
 
Naujas katalogas: 
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/ruduo-ziema-2021  
Apie naujo katalogo gaminius rusų kalba: 
https://youtu.be/tL-SWU5H4Sw  
Sausio mėnesio aktyvumas: 
Lietuvių kalba: https://youtu.be/vnGT21C2ino  
Sausio mėnesio demo filmukas: https://youtu.be/RfEcKAU5hh8  
Sausio mėnesio demo rusų kalba: https://youtu.be/uXf6dTAeTkI  
Sausio brošiūra: https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai/nauji-metai-nauja-tvarka-namuose  
Gaminių demo ir receptų video lietuvių kalba:  
https://www.youtube.com/user/Bloziene/videos  
Gaminių demo ir receptų video rusų kalba: 
https://www.youtube.com/channel/UCClUDGvijWoBkJyYcseO8Gg/videos  
Daugiau naujienų rasite:  
https://www.facebook.com/egle.bloziene/  

 
 

 

 

Tupperware demonstruotojams 
(jei Tu dar ne Tupperware demonstruotojas, DABAR 
geriausias metas juo tapti) 
Kai per pirmąją mėnesio savaitę parduosite prekių už sumą nuo 
180 eurų iki 199,99 eurų, galėsite įsigyti  
Kompaktinė dėžutė 850 ml (2 vnt.)  
Kompaktinė dėžutė 1,9 l (2 vnt.) 

Tik už 5 Eur vietoj 70 Eur. 

arba 
Kai per pirmąją mėnesio savaitę parduosite prekių 
bent už 200 Eur, Jums bus dovana:  
Kompaktinė dėžutė 850 ml (2 vnt.)  
Kompaktinė dėžutė 1,9 l (2 vnt.) 
Dovanos vertė 70 Eur. 
Demo: https://youtu.be/vnGT21C2ino  

https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/ruduo-ziema-2021
https://youtu.be/tL-SWU5H4Sw
https://youtu.be/vnGT21C2ino
https://youtu.be/RfEcKAU5hh8
https://youtu.be/uXf6dTAeTkI
https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai/nauji-metai-nauja-tvarka-namuose
https://www.youtube.com/user/Bloziene/videos
https://www.youtube.com/channel/UCClUDGvijWoBkJyYcseO8Gg/videos
https://www.facebook.com/egle.bloziene/
https://youtu.be/vnGT21C2ino


 

 
Kai per 2 mėnesio savaites (1-2 sav.) 
parduosite prekių už 500 eurų, Jums bus dovana: 
PotatoSmart 5,5 l 
OnionSmart 3 l 
Dovanos vertė 71 Eur. 

Sausio pasiūlymai 

 
 

 

 
Sausio pasiūlymų pristatymas 
https://www.facebook.com/egle.bloziene/videos/1280781122418984  

 

Tik 1 savaitę (nuo gruodžio 27 d iki 
sausio 2 d.) 
Apvali leistinukų forma 
Apvalios formos virtinukams rėmas: 35 x 28,5 x 3 cm 
Apvalios formos virtinukams mentelė: 10,2 x 10,2 x 1,5 cm   

Tik 10,9 Eur  vietoj 21,9 Eur. 
SS220116  
Demo filmas: 
https://youtu.be/p9lzEqRC6mw 
Leistinukai su špinatais: 
https://youtu.be/qLEKMdmLb_E 
Varškėtukai: 
https://youtu.be/O9UGVe2vabw  

 

https://www.facebook.com/egle.bloziene/videos/1280781122418984
https://youtu.be/p9lzEqRC6mw
https://youtu.be/qLEKMdmLb_E
https://youtu.be/O9UGVe2vabw


  

 

 

Varškėtukai 
https://youtu.be/O9UGVe2vabw  

Leistinukai su špinatais 
https://youtu.be/qLEKMdmLb_E  
 

https://youtu.be/O9UGVe2vabw
https://youtu.be/qLEKMdmLb_E


 

 

LEISTINUKŲ FORMA 
Tradicinė tešla leistinukams: 
2 ar daugiau kiaušinių 
Kvietiniai miltai 
Pienas arba vanduo 
Druska 
Kiaušinius su pienu ir druska paplakam šluotele, 
sudedam miltus, išmaišome. Tešla turi gautis kaip tiršta 
grietinė. Tešlos tirštumą galite reguliuoti vandens ar 
pieno kiekiu. 
Į didelį puodą pripilame vandens, užverdame. Leistinukų 
formos pagalba, suleidžiame tešlą į verdantį vandenį. 
Verdame 5 min. Leistinukus išimame iš vandens, formą 
galite naudoti kaip kiauraindį.  
Svarbu: jeigu į tešlą dedate pasirinktų priedų (daržovių, 
mėsos ar kt) svarbu nepamiršti reguliuoti tešlos tirštumą 
miltais ar vandeniu. Tešla turi būti kaip tiršta grietinė 

10 idėjų kodėl Tau reikia šios formos? 
1. Norint pagaminti tešlą leistinukams, jums neprireiks svarstyklių. Viskas priklauso nuo jūsų fantazijos.  Svarbu 

atsiminti, jog iš tirštesnės tešlos leistinukai bus kietesni ir standesni, o iš skystesnės tešlos – mažesni ir 

minkštesni. Rinkitės kas patinka, tačiau tikri vokiškų „Spatzle“ leistinukų gamintojai moko, jog leistinukų tešla 

turi būti tokio tirštumo, kad užpylus ją ant formos, ji savaime nedribtų per formos skylutes (tik paspaudus 

stipriau).  

2. Tradicinę tešlą papildę žalia tarkuota bulve gausime slovakišką patiekalą „Halušky“. Beliks išsivirti, 

pasigaminti spirgučių padažą ir pagardinti grietine.  

3. Pagrindinė tešla gaminama iš kvietinių miltų, tačiau jeigu mėgstate avinžirnių, žirnių, grikių ar kitus miltus,  

drąsiai pakeiskite dalį kvietinių miltų  kitos rūšies miltais. Taip ne tik praturtinsite savo racioną baltymais 

(pvz. avinžirnių miltuose yra  apie 20 proc. baltymų), bet ir paįvairinsite patiekalo skonines savybes.  

4. Tradicinę leistinukų tešlą papildykite virta daržove (tai gali būti batatas, bulvė, morka, brokolis ar kt. 

daržovė), tokiu būdu praturtinsite savo patiekalą ląsteliena ir suvalgysite daugiau daržovių net patys 

nepajausdami. 

5. Tradicinę leistinukų tešlą papildykite malta vištienos krūtinėle. Tai tarsi tinginių koldūnai, skonis kaip koldūnų 

su vištienos prieskoniu. Skanu tiesiog su grietine ar kitu mėgstamu padažu.  

6. Tradicinę tešlą papildę varške gausime įprastus varškėtukus. Pabandykite paragauti su klevų sirupu. Vietoj 

varškės galima naudoti rikotą, maskarponę, ar kitą minkštą sūrį.  

7. Jeigu pavasarį, šaldiklyje, vis dar svečiuojasi šaldytos uogos panaudokite jas leistinukams gaminti.  Į tešlą 

įdėkite mėgstamos uogienės ar trintų šaldytų uogų ir gausite skanius leistinukus, kurie puikiai tiks 

pusryčiams. 



8. Pasigaminkite leistinukų kelioms dienoms į priekį ir laikykite šaldytuve. Laikomi sandariai, jie puikiai išlaiko 

savo formą ir skonį. Tai bus puikus užkandis ar pietūs, kai reikia greitai kažką užkąsti, ar pasigaminti. 

Pakepinkite  su sviestu, įdėkite kokybiško pomidorų padažo, pagardinkite kietuoju sūriu ir štai greitas maistas 

namuose tik sveikesnis variantas! 

9. Leistinukai gali būti valgomi kaip pagrindinis patiekalas arba kaip garnyras prie mėsos, o taip pat bus skanu, 

jei leistinukais pagardinsime sriubą, ar papildysime mėgstamą mišrainę.  

10. Išvirtus leistinukus galite valgyti iš karto arba apkepinti pasirinktam  padaže, taip kaip elgiamės su įprastais 

makaronais. Kartais užtenka pakepinti svieste ir pridėti mėgstamų daržovių.   

Bonus  patarimas: Grietinėlė leistinukams suteikia ypatingo kremiškumo, tad gaminant padažą nepamirškite 

jos       

Skanaus! 

 

Už kiekvieną 13,50 € užsakymą galėsite įsigyti 
perdirbto mikropluošto šluostę dulkėms (2 vnt.) už 
specialią kainą!  
 

Perdirbto mikropluošto šluostė 
dulkėms (2 vnt.)  
35 x 30 cm 

Tik 13,5 Eur vietoj 20,5 Eur. 

Kodas PP220101  
https://youtu.be/5cx9ufwG0O4  
https://youtu.be/GVLjkeuddPk  
 

 

Ši Tupperware mikropluošto šluostė kaip magnetas  
traukia dulkes į save! 
Išmagnetina paviršių, todėl dulkės ne taip greitai vėl 
nusės. 
Valyti su sausa! 
Viena šluoste galėsite išvalyti dulkes visuose 
namuose. 
Plaukite su ūkiniu muilu kriauklėje arba skalbimo 
mašinoje atskirai nuo medvilninių skalbinių. 

 
Norint atsiplėšti popieriaus, tereikia supausti 
rankenėlę, laikiklis prispaus popierių ir 
galėsite atplėšti 

Recycline popierinio rankšluosčio 
laikiklis  
18,7 x 14 x 24 cm  

Tik 7,5 Eur vietoj 11,5 Eur. 
Kodas SS220105  

 
 

https://youtu.be/5cx9ufwG0O4
https://youtu.be/GVLjkeuddPk


 

 

Recycline valytuvas  
21,8 x 13 x 3 cm 

Tik 9,5 Eur vietoj 16,5 Eur.  
Kodas SS220104  
NAUDOJIMAS  
Namie – nuvalykite langus.  
Virtuvėje – nuplovę virtuvės plyteles arba susidarius 
kondensatui, nuvalykite jas.  
Vonioje – nuvalykite kondensatą nuo vonios veidrodžio. 
Taip pat idealiai tinka valyti vonios plyteles arba dušo 
kabiną, kai ji šlapia.  
Automobilyje – nuvalykite nuo automobilio langų 
kondensatą ar vandenį.  

 

 

Kompaktinė dėžutė 1,1 l (2 vnt.)  
I: 18 cm P: 9 cm A: 11,7 cm  

Tik 19,5 Eur vietoj 29,8 Eur. 
Kodas SS220101 
 

 

Kompaktinių dėžučių rinkinys  
1. Kompaktinė dėžutė 500 ml  
I: 18 cm P: 9 cm A: 6 cm 
2. Kompaktinė dėžutė 1,1 l  
I: 18 cm P: 9 cm A: 11,7 cm  
3. Kompaktinė dėžutė 1,7 l  
I: 18 cm P: 9 cm A: 17,2 cm 

Tik 29,5 Eur vietoj 45,7 Eur.  
Kodas SS220102  
 

 

Kompaktinių dėžučių rinkinys (5 vnt.) 

1 x Kompaktinė dėžutė 500 ml 
I: 18 cm P: 9 cm A: 6 cm  
2 x Kompaktinė dėžutė 1,1 l 
I: 18 cm P: 9 cm A: 11,7 cm  
1 x Kompaktinė dėžutė 1,7 l  
I: 18 cm P: 9 cm A: 17,2 cm 
1 x Kompaktinė dėžutė 2,3 l  
I: 18 cm P: 9 cm A: 23 cm 

Tik 39,9 Eur vietoj 64,6 Eur.  
Kodas SS220103  
 



 

Kompaktinės dėžutės 
 
Youtube: 
https://youtu.be/FBd03aJcMIs

 

 

 
 

 

https://youtu.be/FBd03aJcMIs
https://youtu.be/FBd03aJcMIs


 

MandoChef pjaustyklė  
Su atlenkta koja:  
39,3 x 14,6 x 15,1 cm  

Tik 59,9 Eur vietoj 92,9 Eur. 
Kodas SS220117  
Demo filmukas: 
https://youtu.be/QpRWlrACTKU 
 
Demo lietuvių kalba, visos Mando Chef pjaustymo 
galimybės: 
https://youtu.be/uggzNkIhMs0 
 

Pjausto nuo 1 iki 9 mm storio griežinėliais 
Šiaudeliai 6 ir 9 mm pločio ir nuo 1 iki 9 mm storio 
Kubeliai plotis ir ilgis 6 arba 9 mm, aukstis nuo 1 iki 9 mm. 
Rombeliai 
Banguoti griežinėliai 
Banguoti šiaudeliai 
Koriukas 
 

 
 

  

Žirklės paukštienai  
Tik 33,9 Eur vietoj 39 Eur. 
Kodas SS220121 
https://youtu.be/SgmoPH3MI-A 
 

 

https://youtu.be/QpRWlrACTKU
https://youtu.be/uggzNkIhMs0
https://youtu.be/SgmoPH3MI-A


 
 

 

Ultra Pro  
1. Ultra Pro stačiakampis 3,3 l  
2. Ultra Pro dangtis 1,2 l 

Tik 99 Eur vietoj 154 Eur.  
Kodas SS220118  
 

UltraPro stačiakampis 3,3 l 
UltraPro serijos indus galite naudoti šaldiklyje ir šaldytuve, orkaitėje ir mikrobangų krosnelėje. 

Indai pasižymi išskirtiniu dizainu ir yra pagaminti iš unikalios medžiagos. Tame pačiame inde galite ne tik 
ruošti, bet ir patiekti ar užšaldyti maistą. UltraPro induose per trumpą laiką paruošite skaniausią vakarienę 
šeimai. Taupydami laiką, patiekalą pirmiausiai gaminkite mikrobangų krosnelėje, o vėliau įdėkite į orkaitę, 
kad suteiktumėte skonio ir konsistencijos. UltraPro yra itin lengva ir moderni virtuvės indų serija, atspari 
temperatūrai nuo -25 °C iki +250 °C. UltraPro indai puikiai tinka patiekalams be riebalų, kadangi gaminant 
maistą papildomai pilti riebalų nereikia. Ergonomiškos rankenos leidžia tvirtai suimti. Dangtis ir indas 
užtikrina optimalų rezultatą. 

Ypač tinkamas: lazanijai, tortui. 

Matmenys: Indas: Ilgis: 36,3 cm; Plotis: 26,6 cm; Aukštis: 7,4 cm; Dangtis: Ilgis: 36,3 cm; Plotis: 26,6 cm; 
Aukštis: 3,9 cm 

 

 
 



 

 

 
Spageti kitaip 
 
Youtube: 
https://youtu.be/WR_bglR5YVo 

 

Grikių ir tuno apkepas  
250 g nevirtų grikių 
Nedidelės skardinės tuno 
1 poro 
2 morkų 
3 paprikų 
200 g grietinės 
100 ml pieno 
4 kiaušiniai 
Druska ir prieskoniai pagal skonį 
Kepam 180C temp. 40-50 min 

Youtube: 
https://youtu.be/cc6tzG7PCOo 
 

 

 

 

Skaidrios kolekcijos buteliukų rinkinys 
1. Skaidrios kolekcijos buteliukas 570 ml  
P: 10,4 cm A: 21,2 cm 
2. Skaidrios kolekcijos buteliukas 770 ml  
P: 10,4 cm A: 26,5 cm 

Tik 28,5 Eur vietoj 48 Eur. 
Kodas SS220119  
 

https://youtu.be/WR_bglR5YVo
https://youtu.be/cc6tzG7PCOo


 

 

 

 

Eco+ CLEAR serviravimo indas 2 l 
S: 29,6 cm A: 5,2 cm  

Tik 28,9 Eur vietoj 47,5 Eur. 
Kodas SS220124  
 

 

Užkandukas šventėms ir ne 
tik 
Sluoksniuotos tešlos. Supjaustome kvadratėliais ir 
iškepame orkaitėje ant silikoninio padėkliuko. Jei 
norite, galite aptepti kiaušiniu. 

 
300 g krabų lazdelių susmulkiname Ekstra Chef arba 
Turbo Chef 
6 virti kiaušiniai susmulkiname Ekstra Chef arba 
Turbo Chef 
150 g tarkuoto sūrio 
2 skiltelės česnako išspaudžiame česnakų spaustuku 
3 šaukštai majonezo 
Druska, pipirai 
Viską sumaišome, formuojame su Tupperware 
mažiausiu multi šaukštu: 

Youtube: 
https://youtu.be/Od74Ya9H4M8 

https://youtu.be/Od74Ya9H4M8


 

 
Sūrio sausainiai 
 
Youtube: 
https://youtu.be/0sjN7SaQ9Tc 

 

 

 

 

Eco+ CLEAR dubuo 6 l 
S: 29,6 cm A: 13,3 cm 

Tik 33,5 Eur vietoj 53,5 Eur. 
Kodas SS220125  
 

 

https://youtu.be/0sjN7SaQ9Tc


 

 

Eco+ CLEAR dubuo 610 ml (2 vnt.)  
S: 13,9 cm A: 6,2 cm 

Tik 21,9 Eur vietoj 33 Eur.  
Kodas SS220123  
 

 

Eco+ Clear dubenėlių rinkinys 
1. Eco+ CLEAR dubuo, 2,4 l (2 vnt.)  
S: 23,6 cm A: 10,2 cm 
2. Eco+ CLEAR dubuo 4 l 
S: 27,4 cm A: 11,9 cm  

Tik 65 Eur vietoj 107,5 Eur. 
Kodas SS220122 
 

 

 



 
 

 

Skaidrios stiklinės 400 ml (2 vnt) 
Tik 11,5 Eur vietoj 19,9 Eur 
Kodas LO214023 
 

 

Skaidrus ąsotis 1,7 L 
S: 11 cm A: 27,6 cm L 
Tik 24,9 Eur vietoj 39,9 Eur. 
Kodas SS220126  

 

 

 



 

 

 

 

Super Sonix Turbo Chef 
10,8 x 15,3 cm / 730 ml  
Tik 39,9 Eur vietoj 59,9 Eur. 
Kodas SS220109  
 
Uogas, vaisius, daržoves, riešutus, žuvį, keptą ar virtą 
mėsą, kiaušinius ir t.t. sukaposite ir susmulkinsite 
lengvai ir greitai! 
Užtepukų gamybai jis tiesiog TOBULAS! 
Ir Smoothie pagaminsite lengvai ir greitai! 
 

 

 



 
 

 

Trio 600 ml (3 vnt.) 
15,5 x 6 cm  
Tik 16,9 Eur vietoj 27,9 Eur. 
Kodas SS220120  
Patogūs ir 100 % sandarūs. Tiks ir maistui laikyti 
šaldytuve ir transportuoti ir valgyti iš jo? 
 

 

 

 
 



 

Mažų buteliukų rinkinys  
1. Buteliukas 310 ml  
2. Buteliukas 310 ml  

Tik 9,5 Eur vietoj 19 Eur. 
Kodas SS220107  
 

 
 

 

Eco šiaudelių rinkinys 
1. Eco+ šiaudelis (2 vnt.) Trumpas šiaudelis - 18 

cm Prailgintas šiaudelis - 25 cm  
2. Šiaudelių šepetėlis 
20,7 cm  

Tik 7,5 Eur vietoj 14 Eur. 
Kodas SS220106 
 

 
 

 

 
Ale florentinai ir šalta arbata 
 
https://youtu.be/rNR2_xeMXEw 

 

 

https://youtu.be/rNR2_xeMXEw


 

 

 

Mentelių rinkinys 
1. Silikoninė mentelė 
2. Siauroji silikoninė mentelė 

 Tik 20,5 Eur vietoj 32 Eur. 

Kodas SS220111  
 

 

 



 
 

 

Micro Delight 
I: 22,4 cm P: 14cm A: 6,8 cm 

Tik 9,5 Eur vietoj 15,5 Eur. 
Kodas SS220110 
Talpa: 430 ml 
 
 

 

 

 



 
 

 

Tuno omletas 
 
https://youtu.be/_XN1fOQLNkg 

 

 

https://youtu.be/_XN1fOQLNkg


 

Kiaušinienė vyriškai 
 
https://youtu.be/9y9fdhNM7Ck 
 

 

 

Omletas su cukinijų spageti 
 
https://youtu.be/0pag5L8boNg 
 

 

 

https://youtu.be/9y9fdhNM7Ck
https://youtu.be/0pag5L8boNg


 
 

 
 

 
Rinkinys vaikams 
 1. Puodelis su silikoniniu dangteliu 200 ml  
2. Mini trio (3 vnt.) 

Tik 21,9 Eur vietoj 38,4 Eur. 

Kodas SS220108  
 

 

Maitinimo dubenėlis 
Tik 18,5 Eur vietoj 26,9 Eur. 
Kodas LO214018 
Demo 
https://youtu.be/Hq-YWnovOcg 

 

https://youtu.be/Hq-YWnovOcg


 

Karališka silikoninė forma 
1,5 l / 29 x 11,5 x 9 cm  
Tik 21,9 Eur  vietoj 36,9 Eur. 
Kodas SS220112  
 

 

 



 

 

 
Alaus duona 
https://youtu.be/FEMGS_99POM 
500 g miltų  

500 ml alaus arba giros  
2 arb.š. kepimo miltelių  

2 arb.š. druskos  
1 arb.š. aliejaus  

 

1. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C karšto oro režimu.  
2. Sumaišykite miltus ir kepimo miltelius Maišymo dubenyje. Įberkite druskos, supilkite alų ir 

viską išmaišykite  šluotele plakimui.  

3. Supilkite tešlą į Karališką silikoninę formą ir kepkite 50-60 min 180C temperatūroje.  
4. Prieš išimdami, palikite atvėsti.  

  
PATARIMAS:  
Alaus duoną galite pagardinti moliūgų, saulėgrąžų ar sezamo sėklomis, džiovintais pomidorais, 
alyvuogėmis, žolelėmis, rūkyta kiauliena, džiovintais svogūnais ir pan.  

 

https://youtu.be/FEMGS_99POM


 

Tuno paštetas 
https://youtu.be/xUOVkk0s0as 
 
(Jei kepsite 2 l Ultra Pro gaminkite iš 2 normų, jei 
karališkoje silikoninėje formoje iš vienos) 
100 g. miltų, 
2 nubraukti šaukšteliai kepimo miltelių, 
3 kiaušiniai,  
300 g. tuno aliejuje, 
100 g. fermentinio sūrio, 
3 šaukštai „Pesto“ padažo, 
100 ml pieno, 
1 šaukštas konjako. 

 

Į dubenį sudėkite miltus sumaišytus su kepimo milteliais, kiaušinius, nusunktą tuną, fermentinį sūrį, 
„Pesto“ padažą, viską išmaišome. Po tuputį pilame pieną ir išmaišome. Supilame konjaką, išmaišome. 
Gautą masę supilame į sviestu išteptą 2 litrų Ultra Pro (jei gaminate iš dvigubos normos) arba į pailgą 
„Karališkąją“ silikoninę (jei iš vienos normos), dedame į įkaitintą orkaitę (Ultro dangčio neuždenkite) 
ir kepti 40-50 min. 180˚C temperatūroje. 

 

Vištienos sufle 
 
Demo filmukas: 
Facebooke https://fb.watch/3O4L0yzhuN/  
YouTube https://youtu.be/nFwH4inNuxg 

 

 

Duonos raikymo rinkinys 
1. Lanksti pjaustymo lentelė  
38 x 29 x 0,1 cm 
2. Duonriekis peilis 
34,5 x 2 x 3,6 cm  

Tik 33,5 Eur vietoj 51 Eur. 
Kodas SS220113  
Demo filmukas: 
https://youtu.be/8cT11hL8UzA 

 

https://youtu.be/xUOVkk0s0as
https://fb.watch/3O4L0yzhuN/
https://youtu.be/nFwH4inNuxg
https://youtu.be/8cT11hL8UzA


 

BreadSmart duoninė  
(be pjaustymo lentelės)  
27 x 37,9 x 15,9 cm 

Tik 34,9 Eur vietoj 55 Eur.  
Kodas SS220114  

 
 

BreadSmart 

BreadSmart gali stovėti ant virtuvės stalo, spintelėje arba ant lentynos. Duoninėje esantis CondensControl filtras 

pašalina kondensatą iš duoninės ir tokiu būdu užkerta kelią pelėsio susidarymui. Filtro nuimti negalima. Tinkamai 

oro cirkuliacijai užtikrinti būtina palikti min. 5 cm tarpą tarp duoninėje laikomų produktų ir duoninės sienelių. 

Ergonomiškos sienelės yra išgaubtos, todėl BreadSmart II lengviau plauti ir patogu pakelti. Dangtį su 4 

neslystančiomis kojelėmis galima naudoti kaip padėklą, jo kraštuose esantis griovelis surenka duonos trupinius. 

 

 
 



 

Crystal Wave mažasis rinkinys 
400 ml, 600 ml ir 800 ml  

Tik 20,5 Eur vietoj 33,5 Eur. 
Kodas SS220115  
 

 

 

Sausio vakarėlių šeimininkėms 

 



 

Didysis EasyRice 
28,5 x 19 x 13,5 cm 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/0mptKyXnUAU 

 

 

Sushi 1 min video: 
https://youtu.be/IJ5z96q-y3M  

 

 

 

Rankinis Spiralizatorius  
12,7 cm x 7,8 cm. 
Demo filmukai: 
https://youtu.be/Xx4t5F8AV3c 
 
https://youtu.be/M6QSusaB_wE 
 
 

https://youtu.be/0mptKyXnUAU
https://youtu.be/IJ5z96q-y3M
https://youtu.be/Xx4t5F8AV3c
https://youtu.be/M6QSusaB_wE


 

Cukinijos spageti 
https://youtu.be/DrX3oiFEihY 

 

Krevetė bulvėje 
https://youtu.be/t9b749LOwco 

 

Morkų salotos 
https://youtu.be/yS5PWQ2iLhU  

 

https://youtu.be/DrX3oiFEihY
https://youtu.be/t9b749LOwco
https://youtu.be/yS5PWQ2iLhU


 

Spageti Carbonara iš saldžios bulvės 
https://youtu.be/ODKICEaJGC0 (1 min video) 
https://youtu.be/0EUl7tM4XSI 
 
Reikės: 
2 bulvės (nuskusti) 
100 g karštai rūkytos kiaulienos šoninės (supjaustyti 
kūbeliais) 
2-3 raudoni svogūnai (supjaustyti kubeliais) 
3 skiltelės cesnako (supjaustyti) 
1-2 čili pipirai (supjaustyti) 
1 kiaušinis 
3 šaukštai Parmezano tipo tarkuoto sūrio 

 
Bulves Tupperware spiralizatoriaus pagalba paveskite spagečiais. 
Keptuvėje pakepinkite šoninę, tada sudėkite svogūnus ir dar šiek tik pakepkite, sudėkite česnakus ir 
dar šiek tiek pakepkite, sudėkite čili pipirus. Sudėkite bulvių spageti ir šiek tiek pakepkite, kad jis 
suminkštėtų, bet nepilnai. Suplakite kiaušinį su suriu ir supilkite ant spageti. Pakaitinkite kol sutrauks 
kiaušinį. Skanaus 
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