
 

Birželis su 
Tupperware 24 sav 
 
Birželio naujienos gyvai: 
https://youtu.be/1ax1st7WfL8 
Daugiau naujienų rasite (paspauskite sekti): 
https://www.facebook.com/egle.bloziene  
 

 
 

 

Allegra prieskonių malūnėlis su 
keramikine malamąja dalim tik 
24,5 Eur. Kodas SS192320 
 
Du Allegra prieskonių malūnėliai 
su keramikine malamąja dalim tik 
39 Eur. vietoj 49 Eur.  Kodas 
SS192321 

Prieskonių malūnėlis  

Tai pats puikiausias prieskonių malūnėlis (bent man taip atrodo ☺), jis turi didelę keramikinę malamąją dalį, 
kuri greitai ir kokybiškai sumala prieskonius, jums paprasčiausiai sukant viršutinę skaidrią dalį. Malūnėlyje 
yra suktukas, kurio pagalba galite reguliuoti prieskonių malimo stambumą pvz. stambiau kepsniams, 
smulkiau salotoms. Jei malamoji dalis plastikinė ar metalinė, taip gerai ir kokybiškai prieskonių nesumalsit 
☺. Puiku tai, kad prieskonių malūnėliui, kaip ir kitiems Tupperware gaminiams, taikoma 30 metų garantija, 
vadinasi įsigyjant gaminį visam gyvenimui  ☺. 
Dažnai mes jį vadiname ne prieskonių, bet pipirų malūnėliu, kadangi dažniausiai malame pipirus, o kitus 
prieskonius perkame sumaltus ir sumaišytus (daugelis ir pipirus perka sumaltus ☺). Pradėję šviežiai malti 
pipirus iškart pajusite skirtumą ir skonis, ir aromatas bus ir stipresnis, ir skanesnis ☺. Malūnėlis greitai 
atsipirks, nes pipirų reikės daug mažiau ☺.  
Aš naudoju penkių rūšių pipirus (prieskonių parduotuvėje, kur sveriami prieskoniai, galite įsigyti kiekvienos 
rūšies atskirai), į vieną malūnėlį supylus pipirų mišinį, į kitą baltus pipirus (labai skanu ruošiant žuvį), į trečią 
pipirų mišinį maišytą su stambia jūros druska (labai skanu ant kepsnių, salotų ir t.t). Viena mūsų vadovė 
Dalytė davė puikią mintį BtB pjaustyklės papildomais ašmenimis šiaudeliais nutarkuoti citrinos žievelę, ją 
sudžiovinti sumaišyti su pipirais ir gausite citrinpipirius ☺ 
Ketvirtame česnakų granulės (rasite prieskonių skyriuje) su stambia jūros druska, kas mėgsta česnaką 
tikrai pravers, skonis ir aromatas super ☺. Kai išsikepsite duonos ir tingėsite trinti česnaku, užmalsite šio 
mišinio. Pravers ruošiant ir kitus patiekalus. 
Penktame supyliau kmynus (čia mano draugės Linos idėja), jie labai skanu ruošiant vištą, bet jos šeima 
nemėgsta, kai jie būna grūdeliais. 
Šeštame supilti stambūs prieskoniai (mišinyje yra petražolės, pastarnokai, morkos, svogūnai, pipirai ir t.t) 
dar įmaišiau truputėlį stambios jūros druskos. Kai sumali skonis ir vaizdas panašus Vegetos, bet maniškis 
mišinukas be jokių skonio stipriklių ir natrio gliukomato, kurio yra beveik visuose prieskonių mišiniuose ir 
sultinių kubeliuose. (Natrio gliukomatas sukelia nepasisotinimo jausmą ir yra kenksmingas mūsų 
organizmui, o ypač vaikų. Besilaukiančioms moterims draudžiama vartoti natrio gliukomatą) 
Septintame mamytės užaugintas bazilikas. Jis ir taip fantastiškai kvepia, bet, kai sumali tai aromatas dar 
ryškesnis. 
Į aštuntą supyliau stambią jūros druską, gražu ir patogu serviruojant ☺. 
Vadovytė Lilia kiekvieną rytą sau kavą malasi šiuo malūnėliu, sakė skonis fantastiškas ☺, reiks ir man 
pabandyti. 
Dar puiku malti cukrų ir pasigaminti cukraus pudros, patogu užmalti tiesiai ant kepinio ☺ 
 

https://youtu.be/1ax1st7WfL8
https://www.facebook.com/egle.bloziene


Įsigykite įvairių rūšių pipirų (baltų, juodų, žalių, kvapniųjų, raudonų, čili), visokių džiovintų žolių, o dar geriau 
pačios susidžiovinkit (bazilikų, mairūnų, raudonėlių, petražolių, krapų, peletrūnų, gelsvės, lauro lapų ir t.t), 
įvairiausių sėklų (kalendrų, sezamo ir t.t), džiovintų daržovių ir kurkite savo mišinius, eksperimentuokite ☺. 
Arba paprasčiausiai specializuotoje prieskonių parduotuvėje įsigykite jau sumaišytą, bet nepermaltą mišinį 
(tik būtinai be druskos ir skonio stipriklių, stambios jūros druskos įsidėsite patys, o stipriklių visai nereikia ☺) 
ir susimalkite patys, šviežiai tuo metu, kai gaminate ir pamatysite, kaip skanu ☺ 

 

  
 

 

 
 

 
 

 



 
 

Allegra buteliukas aliejui 340 ml 
(pavertus atsidaro pats) tik 14,5 
Eur. vietoj 17,5 Eur. Kodas 
SS192322 
Du Allegra buteliukai aliejui po 
340 ml (pavertus atsidaro pats) 
tik 24 Eur vietoj 35 Eur. Kodas 
SS192323 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 



 

 
Allegra serviravimo centras tik 9,5 
Eur vietoj 19,9 Eur. Kodas 
SS192318 
 

 
 

 
Allegra žemasis serviravimo 
padėklas tik 8,5 Eur vietoj 13,9 
Eur. Kodas SS192319 
Jis ir dangtis serviravimo centrui 

 
 

 

Avinžirnių užtepukai 
 

• Su vytintais pomidorais aliejuje: avinžirniai, vytinti pomidorai aliejuje, 
išspaustas česnakas, šviežiai malti pipirai, druska,  kuminas, alyvuogių 
aliejus, balzamiko actas. 

• Su tunu: avinžirniai, konservuotas tunas, išspaustas česnakas, šviežiai malti 
pipirai, druska,  kuminas, alyvuogių aliejus, balzamiko actas. 

• Su burokėliais: avinžirniai, burokėliai, išspaustas česnakas, šviežiai malti 
pipirai, druska,  kuminas, alyvuogių aliejus, balzamiko actas. 

• Su žalumynais: avinžirniai, žalumynai (špinatai, krapai, petražolės, svogūnų 
laiškai), išspaustas česnakas, šviežiai malti pipirai, druska,  kuminas, 
alyvuogių aliejus, balzamiko actas. 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
Allegra kvadratinis dubuo 2,5 l tik 
19,9 Eur. vietoj 29,9 Eur. Kodas 
SS192317 
 

 
 

 
  



 
 

 
Multi Server (Servofiks) tik 19.9 
Eur vietoj 34,9 eur. Kodas 
SS192316 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/WpjQKXCF61k 

 

 

 

 
Tupperware servofiks ir sūrio 
vyniotinis 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/_OFFQ7Ipmd8 
 

 
 

 

Šviežius makaronus ar 
virtinukus užpilkite verdančiu 
vandeniu, palikite 5-15 min 
priklausomai nuo produkto 
rūšies. 

  

https://youtu.be/WpjQKXCF61k
https://youtu.be/_OFFQ7Ipmd8


  

 
 

 

 
 

Daugelis šį indą perka vien dėl grikių košės. Tereikia į indą suberti grikių kruopas, užpilti 
verdančiu vandeniu ir maždaug už 25 minučių galite valgyti birią, skanią grikių košę. Jei norite, 
kartu galite pieniškų dešrelių įmesti – kartu išvirs ir dešrelės. Taip pat galite paruošti ir įvairias 
daržoves – žiedinius, briuselio ar paprastus kopūstus, brokolius ir kt. 
     Labai patogu ir košes greito virimo gaminti - taip pat praskalauju indą karštu vandeniu, 
suberiu dribsnius, užpilu verdančiu vandeniu,  uždengiu - labai patogu, kai nežinai, kada tiksliai 
vaikas ryte atsibus - tiesiog paruoši košę ir žinai, kad kai vaikas norės pusryčiu, jie lauks šilti ir 
neišbėgę ant virykles, kaip neretai, bent jau man, atsitinka verdant košes įprastame puode.  
     Labai patogu šiame inde ir kompotus "virti" - išplaunu karštu vandeniu tą indą, pridedu vaisių, 
uogų – šviežių ar šaldytų (atšildytų) arba džiovintų, užpilu verdančiu vandeniu, įdedu cukraus ir 
palaikau valandėlę kitą ir geriu skanų kompotėlį.  
     Siūlau pabandyti ir riešutus šiame inde užpilti verdančiu vandeniu – iš vakaro užpylus, ryte 
jie bus kaip šviežiai išgliaudyti... 
     Servofiksas turi kiauraindį, todėl lengva nukošti, patogu jame atšildyti šaldytą mėsą ar kitus 
produktus – vanduo nuvarva pro kiauraindį į servofikso indą, o iš uždengto indo nesklinda 
kvapas. Labai patogu jame serviruoti maistą – nuo virtinukų, makaronų ar cepelinų nubėga 
vanduo, nuo kotletų ir pan. – riebalai, o patiekalai valandą-dvi išlieka karšti. Dangčio indas taip 
pat ypatingas, išgaubtas, kad ant jo susikondensavę garai nenulašėtų ant maisto, o nutekėtų 
tarp kiauraindžio ir indo. 
          Galima gaminti varškę, jogurtą, daiginti grūdus, troškinti žuvį, pabaigti troškinti apkeptus 
kotletus, karbonadus ir kt. O išėmus kiauraindį patį indą su dangčiu galite naudoti kaip 3 litrų 
dubenį mišrainei ar šaltibarščiams. 

 

Ir dar daugiau idėjų su nuotraukomis ir išsamesniais aprašymais: 
 

  

Serviravimas  
Šiame gaminyje galite ilgiau išlaikyti maistą reikiamos temperatūros. Į indą pripilkite 0,5 l verdančio vandens 
arba pridėkite ledo, įdėkite įdėklą (kiauraindį), o į jį maistą. Taip maistas neatšals arba nesušils. Be to galite 
serviruoti maistą dubenyje be įdėklo.     
Jeigu norite gaminti maistą arba išlaikyti jį šiltą, prieš tai indą reikia pašildyti. Pripilkite į indą verdančio 
vandens ir uždenkite dangčiu. Palikite kurį laiką pastovėti. patariama po gaminiu padėti rankšluostį, kad 
indas neprarastų dalies šilumos. Galite rankšluosčiu ir uždengti, kad indas dar geriau laikytų šilumą. 
 Šilto maisto laikymas  
Šiame inde galite ilgiau išlaikyti maistą šiltą. Į indą pripilkite 0,5 l verdančio vandens. Maistą sudėkite į įdėklą 
ir uždenkite dangčiu. Pvz.: keptą ar virtą mėsą, žuvį, dešrą ir t.t. Be to, kol paruošite kitus patiekalus, galite 
išsaugoti neatšalusį garnyrą: bulves, ryžius, daržoves. 
Sušildymas ir išlydymas       
Maistą, kurį reikia išlydyti, pvz.: sviestą, šokoladą, sudėkite į TUPPERWARE dubenėlį. Įstatykite dubenėlį į 
įdėklą. Į pašildytą indą “Servofix” įpilkite 0,5 l verdančio vandens, įdėkite įdėklą ir uždenkite dangčiu. Palikite 
10-15 min. kol ištirps. Tokiu būdu maistą galima ir sušildyti 
Atšildymas  
Šaldytas uogas, daržoves, mėsą, žuvį galima atšildyti “Servofix” inde. Atšildomą produktą įdėkite į indą, 
uždenkite dangtį ir palikite kol atšils. taip atšildomas produktas nepraras savo drėgmės ir aromato, nemirks 
savo sultyse ir virtuvėje nepasklis atšildomo produkto kvapas.                     

  



Jeigu norite atšildytas daržoves išvirti, pašildykite indą, atšildytas daržoves užpilkite verdančiu vandeniu 
taip, kad apsemtų daržoves, paskaninkite druska, uždenkite dangtį ir po 20-30 min. daržovės bus paruoštos. 
Laikymas        
Jame galite laikyti duoną, sviestą, kepinius ir t.t. Atlieka tas pačias funkcijas kaip ir duoninė. Taip pat tinka 
uogom ir daržovėms, funkcijos kaip daržovių indo Fridgesmart. 

  

 

Jogurtas 
Pašildome 2 l pieno iki 400C, supilame 0,25 l jogurto be priedų ir 
išmaišome. Supilame į pašildytą indą “Servofix”, uždengiame 
dangtį ir paliekame indą 200C temperatūroje 12-15 valandų (per 
tą laiką negalima atidarinėti dangčio). Vidiniame inde gaunasi 
riebesnis jogurtas, išoriniame – liesesnis, galima sumaišyti, arba 
valgyti atskirai. Atsidedame 0,5 l savo jogurto kitam kartui. 
Gaminat jogurtą iš savo raugo laikyti 6-8 valandas. Tokiu būdu 
galima pasigaminti ir bifiliną. 

  

  

Varškė Nr.1 
Dideliame puode užvirinkite 2 l kaimiško pieno ir nukelkite nuo ugnies. Dubenyje plakimui sumaišykite 1 l 
kefyro su 3 kiaušiniais. Į slūgstantį pieną supilkite kiaušinių ir kefyro mišinį, išmaišykite ir palikite stovėti ne 
mažiau kaip 30 min. Įdėklo dugną išklokite viengubu popieriniu kavos filtru ar merliuku ir kiaurasamčiu 
išgriebę varškę sudėkite į įdėklą. Į sluoksnius galite pabarstyti cukraus, cinamono, aguonų arba druskos ir 
kmynų. Palaikykite šaldytuve 1,5 paros, kad nubėgtų nereikalingas skystis. Iš apatinio indo kartais išpilkite 
skystį, kad neapsemtų varškės. 

  

  

 

Varškė Nr.2 
Tupperware indelyje, kuris telpa į „Servofix“ supilkite kefyrą, 
užšaldykite šaldiklyje. Po to išimkite šaldytą kefyrą iš dubenėlio 
ir įdėkite į „Servofix“ kiauraindį. Uždenkite „Servofix“ ir palikite kol 
kefyras atitirps ir visas skystis nutekės. Gausite labai skanios 
švelniosios varškės ☺ 

  

  

Kiaušiniai       
Kambario temperatūros kiaušinius sudėti į pašildytą indą “Servofix”, užpilti verdančiu vandeniu, kad 
apsemtų kiaušinius, uždengti dangtį. Po 20 min. kiaušiniai paruošti. Kiaušiniai nesutrūksta ir nepamėlynuoja 
trynys. Jei kiaušiniai iš šaldytuvo, prieš gaminant užpilkite karštu vandeniu (galite iš krano) ir palaikykite.  
Kiaušinius labai gražiai galite supjaustyti naudojant kiaušinių pjaustyklę, gražiai atrodys salotose ☺ 

  

  

 

  

  

Žuvis Nr.1 
Tokiu būdu galima gaminti tik jūrinę žuvį pvz.: cheką, menkę, lašišą. Žuvį supjaustome 1,5 cm gabalėliais 
ir sudedame į įdėklą taip, kad stuburas būtų statmenai indo dugnui, pabarstome prieskoniais, uždedame 
citrinos, svogūno griežinėlių, tarkuotų morkų. Į įkaitintą indą įpilkite 1,5 stiklinės verdančio vandens, įdėkite 
įdėklą su žuvimi, uždenkite dangtį. Po 20 min. žuvis paruošta. Galima žuvį užpilti ir verdančiu, pasūdytu 
vandeniu taip, kad apsemtų žuvį. Tuomet išėmę įdėklą su žuvimi iš žuvies buljono paruoškite padažą. 

  

  

 

Žuvis Nr.2 
Lašišos kepsniuką (geriau būtų kambario temperatūros) pabarstytą 
prieskoniais dedame į „Servofixą“, prieš tai į tarpą tarp indų pripylę 
verdančio vandens. Uždengiame dangtį ir palaikome 15-20 min, jei 
kepsniukas storas apverčiame pakeičiame vandenį t.y. pripilame 
naujo verdančio ir palaikome 15 min.  žuvį galima ir pilnai užpilti 
verdančiu vandeniu, bet skonis bus kitoks. 

  

  

Daržovės 
Sudedame šviežias daržoves: kalafiorus, brokolius, plonai pjaustytas morkas, cukinijas, žirnelius ir t.t. (taip 
neišvirsite bulvių, burokų) užpilame verdančiu vandeniu ir, uždengę dangtį, palaikome 20 min. Taip išvirtos 
daržovės nepraranda savo spalvos, skonio ir aromato ir neperverda. Jos labai tinka, kaip garnyras arba 
salotoms. Išėmus daržoves lieka skanus ir maistingas daržovių sultinys, kurį galite išgerti arba panaudoti 
sriuboms ir padažams. 

  



  

 

  

  

Kompotas 
Supjaustome vaisius ar uogas ir sudedame į indą, pripilame pilną verdančio vandens ir laikome kol atvės - 
maždaug 5 val. Išimame įdėklą su uogomis ir pasaldiname kompotą. Pagamintas kompotas kvepia vaisiais 
ir uogomis. Galima gaminti ir iš džiovintų vaisių, vaisiai išimti iš kompoto bus minkšti ir skanūs, kaip švieži. 

  

  

 

  

  

Jūros kopūstai 
Džiovintus jūros kopūstus užpilkite verdančiu vandeniu ir palikite per naktį. Naudokite salotoms. 
Kalmarai 
Kalmarų žiedus (jei šaldyti atitirpinkit) sudėkite į „Servofix“ ir užpilkite verdančiu vandeniu, palaikykite 20 
min. Turėsite skanius, sultingus, nepervirusius kalmarus. Labai tinka salotoms. 
Bulvės 
Jeigu į pašildytą indą pilną pridėsime išvirtų bulvių, jas ilgai galėsime išlaikyti šiltas. 
Kopūstai         
Į įkaitintą indą sudėti susmulkintus kopūstus, užpilti verdančiu vandeniu ir apvynioti rankšluosčiu. Po 30 
min. kopūstai paruošti. 
Sriuba            
Pusiau išvirtą daržovių sriubą supilame į indą “Gaminimui ir serviravimui” ir paliekame. Daržovės išsaugo 
daugiau vitaminų. Netinka žirnių ir pupelių sriubai. 
Kotletai           
Kotletus apkepame iš abiejų pusių taip, kad paspaudus bėgtų rudas skystis. Sudedame į indą taip, kad 
uždengtų visas skylutes, uždengiame dangtį ir po 20 min. kotletus galima patiekti. 
Mėsa dviejuose marškinėliuose 
Pusę kilogramo karbonado supjaustome 0,5 cm storio gabalėliais. Išmušame, bet nesūdome, nes 
pasūdžius iš mėsos išbėga sultys. Viename inde išplakame kiaušinį su prieskoniais (druska, pipirais ir t.t.), 
kitame inde sumaišome manus su prieskoniais. Voliojame mėsą pirma į kiaušinį paskui į manus, po to vėl į 
kiaušinį ir manus. Apkepame keptuvėje iš abiejų pusių ir dedame į įdėklą taip, kad tarp karbonadų liktų 
tarpai. Į išorinį indą pripilame 1,5 stiklinės verdančio vandens, įdedame įdėklą su mėsa, uždengiame dangtį 
ir paliekame, kad išbrinktų. Po 30 min. mėsa paruošta. 
Koldūnai, virtinukai 
Išvirus koldūnus ar virtinukus dedame juos į pašildytą indą “Gaminimui ir serviravimui”. Įdėjus vieną porciją, 
įdedame gabalėlį sviesto, tuomet dedame kitą porciją ir t.t. Virtinukai nesukimba. Jeigu virtinukų lieka, kitą 
dieną juos galima pašildyti į tarpą tarp indų pripylus 0,5 l verdančio vandens. 
Žuvies ir mėsos marinavimas 
Žuvį ar mėsą sudėti į indą, užpilti marinatu, uždengti dangtį. Uždengus dangtį nesklinda marinato kvapas; 
po to iškėlus  įdėklą patogu išimti marinuojamą produktą. Tame pačiame marinate galima marinuoti kelis 
kartus. 
Grikių košės gaminimas 
Pašildyti indą, grikius supilti į įdėklą (kiauraindį) ir užpilti verdančiu vandeniu, kad apsemtų grikius (maždaug 
2 cm virš produkto). Uždengti dangtį. Po 20 min. grikiai paruošti. Verdant visas kitas kruopas 1/2  laiko, kuris 
reikalingas išvirti košei, verdame įprastu būdu, t.y. paprastame puode ant viryklės, o po to viską supilame į 
indą “Gaminimui ir serviravimui” ir paliekame 15 min. 
Birūs ryžiai 
Apvirkite ryžius puode maždaug 5 min. (priklausomai nuo ryžių rūšies). Perpilkite ryžius ir nuovirą į indą 
“Gaminimui ir serviravimui”, uždenkite dangčiu (galite apvynioti rankšluosčiu, kad geriau laikytų šilumą) ir 
palikite maždaug 15 min. 
Perlinės kruopos 
Jei pamiršote užmerkti, kad išbrinktų kruopas, užpilkite jas verdančiu vandeniu „Servofix‘e“ ir palaikykit 20 
min, 20 min, atitiks keletos valandų brinkinimą 
Makaronai 

  



Puode užvirkite vandenį arba sultinį. Sudėkite makaronus į pašildytą indą su įdėklu ir užpilkite paruoštu 
verdančiu skysčiu. Uždenkite dangčiu ir apvyniokite rankšluosčiu. Makaronai bus paruošti maždaug po 15-
20 min. Kai kurių rūšių makaronus prieš supilant į indą 5 min. pavirti puode. 
 Kviečių daiginimas 
Grūdus supilkite į indą, nuplaukite, pamerkite drungname vandenyje ir palikite per naktį. Nupilkite vandenį 
ir uždenkite dangčiu, per dieną 2 kartus perplaukite, tačiau inde nepalikite vandens. Per parą laiko grūdai 
sudygsta.  

           
 

 

 
Oune Touch sausainiu dėžutė 2,4 
l su Afrikos piešiniais tik 17 Eur 
vietoj 25,9 Eur. Kodas SS192301 

 

 

 
Apvalioji dėžutė 200 ml (1 vnt) tik 6 Eur. Kodas 
SS192308 
Apvalioji dėžutė 200 ml (3 vnt) tik 12 Eur. vietoj 18 
Eur. Kodas SS192309 
Apvalioji dėžutė 530 ml (1 vnt) tik 9 Eur. Kodas 
SS192310 
Apvalioji dėžutė 530 ml (2 vnt) tik 12 Eur. vietoj 18 
Eur.  Kodas SS192311 
Apvalioji dėžutė 1,1 l (1 vnt) tik 11,5  Eur. Kodas 
SS192312 
Apvaliųjų dėžučių rinkinys 1,1 l (3 vnt) + 530 ml + 
200 ml tik 34,5 Eur vietoj 49,5 Eur. Kodas 
SS192313 
 

 

 
Didžioji apvalioji dėžutė 950 ml tik 
9,9 Eur. Kodas SS192304 
Didžioji apvalioji dėžutė 2,1 l tik 
12,9 Eur. Kodas SS192305 
Didžioji apvalioji dėžutė 3,3 ml tik 
16,9 Eur. Kodas SS192306 
Didžiosiųjų apvaliųjų dėžučių 
rinkinys 3,3 l (2 vnt) + 950 ml + 
2,1 l tik 39,7 Eur vietoj 56,6 Eur. 
Kodas SS192307 
 



 
 

  
 

 
 

 

 



  
 

 

 
 

Cubix stačiakampis 1,4 l tik 9,5 
Eur. vietoj 12,5 Eur. Kodas 
SS192314 
 
Cubix stačiakampis 3,1 l tik 12,5 
Eur. vietoj 17,9 Eur. Kodas 
SS192315 
 

 

 
Trys skrynelės su piratų 
piešinukais tik 14,5 Eur vietoj 
19,9 Eur. Kodas SS192303 
 

 

 

 
Pietų rinkinys (pietų dėžutė ir 750 
ml Eco Pure gertuvė) tik 17,9 Eur 
vietoj 25,9 Eur. Kodas SS192302 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Iškylos rinkinys 1,5 l tik 
14,9 Eur vietoj  21,9 Eur. 
Kodas 750 Turime 64 vnt 
 

 

 
 



 

 
Tik 23-24 sav Didysis įrankių 
rinkinys (Virtuvinės žnyplės, 
siauroji  

Silikoninė mentelė, gilus 
kiaurasamtis, mažasis samtis, 
maišymo šaukštas,  
mentelė, įrankių dėtuvė) tik 
47,5 Eur vietoj 54,5 Eur. Kodas 
SS192325 

 

   
 

 

 

 

 
“Išmanusis“ rinkinys 5,5 
PotatoSmart ir Chop Collector tik 
38,5 Eur vietoj 54,8 Eur. Kodas 
SS192324 
 



  
 

 

 

 

 

TChef Cottage prikaistuvis tik 160 
Eur vietoj 219 Eur. Kodas 
SS192327 

 

 

 

TChef Cottage keptuvė 28 cm tik 
160 Eur vietoj 219 Eur. Kodas 
SS192326 
TChef Cottage 1,4 l prikaistuvis ir 
28 cm keptuvė tik 290 Eur vietoj 
438 Eur. Kodas SS192329 

 

 
 

 
Užsakiusiems >25 Eur krepšys su 
Tupperware užrašu ir Eco Pure 
gertuvių piešiniais tik 4,5 Eur. 
Kodas PP192301 
 



 

Freezer Smart žemasis 
450 ml. 4 vnt. tik 14,5 Eur. 
vietoj 24,5 Eur. Kodas 
LO341 Kiekis ribotas 
 

FreezerSmart žemasis 450 ml (4) 

FreezerSmart serijos gaminių dizainas užtikrina optimalų produktų užšaldymą, kadangi šaltas oras 

lengvai cirkuliuoja indelyje. Specialios formos ir mažų kojelių dėka produktai užšaldomi greičiau, 

todėl jie ilgiau išsaugo skonį ir vitaminus. 

Indeliai puošti snaigėmis, juos galima laikyti vieną ant kito, todėl sutaupysite vietos šaldiklyje. 

Sandaraus dangtelio dėka, indelius itin paprasta transportuoti. 

FreezerSmart serijos gaminiai atsparūs temperatūrai iki -25 ◦C. 

Naudokite: uogoms, maisto likučiams, 500 g mėsos faršo ir pan. 

Matmenys: Talpa: 4 x 450 ml, Ilgis: 15,2 cm, Plotis: 11,4 cm, Aukštis: 6,2 cm 

 
Birželis 23-26 sav. su Tupperware vakarėlių šeimininkėms: 
 

 
 



 

1. Padėkos dovanėlė šeimininkei, kai 
vakarėlis >100 Eur + vienas 
suplanuotas vakarėlis, Allegra Mikro 
Deli Dip su 4 šakutėmis. Kodas 
TG192301 Dovanos vertė 18,9 Eur. 
 

 
 

2. Alternatyva padėkos dovanėlei 
šeimininkei, kai vakarėlis >100 Eur, 
bet kuris gaminys iš katalogo su 50% 
nuolaida (į pardavimus nesiskaičiuoja) 

3. Dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis 
>200 Eur + du suplanuoti 
vakarėliai, Allegra dubuo apvalus 3,5 l. 
Kodas HG192301 Dovanos vertė 34,9 
Eur. 

4. Dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis 
>300 Eur + du suplanuoti vakarėliai 
1,5 l, 3,5 l ir 5 l Allegra dubenys 
apvalus. Kodas HG192302 Dovanos 
vertė 24,9 + 34,9 + 34,9 Eur. = 94,7 
Eur. 

 

 
 

 
 



 
 

 


