
*kol pakaks turimų atsargų

01.06.2020 iki 28.06.2020
(23-26 savaitės) 

Pasiūlymas galioja nuo 

Leidimas 06 I 2020

 Atraskite
saldžiąją gyvenimo pusę  

Sūrio pyragas per 15 minučių!?
Verskite puslapį ir sužinokite daugiau  



NEPAPRASTAI SKANUS 
SŪRIO PYRAGAS

INGREDIENTAI 4–6 PORCIJOMS
• 75 g / 5 trapūs sausainiai
• 30 g / ± 2 valg. š. cukraus
• ½ ml / ± ⅛ arbat. š. malto cinamono
• 45 g / ± 3 valg. š. lydyto sviesto
Įdarui:
• 225 g minkšto kreminio sūrio
• 120 g / ± ½ stiklinės cukraus
• 1 ml / ± ¼ arbat. š. vanilės ekstrakto
• 125 ml / ± ½ stiklinės tirštos grietinėlės
• 1 žiupsnis druskos
Patiekimui:
• Šviežių uogų

PARUOŠIMAS
1. Į Extra Chef pagrindą įstatykite peiliuką 
ir sudėkite trapius sausainius, cukrų ir 
cinamoną. Uždenkite ir traukite virvelę, kol 
susmulkinsite sausainius. Supilkite sviestą 
ir traukite virvelę, kol gausite vienalytį 
mišinį. Mišinio tekstūra turėtų priminti 
drėgną smėlį (neskysta).
2. Įdėkite Micro Pro žiedą į Micro Pro grilį 
ir sudėkite sausainių masę į žiedą. Bulvių 
grūstuve išlyginkite pyrago pagrindą.
3. Uždenkite dangtį (aukštoje padėtyje) ir 
šildykite mikrobangų krosnelėje 8 min.  
600 W galingumu. Leiskite pagrindui 
visiškai atvėsti (nenuimkite žiedo). Kai 
pagrindas visiškai atvės, kartu su žiedu 
perkelkite jį į FreezerSmart žemąją dėžutę 
2,25 l ir padėkite į šalį.
4. Paruoškite įdarą: sudėkite visus 
ingredientus, išskyrus grietinėlę, į švarų 
Extra Chef pagrindą su plaktuvu. Uždenkite 
ir traukite virvelę, kol gausite vienalytę 
masę. Padėkite į šalį.
5. Į Speedy Chef II pagrindą supilkite 
grietinėlę, uždenkite ir plakite iki standžių 
putų. Sudėkite plaktą grietinėlę į sūrio masę 
ir atsargiai ją įmaišykite silikonine mentele.
6. Silikonine mentele paskleiskite sūrio 
masę ant pyrago pagrindo. Uždenkite 
FreezerSmart dėžutę 2,25 l ir padėkite į 
šaldytuvą vienai valandai.
7. Leiskite pastovėti 5 min. kambario 
temperatūroje, tada atsargiai išimkite iš 
formos. Pyragui iš FreezerSmart išimti 
naudokite didelę mentelę.
8. Patiekite su šviežiomis uogomis.

600 W galingumu
8 min.

Palikti pastovėti
5 min.

Paruošimo trukmė
15 min.

Aukšta
padėtis

Šaldymo trukmė
1 val.



TAPK ŽIEDŲ VALDOVE
Su Micro Pro žiedu tuos pačius nuostabius prisiminimus savo šeimai galite sukurti gerokai 
greičiau ir įdėdami gerokai mažiau pastangų! Vos 15 minučių mikrobangų krosnelėje, ir galėsite 
mėgautis savo mėgstamiausiais tobulai apvaliais pyragais, skanėstais bei kitokiomis gėrybėmis.

Micro Pro žiedas (1 vnt.)
*Ribotas pasiūlymas, kol pakaks 
turimų atsargų
SS202308   19,90 €

Micro Pro žiedas (2 vnt.)
*Ribotas pasiūlymas, kol pakaks 
turimų atsargų
SS202309 
39,80 € 

26,50€

Padarykite ką nors gero sau 
ir įsigykite Micropro Grill

su žiedu!

Micro Pro žiedas yra skirtas naudoti 
su Micro Pro Grill, bet taip pat gali būti 
naudojamas jūsų tradicinėje orkaitėje – 
atverskite kitą puslapį ir sužinokite,
kaip tai padaryti!

NAUJIENA  

Micro Pro Grill
PP202301
199,00 €

Su kiekvienu
200,00 € užsakymu 

galite nusipirkti 
Micro Pro Grill

už ypatingą
kainą!

f g
MAX [1000]W
MAX [20]MIN

MAX [220]°C
MAX [30]MIN

MAKS.1000]W
MAKS. [20]MIN.



Sutaupykite laiko ir energijos gamindami mikrobangų krosnelėje ir džiaukitės 
gražia patiekalų išvaizda, kurią suteiks ypatinga daili indo forma.  

MIKROBANGŲ KROSNELĖJE KEPTAS 
BRAŠKINIS PYRAGĖLIS

INGREDIENTAI 1 PORCIJAI
• 1 vidutinio dydžio kiaušinis
• 1 valg. š. cukraus (± 15 ml)
• 1 arbat. š. vanilinio cukraus (± 5 ml)
• 2 valg. š. universalių miltų (± 30 ml)
• 1 žiupsnelis kepimo miltelių (± 1 ml)
• 3 valg. š. plaktos grietinėlės
• 200 g braškių

GAMINIMAS:
1. Maišymo dubenyje šluotele plakimui išplakite 
kiaušinį, cukrų, vanilinį cukrų, miltus ir kepimo 
miltelius arba sudėkite šiuos ingredientus į Turbo 
Chef su plaktuvu.
2. Supilkite gautą mišinį į Easy Delight ir šildykite 
mikrobangų krosnelėje (be dangčio) 2 min. 30 sek. 
- 3 min. 360 W galingumu. 
3. Nedelsiant išimkite iš formos ir padėkite atvėsti.
4. Nuplaukite braškes, pašalinkite kotelius ir 
perpjaukite per pusę.
5. Užtepkite ant pyragėlio pagrindo plaktą 
grietinėlę ir papuoškite braškėmis. 

Spalvos ir lengvumas 
– ypatingas malonumas!  

EasyDelight  
SS202306 
14,90 €

9,90€

Sutaupykite 
5,00 €

Talpa: 430 ml
14 x 22,4 x 6,8 cm  



Silikono padėklas kepiniams 
35,3 (ilgis) x 31,5 (plotis) x (krašto aukštis) 1,1 cm 
SS202310   32,00 €   21,50 €

Tobulai tinkamas 
sijojimui, 
serviravimui ir 
produktų laikymui.  

f g
MAX [1000]W
MAX [20]MIN

MAX [220]°C
MAX [30]MIN

Micro Pro žiedą galima taip pat 
naudoti tradicinėje orkaitėje!

Kepėjo reikmenų rinkinys:
1. Plastikinė šluotelė plakimui II
29,95 x 7,4 cm
2. Mentelė kepiniams
30 x 7 x 3 cm
SS202312   22,00 €   14,90 €

1.

2.

BTB miltų sijoklis
Ø 10,1 x 17,5 cm (aukštis) 
SS202311   12,90 €

Sutaupykite 
10,50 €

Sutaupykite 
7,10 €



FreezerSmart 
Didysis žemasis 2,25 l
*Ribotas pasiūlymas, kol 
pakaks turimų atsargų
31 x 23 x 6 cm (aukštis) 
SS202313
24,50 €   18,50 €Pro žiedas puikiai telpa viduje!

Forma ledukams  
29,1 x 11 x 4,4 cm (aukštis)
SS202304
17,90 €   11,90 €

NAUJOS 
SPALVOS

Tupperkids Lollitups formelės ledams
Talpa: 65 ml
Matmenys: 5 x 4,6 x 10,15 cm (aukštis) 
SS202305   14,90 €

Vaikų džiaugsmas su Tupperkids Lollitups formelėmis 

Vasaros laisvalaikio linksmybėms  

Sutaupykite  
6,00 €

Sutaupykite  
6,00 €



NAUJOS 
VASARIŠKOS 

SPALVOS  

Vaikų džiaugsmas su Tupperkids Lollitups formelėmis 

Dubenėlių rinkinys "Ketvertukas" 300 ml (4 vnt.)  
12,5 Ø x 5 cm 
SS202303   20,90 €   13,90 €

Įvairioms 
paskirtims: nuo 
produktų laikymo 
iki serviravimo, nuo 
šaldytuvo iki stalo  

Pimpačkiukų RINKINYS:
Austriukų rinkinys 
Pimpačkiukai ir bananai
13 x 10 x 5 cm (aukštis) /  
14 x 11,2 x 6 cm (aukštis)
EcoPure2 350 ml 
pimpačkiukas
15,2 x 8,5 cm  
SS202318
14,90 €

Samba apvali pyraginė
*Ribotas pasiūlymas, kol pakaks turimų atsargų  
SS202307   16,90 €

Sutaupykite  
7,00 €

29 x 8,3 cm

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.



ThermoTup termosas 1 l  
17,32 L x 14,2 W x 32 cm H 
SS202320   79,90 €   59,00 €

Ultra Pro 5,7 L RINKINYS:
1. UltraPro dangtis 1,2 l  
36,3 x 26,6 x 3,9 cm 
2. UltraPro stačiakampis 5,7 l
36,3 x 26,6 x 11,8 cm 
SS202315 
153,90 €

99,00€

2.

1.

Kavą ir arbatą pasiruoškite iki 
atvykstant svečiams, kad visą laiką 
galėtumėte skirti jiems. O ThermoTup 
termosas išsaugos gėrimų karštį arba 
šaltį.  

Gaminkite 
įspūdingai 

Sutaupykite 
54,90 €

Sutaupykite 
20,90 €

Pasiūlymas 
galioja tik  
23 ir 24  
savaitę.  



Maišykite ir derinkite!
Visa ALLEGRA linija yra skirta dėti iš šaldytuvo tiesiai ant stalo.  

One-touch tipo dangtelis 
puikiai tinka padažų 
dubenėliui uždengti, 
kad iš anksto paruoštas 
ir uždengtas maistas 
svečių galėtų laukti 
šaldytuve  

Allegra rinkinys:
1. Allegra dubuo 740 ml (2 vnt.)
Ø 19,2  x 20,2 x 6,35 cm
2. Allegra dubuo 1,5 l
Ø 24,5 x 25,9 x 7,75 cm
SS202316   34,90 €

Serviravimo centras Preliudija
SS202314   36,00 € 

Dubuo Allegra 5 l  
Ø 30,70 x 32,20 x 13,20 cm 
SS202317   19,90 €

1.

2.

padažo dubenėlis 350 ml
indeliai 150 ml
padėklas Ø 37,5 x 3,2 cm (aukštis)
vidinis padėklas Ø 33,5 x 2,5 cm 
(aukštis)  

Įsivaizduokite nuostabų vasarišką 
užkandžių bufetą su šviežiomis 
salotomis, vaisiais ir daržovėmis, 
makaronų ar bulvių mišrainėmis, o gal 
net punšu ar Sangria

Paprastas dizainas ir blizgus spalvingas indo vidus 
paryškina jūsų mėgstamų užkandžių ir skanėstų išvaizdą.

NAUJA 
SPALVA



CUKINIJŲ MAKARONŲ LIZDELIS 
SU BENEDIKTO KIAUŠINIU

INGREDIENTAI
1 PORCIJAI
• 150 g cukinijos
• 20 ml / ± 4 arbat. š. 

vandens
• 2 kiaušiniai
• Druskos ir pipirų
• 10 ml / ± 2 arbat. š. 

alyvuogių 
• Aliejaus patiekimui 

(nebūtinai)

PARUOŠIMAS
1. Su Rankiniu spiralizatoriumi pagaminkite spagečius iš cukinijos.
Susukite du lizdelius iš cukinijų spagečių Easy Delight inde.
2. Užpilkite 10 ml / ± 2 arbat. š. vandens ant abiejų lizdelių, 
uždenkite ir šildykite 1 min. 30 sek. 600 vatų galingumu.
3. Įmuškite po kiaušinį į lizdelį ir pabadykite kiaušinio trynį
dantų krapštuku.
4. Uždenkite ir šildykite mikrobangų krosnelėje 1 min. 20 sek. - 1 min. 
40 sek. 600 vatų galingumu, priklausomai nuo pageidaujamos trynio 
konsistencijos. Palikite pastovėti 1 min.
5. Atsargiai perkelkite lizdelius į lėkštes su 
serviravimo šaukštu, pagardinkite druska, pipirais ir alyvuogių 
aliejumi.

600 W galingumu
2 min. 50 sek. – 3 min. 10 sek.

Leisti pastovėti
1 min.

Paruošimo trukmė
5 min.

Paruošta naudojant Rankinį spiralizatorių 
ir EasyDelight



Mielos vakarėlių šeimininkės, specialios 
dovanos ir pasiūlymai tik Jums!  

Padėkos dovanėlė
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
100 eurų ir konsultantas suplanuoja 
dar vieną vakarėlį, jūs gausite:
Click to go 1,5 l su rankenėle 
TG202301

Dovana šeimininkei – 1 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
200 eurų ir konsultantas suplanuoja  
dar du vakarėlius, jūs gausite
Rankinį spiralizatorių
HG202301
ir
Padėkos dovanėlė
(TG202301 arba 50% nuolaidą
vienam gaminiui iš katalogo)  

Dovana šeimininkei – 2 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia  
300 eurų ir konsultantas suplanuoja  
dar du vakarėlius, jūs gausite
Rankinį spiralizatorių
FreezerSmart II komplektą (2 vnt.)*
* 1 komplektą sudaro:
3x 675 ml indeliai, 1x dangtelis
HG202302
ir
Padėkos dovanėlė
(TG202301 arba 50% nuolaidą
vienam gaminiui iš katalogo)  

12,7 x 7,8 cm 

16,05 W x 23,05 L x 4,34 cm (aukštis)
(kiekvieno indelio)  

NAUJA 
SPALVA

NAUJIENA  

NAUJIENA  



Mikropluošto šluosčių komplektas:
1. Universali mikropluošto šluostė (2 vnt.)
30 x 30 cm
2. Mikropluošto šluostė dulkėms (2 vnt.)
35 x 30 cm
PP202302   25,00 €

Smaližiukas  
1,1 l / 20 x 17 x 8 cm (aukštis) 
SS202302   11,90 €

* Ribotas 
pasiūlymas, 
kol pakaks 
turimų 
atsargų 

2.

1.Su kiekvienu 
25,00 eurų užsakymu 
galite įsigyti tik vieną 

Mikropluošto
šluosčių komplektą 

už specialią  
kainą! 

 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.
©2020 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brands” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

Telefonas:

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

P ATARIMAS: mikropluošto šluostės patogiai 
telpa į Smaližiuką


