
 

  

Gegužė su 
Tupperware 20 sav. 
 

Gegužė ŠAUNIAUSIA - 
šį mėnesį ŠAUNIAUSI 
pasiūlymai ☺ 
 

 
 

 
 

 
Svečias užsakęs >20 Eur gali įsigyti 
Aruba kiauraindį 4,9 Eur vietoj 9,9 
Eur. Kodas PP181901 

 
 

 

Optimum Portugalija 500 ml + 
1,3 l tik 22 Eur. Kodas 
SS181903 
Optimum Portugalija 2,1 l tik 
14 Eur vietoj 15,9 Eur. Kodas 
SS181904 
Optimum Portugalija 500 ml + 
1,3 l +2,1 l tik 26 Eur vietoj 
37,9 Eur.  Kodas SS181905 
 



 
 

 

 

 
 

 
Įsigyk tiek Tuperware Cubix dėžučių koks tavo ūgis ir tikrai pravers 

visos!!! Gegužę net su 50 % nuolaida!!!  
Tupperware Cubix dėzutės 650 ml (Matmenys: 12,5x12,5x7 cm), 1 l (Matmenys: 12,5x12,5x10 cm), 1,8 l 
(Matmenys: 12,5x12,5x16 cm) puikiai tiks ir maistui laikyti šaldytuve, ir transportuoti, ir higienos reikmenis 
susidėti vonioje, ir siuvimo reikmenis spinteleje, ir vaikų smulkiems žaislams (pvz lego kaladėlėms), ir 



zvejybos reikmėms ir t.t. Už tokią kainą galima įsigyti DAUG ir visokio dydžio, ir visas tikrai rasite kur 

pritaikyti  

 
 

 
 

Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=9u27coYzd9g&t=39s  

 
Matmenys: 12,5x12,5x7 cm 

 
650 ml Cubix dėžutė 1 vnt 
tik 7,5 Eur. Kodas 
SS181918 
650 ml Cubix dėžutė 2 vnt 
tik 10 Eur vietoj 15 Eur. 
Kodas SS181919 
650 ml Cubix dėžutė 4 vnt 
tik 15 Eur vietoj 30 Eur. 
Kodas SS181920 
 

 
Matmenys: 12,5x12,5x10 cm 

 
1 l Cubix dėžutė 1 vnt tik 
9,5 Eur. Kodas SS181921 
1 l Cubix dėžutė 2 vnt tik 
15 Eur vietoj 18 Eur. 
Kodas SS181922 
1 l Cubix dėžutė 4 vnt tik 
20 Eur vietoj 36 Eur. 
Kodas SS181923 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9u27coYzd9g&t=39s


 
Matmenys: 12,5x12,5x16 cm 

 
1,8 l Cubix dėžutė 1 vnt tik 
12,5 Eur. Kodas 
SS181924 
1,8 l Cubix dėžutė 2 vnt tik 
20 Eur vietoj 25 Eur. 
Kodas SS181925 
1,8 l Cubix dėžutė 4 vnt tik 
25 Eur vietoj 50 Eur. 
Kodas SS181926 
 

 

 
650 ml + 1l + 1,8 l Cubix 
dėžutės tik 17 Eur vietoj 
29,5 Eur. Kodas 
SS181927 

 

 
 

 
650 ml x2 vnt + 1l x 2vnt + 
1,8 l x 3 vnt  Cubix dėžutės 
tik 35 Eur vietoj 71,5 Eur. 
Kodas SS181928 

 

50% nuolaida! 
Du keturkampiai užsukami 
500 ml Eco buteliukai tik 8,5 
Eur vietoj 17 Eur. Kodas 
SS181917 



 

 

 
3 l užsukamas indas su 
rankena tik 24 Eur. Kodas 
SS181901 
 
Įsigyk tris ir mokėk už 2 ☺ 
Trys 3 l užsukami indai tik 48 
Eur vietoj 72 Eur. Kodas 
SS181902 
 
Matmenys: 27,7 *14,8*9,3 cm 
 

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI:  

• Universaliame inde patogu laikyti didelius maisto produktų 
kiekius.  

• Dėl sandaraus dangtelio šie indai tobulai tinka naudoti keliaujant.  
• Patogi didelė rankena pernešimui ir transportavimui.  
• Dėl plačios indo angos jį paprasta pripildyti.  
• Puikus sprendimas maisto produktams, laikomiems skystyje.  

 



 

 

 



 

 

Valio Turbo Chef net 30 % nuolaida! 
 
Mini Turbo Chef (žydras, be 
papildomo sandaraus dangtelio) tik 
27,9 Eur vietoj 39,9 Eur. Kodas 
SS181906 
https://www.youtube.com/watch?v=Y8aV0yzwwRw  

 

 

 

Tupperware Turbo Chef vienas iš šauniausių Tupperware 
gaminių! Įsigyk jį gegužės mėnesį, gauk loterijos bilietą ir 
laimėk keturių dėžučių rinkinį! Vienas Turbo Chefukas = 
vienas bilietas! Noriu pasidalinti dviejų puikių užtepukų 
receptais kuriems reiks tik trijų produktų! Vienas: 
susmulkinam Turbo Chefuke 100 g rūkytos lašišos 
atraižų, supilam 100 ml grietinėlės ir smulkinam iki 
kreminės masės konsistencijos. Kitas: gamybos eiga kaip 
ir pirmo tik reikės 100 g sūrio su mėlynu pelėsiu ir 100 ml 

grietinėlės 🙂. Daugiau idėjų sužinosite Tupperware 
vakarėliuose! Tarkitės su savo demonstruotoja Turbo 

vakarėlius! Šaunių vakarėlių!  

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8aV0yzwwRw


 
 

Lašišos užtepukas 
100 g rūkytos lašišos 
100 g grietinėlės 
Susmulkinkite lašišą Ekstra Chef supilkite 
grietinėlę ir smulkinkite kol gausite kremą 
 

 
 

Pikantiška užtepėlė ant kriaušės (laaabai 
skani ☺): 
100gr. Mėlynojo pelėsinio sūrio (stipresnio 
skonio) 
100gr. Plakamos grietinėlės 35 procentų 
riebumo 
Suplakti Turbo Chefe naudojant peiliukus ir 
tepti ant kriaušės griežinėlio, skanaus. 
 

Grybų užtepėlė 
Reikės: 

Svogūno,  

Virtų grybų, 

Lydyto sūrelio ar Vilkyškių varškės užtepėlės. 

Eiga: 
Svogūną ir grybus apkepinti, atvėsinti  sudėti į turbo chefiuką 

susmulkinti po to dėti lydytą sūrelį ar varškės užtepėlę ir 

baigti smulkinti iki vientisos masės. Gautą masę tepti ant 

krekerių, paskrudinto batono ir t.t. Skanaus. 
 

 

Burokėlių užtepėlė 
Reikės: 

Virto burokėlio,  

Obuolio, 

Kaparėlių arba krienų, 

Majonezo, 

Silkės arba rūkytos žuvies.(ant užtepėlės viršaus). 

Eiga: 
Visus ingredientus (išskyrus silkę ar rūkytą žuvį) sudėti į 

turbo chefiuką susmulkinti iki vientisos masės. Gautą masę 

tepti ant  keptos duonos ant viršaus uždėti gabalėlį silkės ar 

rūkytos žuvies. Skanaus. 
 

Lašišos užtepėlė 
Reikės: 

Rūkytos lašišos,  

Poro, 

Virto kiaušinio, 

Majonezo. 

Eiga: 

SKUMBRĖS UŽTEPĖLĖ su kiaušiniu 
Karšto rūkymo skumbrė 

Svogūnas 

Virtas kiaušinis 

Truputis majonezo 

Pipiriukų (galima česnako) 

 

SKUMBRĖS UŽTEPĖLĖ su lyd.sūriu 
Karšto rūkymo skumbrė 

Lydytas sūris 

Galima įdėti krapų 

 

SKUMBRĖS UŽTEPĖLĖ su salieru 
Karšto rūkymo skumbrė 

1 saliero stiebas 

Majonezas 

Citrinpipiriai 

 

UŽTEPĖLĖ SU PUPELĖMIS IR SILKE 

Pupelės virtos 

Kepintas svogūnas 

Truputis majonezo 

Truputis kečiupo 

 

Ant pakepintos duonos užtepti mišinį ir uždėti 

gabalėlį silkės.  

 

ŽALIA UŽTEPĖLĖ 
Sauja graikinių riešutų 

Truputis česnako 



Visus ingredientus sudėti į turbo chefiuką susmulkinti iki 

vientisos masės. Gautą masę tepti ant keptos duonos ant 

viršaus uždėti griežinėlį pomidoro. Skanaus. 
 

Silkės užtepėlė 
Reikės: 

Silkės,  

Svogūno arba poro, 

Virto kiaušinio, 

Majonezo, 

Krapų, petražolių.... 

Eiga: 
Svogūną apkepinti, atvėsinti. Visus ingredientus  sudėti į 

turbo chefiuką susmulkinti iki vientisos masės. Gautą masę 

tepti ant  keptos duonos . Skanaus. 

 

Petražolės, krapai, svogūnų laiškai 

Majonezas arba aliejus 

 

 

MANGO IR LAŠIŠOS UŽTEPĖLĖ 

 

Mangas 

Lašiša 150 gr 

Agurkas žalias 

Citrinpipiriai 

 

Tepti ant prancūziško batono.  

 

  

 

 

 

 
Mikro pluošto šluostė automobiliui 
tik 15,9 Eur. Kodas SS181909 
Mikro pluošto kempinės 2 vnt tik 
14 Eur. Kodas SS181910 
 
Rinkinys: Mikro pluošto šluostė 
automobiliui + Mikro pluošto 
kempinės 2 vnt + Signature 
dežutė tik 29,9 Eur vietoj 41,8 
Eur. Kodas SS181912 



 

 
 

 
Mikro pluošto šluostės stiklui 2 vnt 
(Ilgis: 40 cm, Plotis: 40 cm.) + 
šluostė indams  tik 19,9 Eur vietoj 
31,35 Eur. Kodas SS182004 

Aukštos kokybės šluostė langams valyti, pagaminta iš tvirto mikropluošto audinio, puikiai 
sugeriančio vandenį. Medžiaga be pūkelių, todėl šluostė puikai valo blizgius paviršius 
nepalikdama dryžių. Šluostė gali būti naudojama sudrėkinta arba sausa. 
  

 

 
 

 
Dvipusė Mikro pluošto šluostė 
grindims tik 12,9 Eur vietoj 19,9 
Eur. Kodas SS181915 



 
 

 
Dvi mikro pluošto šluostės optikai 
tik 5,5 Eur vietoj 9,9 Eur. Kodas 
SS181914 

Šluostė optikai 

Aukštos kokybės šluostė optikai, pagaminta iš tvirto mikropluošto audinio, puikiai sugeriančio 
vandenį. Medžiaga be pūkelių, todėl šluostė puikai valo blizgius paviršius nepalikdama dryžių. 
Šluostė gali būti naudojama sudrėkinta arba sausa. 
Mikropluošto šluostes skalbkite rankomis arba skalbimo mašinoje kartu su panašios spalvos 
audiniais ne didesnėje kaip 60 laipsnių temperatūroje. Geriausia skalbti atskirame 
medžiaginiame maišelyje, kad kiti audiniai nepažeistų mikropluošto. Nenaudokite skalavimo 
priemonių arba baliklių. 
 
Matmenys: Mikropluošto šluostė optikai Ilgis: 20 cm, Plotis: 15 cm 

 

 
 
 

 
 
Šluostės indams 2 vnt tik 22,9 
Eur. Kodas 1130 
Šluostės dulkėms 2 vnt tik 15,9 
Eur. Kodas 1133 
Dvipusė šluostė indams tik 9,9 
Eur. Kodas 1119 
Universali mikro pluošto šluostė 2 
vnt tik 15,9 Eur. Kodas 1131 

Šluostė dulkėms 

Aukštos kokybės šluostė dulkėms, pagaminta iš tvirto mikropluošto audinio, puikiai 
sugeriančio vandenį. Medžiaga be pūkelių. Šluostė gali būti naudojama sudrėkinta arba 
sausa. 
 
Mikropluošto šluostes skalbkite rankomis arba skalbimo mašinoje kartu su panašios spalvos 
audiniais ne aukštesnėje kaip 60 laipsnių temperatūroje. Geriausia skalbti atskirame 
medžiaginiame maišelyje, kad kiti audiniai nepažeistų mikropluošto. Nenaudokite skalavimo 
priemonių arba baliklių. 
 
Matmenys: Ilgis: 35 cm, Plotis: 30 cm 



Dvipusė šluostė indams 
Aukštos kokybės mikropluošto šluostės yra unikalaus glaudaus pynimo ir puikiai sugeria 
drėgmę. Mikropluoštas yra be medvilninių pluoštų, tai užtikrina puikų rezultatą, valant 
nerūdijančio plieno ir kitus spindinčius paviršius. Šluostės gali būti naudojamos šlapios arba 
sausos.  
 
Mikropluošto šluostes skalbkite rankomis arba su panašios spalvos skalbiniais ne aukštesnėje 
kaip 60 laipsnių temperatūroje. Rekomenduojama skalbti atskirame maišelyje, kad kiti 
skalbiniai nepakenktų mikropluošto audiniui. Skalbdami nenaudokite minkštiklių ir baliklių. 
Šluosčių negalima naudoti su karštais paviršiais. 

Matmenys: Ilgis: 16 cm; Plotis: 16 cm 

 

 

 

 

 

Įsigyk Mando Junior ir 
gauk Speedy Mando 
dovanų! 
 
Mando Junior + Speedy Mando tik 
39,9 Eur vietoj 64,8 Eur. Kodas 
SS181916 
 
 

 
 

 

Mando Junior  

Mando Junior demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=CcR5tpzQQo0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CcR5tpzQQo0


 

 

 

 

Speedy Mando Speedy 

Mando demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=5uFi18ZFvnY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5uFi18ZFvnY


 
 

 

 

 

Micro Cook 1l ąsotelis tik 
28,9 Eur vietoj 37,5 Eur. 
Kodas LO1511 Turime 89 
vnt 
Kriaušių pyragas be miltų 
https://www.youtube.com/watch?v=roUKpZjcGKg 
Tom Ka sriuba: 
https://www.youtube.com/watch?v=scV91FuMbMc 

 

 
MPress su keturiais antgaliais 
formavimui tik 25 Eur vietoj 34,9 Eur. 
Kodas SS181908 
 
Demo filmukas (būtinai pažiūrėkite): 
https://www.youtube.com/watch?v=V1C4_34RJzs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=roUKpZjcGKg
https://www.youtube.com/watch?v=scV91FuMbMc
https://www.youtube.com/watch?v=V1C4_34RJzs


Polenta pagaliukai 
Paruošimas: 10 minučių 
Gaminimas:  7 min 600 W mikrobangėje ir 20 min 
įkaitintoje orkaitėje  su ventiliatorium  200 ° C 
Porcijų skaičius  4 asmenims 
 
    500 ml pieno 
    100 g Polentos 
    30 g tarkuoto parmezano 
    25 g sviesto 
    druskos, pipirų 

 

   Į MicroCook 1,5 L šiltu  pienu užpilti polentos kruopas. Virti mikrobangėje  5 minutes 600 vatų. 

Pamaišyti ir dar nustatyti 2 minutes 600 vatų. 
    Greitai sudėkite tarkuotą parmezaną , sviestą, druską, pipirus ir gerai išmaišykite . Leiskite pastovėti 
10 minučių. 
    Užpildykite  MPress su silikonine mentele, uždėję antgaliuką su 6 skylutėm. Su mentele , 
supjaustykite  ir dėkite ant silikoninio padėklo kepiniams . Kepkite 20 minučių įkaitintoje orkaitėje  su 
ventiliatorium  200 ° C temperatūroje. 
       Variacijos: 
Jūs taip pat galite naudoti šį patiekalą, kaip aperityvą ir gali pakeisti skonį pridedant į tešlą  

• 50 g  juodųjų alyvuogių su TurboChef susmulkintų . 

• 50 g džiovintų pomidorų ištrauktų iš aliejaus , nusausintų ir smulkiai susmulkintų su TurboChef 
. 

  
 

 

 
 

 

Krekeriai su sūriu  
Paruošimo laikas: 5 minutės  
Kepimo laikas: apie 15 minučių įkaitintoje 
orkaitėje  su ventiliatoriumi 200 ° C. Išeiga 4 
asmenims. 
 
     100 g minkšto sviesto  
     200 g miltų  
     2 ml druskos  
     2 vidutinio dydžio kiaušinių  
     50g tarkuoto parmezano arba Džiugo sūrio 

 

http://www.tupperware-moselle.fr/wp-content/uploads/2014/03/Frites-de-polenta.jpg


 
   Su Ekstra Chefu susmulkinkite sviestą, miltus ir druską. Supilkite į tešlos dubenėlį , sudėkite  2 
kiaušinius ir su silikono mentele gerai išmaišykite. Pridėkite  tarkuotą sūrį ir dar kartą išmaišykite  
(tešla turėtų atsiplėšti nuo kraštų).  
    Užpildykite MPress  su silikonine mentele, uždėję formą 6 apvalių lazdelių.  Naudojant mentelę, 
supjaustyti jas ir padėkite  silikoninio padėklo kepiniams.  Kepkite apie 15 minučių įkaitintoje 
orkaitėje. 

 

Polenta pagaliukai 
Paruošimas: 10 minučių 
Gaminimas:  7 min 600 W mikrobangėje ir 20 min 
įkaitintoje orkaitėje  su ventiliatorium  200 ° C 
Porcijų skaičius  4 asmenims 
 
    500 ml pieno 
    100 g Polentos 
    30 g tarkuoto parmezano 
    25 g sviesto 
    druskos, pipirų 

 

   Į MicroCook 1,5 L šiltu  pienu užpilti polentos kruopas. Virti mikrobangėje  5 minutes 600 vatų. 
Pamaišyti ir dar nustatyti 2 minutes 600 vatų. 
    Greitai sudėkite tarkuotą parmezaną , sviestą, druską, pipirus ir gerai išmaišykite . Leiskite pastovėti 
10 minučių. 
    Užpildykite  MPress su silikonine mentele, uždėję antgaliuką su 6 skylutėm. Su mentele , 
supjaustykite  ir dėkite ant silikoninio padėklo kepiniams . Kepkite 20 minučių įkaitintoje orkaitėje  su 
ventiliatorium  200 ° C temperatūroje. 
       Variacijos: 
Jūs taip pat galite naudoti šį patiekalą, kaip aperityvą ir gali pakeisti skonį pridedant į tešlą  

• 50 g  juodųjų alyvuogių su TurboChef susmulkintų . 

• 50 g džiovintų pomidorų ištrauktų iš aliejaus , nusausintų ir smulkiai susmulkintų su TurboChef 
. 

 
 

 

Migdoliniai pyragėliai su Speedy 
Mando ir MPress pagalba 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jkTVCFrCjTg 
 

Bulvių kroketai 
Ingredientai, maždaug 18 vnt.  
7 g bulvės 
Šaukštas vandens 
1 kiaušinis 
25 ml Parmezano ar Džiugo sūrio 
Turbo Chef susmulkintų žalumynų su pora šauktų 
aliejaus  
Apvoliojimui: 
1 kiaušinis 
1 valg. š. pieno 
50 ml džiūvėsėlių trupinių arba smulkintų riešutų 
sumaišytų su Džiugo sūriu 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jkTVCFrCjTg
http://www.tupperware-moselle.fr/wp-content/uploads/2014/03/Frites-de-polenta.jpg


 
1. Bulves sudėkite į Micro Cook 1 l ąsotėlį, įpilkite šaukštą vandens ir virkite 9 min 1000W 

galingumu 
2. Sutrinkite Fusion Master bulvių trintuve. Į trintuvę butves dėkite su lupena, trintuvė bulves 

sutrins, o lupena liks trintuvėje. 
3. Sudėkite sūrį, susmulkintus žalumynus su aliejumi, išmaišykite, įmuskite kiaušinį, išmaišykite 
4. Uždėkite ant M-Press didžiąsias apvalias formeles, uždėkite mentelę ir pripildykite bulvių 

masės. 
5. Spauskite bulvių masę spaustuku, kol mentelė pajudės į viršų. Nuimkite mentelę ir 

išspauskite bulvių masę vienu greitu judesiu. Mentele padalinkite į norimo dydžio bulvių 
kroketus. 

5. Apvoliokite bulvių kroketus kiaušinio plakinyje, po to – džiuvėsėliuose ar smulkintuose riesutuose 
sumaišytuose su Džiugo sūriu. 
6. Kepkite kroketus orkaitėje sudėję ant silikoninio padėkliuko 200° 𝐶, kol jie gražiai pagels. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Fusion Master trintuvė tik 19,9 Eur. Kodas 
825 
 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=L9yTWU
gjflA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L9yTWUgjflA
https://www.youtube.com/watch?v=L9yTWUgjflA


 
 

 
 
Fusion Master Chef Press jungtis 
ir rankena tik 29,9 Eur. Kodas 
818 

 
 

 
Fusion Master pagrindas tik 30 
Eur. Kodas 810 

Žuvies kroketai 
Ingredientai, maždaug 10 vnt. 
700 g menkės 
3 arb. š. raudonojo kario pastos 
3 arb. š. žuvų padažo (arba sojos padažo) 
2 arb. š. šviežiai tarkuoto imbiero 
1. Surinkite Fusion Master mėsmalę, uždėkite diską su stambiomis skylutėmis, pritvirtinkite prie 
stalviršio ir priekyje pastatykite Bake-to-Basics 3,5 l dubenį. 
2. Supjaustykite menkę mažais gabaliukais Šefo peiliu ir sumalkite mėsmale. 
3. Nulupkite imbierą Peiliu daržovėms ir sutarkuokite naudodami Bake-to-Basics sulčiaspaudę. 
Sudėkite imbierą, kario pastą ir žuvų padažą į dubenį su malta menke ir sumaišykite Silikonine 
mentele. 
4. Uždėkite ant M-Press stačiakampes formeles, uždėkite mentelę ir pripildykite žuvies faršo mišiniu. 
5. Spauskite faršą spaustuku, kol mentelė pakils į viršų. Tada išimkite mentelę ir išspauskite faršą 
vienu greitu judesiu. Mentele padalinkite į norimo dydžio kroketus. 
6. Kepkite kroketus T chefseries 28 cm keptuvėje ant aliejaus, kol jie gražiai pagels. Galima kepti ir 
orkaitėje 
Pastaba: stalviršis po M-Press padėkliuku tešlai turi būti lygus ir švarus. 
Pat 
Apvoliojimui: 
1 kiaušinis 
1 valg. š. pieno 
50 ml džiūvėsėlių trupinių 

 



Sausainiukai- saldainiukai 

• 230 g. cukraus pudros 
• 250 g. lydyto sviesto, pvz. Ghee sviesto bet 

tiks ir lenkiškas variantas - Maslo Klarowane 
• 300 g. miltų 
• ant peilio galiuko kepimo miltelių - tiesiogine 

prasme - žiupsnelis 
• žiupsnis druskos 
• 60 g. blanširuotų migdolų riešutų 

 

 
 

Įkaitinkite orkaitę iki 145 C. Išklokite silikoniniu kilimėliu arba kepimo popieriumi kepimo skardą.  
Sviestą ištirpinkite. Sumaišykite cukraus pudrą su sviestu, tada įdėkite miltus, kepimo miltelius ir 
druską. Viską sumaišykite iki vientisos nelipnios masės, kurią galima būtų lengva "lipdyti". Jei tešla 
lipni, tai įdėkite papildomai šaukštą miltų. 
Perkelkite tešlą ant kočiojimo kilimėlio ir suformuokite volelius, supjaustykite kvadratėliais ir 
papuoškite riešutais.  
Aš juos formavau su Mpressu. Sudėjau viską į Mpressą ir išspaudžiau gražius volelius. Supjausčiau 
ir papuošiau riešutais. Viskas :) vienas du ir turime nuostabius sausainius.  
Sudėkite ant kepimo skardos ir pašaukite į orkaitę. Kepkite 20 min. Sausainiai turi likti balti (jų spalva 
neturi pakisti) o riešutai lengvai apskrusti. Išimkite iš orkaitės ir palikite atvėsti skardoje.  
Pastaba: būtinai leiskite jiems pilnai atvėsti, tada jie N kartų skanesni. Tiesiog patikėkite manim, ir 
prieš ragaudami ir vertindami – atvėsinkite.  Skanaus 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
TChef series Essential puodas 
4,1 l tik 220 Eur. Kodas 
SS181907 

 

19-22 sav šeimininkėms: 
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1. Padėkos dovanėlė šeimininkei, 
kai vakarėlis >100 Eur 2 l 
Prizmės dubuo. Kodas 
TG181902 

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

3. Dovana šeimininkei, kai 
vakarėlis >200 Eur 3,5 l Prizmės 
dubuo. Kodas HG181904 

4. Dovana šeimininkei, kai 
vakarėlis >300 Eur 3,5 l Prizmės 
dubuo ir 4 dubenėliai po 500 ml. 
Kodas HG181905 

 

 

 


