
Balandis su 
Tupperware 
16 savaitė 

 
 

 

 

Didžioji kvėpuojanti sūrinė su 
daugiau nei 50% nuolaida tik 17 
Eur vietoj 35 Eur. Kodas SS181201 
Ji bus puiki ne tik sūrinė, bet puikiai 
tiks ir rūkytai mėsai laikyti, bus puiki 
pyraginė, tortinė ar net duoninė ☺.  
Turime 68 vnt. 
 
Ilgis: 30,4 plotis: 26,7 cm aukštis: 9,8 cm 

 
 

 
 
Speedy Chef tik 38 Eur vietoj 
44,9 Eur. Kodas LO830  Turime 
48 vnt 
 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=udb9KhHo9zA 

 
 

 

Morenginis vyniotinis „Jonis“ 

• 4 kiaušinių baltymai 

• 120 g cukraus  

• 100 g cukraus pudros 

• 40 g miltų 

• 130 g žemės riešutų 

 

• 250 ml 36% grietinėlės 

• 2 v.š. cukraus 

• 1 indelio konservuotų mandarinų  

Receptas iš: http://spoonalley.blogspot.lt/2014/04/morenginis-

vyniotinis-jonis.html  
Riešutus pakepkite orkaitėje 5-7 minutes, nulupkite odelę. Palaukite kol atvės ir susmulkinkite Ekstra Chef arba Turbo Chef 

(nesmulkinkite iki miltų, turi jaustis riešutų gabaliukai).  

Speedy Chefe pradėkite plakti kambario temperatūros baltymus. Kai baltymai pradės baltėti, pamažu suberkite visą cukrų ir 

plakite tol, kol baltymai taps standūs.  

https://www.youtube.com/watch?v=udb9KhHo9zA
http://spoonalley.blogspot.lt/2014/04/morenginis-vyniotinis-jonis.html
http://spoonalley.blogspot.lt/2014/04/morenginis-vyniotinis-jonis.html


Atsargiai įmaišykite (patogiausia naudoji silikoninę mentelę) cukraus pudrą, miltus ir riešutus. Gautą masę paskleiskite 

skardoje ant silikoninio padėkliuko su krašteliais. Jei orkaitė kepa netolygiai, kepkite su ventiliatoriaus funkcija 10 minučių 

180C, tada temperatūrą sumažinkite iki 140C ir dar kepkite 10 minučių. Jei orkaitė kepa lygiai, galite kepti 10 minučių 

200C ir 10 minučių 160C.  

Ant stalo pasitieskite kitą silkoninį padėkliuką. Ištraukę iš orkaitės morenginį lakštą, apverskite ant patiesto padėkliuko ir 

susukite kaip vyniotinį. Be jokios abejonės, jis lūš ir trupės. Bet nebijokite ;) Palikite taip susuktą šiek tiek atvėsti.  

Tuo metu suplakite grietinėlę su cukrumi (aš dar dėjau grietinėlės standiklio). Pravėsusį vyniotinį atsukite, paskleiskite 

plaktą grietinėlę ir išdėliokite mandarinų skilteles (aš neturėjau mandarinų, tad dėjau konservuotų vaisių mišinį). Padėkliuko 

pagalba, susukite vyniotinį ir įdėję i Tupperware dėžutę ar tortinę palaikykite per naktį. 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

Micro Cook 1l ąsotelis tik 
28,9 Eur vietoj 37,5 Eur. 
Kodas LO1511 Turime 97 
vnt 
Kriaušių pyragas be miltų 
https://www.youtube.com/watch?v=roUKpZj
cGKg 
Tom Ka sriuba: 
https://www.youtube.com/watch?v=scV91F
uMbMc 
 

 
 

Mikrobangomis gaminame lengvai ir greitai 

 

Visi ankstesni maisto gaminimo būdai, visa, ką žinojome apie troškinimą ir kepimą, mikrobangų krosnelėje vyksta 

truputį kitaip. O kad išnaudotumėt visas krosnelės galimybes, turime žinoti jos ypatumus. Kai gaminame įprastu 

būdu, maistas šyla iš išorės, o mikrobangų krosnelėje – iš vidaus. Maistą šildančių bangų šaltinis – magnetronas – 

elektros srovę paverčia elektromagnetinėmis bangomis. Besisukanti antena šias bangas siunčia į ertmę, kur 

gaminamas maistas, ir jos ten absorbuojasi, t.y. produktas jas ,,įsiurbia“. Molekulės, mažiausios produkto dalelytės, 

https://www.youtube.com/watch?v=roUKpZjcGKg
https://www.youtube.com/watch?v=roUKpZjcGKg
https://www.youtube.com/watch?v=scV91FuMbMc
https://www.youtube.com/watch?v=scV91FuMbMc


veikiamos aukšto dažnio bangų, pradeda judėti ir, trindamosi viena į kitą, sukuria maistui būtiną šilumą. Vadinasi 

viskas mikrobangų krosnelėje vyksta priešinga kryptimi. Gaminant maistą ant viryklės arba orkaitėje, šiluma iš 

išorės   į produktus patenka indu, įkaitusiais riebalais arba vandeniu ir sklisdama į visas puses, ji pamažu skverbiasi 

į produkto vidų. Tokiam procesui reikia gana daug elektros energijos, dujų arba anglių. O mikrobangų krosnelėje 

bangos, patekusios į produkto vidų, sklinda iš jo centro, todėl teisingai naudojantis krosnele, sutaupoma elektros 

energijos, o patiekalai neprisvyla. Tačiau be specialių indų mikrobangų krosnelėje produktų gerai neparuošime. 

Pvz., jeigu bangos turi patekti į mėsos gabalą tai 2 cm gylyje jos praras 50% savo galios. Jeigu dar indas sugers dalį 

elektromagnetinių bangų, tai maistą gaminsime ilgai ir nesutaupysime nei laiko, nei elektros energijos, todėl maistą 

reikia gaminti inde, kuris pilnai praleidžia elektromagnetines bangas. 

    Micro Cook indai pagaminti iš medžiagos, kuri 100% praleidžia elektromagnetines bangas ir atlaiko temperatūrą 

nuo -250 C iki 2000C. Todėl maistą šiame inde galima sušaldyti, atšildyti, sušildyti, pagaminti ir serviruoti. 

 

1. Sušaldymas. Sušaldymui ir maisto laikymui ovalų indą uždengiame baltu sandariu dangčiu. Išėmę iš šaldiklio 

stenkitės neišmesti indo ant žemės, nes įšalęs indas tampa mažiau atsparus smūgiams. Norint indą atidaryti 

palaikykite indą penketą minučių kambario temperatūroje. Mikrobangų krosnelėje skirtą mėsą reikėtų sušaldyti 

supjaustytą plonais gabaliukais, geriausiai 2 cm storio. 

2. Atšildymas mikrobangų krosnelėje. Sušaldyti ir atšildyti reikia kaip galima greičiau, kad nesuirtų produkto 

molekulių struktūra ir būtų išsaugotos naudingosios medžiagos. Pvz., daržoves dėti į indą, kiekvienai porcijai įpilti 

po 1 šaukštą vandens, uždengti nesandarų mėlyną dangtį ir atšildyti 10% galingumu. Atšildžius galima troškinti 

100% galingumu. Mikrobangų krosnelėje nenaudokite  balto sandaraus dangčio.  

3. Sušildymas mikrobangų krosnelėje. Mikrobangų krosnelėje labai greitai sušyla maistas. Šildant maistą, indas 

būtinai turi būti uždengtas dangčiu, tada produktai greičiau sušils, neišdžius ir nepraras savo vitaminų. Šildant 

didelį produktų kiekį, reikia 1 – 2 kartus pamaišyti. Daržoves, kuriose nėra sulčių arba tokį garnyrą kaip ryžiai ar 

makaronai, apšlakstyti vandeniu arba baltuoju vynu. 

4.Gaminimas mikrobangų krosnelėje. Ruošdami patiekalus pagal receptus(nepritaikytus gaminti mikrobangų 

krosnelėje) naudokitės šiais PATARIMAIS:nepilkite skysčių, isskyrus verdant kruopas, berkite mažiau druskos, 

pipirų, prieskonių(juos berkite į jau pagamintą maistą), galite sumažinti riebalų kiekį, sumažinkite maisto 

gaminimo trukmę 1/3 arba ½, lyginant su įprastais gaminimo būdais. Daržoves gaminkite mažame kiekyje vandens 

arba visai be jo, uždengę indą dangčiu. ATMINKITE – kuo didesnis produktų kiekis – tuo ilgiau jie bus 

gaminami. Patiekalai, kuriuose yra daug skysčių, kaip žuvis, paukštiena, mėsa, pagaminami greičiau ir tolygiau. 

Reikia šakute subadyti( viščiuko, bulvės, žuvies) odelę, kad galėtų išeiti garai. Pagaminus patiekalą visuomet 

reikia palikti pastovėti 1/3 gaminimo laiko. 

 

 

 

 
Šokoladinis pyragas. 100 g šokolado (juodojo), 1 šaukštas vandens, 100 g sviesto, 3 kiaušiniai, 100 ml cukraus, 

150 ml miltų, 1 a. š. kepimo miltelių, vanilės. 

Į mikroplus ąsotį dedame sviestą ir juodąjį šokoladą, sulaužytą gabalėliais, ir 1 šaukštą vandens ir šildome 1,5 min 

750Wgalingumu. 

Greitkratyje pamatuojame 100ml cukraus ir supilame į ąsotį plakimui. Įmušame 3 kiaušinius ir mikseriu išplakame 

iki purumo. Greitkratyje pamatuojame 150 ml miltų ir įpilame į plakinį. Įdedame 1,5 a.š.kepimo miltelių ir viską 

gerai išmaišome mentele. Supilame šokolado masę ir gerai išmaišome. Galima įdėti nuluptą ir skiltelėmis 

supjaustytą obuolį. Gautą masę supilame į silikoninę formą ir kepame mikrobangėje 8 min 850Wgalingumu. 

Aguonų pyragas.100ml aguonų, 1 šaukštas vandens, 100g sviesto, 3 kiaušiniai, 100ml cukraus, 150ml miltų, 
1a.š.kepimo miltelių, vanilės. 

Darbo eiga analogiška šokoladiniam pyragui, tik ištirpinti reikės tik sviestą su vandeniu, o aguonas dėti į kiaušinių 

plakinį.  

 

Morkų pyragas. 500ml sutarkuotų morkų, 300ml kvietinių miltų, 1 a.š.kepimo miltelių,100 ml 

cukraus,1a.š.vanilinio cukraus, 1 a.š.cinamono,2 kiaušiniai, 50ml susmulkintų riešutų, 120ml aliejaus. 

Visus komponentus sudedame į dubenį ir mentele išmaišome. Ovalų indą ištepame sviestu ir pabarstome 

džiūvėsėliais, supilame tešlą ir kepame neuždengę dangčio 12min 850Wgalingumu  

 

Bananinis pyragas.  100gsviesto, 100g cukraus, 1ašvanilinio cukraus, cinamono, 3 kiaušiniai, 50g krakmolo, 100g 
miltų, 1a.š.kepimo miltelių,1 valg.šaukštas citrinos sulčių, 1 valg šaukštas romo arba konjako, 3 dideli bananai. 

Iki purumo mikseriu išplakame 100g sviesto su 100g cukraus, vanile,cinamonu, beplakant sudedame 

kiaušinius,paskui suberiame krakmolą, miltus, kepimo miltelius ir viską atsargiai išmaišome. Bananus supjaustome 

kubeliais ir sumaišome su citrinos sultimis bei romu ir viską sumaišome su tešla. Ovalų indą ištepame sviestu ir 

pabarstome džiūvėsėliais, supilame tešlą ir kepame neuždengę 12 min 850Wgalingumu. Pyragui pravėsus, išimame 

iš indo ir apibarstome cukraus pudra arba puošiame kremu . 



     

Persikų apkepas. 400 g varškės, pusė citrinos, 80 g sviesto, 100 g cukraus, 3 tryniai, 3 baltymai, pusė arb š 

vanilės, 75 g krakmolo, 4 persikai (tinka ir konservuoti). 

 Sviestą ištirpinti ovaliame inde : 1 min vidutiniu galingumu. Į dubenį tešlai sudėti sviestą, cukrų, trynius, pusės 

citrinos tarkuotą žievelę ir jos sultis, krakmolą. Gerai išmaišyti. Sudėti varškę ir su trintuve gerai sutrinti, masę dėti 

į ovalų indą (jis liko riebaluotas nuo sviesto) ir ant viršaus išdėlioti puselėmis arba ketvirčiais supjaustytus persikus. 

Uždengti indą dangčiu ir kepti 10 min vidutiniu, o paskui 10 min maksimaliu(750 – 850W) galingumu  

 

Marmurinis tortas. 3 kiaušiniai, 4 šaukštai grietinės, 2 šaukštai aliejaus, 250 ml cukraus (matuojame greitkratyje), 

nubrauktas šaukštelis druskos, vanilinio cukraus, 7 šaukštai miltų (su mažu kaupu), 1 – 2 šaukštai kakavos, 2 

nubraukti šaukštai kepimo miltelių. PERTEPIMUI: 1 pakelis 35% grietinėlės, 1 pakelis varškės, cukraus pagal 

skonį, konservuotų persikų ar kitų vaisių.  

Kiaušinius, grietinę, aliejų, cukrų,druską dedame į mini ąsotį plakimui. Viską išplakame šluotele ar mikseriu, jei 

neturite – bulvių trintuve. Tada įmaišome miltus. Tešla turi būti lietinių blynų tirštumo. Kepimo miltelius dėti 

paskutinius. Pilame pusė masės į išteptą aliejumi ovalų mikroplus indą. Į likusią dalį dedame kakavos, išmaišome, 

pilame ant balto sluoksnio. Mentele gražiai paskirstome sluoksnius – lyg norėtume paslėpti  rudąjį sluoksnį. Kepti 

atidengtą 7 – 8 min 850W galingumu. Atvėsintą perpjauti peiliu. Įdarui: grietinėlę suplakti greitkratyje, įdėjus 

cukraus ir truputį citrinos rūgštelės. Sumaišome su trinta varške. Kad tortas būtų ne toks sausas, biskvitą sulaistome 

konservuotų persikų sultimis. Ant jo dedame truputį įdaro ir pjaustytų konservuotų persikų. Užklojame likusiu 

biskvitu. Likusią įdaro masę dedame į dekoravimo krepšelį ir puošiame tortą. Ant viršaus sudedame likusius 

persikus. 

 

Įdaryti obuoliai. 5 nedideli obuoliai. Įdarui: 1 pakelis varškės, 1 kiaušinis, razinų, cinamono, 1 šaukštas krakmolo. 

Išgremžkite obuolių šerdelę ir su dekoravimo krepšeliu pripildykite obuolius varškės mase. Kepkite 5 min 

850Wgalingumu. 

 

Užkeptos kriaušės.  4 didelės kriaušės, alyvų aliejaus, 2 valg šaukštai kokoso drožlių, 1 valg šaukštas razinų, 1 arb 

šaukštelis cinamono, 60 g sviesto, 2 valg šaukštai citrinų sulčių, cukraus. 

   Perpjaukite kriaušes per pusę ir išpjaukite viduriukus, sumaišykite kokosą, razinas ir cinamoną su cukrumi. Šiuo 

mišiniu užpildykite kriaušių viduriukus, įdėkite šiek tiek sviesto ir pašlakstykite citrinos sultimis. Mikroplus ovalų 

indą ištepkite aliejumi ir sudėkite kriaušes. Kepkite 5-7 min 800Wgalingumu.  

 

Obuolių sufle. 5 obuoliai, 30 g sausainių, 50 g sviesto, 100 ml pieno, 3 kiaušiniai, 100g cukraus pudros, cinamono. 

   Obuolius nulupkite, išimkite sėklas ir plonai supjaustykite. Sutrupinkite sausainius. Mikroplus indą ištepkite 

sviestu. Sluoksniais dėkite obuolius, kiekvieną sluoksnį pabarstykite cinamonu, cukraus pudra, sausainiais ir 

užpilkite išlydyto sviesto. Uždenkite ir kepkite 7 min 850 W galingumu. Greitkračiu išplakite kiaušinius su pienu, 

užpilkite ant obuolių ir gaminkite dar 4 min. paruoštą patiekalą pabarstykite cukraus pudra. 

 

Nulupti pomidorus. Tuos vaisius, kuriuos ne taip paprasta nulupti, palaikyti 1- 2 min  ChrystalPlus indelyje 750W 

galingumu. Nulupsit labai lengvai. 

 

Atnaujinti sudžiūvusius vaisius. Džiovintus vaisius galite atgaivinti kaip mat. Sudėkite juos į MikroPlus indą, 

įpilkite puodelį karštos arbatos ir įjunkite pašildymą mikrobangų krosnelėje. 

 
Spausti sultis. Jei norite iš citrinų, apelsinų ir greifruktų išspausti daugiau sulčių, sudėkite juos į ChrystalPlus indą 

ir pavirkite 30 min 750W galia. Tada iš karto spauskite sultis ir turėsite 1/3 daugiau. 
 

Blanširuoti migdolai. Įdėkite 100 g migdolų į 300 ml vandens MikroPlus inde, kaitinkite 750W 2 min, ir jie bus 

puikiai paruošti. 

 

Virkite uogienes.  0,5 kg serbentų sudėkite į MikroPlus ovalų iną ir virkite 14 min  750W galingumu. Gausite 1,5 l 

puikios uogienės. 

 

Paštetai. Normaliai gaminant paštetus orkaitėje tai gali užtrukti net porą valandų. Mikrobangėje identiškų rezultatų 

pasieksite per 20 min 750 W naudodami MikroPlus indą. 

 

Šokolado putėsiai. Įdėkite 100g šokolado ir 100 g grietinėlės į MikroPlus ąsotį ir išlydykite 750 W galingumu. 

Ištirpdytą masę plakite tol, kol ji pavirs puikiais putėsiais. 

 

Greitai verdame daržoves. Galima greitai išvirti burokėlius, morkas, bulves. Reikia tik jas nuplauti, subadyti 

šakute ir sausa dėti į indą, uždengti ir virti 850W galingumu, skaičiuojant laiką : 1 vid didumo bulvei 1,5 min., 

morkai – 2 min., burokėliui 5cm skersmens  3-4 min. 



 

Troškintos morkos. 500g kubeliais supjaustytų morkų,50 g sviesto, druskos, pipirų. 

      Morkas kartu su sviestu dėkite į MikroPlus ovalų indą, suberkite prieskonius. Uždenkite ir troškinkite 7- 8 min 

850 W galingumu   

 

Velykinės vištienos salotos.  1 viščiukas (1,1kg), 2 apelsinai, 2 česnako skiltelės, šviežias rozmarinas, alyvų 

aliejus, druska ir pipirai. 

       Supjaustykite vištieną į 8 gabalėlius ir dėkite į MikroPlus indą 1,5l (gabalus su storiausiais kaulais dėdami į 

indo vidurį). Plonai supjaustykite apelsiną riekelėmis ir kartu su česnako gabalėliais sudėkite ant vištienos viršaus, 

kartu su susmulkintu šviežiu rozmarinu. Supilkite antrojo apelsino sultis, kiek alyvų aliejaus, druskos ir pipirų ir 

labai smulkios rozmarino žolytės. Indą uždenkite ir dėkite į mikrobangę. 750W galingumu virti apie 15 min. tada 

išimti iš krosnelės ir palaikyti 10 min. Vėl  įdėkite į krosnelę 5 minutėms ir po to išėmę leiskite pastovėti 3 min. 

Nuimkite mėsą nuo kaulų ir supjaustykite atitinkamais gabaliukais. Leiskite mėsai atvėsti ir sudėkite į 

salotas.Salotos : 1 galva pekino kopūsto, razinos, kedrų riešutai, alyvų aliejus, druska, pipirai. Supjaustykite salotas 

taip, kaip mėgstate. Apšlakstykite alyvų aliejumi ir į berkite razinų. Druskos ir pipirų pagal skonį. Pakepinkite 

riešutus keptuvėje, leiskite jiems atšalti ir sudėkite į salotas. Salotų užpilas: 1 mango vaisius arba 2 granatų 

vaisiaus galvutės, šviežias šalavijas, medus. Supjaustykite mango skiltelėmis(arba šaukštu išspaudinėkite granatų 

sėklytes). Atpjaukite 6 – 8 šalavijo lapelius , sumaišykite su vaisiais ir 1 dideliu šaukštu medaus. Užpilą užpilkite 

ant salotų. Skanaus ir kantrybės klausant susižavėjimo šūksnių. 

Austriska vistiena. 500g vištienos, 1 šaukštas miltų, 1 arb šaukštelis druskos, truputį kario, pipirų, 2 česnako 

skiltelės, 1 svogūnas, 1 obuolys, 200 ml grietinėlės.                                                                                       

  Supjaustykite gabalėliais vištieną, sudėkite į dubenį, įpilkite 1 šaukštą miltų, 1arb šaukštelį  druskos, truputį kario, 

pipirų. Uždenkite dubenį ir gerai viską supurtykite, kad mėsa tolygiai pasidengtų prieskoniais. Nulupkite  česnako 

skilteles ir išspauskite su česnakų spaustuve. Nulupkite  1 svogūną ir susmulkinkite. Dėkite  į dubenį. skustuku 

nulupkite obuolį ir supjaustykite gabalėliais.(galima dar deti ir morku) Įpilkite 200ml. grietinėlės. Viską gerai 

išmaišykite su mentele ir dėkite į ovalų indą mikrobangei. Kepkite  mikrobangėje 15min  750 W galingumu. 

 

Kepenėlių paštetas  mikrobangoje 

 

2 šaukštai sviesto, 1didelis svogūnas, 1 morka. 250 gr vištienos kepenėlių, druskos, pipirų 

 

Svogūną ir morką susmulkiname Ekstra Chefe. Į mikroplus ąsotį   dedame 2 šaukštus 

sviesto, svogūną su morkomis ir troškiname 4 min. Kepenėles supjaustome nedideliais 

gabalėliais (pašaliname plėves)ir dedame ant svogūnų . Troškiname mikrobangėje apie 7-8 

min. ištraukus sugrūdame su grūstuve  ir dar 2 min dedame į mikrobangę. Valgyti skanu 

tiek karštą, tiek šaltą 

 

 
 

 
Formavimo bokštelis tik 12,5 
Eur. Kodas 531 
S: 8 cm 
A: 13,8 cm 

Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=_vJWDst
NjrI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_vJWDstNjrI
https://www.youtube.com/watch?v=_vJWDstNjrI


 
 

 

 

  

 

  
 

  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
Salotų cetrifūga 3,9 l su 
papildomu sandariu dangčiu 
tik 32 Eur vietoj 44,8 Eur. 
Kodas SS181409 
Tiks ne tik salotoms, vaisiams ir 
daržovėms nusausinti, bet galėsite 
naudoti ir kaip 3,8 l sandarų dubenį ir 
2,22 l kiauraindį, bei indą laikyti 
salotoms, kad jos ilgiau išliktų 
traškios. Apie visa tai žemiau ☺: 

Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=JIRdODEyeLI 

Nuostabus pasiūlymas! Koks pasiūlymas?  - Ogi Tupperware gaminys “7+ viename” – puikioji 
salotų centrifuga! 
   Negalvokite, kad šis pasiūlymas ne Jums, jei nemėgstate salotų. Ji skirta ir kitoms daržovėms, 
vaisiams, grybams plauti, nusausinti ir laikyti. Norite šaldyti braškes – sudedate jas į centrifūgą, 
pilate vandens, kad apsemtų, pasukate (tik darykite tai plautuvėje, nes purvinas vanduo sunksis 
per viršų), nupilate vandenį, praplaunate gerai po tekančiu vandeniu, kad liktų švarios. Tada be 
vandens pasukate - jos nudžiūna ir galite berti į šaldymo indelius. Jei sušaldysite šlapias – 
gausis braškių gumulas, o jei sausas - atskiros uogelės, vienas malonumas išsitraukti coolsmart 
šaldymo indelį iš šaldiklio ir įsiberti keletą uogyčių į kokteilį... arba į torto su mascarpone masę.  
   Tik nešaldykite savo ekologiškų braškių vienkartiniuose indeliuose ar juolab indeliuose nuo 
margarino – būkite atsargūs, pasidomėkite, iš ko pagaminti indeliai, kuriuose šaldote savo 
uogas ar kt. – dauguma pigių indelių pagaminti iš toksiško plastiko su lakiomis 
kancerogeninėmis priemaišomis, kurios ypač atšildant indą iš jo patenka į Jūsų braškeles.... 
Tupperware indeliuose jokių toksinų nėra, tad galime būti ramūs – jei įdėjome i juos ekologiškas 
braškes, tokias ir išimsime, be jokiu toksiškų priemaišų... 
    Salotų centrifūgos pagrindinė paskirtis - salotoms nusausinti - kad nepavandenijusios būtų. 
Nusausinę salotas galite tiesiog palikti tame pačiame inde, jis tarnaus Jums kaip "visada 
šviežia, t.y. kaip Vent Smart, tik Vent Smartai pailgi, į juos dažniausiai netelpa kopūstas, o į 
centrifūgą – jei ne itin didelis, tai telpa :) Ko reikia daržovėms, kad jos kuo ilgiau išliktų šviežios 
ir traškios? - Ogi drėgmės, tačiau negalima leisti, kad jos mirktų vandenyje, nes supus, o 
centrifūgos kiauraindis kaip tik ir neleidžia daržovėms mirkti nutekėjusiame vandenyje. Jei 
vandens daug – patogu jį nupilti net nenuėmus centrifūgos džiovinimo dangčio. 

Labai patogu nuplauti ir nusausinti mėsą ar žuvį. Pvz.: sudekite kepenėles i kiauraindį įstatytą 
į dubenį, užpilkite vandeniu, šiek tiek pasukinėkite kiauraindį, kad nusiplautų kepenėlės, 
nupilkite vandenį, uždenkite dangtį ir pasukite, kad jos nusausėtų. Taip patogu džiovinti ir 
nuplautas mažas žuvytes, kad ant jų neliktų vandens ir skaniau iškeptų. 

Gaminat čipsus ar fri bulvytes, bulves reikia supjaustyti ir pamirkyti vandenyje, kad išeitų 
krakmolas. Pamirkykite, nupilkite vandenį, pasukite, kad nusisausintų. Jei kepsite orkaitėje, 
bulves ir kiauraindžio perdėkite į dubenį užberkite prieskonių, aliejus ir uždengę sandarų dangtį 
supurtykite, kad bulvės vienodai pasidengtų prieskoniais ir aliejumi ☺ 

Kai reikia  mėsą ar žuvį apvolioti džiuvėsėliuose, miltuose ar krakmole, sudekite į kiauraindį 
įstatytą į dubenį, užberkite džiuvėsėlius, miltus ar krakmolą, uždengę dangtį papurtykite, 
išimkite kiauraindį su mėsa, džiuvėsių ar kt perteklius liks dubenyje. 

Jei marinuojate mėsą, žuvį ar daržoves skystame marinate, labai patogu laikyti dubenyje su 
kiauraindžiu uždengus sandariu dangčiu, o kai noresime vartoti, tereiks tik išimti kiauraindį ir 
skystis per dideles skylutes greitai nutekės. 

Patogu atšildyti mėsą ar žuvį, išsiskyrusios sultys subegs tarp kiauraindžio ir dubens. 

https://www.youtube.com/watch?v=JIRdODEyeLI


Kiauraindyje įstatytame į dubenį patogu formuoti velykinį varškės desrta „Pascha“. Išsikyręs 
skystis tekės tarp dubens ir kiauraindžio, o dangtis palaikys šviežumą ir neleis pritraukti 
nereikalingų kvapų. 
    Centrifūgos viena dalis 2,22 l kiauraindis.  Kiauraindis reikalingas visuose namuose – bus 
patogu jame ir vaisius plauti ir nuvarvinti įdėjus į centrifūgos dubenį, pats dubuo talpus – net 
3,8  litrai, tad vaisių, uogų ar salotų tilps daug. 
    Smagiai naudosite dubenį bet kada, kai reiks tiesiog didelio dubens – galbūt mišrainę 
sumaišyti, vežtis ar patiekti pvz. piknike; galbūt pasiimsite uogauti, gal marinuosite šašlyką, žuvį 
ar daržoves. Jei kam jau pabodo šašlykai ar tiesiog nenorite mėsos – kepkite ant laužo 
daržoves – supjaustykite cukiniją, baklažaną, paprikų, pievagrybių, sudėkite į didelį dubenį 
(puikiausiai tiks dubuo nuo salotų centrifūgos), apibarstykite mėgstamais prieskoniais, 
įspauskite kelias skilteles česnako, pašlakstykite alyvuogių aliejumi, uždenkite dangčiu ir 
švelniai pakratykite į visas puses – kad prieskoniai ir aliejus tolygiai pasiskirstytų. Pamarinuokite 
taip keliolika minučių ir kepkite ant grotelių – puikiai tiks ir kaip garnyras ir kaip pagrindinis 
patiekalas.  

Dubens dangtis lankstus ir 100%, todėl jame puikiai pasigaminsite mielinę tešlą pagal 
Tupperware receptą. O, kad pyragas butu putlesnis, supilkite miltus i centrifuga, pasukite (ranka 
laikykite uždengta kiauryme esančią dangčio krašte), miltus persijosite ir prisotinsite deguonies 
☺ 

 

 
 
 

 

 
Jumbo indas salotoms 3,9 l 
su pritvirtinamais šaukštais ir 
indeliu padažui tik 25 Eur 
vietoj 39,8 Eur. Kodas 
SS181407 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=UATs7FvNEe
Q  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UATs7FvNEeQ
https://www.youtube.com/watch?v=UATs7FvNEeQ


 

 

 
600 ml CrystalWave indelis 
tik 7,5 Eur. Kodas SS181401 
 

 
 

 
2 l Crystal Wave su 
skyriukais (400 mlx2, 600 ml) 
tik 11,9 Eur tik 17,9 Eur. 
Kodas SS181402 
S: 29,5 cm, A: 6,5 cm 
Demo filmukas: 
https://www.facebook.com/tupperwareallegrate/
videos/1950140198570277/UzpfSTE5NjcwOTE
1Mzc4Njg3Mjo2NTg1NjcwODQyNjc3NDE/  

 

 
 

  

https://www.facebook.com/tupperwareallegrate/videos/1950140198570277/UzpfSTE5NjcwOTE1Mzc4Njg3Mjo2NTg1NjcwODQyNjc3NDE/
https://www.facebook.com/tupperwareallegrate/videos/1950140198570277/UzpfSTE5NjcwOTE1Mzc4Njg3Mjo2NTg1NjcwODQyNjc3NDE/
https://www.facebook.com/tupperwareallegrate/videos/1950140198570277/UzpfSTE5NjcwOTE1Mzc4Njg3Mjo2NTg1NjcwODQyNjc3NDE/


 

 
 

Iškylos rinkinys tik 13,9 Eur 
vietoj 17,9 Eur Kodas 
SS181403 
Rinkinį sudaro: salotų indas 
su dangteliu, įrankiai ir indelis 
padažui 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rm9Bw
LZGqFA 

 

 

 
4,5 l sandarus dubuo tešlai 
su ausyte tik 14,5 Eur vietoj 
20,9 Eur. Kodas SS181404 
 

 
 

 
 

 

Silikoninė forma Tartaletės tik 
18 Eur vietoj 29,9 Eur. Kodas 
SS181405 
Puiki formelė kepti ne tik tarlaletėm, bet ir 
mielinėm bandelėm, varškės apkepukam, 
kotletukam, apkepti bulvių košei, omletui, 
formuoti ledam, želė ir putėsiam ir t.t. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rm9BwLZGqFA
https://www.youtube.com/watch?v=Rm9BwLZGqFA


 

 

Batatų rožės ir vištienos 
pyragėliai 
Vištienos pyragėliams (12 vnt) reikės 
600 g vištienos supjaustytos mažais 
gabaliukais 
4 šaukštai majonezo 
4 kiaušiniai  
3 šaukštai krakmolo 
Druskos, pipirų, prieskonių 
Viską sumaišykite, sudėkite į tartalečių 

formeles, kepkite 20-25 min 200C 

Batatų rožės: 
12 vnt reikia 3-4 batatų 
Batatus Mando Chefu supjaustykite 1mm 
storio griežinėliais 
Perpjaukite išilgai, kad butu pusytės 
Sudėkite į dubenį, apibarstykite druska, 
pipirais, prieskoniais, užpilkite aliejaus, 
uždengę dangtį supurtykite, sudeliokite 
Tartalečių formoje. 
Viską sumaišykite, sudėkite į tartalečių 

formeles, kepkite 20-25 min 200C 

 

 
 

   

 

 
Mando Chef tik 59,9 Eur 
vietoj 79,9 Eur. SS181410 
 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q
pRWlrACTKU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QpRWlrACTKU
https://www.youtube.com/watch?v=QpRWlrACTKU


MandoChef pjaustyklė 
Naudodami MandoChef pjaustyklę, sutaupysite laiko, greitai ir efektyviai 
pjaustydami vaisius ir daržoves 8 skirtingomis formomis. Pjaustykite 
griežinėliais, kubeliais, juostelėmis, bangelėmis ar „vaflių“ formelėmis.  
Rinkinyje yra patogus laikiklis, apsaugantis jūsų pirštus. 
 
Matmenys:  
Su atlenkta koja: Ilgis: 39,3 cm, Plotis: 14,6 cm, Aukštis: 15,1 cm.  
Su sulenkta koja: Ilgis: 39,3 cm, Plotis: 14,6 cm, Aukštis: 8,1 cm 

 
 

 

 



 
 
 

 

 
9,9 l Vent Smart tik 24,9 Eur 
vietoj 39,9 Eur. Kodas 
SS181408 
28cmx38cmx14cm 

 
 

 
 

 



 
VentSmart  
Laikykite vaisius ir daržoves optimaliomis sąlygomis ir pailginkite jų 
galiojimo laiką. Dangteliuose yra integruota vožtuvų sistema; galima 
nustatyti vožtuvus į tris skirtingas padėtis ir taip reguliuoti deguonies kiekį, 
atsižvelgiant į vaisių ir daržovių rūšį. Plastike yra išspausti nurodymai, kurią 
vožtuvo padėtį pasirinkti. Indelio dugnas banguotas, todėl produktai laikomi 
virš indelyje susidariusio kondensato, be to, užtikrinama geresnė oro 
cirkuliacija. Sudėjus indelius vieną ant kito, ventiliacija išlieka. VentSmart 
indeliai yra permatomi, todėl visada matysite, kas viduje. Minkštą dangtelį 
lengva nuimti ir uždėti. 

 

 
 

 
 

 

Vent Smart 1,8 l žemasis 
(1 vnt) tik 14,9 Eur vietoj 
19,9 Eur. Kodas LO2893 
Turime 44 vnt 
 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z882UxOXKVI  

 
https://www.youtube.com/watch?v=mUZCMdFIAhg 

https://www.youtube.com/watch?v=Z882UxOXKVI
https://www.youtube.com/watch?v=mUZCMdFIAhg


 
 

 
Mažasis KombiSmart rinkinys 
tik 14,9 Eur. Kodas 620  
260 ml ir 640 ml dėžutės + 
grotelės ir dangtelis  
Turime 21 vnt 

 

 
8,5 l kibiras tik 22,5 Eur vietoj 
35 Eur. Kodas SS181413 
 

  



 

 
3,5 l Ultra Pro tik 63 Eur 
vietoj 83 Eur. SS181411 
 

 

 
Ultra Pro Grill padėklas 20 
Eur vietoj 39,9 Eur. Kodas 
SS181406 
 

  
 

 

 
2,4 l Clear dubuo tik 22 Eur. 
SS181417 
4 l Clear dubuo tik 32 Eur. 
SS181418 
4 l + 2,4 l +1,25 l Clear 
dubenų rinkinys tik 54 Eur 
vietoj 72 Eur. Kodas 
SS181416 
 



 
 

 

 

 
 
5,5 l Signature dėžė tik 19,9 
Eur  vietoj 30 Eur. Kodas 
SS181419 
 

 

 
1,4 l T CHEFSERIES 
ESSENTIAL puodas tik 160 
Eur. Kodas SS181412 
 



Vakarėlių šeimininkėms 
 

 

 

 
Padėkos dovanėlė 
šeimininkei, kai vakarėlis 
>100 Eur dvi Cubix dežutės 
po 1 l. Kodas TG181402 

 

 
Dovana šeimininkei, kai 
vakarėlis >200 Eur 6 l Vent 
Smart. Kodas HG181404 

 

 
 
Dovana šeimininkei, kai 
vakarėlis >300 Eur 6 l Vent 
Smart ir šalkrepsis. Kodas 
HG181405 



 

 
 


