kaitlentės.

3. Į puodą sudėkite makaronus, smulkintus 
pomidorus, česnaką, svogūną, 15 ml alyvuogių 
aliejaus, pipirus, druską ir išmaišykite.

4. Sudėkite pjaustytas saldžiąsias paprikas ir 
supilkite vandenį. Nemaišykite. Uždenkite 
ir užvirkite, kaitindami ant didelės liepsnos, 
nemaišant. Leiskite virti apyt. 6-8 min.

5. Pamaišykite, uždenkite puodą ir sumažinkite kaitrą 
iki minimumo. Virkite apyt. 15 min., pamaišant kas 
5 minutes.

6. Palikite pastovėti uždengtą 5 min.
7. Patiekite su smulkintu baziliku ir tarkuotu 

parmezano sūriu (nebūtinai).
Patarimas: Jei neplanuojate iš karto patiekti, 
sumažinkite 5 žingsnyje nurodytą virimo laiką iki 
10 min. Prieš patiekiant pašildykite ant vidutinio 
kaitrumo liepsnos 5-10 min. Pašildant makaronai 
baigs virti ir bus tobulo skonio.

PARUOŠIMAS

Silikonines 
virtuvės pirštines 
rasite  
Pavasario-Vasaros  
katalogo 47 psl.
L19    39,50 € SuperSonic mažąjį smulkintuvą

rasite Pavasario-Vasaros katalogo 
30 psl.
T19   49,90 €

TVARKA ANT 
DARBASTALIO

SUDERINAMA SU 
VISOMIS KAITLENTĖMIS

PAPRASTA MATUOTI 
INGREDIENTUS

PATOGIAI 
SUSTATOMA

NAUJIENA

Kaip vyksta gaminimas be vandens?
Puodo viduje susidarantys garai 
susiliečia su dangčiu ir virsta vandens 
lašeliais, kurie susirenka latake tarp 
dangčio ir puodo pagrindo, dėl to 
pagrindas ir dangtis gerai sukimba. 
Puode išlaikoma drėgmė, todėl 
gaminant nereikia papildomai pilti 
vandens. Jei ruošiate produktus, kurių 
sudėtyje mažai vandens, turėsite šiek 
tiek jo įpilti į puodą.



Nustebinkite brangiausiuosius  
naujais ir saldžiais receptais.

Laikykite visus 
kepimo reikmenis
sausainių tematikos 
pailgajame 
austriuke.

Naminiai sausainiai - 
visuomet puiki idėja!

Norėdami geriausių rezultatų, 
kočėlą užpildykite tešlai tinkamos 
temperatūros vandeniu:
• Užpildykite kočėlą karštu (ne 

verdančiu) vandeniu, bus smagu 
dirbti su mielinėmis tešlomis.

• Užpildykite kočėlą kambario 
temperatūros vandeniu, kočėlas 
taps sunkesniu, bus lengviau 
kočioti.

• Užpildykite kočėlą lediniu 
vandeniu, jis tobulai tiks darbui  
su sviestinėmis tešlomis.

19,90 €

18,90 €

29,00 €

25,50 €

SUTAUPYKITE 
9,10 €

SUTAUPYKITE 
6,60 €

Kočėlo komplektas
1. Daugiafunkcis kočėlas
Ø 7,5 x 50 cm
2. Sausainių formelės (4 vnt.)
Ø 8,7 x 14,5 cm
SS223206

Padėklas tešlos ruošimui
66 x 46 cm
SS223207

1. 

2. 

Paprasta naudoti ir valyti
Suformuokite tešlą vos keliais lengvais judesiais.

*Negalima plauti indaplovėje.
*Nenaudokite pjaustymui arba kaip padėklo karštiems puodams.

Pailgasis austriukas
22,5 x 12,3 x 6,8 cm
SS223208

8,90 €



Verskite puslapį ir 
atraskite „Atgal į 
mokyklą“ pasiūlymus

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: komisinį atlyginimą + galimybė 
įsigyti Rankinis spiralizatorius & Papildomas 
ašmuo už ypatingą 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



21,50 €

15,90 €

17,90 €

46,90 €

1 rinkinys mokyklai / darbui
1. EcoPure2 buteliukas-gertuvė 500 ml
2. ECO+ priešpiečių dėžutė
17,9 x 20 x 5,9 cm
SS223209

2 rinkinys mokyklai / darbui
3. EcoPure2 buteliukas-gertuvė 500 ml
4. Eco+ užkandžių dėžutė su skyreliais 550 ml
14,9 x 14,9 x 4,5 cm
SS223210

SEKITE NAUJIENAS ATEINANČIAIS MĖNESIAIS: 
NETRUKUS PRISTATYSIME VISĄ METALINIŲ 
TERMOSŲ KOLEKCIJĄ.

Susidėkite 
sveikų patiekalų 
porcijas 
sau ir savo 
mažiesiems

Visuomet 
pasiruošę leistis 
į nuotykius!

Jūsų troškuliui numalšinti
Puiki diena prasideda 
nuo karšto arba šalto 
gėrimo, kuris tokiu 
išlieka net iki 6 valandų.

NAUJIENA

NAUJA 
SPALVA

NAUJA 
SPALVA

NAUJA 
SPALVA

NAUJA 
SPALVA

PRAKTIŠKAS IR PAPRASTAS 
NAUDOTI DANGTELIS SU 

UŽRAKTAIS

KOMPAKTIŠKAS:  
TELPA NET Į KUPRINĘ

NE TIK PATRAUKLIOS 
VAIKAMS, BET PRAKTIŠKOS 

IR SUAUGUSIŲJŲ 
POREIKIAMS.

1. 

3. 

4. 

2. 

530 ml
210 ml

Iškylos rinkinys 1,5 l
Visas rinkinys: Ø 19,4 x 12 cm 
Padažo indelis su dangteliu: 
60 ml / Ø 5,3 x 5,8 cm
Įrankiai (1 x šakutė, 1 x šaukštas): 
16 x 2 x 1 cm
SS223211

Metalinis termosas
Lengvai atidaromas
430 ml / 23,4 cm
SS223212

Atverčiamas 
dangtelis 
atsidaro mygtuko 
paspaudimu.

SUTAUPYKITE 
28,00 € 74,90 €



specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums!
PASIŪLYMAI GALIOJA
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©Disney

©Disney

Austriukų rinkinys
1. Mini austriukas su Donald Duck
9,7 x 8,5 x 5,2 cm
2. Mini austriukas su Mickey Mouse
SS223213

Eco+ kelioninis  
kavos puodelis
17,9 cm / 490 ml
SS223214

Patarimas: Palepinkite vaikus netikėtomis dovanomis - 
paslėpkite dėžutėje mažus namuose ruoštus skanėstus.8,90 €

15,50 €

2. 

1. 

Padėkos dovanėlė
Už 110 Eur vertės užsakymą Jums dovana:
Ecopure2 buteliukas „Jautukas“ 425 ml 
TG223201

Dovana klientui 
Jei perkate gaminių už 180 Eur,  
Jums mūsų DOVANA:
Vent Smart žemasis 1,8 l
HG223201
ir
Padėkos dovana (TG223201)

Su austriukais kiekviena diena bus 
ypatinga!

Kasdien apsaugokite 
pasaulį nuo 
vienkartinio plastiko 
gaminių – rinkitės 
mūsų ECO+ gertuves.
Su mūsų ECO+ viskas 
paprasta.

NAUJAS 
RAŠTAS

Brangūs L TI AEK IN

SUTAUPYKITE 
5,00 € 20,50 €



Švelni pusė skirta sausam valymui, 
o šiurkšti pusė – plovimui.
Pagaminta iš 80 % perdirbto 
poliesterio / 20 % poliamido

Leiskitės į tvarumo 
kelionę ir valykite 
namus be chemikalų

Mikropluošto šluostė 
grindims iš perdirbtų 
medžiagų (dvipusė)
50 x 60 cm
SS223215

16,50 €
21,50 €

SUTAUPYKITE 
5,00 €

 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


