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/

Sausio pasiūlymai

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

Sausio 11 d Tupperware mylėtojų
susibėgimas
Apie dubenėlius ir SuperSonic
https://www.facebook.com/egle.bloziene/videos/315685057137797

Susibėgime Vaivos gamintas keksas su paslaptimi
Migdolų pyragėlis su moliūgų tyre ir paslaptimi
Sauja migdolų ( gali būti brinkinti, kad lengviau smulkintūsi)
1 puodelis miltų; (puodelis – 237 ml)
1 puodelis rupių kvietinių miltų ( galima keisti paprastais kvietiniais);
2 v.š. rudo arba paprasto cukraus; ( jei moliūgų tyrė saldi, pamažinkite
cukraus)
1 a.š. kepimo miltelių;
½ a.š. kepimo sodos;
1-2 a.š. prieskonių mišinio obuolių pyragui (užteks ir cinamono, jeigu
neturite) 1 a.š. į tešlą, kitas pabarstymui;
truputis a.š. druskos;
2 labai sunokę bananai arba 2 kiaušiniai;
½ puodelio grietinės arba natūralaus jogurto ar kefyro;
1 puodelio moliūgų tyrės;
1/8 puodelio aliejaus.
Slaptas ingdridientas- 10 Sostinės saldainių arba plytelė pakapoto
šokolado.
SuperSonic Turbo Chef pagalba susmulkinti migdolus, pridėti bananus, susmulkinus berti cukrų, moliūgo
tyrę, grietinę, sodą, kepimo miltelius, prieskonius ir aliejų. Masę perpilti į maišymo indą, pridėti likusius
ingridientus, šluotelės pagalba įmaišyti likusius sausus ingridientus. Jei gamybai naudosite Extra Chef visa
masė tilps šiame inde.
Dalį tešlos sukrėsti į Karališką silikoninę formą, suberti saldainių ar šokolado gabalėlius, užpilti likusia tešla.
Kepti įkaitintoje iki 180-190 C orkaitėje apie 50min. Patikrinti mediniu pagaliuku, jei tešla nelimpa- iškepė.
Skanauti šiltą arba šaltą.
Skanaus.

Karamelinis keksas
https://youtu.be/G5RD5b3Rvgk

Tik 3 savaitę!
Super trio rinkinys 1, 1,5 ir 2 l
Tik 23,90 € vietoj 38,90 €
Kodas SS220301
https://youtu.be/aWRqRRsXpMs
https://www.facebook.com/egle.bloziene/videos/315685057137797

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?

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!
Asta apie SuperSonic
https://www.facebook.com/TupperwareAsta/videos/4
63094411994789

Žalumynų pesto
https://youtu.be/c692tlMBmPA

Antradienį virtualiame Tupperware mylėtojų
susibėgime gaminome įvairiausias užtepėles.
Pažiūrėkite įrašą ir pasisemkite idėjų
https://www.facebook.com/egle.bloziene/videos/315685057137797

Rekomenduoju pasigaminti
Avokadų sviestą:
Avokadai, krapai, česnakas, sviestas, druska,
laimo sultys, pipirai.
Daržovių užtepėlę:
Keptos šakninės daržovės (morkos, batatai,
brokoliai, kalafiorai), petražolės, konservuotos
pupelės, druska, pipirai. Galima dėti čili pipiro,
jei mėgstate
Tuno užtepėlė:
Konservuotas tunas aliejuje, konservuoti
kukurūzai, konservuoti Jelapeno pipirai, krapai
arba petražolės, tepamas sūrelis tipo
Philadelphia, druska pipirai.
Krabų lazdelių užtepėlė:
Krabų lazdelės, virti kiaušiniai, krapai, tepamas
sūrelis arba majonezas, druska, pipirai.
Eksperimentuokite ir kurkite užtepėles ir to ką
turite šaldytuve (kepta vistiena, kepenelės,
silkė, šprotais ir plius visokie priedai). 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.

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

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

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

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

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
Vaida apie Mando Chef
https://www.facebook.com/tupperware.paprastai/vid
eos/923361101652389

Sausio 4 d Tupperware mylėtojų
susibėgimas (nuo 22 min apie
pjaustykles)
https://www.facebook.com/egle.blozien
e/videos/324298949566858

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

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

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

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

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

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

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

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

Omletas su cukinijų spageti
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

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.

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

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

Tik 34,9 Eur vietoj 55 Eur.
Kodas SS220114

Vaida apie duonines
https://www.facebook.com/tupperware.paprast
ai/videos/1822658887945422 n

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

