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Tvariais
sprendimais
pasitikite
rudenį
Pasiūlymai galioja nuo

Nuo 2022 08 29 iki 2022 09 25
(36–39 savaitės)

*kol pakaks turimų atsargų

Patogūs sprendimai subalansuotiems
pietums neštis
Puikiai tinka neštis į iškylas, į mokyklą, į sporto klubą,
į darbą ar greitam ir sveikam užkandžiui kelyje

Ištikimi ir patikimi kelionių palydovai
„Tupperware“ visur keliaus kartu su jumis

NAUJIENA
IŠLAIKO MAISTĄ
ŠILTĄ AR ŠALTĄ IKI
6 VALANDŲ

SUTAUPYKITE

NAUJIENA

Metalinė pietų dėžutė
700 ml / 21,3 x 14,5 x 4,8 cm
SS223601

44,

90 €

Metalinė pietų dėžutė pagaminta iš plieno
ir turi plastikinį dangtelį, kurį paprasta
atidaryti ir uždaryti. Su mūsų „Click&Split“
skirtuku padalinsite dėžutę į du skyrelius
skirtingiems patiekalams.

Patogus skirtukas leis dėžutės erdvę
padalinti į du skyrelius skirtingiems
patiekalams
Kompaktiška dėžutė puikiai tilps
į kuprinę ar krepšį, tad visuomet
galėsite pasiimti namuose ruošto
maisto su savimi

53,00 €

Į žygį, stovyklą ar pikniką imkite tik pačią
geriausią įrangą, kad galėtumėte mėgautis
kiekviena akimirka.
Termo gertuvė 1,2 l
Ø 9,7 x 32,6 cm
Nerūdijančiojo plieno indas, kuris
palengvina transportavimą.
SS223602

112,90 €

59,90 €
SEKITE NAUJIENAS
ATEINANČIAIS MĖNESIAIS:
NETRUKUS PRISTATYSIME
VISĄ METALINIŲ TERMOSŲ
KOLEKCIJĄ.

Termo gertuvė 1.2 l - tai tobulas
sprendimas visiems jūsų šaltiems
ir karštiems gėrimams ir sriuboms.
Didelė talpa, patogus ir gražus
dizainas garantuoja sėkmę
išvykose lauke. Keliaukite patogiai
su savo mėgstamais gėrimais ir
kurkite prisiminimus.

Naudokite konkrečiai paskirčiai
sukurtus įrankius

Sveikesniam
gyvenimo būdui virtuvės indai su
nelimpančia danga

1.

Ruoškite artimiesiems
nepakartojamo skonio padažus

2.

SUTAUPYKITE

11,10 €

Įrankių rinkinys
1. Gilus kiaurasamtis
31,9 x 10,2 cm
2. Virtuvinės žnyplės
29,5 x 5,7 cm
SS223604

29,00 €

17,90 €

Tinka naudoti net ir puoduose, keptuvėse ir kepimo
induose su nelimpančia danga

Akimirksniu nulupkite vaisius ir daržoves
Laiką taupantys sprendimai

Atraskite naujus prieskonius
ir aromatus

Universalus daržovių
skustukas (2 vnt.)
Dvipusis peiliukas; viena pusė
lygi, o kita - dantyta. Dantyta
pusė skirta minkštoms
daržovėms ir vaisiams.
Lygi pusė skirta kietoms
daržovėms ir vaisiams.
8 x 11 cm (A) / Rankena: 8 cm
SS223605

Tchefseries Cottage
prikaistuvis 1,4 l su dangčiu
SS223603

149,90 €

33,00 €

NAUJA
SPALVA

16,50 €

1+1

Ultra Pro™ puikiai tinka sveikesnių
patiekalų ruošimui

Kvadratinis Ultra Pro 2 l
SS223606

72,90 €

GREITAS ŠOKOLADINIS
PYRAGAS

PARUOŠIMAS

Paruošimo trukmė: 5 min.
Gaminimo laikas: 7 min.
Palikti pastovėti: 3 min.
INGREDIENTAI (12 PORCIJOMS)

Puikiai dera su
Ultra Pro serija
SUTAUPYKITE

6,00 €

Mikropluošto šluostė
16 x 16 cm
SS223617

14,

50 €

8,50 €

Įrankius rasite RudensŽiemos katalogo 16–17 psl.

Silikoninę pirštinę rasite
Rudens-Žiemos katalogo 21 psl.
L19 44,50 €

• 113 g sviesto
• 85 g nesaldinto šokolado plytelė
(sulaužyta į vienodus gabalėlius)
• 2 kiaušiniai
• 225 g cukraus
• 5 ml vanilės ekstrakto
• 75 g miltų su tešlą kildinančiomis
medžiagomis
• 1 ml druskos
• 95 g šokolado gabalėlių

Kvadratinis
Ultra Pro 2 l
Rasite mūsų rugsėjo
mėnesio leidinyje.

1. Sudėkite sviestą ir šokoladą į
mikrobangų krosnelei tinkamą indą
ir šildykite mažu galingumu 1–2 min.,
pamaišant kas 30 sekundžių, kol
šokoladas išsilydys.
2. Eazy ąsotyje plakimui 1,25 l išplakite
kiaušinius su cukrumi. Sudėkite miltus,
druską, šokolado mišinį ir vanilę. Gerai
išmaišykite.
3. Patepkite kvadratinį Ultra Pro 2 l
nedideliu kiekiu aliejaus ir supilkite
paruoštą tešlą. Apibarstykite viršų
šokolado gabaliukais.
4. Kepkite neuždengtą mikrobangų
krosnelėje 5 min. dideliu galingumu.
Leiskite pastovėti 3 minutes ir patiekite.
Eazy ąsotis plakimui 1,25 l
Rasite Rudens-Žiemos
katalogo 21 psl.
B41 26,90 €

Sprendimai, taupantys laiką ir pinigus!
Universaliuose induose laikomi sausi ar skysti produktai ilgiau
išliks švieži.

NAUJA
SPALVA

Laikykite didelius sausų produktų kiekius
Universalūs indai užtikrins jūsų produktų šviežumą

Universalus indas 3 l
Ø 14,8 x 27,7 cm
9,3 cm Angos skersmuo
SS223607

25,50 €

SUTAUPYKITE

5,10 €

1.

Universalių indų rinkinys
1. Universalus indas 3 l
2. Universalus indas 1,5 l
SS223609

46,00 €

40,90 €

Užsukamas dangtelis išlaikys produktus
šviežius. Dangtelis turi silikoninę tarpinę, todėl
indas puikiai tinka skysčiams laikyti.

Universalus indas 1,5 l
Ø 12 x 17 cm
9,3 Angos skersmuo
SS223608

20,50 €

2.

1,5 l universalus indas yra
idealaus dydžio indas, kuriame
galėsite laikyti tiek sausus,
tiek skystus produktus.
Neštis į turgų ir užpildyti
biriais maisto produktais.
Pripilti vandens ar sulčių ir
laikyti šaldytuve. Įvairioms
rankdarbių priemonėms laikyti.

NAUJA
SPALVA

Tokie praktiški, jog norėsite
turėti visą jų kolekciją!

PASIŪLYMAS GALIOJA TIK
RUGSĖJO MĖNESĮ IR TIK NAUJIEMS
KONSULTANTAMS
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Rinkitės gėrį

Eco+ buteliukų rinkinys:
Eco+ butelis 1 l
Eco+ buteliukas 500 ml
Užsukamas dangtelis
SS223610

31,00 €

VI E

Sumažinkite
atliekų kiekį
naudodami
pakartotinai!

TIK

N

Džiaugiamės, kad šį mėnesį
prisijungėte prie „Tupperware“,
todėl paruošėme pasiūlymą tik
jums! Šiuos gaminius galėsite
parduoti savo pirmiesiems
klientams. Visą mėnesį
galėsite užsisakyti toliau
nurodytą rinkinį, kol pakaks
turimų atsargų!

A • YRA

NA

Tup

Įsigykite
Eco+ butelį 1 l
ir gaukite
Eco+ buteliuką
500 ml
dovanų

16,50 €

Tupperware“ turi sprendimą paprastam ir tvariam
šviežio vandens laikymui. Eco+ buteliukai ne tik
naudingi gamtai, bet ir padės jums sutaupyti.
Užpildykite buteliuką vandeniu, atšaldykite šaldytuve
arba pasiimkite su savimi į kelionę.

ECO+ yra pagamintas iš vienkartinių atliekų, tokių kaip:
• buitinių valymo priemonių buteliukų
• aliejaus ar valymo priemonių maišelių
• šampūno buteliukų
• vienkartinių sūrio ir mėsos pakuočių
• sviesto pakelių
• plėvelių
• plastikinių maišelių

MAGIŠKA
KOŠĖ

Džiugios dovanos mažiesiems
SUTAUPYKITE

9,60 €

Vaikiška gertuvėlė 200 ml
Rekomenduojama vaikams
nuo 6 mėnesių amžiaus.
SS223611

NAUJA
SPALVA

24,50 €

14,90 €

NAUJA
SPALVA

Bestseleris daugiau
nei 50 metų iš eilės

Paruošimo trukmė: 1 min.
Palikti pastovėti: 3 min.
INGREDIENTAI (1 PORCIJOMS)

• 40 g avižinių dribsnių
• 160 ml vandens ar pieno
(nugriebto / pusiau nugriebto)
PARUOŠIMAS

Maitinimo dubenėlis
500 ml
SS223612

SUTAUPYKITE

11,60 €

34,50 €

22,90 €

Sutaupykite laiko su praktiškais
sprendimais
Trintuvė su smulkiu tinkleliu
38 x 24 x 18 cm
SS223613

83,90 €

Itin praktiška ir universali
trintuvė. Greitai paruošite
daržovių ar vaisių piurė,
sriubas, troškinius, padažus,
želė ar džemą.

1. Mikrobangų krosnelei tinkamame
dubenyje sumaišykite avižinius
dribsnius su pienu ar vandeniu ir
šildykite 2 min. 30 sek. 600 vatų
galingumu.
2. Palikite pastovėti 1 min. ir tada
išmaišykite plona silikonine mentele.
Jei reikia, dar kartą pašildykite 1 min.
600 vatų galingumu.
SKONIAI

Toliau rasite kelis pasiūlymus, kaip
pagardinti pagamintą košę:
• 100 g pjaustytų bananų ir 2
sutrupinti „Speculoos“ sausainiai
• 50 g mėlynių ir 2 v/š migdolų
puselių
• 100 g pjaustytų obuolių, 1 v/š
medaus ir žiupsnelis cinamono
• 50 g serbentų ar aviečių, 1 v/š
raudonų uogų džemo ir 1 v/š
nesūdytų pistacijų
Košę taip pat galite papuošti šiais
skanėstais:
• Ruduoju cukrumi, kokosų cukrumi
• Cukraus sirupu, medumi ar klevų
sirupu
• Raudonomis uogomis ar kitais
vaisiais
• Trintu bananu
• Džiovintomis uogomis ar
razinomis
• Apelsinų marmeladu ar kitu
džemu
• Sėklos: aguonų, saulėgrąžų,
moliūgų ar sezamų
• Cinamonas
• Pjaustyti ir kepinti migdolai
• Stambiai kapoti lazdyno riešutai,
karijos ar graikiniai riešutai
• Kokosų drožlės
• Šokolado drožlės

Brangūs KLIENTAI

Daugiafunkcis ir visiškai sandarus
Puikiai telpa į stalčius

specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums!
PASIŪLYMAI GALIOJA
Nuo 2022 08 29 iki 2022 09 25

NAUJAS
RAŠTAS
1.

2.

1. Optimum 2,1 l
16,4 x 12,4 x 15 cm
SS223614

14,90 €

3.

2. Optimum 1,3 l
16,4 x 12,4 x 10 cm
SS223615

12,90 €

MAISTO PRODUKTAI:
Sausiems produktams laikyti spintelėje,
salotoms ar dešrelėms šaldytuve,
sausainiams pasiimti su savimi, žolelėms,
arbatai, šokoladui, spragėsiams laikyti
ant darbastalio, makaronams, riešutams,
ledinukams laikyti stalčiuje.

Padėkos dovanėlė
Už 110 € vertės užsakymą Jums dovana:
Eco+ skaidrus dubuo, kvadratinis 620 ml
TG223601

3. Optimum 500 ml
16,4 x 12,4 x 5 cm
SS223616

10,90 €

NE MAISTO PRODUKTAI:
Telefonai, MP3 grotuvai, raktai, monetos,
piniginė, knygos, dėlionės, kortos, maži
žaislai, daiktai, kuriuos reikia saugoti nuo
vandens ar smėlio.

Dovana klientui
Jei perkate gaminių už 180 €,
Jums mūsų DOVANA:
Rankinis spiralizatorius
Ø 7,9 x 11,3 cm
HG223601
ir
Padėkos dovana (TG223601)

Už kiekvieną
10,00 € užsakymą
Jūs galite įsigyti
Crystalwave
puodelį sriubai už
ypatingą kainą*

CrystalWave puodelis sriubai
11,7 x 16,3 x 8 cm / 460ml
PP223601

9,90 €
Konsultanto kontaktai

Telefonas:
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.

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

