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Laikas atsinaujinti 
savo virtuvę
Sprendimai paprastesnei kasdienybei

*kol pakaks turimų atsargų

Nuo 2022 01 02 iki 2023 02 05*
(01–05 savaitės)

Pasiūlymai galioja nuo



SUTAUPYKITE 
20,00 €

SUTAUPYKITE 
10,00 €

SUTAUPYKITE 
15,00 €

TupperChef serijos 
žirklės
9 x 22 cm
SS230102

Tarkutė
28 x 5,8 x 1,7 cm
PP230101

Salotų centrifūga Spinning Chef
Ø 23,1 x 18 cm / 3,9 l
SS230103

SuperSonic mažasis
Ø 10,8 x 9,2 cm / 300 ml
Smulkinkite, maišykite ir kapokite  
kaip profesionalas. Sukapokite  
keliais virvutės patraukimais.  
Elektra nereikalinga
SS230104

Eazy greitkratis 600 ml
9,9 x 11,1 x 22,6 cm
Greitkratyje paruošite salotų užpilus, 
marinatus, baltyminius kokteilius ir 
kita. Per atverčiamą dangtelį paprasta 
išpilti ar gerti kokteilius. Turi priedą 
plakimui.
SS230105

26,90 €

13,50 €

36,90 €

39,90 € 13,50 €

41,90 €

24,50 €

55,90 €

59,90 €
23,50 €

SUTAUPYKITE 
11,00 €

Praktiški sprendimai  
kasdieniams darbams

Mūsų įrankiai ir Jūsų vaizduotė yra  
nenugalimas derinys.

SUTAUPYKITE 
19,00 €

Už kiekvieną 
10,00 € 

užsakymą 
galėsite įsigyti 

tarkutę už 
specialią kainą!

49,90 €
82,50 €

SUTAUPYKITE 
32,60 €

ĮRANKIŲ RINKINYS
1. Virtuvinės žnyplės 
29,5 x 5,7 cm
2. Universalusis šaukštas 
31 x 6,5 cm
3. Plastikinė šluotelė plakimui
30 x 7,4 cm
4. Silikoninė mentelė
29,4 x 5,8 cm

5. Samtis
28,8 x 9,7 cm
6. Maišymo šaukštas
30,9 x 6,8 cm
SS230101

1. 2. 3. 4. 5. 6. 



Papildomu baltuoju 
dangčiu uždenkite dubenį. 
Uždenkite taip, kad 
rankenėlė būtų viršuje.

Uždėkite pagrindą 
ant puodo briaunos. Į 
pagrindo vidurį įpilkite 
šiek tiek virtinukų 
tešlos.

Sulygiuokite dangčio 
rankenėles su dubens 
rankenėlėmis.

Didelė rankena 
formai prilaikyti, kol 
formuojate virtinukus 
mentele.

Spauskite dangtį,  
kol jis užsifiksuos.

Braukiant mentele 
per pagrindą, tešla 
stumiama per pagrinde 
esančias skylutes. Taip 
suformuojami vienodi 
dailios formos virtinukai.

Su šiuo puodu ruoškite 
pačius įvairiausius grūdų 
patiekalus: 
• Ryžius 
• Kuskusą 
• Polentą 
• Bulgurą 
• Apvirtus kviečius 
• Bolivinę balandą

Virtinukų tešlos receptas: 
• 500 g miltų (rupių) 
• 4 kiaušiniai 
• 375 ml vandens 
• Druskos
Išmaišykite visus ingredientus.

Didysis EasyRice 3 l
22,6 x 26,88 x 15,54 cm
SS230106

23,50 €
12,90 €

35,50 €

SUTAUPYKITE 
12,00 €

Nauji metai –  
daugiau 
namuose ruošto 
maisto
Gardūs ir greiti patiekalai 
namuose.

Apvali forma virtinukams 
35 x 28,5 x 3,4 cm (rėmas) 
10,2 x 10,2 x 1,5 cm (mentelė) 
Nustebinkite šeimą ir draugus savo 
firminiais virtinukais.
SS230107



Dalinkitės ne vien užkandžiais
Geriausi indai serviravimui šeimos ir draugų susibūrimuose.

Rinkinys sausiems produktams
1 x Kompaktinė dėžutė / 500 ml
2 x Kompaktinė dėžutė / 1,1 l
1 x Kompaktinė dėžutė / 1,7 l
1 x Kompaktinė dėžutė / 2,3 l
SS230111

Tvarkingose lentynose aiškiai matysite 
visus turimus produktus.

Dėžutė spagečiams 1,6 l
12,1 x 8,2 x 30 cm
Puikiai telpa 1,5 kg spagečių 
ar 1,35 kg kitų makaronų 
rūšių.
SS230112

14,90 €49,90 €
77,00 €

SUTAUPYKITE 
27,10 €

SUTAUPYKITE 
18,00 €

SUTAUPYKITE 
12,00 €

PotatoSmart 5,5 l
28,5 x 19 x 23 cm
SS230109

OnionSmart
27,2 x 18,3 x 18,7 cm 
SS230110

31,90 €

21,90 €

49,90 €

33,90 €

Eco+ Clear kvadratinis dubenėlis 
620 ml (2 vnt.)
14,5 x 14,5 x 6,2 cm
SS230108

25,90 €

NAUJA 
SPALVA

NAUJIENA

user




Patogūs laikymo sprendimai

Super Trio rinkinys 
Ø 19 x 6 cm / 1 l
Ø 19 x 9 cm / 1,5 l
Ø 19 x 11,7 cm / 2 l
SS230113

Fridge Mates RINKINYS
Fridge Mates 650 ml 
15 x 23 x 4 cm
Fridge Mates, vidutinis 1,5 l
15 x 23 x 7,5 cm
SS230114

29,50 €

17,90 €

45,50 €

SUTAUPYKITE 
16,00 €

Dėžutėse patogu 
transportuoti ir 
laikyti paruoštą 
maistą.

Šios sandarios ir viena ant kitos sustatomos 
dėžutės ras savo vietą kiekvienoje virtuvėje.

Džiaugiamės, kad prisijungėte prie „Tupperware“, todėl paruošėme specialius 
pasiūlymus, kuriuos galėsite užsakyti sau ir savo svečiams!

*  Pasiūlymas galioja tik sausio mėnesį (nuo 2023 01 02 iki 2023 02 05), juo naudotis gali tik gruodžio 
ir sausio mėnesiais prie „Tupperware“ prisijungę naujokai (nuo 2022 11 28 iki 2023 02 05).

11,90 €

Pasiūlymas galioja tik 
naujiems konsultantams*

Optimum dėžutė 1,1 l
16,5 x 25,3 x 5,2 cm
SS230115

NAUJA 
SPALVA



Apvalioji dėžutė, 1,1 l
Ø 15 x 10,6 cm 
SS230116

Apvalioji dėžutė, 1,1 l (2 vnt.)
Ø 15 x 10,6 cm 
SS230117

15,50 €

25,90 €

Sumaniai pakuokite, taupykite ir 
gyvenkite su patvariomis daugkartinio 

naudojimo dėžutėmis

Tobulai tinka saldainiams ar 
pyragėliams laikyti.

Užpildykite buteliuką vandeniu, atšaldykite 
šaldytuve arba pasiimkite su savimi į kelionę.Pamirškite vienkartinius 

sausainių maišelius ar dovanų 
popierių. Dėkite dovanas į dailius 
daugkartinio naudojimo indelius!

SUTAUPYKITE 
5,00 €

SUTAUPYKITE 
5,10 €

Eco+ butelis 1 l
SS230118

11,50 €
16,50 €

Šluostė optikai, 2 vnt.  
20 x 15 cm
Lygi šluostė vienu judesiu 
nuvalys dulkes, nešvarumus 
ar pirštų antspaudus nuo Jūsų 
akinių, telefono, planšetinio 
kompiuterio ir kitų paviršių.
SS230119

7,90 €
14,90 €

31,00 €

SUTAUPYKITE 
7,00 €

Galioja nuo 2023 01 02 iki 2023 01 08
Galioja nuo 2023 01 23 iki 2023 02 05

11,90 €

Austriukų rinkinys – „Valentine“ (2 vnt.)
12,9 x 10,9 x 5,2 cm 
SS230401Valentino dienos 

dovanai

NAUJAS 
DIZAINAS

NAUJAS 
DIZAINAS



3 l talpos karšto oro gruzdintuvėje galėsite ruošti gardžius ir sveikus patiekalus. 
Dailiai apskrudusios daržovės, tobulos bulvytės, vištienos sparneliai ar krūtinėlė ir 

net purūs ir lengvi pyragai.

PRIVALUMAI:
Paprasta naudoti: 6 kepimo režimai: jutikliniame ekrane rodoma 
visi kepimo etapai.
Itin trumpas įkaitinimo laikas: Priešingai nei įprastos orkaitės, 
nereikia laukti, kol gruzdintuvė įkais.
Sveiki patiekalai: Mėgaukitės traškiais patiekalais, kurių 
gruzdinimui naudojama mažiau aliejaus Kompaktiškas dizainas: 
Neužims daug vietos ant Jūsų stalviršio. Puikiai tinka mažoms 
virtuvėms.
Paprasta valyti: Išimamą krepšį ir groteles paprasta išvalyti dėl 
nelimpančios dangos (tinka sąlyčiui su maistu).

ČESNAKINĖS 
VIŠTIENOS 
BLAUZDELĖS 
SU CITRINA
Paruošimo trukmė: 5 min.
Gaminimo laikas: 20 min.
Palikti pastovėti: 30 min.

INGREDIENTAI (4 BLAUZDELĖS)
• 4 blauzdelės 
• 30 ml alyvuogių aliejaus 
• 1 citrina (žievelė ir sultys) 
• 15 ml česnako miltelių 
• 10 ml Dižono garstyčių  
• 10 ml paprikos miltelių 
• 5 ml džiovinto raudonėlio 
• 5 ml svogūnų miltelių
• 2 ml druskos 
• 2 ml juodųjų pipirų 

1. Vidutinio dydžio dubenyje išmaišykite 
visus ingredientus ir palikite vištieną 
marinuotis bent 30 minučių. 

2. Įkaitinkite karšto oro gruzdintuvę iki 
200 °C (5 min.). 

3. Sudėkite blauzdeles ir kepkite apyt. 
20 min. Praėjus pusei laiko, apverskite 
blauzdeles.

PATARIMAS: Receptas skirtas 1–2 
porcijoms. Padvigubinkite ingredientus, 
jei norite paruošti daugiau!

PARUOŠIMAS

Skanu. Sveika. Paprasta!
NAUJOJI „Tupperware“ karšto oro gruzdintuvė

NAUJIENA
„Tupperware“ karšto oro 
gruzdintuvė
22 x 29 x 21 cm
SS230220

169,00 €

Reguliuojama 
temperatūra:  

40-200 °C

LED 
valdymo 
ekranas

3 l talpos indas 
su nelimpančia 

danga

Paprasta naudoti 
6 kepimo režimai

Idealus dydis
Kompaktiškas dizainas

Paprasta valyti
Nelimpanti danga



Padėkos dovanėlė
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia  
120 eurų ir konsultantas suplanuoja  
dar vieną vakarėlį, jums dovana: 
Kiauraindis
28,5 x 7,5 x 20,5 cm
TG230101

Dovana šeimininkei – 1 lygis 
Kai pardavimai vakarėlio metu 
pasiekia 250 eurų ir konsultantas 
suplanuoja dar du vakarėlius,  
jums dovana: 
Pjaustyklė Mando Junior
27,8 x 10,8 x 4,7 cm
HG230101 
ir
Padėkos dovana (TG230101)

Dovana šeimininkei – 2 lygis 
Kai pardavimai vakarėlio metu 
pasiekia 350 eurų ir konsultantas 
suplanuoja dar du vakarėlius,  
jums dovana: 
Eco+ Clear indas 2 l 
Ø 29,6 x 5,22 cm
Universalus daržovių skustukas 
7,3 x 13,3 cm
Pjaustyklė Mando Junior
HG230102 
ir
Padėkos dovana (TG230101)

NAUJA 
SPALVA

14,50 €

Konsultantas, 
dalyvaudamas 
svajonių starto 
programoje, gali 
įsigyti vieną rankinį 
spiralizatorių ir vieną 
papildomą ašmenį

VentSmart žemasis 1,8 l
OB223601
katalogo kaina: 27,50 €

Mes visada ieškome 
motyvuotų, aistringų 
komandos narių.
Tapkite viena iš mūsų!

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: 1-as mėnuo po to, kai tapote 
Konsultante
Kaip: užsakymai už min. 160,00 €
Ką gausite: komisinį atlyginimą  
+ galimybė įsigyti VentSmart žemasis 1,8 l  
už ypatingą kainą!

2 ir 3 ŽINGSNIAI
Visada susisiekite su savo Tupperware grupės 
vadove, kad sužinotumėte daugiau apie tai, 
kas laukia toliau! 

Speciali kaina, 
tik naujiems 

konsultantams

MŪSŲ DURYS 
VISADA 
ATVIROS!
Nuo ko pradėti?
Pateikite 50,00 € užsakymą bet 
kuriems Tupperware gaminiams, 
užsiregistruokite konsultantu ir 
gaukite dovanų savo  
STARTINĮ RINKINĮ! 

• Eco+ butelis-gertuvė 500 ml 
•  Eco+ kelioninis kavos puodelis  

490 ml
• Katalogas
• 10 skrajučių

x 1 x 10

specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums!

Mielos 
ŠEIMININKĖS



19,90 €

UltraPro formelė 500 ml  
(su dangteliu) 
14,3 x 14,3 x 9,4 cm 
Paruoškite ir užšaldykite. 
Atitirpinkite ir pašildykite 
mikrobangų krosnelėje – ir visa tai 
tame pačiame inde.
SS230121

Ko norėtumėte vakarienei?
Laikas sukviesti šeimą ir draugus į vakarienę pagal kiekvieno skonį!

Puikiai telpa į karšto 
oro gruzdintuvę. 

Galėsite ruošti skanius 
ir sveikus itališkus 

omletus, vaisinius ar 
šokoladinius pyragus!

 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.
©2023 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brands” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

Telefonas:

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


