
 
Gegužės naujienos: 
https://youtu.be/n79UhtCV7LM  
Daugiau naujienų rasite (paspauskite sekti): 
https://www.facebook.com/egle.bloziene  
 

 

 
 

Tupperware žiedo forma tik 14,9 
Eur vietoj 19,9 Eur. Kodas 
SS191913 
Skersmuo 22 cm, aukštis 8 cm 
 

 
 

https://youtu.be/n79UhtCV7LM
https://www.facebook.com/egle.bloziene


 
 

 

Tuno salotos žiedo formoje 
 
3 skardinės tuno (aš ėmiau dvi aliejuje, dvi 
savose sultyse) 
12 vnt apie 800 g agurkų 
Kalendros 
Du laimai 
Apie 60 ml Sriracha chili padažo 
Majonezo 
Druskos, pipirų 
30 g želatinos išbrinkintos 150 ml vandens. 
Cukinija 
 

 

Kalendrą sukapojame Ekstra Chefu. 
Agurkus sukapojame Ekstra Chefu arba 
supjaustome smulkiais kubeliais. 
Kalendrą sumaišome su tunu, smulkintais 
agurkais ir tunu. 
Išspaudžiame laimo sultis, sumaišome su 
majonezu ir Sriracha padažu, sumaišome 
su tunu ir daržovėmis. Supilame išbrinkintą 
ir išlydytą želatiną. 
Cukiniją supjaustome Speedy Mando, 
išdėliojame žiedo formoje, supilame tuno 
masę, stingdiname šaldytuve per naktį. 
 

 
 

  

Latviškas tinginys 
(iš nurodyto kiekio gaunasi 1,5 formos, 
arba viena forma be skylės) 
5 pakeliai sausainių (pvz Selga) 
2 indeliai kondensuoto pieno su cukrum 
200 g sviesto 
Apie 200 g, galima ir daugiau, džiovintų 
slyvų 
200 g kepintų žemės riešutų 
150 g kepintų sūdytų žemės riešutų 

 
 

Sausainius sukapokite Ekstra Chefe. 
Susmulkinkite Ekstra Chefe riešutus, 
sumaišykite su sausainiais. 
Sukarpykite slyvas, sumaišykite su 
sausainiais 
Išlydykite sviestą. 
Kondensuotą pieną supylę į Micro Cook 
ąsotėlį, atskirai kiekvieną skardinę, 
pavirkite 3-4 min, pavirę 2 min 
permaišykite. 
Kondensuoto pieno masę sumaišykite su 
sausainių mase. 
Suspauskite žiedo formoje, palikite 
šaldytuve per naktį. 
 



 

 

Žiedas su burokėliais 
1 sluoksnis: Sultinys + želatina + 
šaldytos daržoves 
2 sluoksnis virti burokėliai susmulkinti 
Ekstra Chef ir sumaišyti su sultiniu ir 
želatina 
3 sluoksnis virtos bulves susmulkintos 
Ekstra Chef, majonezas plius sultinys ir 
želatina 

  

 
 

  



  

 

OBUOLIŲ Napoleonas ☺ 
 

Reikės:  
6-7 obuoliai 
2 pakeliai citrinų želė 
700 ml vandens 
 

 

 
Želė užpilame verdančiu vandeniu, ištirpiname ir atvėsiname. 
Iš obuolių sėklyčių išėmėju išpjauname viduriukus, Mando Chef pjaustykle supjaustome 
griežinėliais (nustatome storį 1). Želė žiedą patepame aliejumu, sluoksniuojame obuolius, 
užpilame želė ir dedame į šaldytuvą 4-5 val. kol sustings. 

 

  

 

„Arbūzinis šaltukas“  

( juo mėgaujasi, net vyrai, negalintys žiūrėti į desertus ☺ ) 
Sudėtis:  
2 pakeliai citrinų želė ( gali būti ir kitokia, bet ši man 
skaniausiai dera su arbūzu) užpilti 500 ml karšto vandens; 
Arbūzas ( tinka ir melionas) 
 

Darbo eiga:  2 pakelius pasirinktos želė užpilame karštu vandeniu ir paliekame atvėsti, bet neleidžiame sustingti. 
Žiedo formą patepame aliejumi ir pilnai užpildome supjaustyto arbūzo gabaliukais ( be sėklyčių). Spausti per daug 
nereikia, nes pabėgs arbūzo sultys. Tuomet belieka užpildyti tarpelius atvėsusia žele. Palaikyti šaldytuve, kol 
sustings. O tada jau mėgautis nuostabiu ir begalo gaiviu desertu. Tik žiūrėkit, kad svečiai Jums paliktų gabalėlį... 

 



Paslėpta silkė žiede 
4 bulvės 
5 kiaušiniai 
120 g fermentinio sūrio 
Krapų 
2 šaukštas majonezo 
Dar galima dėti Ekstra Chef susmulkintų 
žalumynų (rukola, špinatai) 
2-3 silkės filė 
2 pomidorai 

  
Bulves su lupena 9 min išverdame mikrobangėje, atvėsiname, nulupame 
Fushion Master tarka sutarkuojame sūrį, kiaušinius, bulves. Žirklėmis sukarpome krapus, 
įdedame porą šauštų majonezo, išmaišome 
Žiedo formą patepame aliejumi, dedame šiek tiek daugiau nei puse masės, padarome griovį, 
sudedame kubeliais supjaustytą silkę ir pomidorus, užklojame likusia mase. 
Skanaus 

   

  

  
 



Žalias žiedas 
4,4 l Vent Smart žalumynų (krapai, špinatai, 
salotos, rukola) 
3 skiltelės česnako 
100 ml aliejaus 
500 g birios varškės 
150 ml majonezo 
400 g krabų lazdelių 
1,5 šaukšto želatinos iš 
druskos, pipirų 
žiupsnelis cukraus 

 
Žalumynus susmulkiname Ekstra Chefe.  
Česnakų spaustuku sutraiškome česnaką, sudedame į žalumynus. Supilame aliejų, dedame 
druską, pipirus, cukrų. 
Sumaišome varškę, žalumynų masę, majonezą, susmulkintas krabų lazdeles, želatiną. 
Sudedame į aliejumi išteptą želė žiedą. 
Stingdiname bent  3 val. 
Skanaus 
 
 

 

Žiedas su šprotais 
1 sluoksnis: sultinys su zelatinas + sprotai 
2 sluoksnis: Virta bulve susmulkinta Ekstra 
Chef + majonezas +sultinys su zelatinas 
3 sluoksnis: sultinys + zelatinas + saldyti 
zirneliai 
4 sluoksnis: virta morka susmukinta Ekstra 
Chef + majonezas + sultinis su zelatinu 
5 sluoksnis: virta morka ir saldyti zirneliai 
susmukinta Ekstra Chef + majonezas + 
sultinis su zelatinu 

 

 
 

Bitutės saulėgrąžoje 
 
Ačiū Vilma Jurevičiūte už idėją 
Tarkuotas fermentinis sūris 
Virtas kiaušinio trynys 
Majonezas 
Virtas kiaušinio baltymas 
Kepti svogunai 
Kepti pievagrybiai su krapais 
Majonezas 
Viščiuko šlaunelių mėsa virta 



 
 

 

Šaltibaršiai 
 
Ačiū Margarita Radžiūniene už idėją 
Virti burokai 
Agurkas 
Kiaušiniai 
Druska 
želatinas 

 

PUIKI!!! Rekomenduoju!!! 

Sulčiaspaudė Juist tik 14,9 Eur 
vietoj 22,5 Eur. Kodas SS191906  
  
Demo filmukas lietuvių kalba: 
https://youtu.be/kc5sX-e0h5s  

Demo filmukai: 
https://www.youtube.com/watch?v=6MvcOWXFnuQ 
https://www.youtube.com/watch?v=g7Q_IvQ81rw 
https://www.youtube.com/watch?v=eSVW2vFRonA 
https://www.youtube.com/watch?v=SH8-i396sd8 
https://www.facebook.com/DistribucionTupperwareMadridSur/videos/1
346272068827073/?pnref=story 
https://www.facebook.com/DistribucionTupperwareMadridSur/videos/1
346278982159715/?pnref=story 

 
4 pomidorai 400 ml tirštų sulčių! Spauskite citrusus, persikus, nektarinus, slyvas, 
arbūzus, melionus, serbentus, agrastus, granatus, ananasus, pomidorus ir kitus 
vaisius bei uogas lengvai ir greitai! 

 

https://youtu.be/kc5sX-e0h5s
https://www.youtube.com/watch?v=6MvcOWXFnuQ
https://www.youtube.com/watch?v=g7Q_IvQ81rw
https://www.youtube.com/watch?v=eSVW2vFRonA
https://www.youtube.com/watch?v=SH8-i396sd8
https://www.facebook.com/DistribucionTupperwareMadridSur/videos/1346272068827073/?pnref=story
https://www.facebook.com/DistribucionTupperwareMadridSur/videos/1346272068827073/?pnref=story
https://www.facebook.com/DistribucionTupperwareMadridSur/videos/1346278982159715/?pnref=story
https://www.facebook.com/DistribucionTupperwareMadridSur/videos/1346278982159715/?pnref=story


 

 
 

 

 



 
 

 

M- Press su keturiais 
antgaliais tik 25 Eur vietoj 
34,9 Eur. Kodas SS191915 
 
Demo filmukai: 
 
https://youtu.be/IVHZNihmWq4 
 
https://youtu.be/V1C4_34RJzs 
 
https://youtu.be/Kf1cUwh2k44 
 

 
 

 

Turbo Chef aukštasis tik 
39,9 Eur vietoj 47,9 Eur. 
Kodas SS191908 
 
Demo fimas: 
https://youtu.be/ZIyEk5KBMO4 
 

https://youtu.be/IVHZNihmWq4
https://youtu.be/V1C4_34RJzs
https://youtu.be/Kf1cUwh2k44
https://youtu.be/ZIyEk5KBMO4


 
 
 

Salotų centrifuga tik 29,9 Eur 
vietoj 44,8 Eur. Kodas 
SS191616 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/JIRdODEyeLI  
 
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 ☺: 
 

 
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. 

https://youtu.be/JIRdODEyeLI


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. 
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 ☺ 
 

 
 
 



 
 
Nuplauti ir nusausinti supjaustytas bulves čipsams 

 
Nuplauti ir atitirpinti uogoms 

 

 



 
Išbrinkinti žirniams, pupelėms, riešutams 

 

Persijoti miltams, pagaminti tešlai 

 



Nuplauti, nusausinti, paruošti gamybai mėsą, 
žuvį ir t.t. 

 
 

 
 

BTB maišymo rinkinys (dubuo 3,5 l, 
kiaurainis ir du dangčiai) tik 28,9 Eur vietoj 
36,7 Eur. Kodas SS191917 
 

 

Bake-to-basics dubuo tešlai 3,5l ir kiauraindis                                                                        
 
                              
BtB visi gaminiai puikiai dera tarpusavyje. BtB dubuo turi du dangčius : sandarų ir nesandarų su kiauryme 
per vidurį plius kiauraindį, tai labai išplečia dubens panaudojimo galimybes. Kam gi jį naudoti? 
 
BtB dubuo su sandariu dangčiu: 
 Šis dubuo turi ratuką ant dugno, kuris leidžia dubeniui tvirtai stovėti ir puikiai fiksuotis ant BtB svarstyklių. 
Išlenkta rankenėlė viršuje leidžia dubenį tvirtai ir lengvai laikyti bei pernešti iš vienos vietos į kitą. 
Plati noselė viršuje integruota į dubenį tam, kad tešlą ar skysčius būtų lengva perpilti į kitus indus. 
Uždarant dubenį dangčiu, spustelti vieną kraštą ir nuosekliai ratu užspausti visą dangtelį, kaip ir uždarant 
kitus Tupperware apvalius dangtelius.  
Dubuo naudojamas: 

1. Užminkyti Tupperwarinę mielinę tešlą, nes tam būtinas dubuo su sandariu dangčiu. Kadangi dubens 
talpa 3,5 litro galima užminkyti tiek iš 0,5kg, tiek iš 1kg miltų. 

2. Marinuoti mėsą (šašlykus, kepsniukus, didelį gabalą mėsos, vištą gabalais ar visą...), žuvį ir t.t. Į 
dubenį  reikia sudėti mėsytę, suberti prieskonius ir kitus marinato komponentus, uždengt dangtį,  
supurtyti ir į šaldytuvą. Taip paruošta mėsa  geriau ir greičiau išsimarinuoja, o ir  rankų nereikia 
tepliotis ☺ 

3. Apvoliot mėsos ar žuvies gabaliukus krakmole, džiūvėsėliuose ir t.t. Dedame mėsą, ant viršaus 
pilame krakmolą ar kt ir uždengę dangtį supurtome. 



4. Daržoves prieš kepant orkaitėje ar griliuje reikia apibarstyti prieskoniais ir aliejumi, tai labai lengva 
padaryt -  visą tai sudėjus į dubenį, jį uždengiame ir supurtome. 

5. Šaldytuve laikyti mišraines, sriubas, šaltibarčius ir t.t Uždengiame dangčiu ir į šaldytuvą. Taip  
išlaikysime maistą ilgiau šviežią. 

6. Labai patogu transportuoti. Uždengiame sandarų dangtį ir saugiai gabename maistą, mašinoje, 
krepšyje... 

BtB dubuo su dangčiu su kiauryme: 
1. Patogu plakti  elektriniu mikseriu, dangtis sulaiko purslus, pakinys nesitaško. 
2. Į dubenį įpylus  verdančio vandens, o į kiaurymę įstačius 1 l BtB dubenėlį, galima išsilydyti šokoladą, 

ištirpinti sviestą, ištirpinti želatiną. 
3. Į kiaurymę įstačius 650ml dubenėlį ir į jį pripylus verdančio vandens, galima iškildinti mielinę tešlą. 
4. Dangčio kiaurymė puikiai tinka įstatyti sulčiaspaudei, taigi galite sulčių išsispausti tiesiai į gaminamą 

produktą, arba sulčiaspaudę perdarę į tarkutę įtarkuoti citrinos žievelių ar džiūvėsėlių... 
5. Ant dangčio kiaurymės uždėjus BtB pjaustyklę ar pjaustymo ašmenis, galite tiesiai į dubenį tarkuoti 

daržoves, sūrį, šokoladą... 
6. Dangčio kiaurymę galima uždengti 650ml arba 1l dubenėlių dangteliais ir pasidaryti nesandarų 

dangtį. 
Kiauraindis: 
Šonuose- ergonomiškos rankenėlės, tad jį patogu iškelti ir perkelti. Turi ratuką ant dugno, kuris leidžia 
kiauraindžiui tvirtai stovėti ir nubėgti skysčiui. 

1. Sudėję vaisius, daržoves ar mėsą, lengvai nuplausite juos, o įstatę kiauraindį į dubenį lengvai ir 
nuvarvinsite. Kiauraindžio skylutės gerai apskaičiuotos: skysčiai labai greitai išbėga, bet net ir 
mažiausios maisto dalelės lieka. 

2. 3,5 l dubens dangtelis tinka uždengti kaiuraindį, kai norime jame nupurtyti salotas ar nuplautas 
daržoves, švariai nuplauti šviežias bulves. 

Dubuo+kiauraindis: 
Įdėjus kiauraindį į dubenį,  galima panaudoti kaip „Servofix“  Ant kiauraindžio uždėję sandarų dangtį (bet 
neužspaudę) arba dangtį su kiauryme( kiaurymę uždengus mažojo dubenėlio dangteliu), galėsite: 

1. Išvirti daržoves užpylus verdančiu vandeniu. 
2. Virti kiaušinius 
3. Troškinti žuvį 
4. Virti košes tokias, kaip grikių ar įvairių dribsnių 
5. Pabaigti virti ryžius t.t  
6. Virti kompotus,( sudėti vaisius ar uogas(gali būti ir džiovinti), užpilti vedančiu vandeniu, uždengti 

dangtį ir palaikyti pora valandų) 
7. Nukošti išvirtus makaronus, varškėtukus, virtinukus, cepelinus, vanduo nubėgs į tarpą, o uždengus 

dangtį, maistas ilgiau išliks šiltas 
8. Atšildyti mėsą, žuvį, norint pagreitinti šį procesą galima į išorinį dubenį įpilti karšto vandens. 

 
Įdėjus kiauraindį į dubenį,  galima panaudoti, kaip indą uogų ir daržovių  laikymui ir serviravimui : 

1. Kiauraindyje nuplauname uogas ar vaisus ir įstatome į dubenį, vandens ir sulčių perteklius nubėgs į 
dubenį ir uogos išliks ilgiau šviežios. Uždengus dangtį ir padėjus į šaldytuvą turime ,,Milžiną“ ar 
,,Fridsmart“ ( vanduo garuoja inde, susidaro drėgmės terpė ir uogos, pvz. braškes ilgiau išlieka 
šviežios. Tas pats galioja ir daržovėms). 

2. Labai patogu laikyti supjaustytą arbūzą. 
3. Tarp dubens ir kiauraindžio pripylus ledo, serviruojamą produktą ilgiau išlaikysite šviežią. 

 

 
 

 

Dvi Infusion gertuvės tik 
27,9 Eur vietoj 45,8 Eur. 
Kodas SS191907 
 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/l4I8vTDdIK0 
 

https://youtu.be/l4I8vTDdIK0


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Madinga, sveika, 
naudinga, greita, 
smagu ☺ 



 

 
Patiks visai šeimai! Daržovių makaronus, 
spirales ar Tagliatelle pasigaminsite 
akimirksniu! 
 

Pilnas Fusion master 
spiralizatoriaus rinkinys: 3 
spiralizatoriaus ašmenys, 
korpusas,rankena, koja tik 98 Eur 
vietoj 139 Eur. Kodas SS191903 
 
Demo filmukas lietuvių kalba: 
https://youtu.be/oqMZqbmrLn4  
Demo filmukas: 
https://youtu.be/jp6BQ8ehe5c  
 
 
 
 
  

 
 
  

 

https://youtu.be/oqMZqbmrLn4
https://youtu.be/jp6BQ8ehe5c


 
 
 

 

Fusion master spiralizatoriaus 
pagrindas ir Tagliatelle angalis tik 
54 Eur vietoj 67 Eur. Kodas 
SS191902 
 

 

 

 
Fusion master spiralizatoriaus antgalis 
šiaudeliams tik 10 Eur vietoj 16,9 Eur. Kodas 
SS190101 

 
 
 

 
 

 
Micro Urban 3 l tik 75 Eur vietoj 129 Eur. 
Kodas SS191904 
 
Demo filmukai: 
https://youtu.be/OOWEvge3FZY 
 
https://youtu.be/4SCaEPGAaOc  

 
 
 

https://youtu.be/OOWEvge3FZY
https://youtu.be/4SCaEPGAaOc


 
 
 
 

 
 

Vištienos salotos 
https://youtu.be/zIHoHqnFegQ 

 

https://youtu.be/zIHoHqnFegQ


 



 

 

 
Ultra Pro 5 l tik 92,8 Eur vietoj 139 Eur. 
Kodas SS191919 
 

 
 

 
Universalus indas 1,5 l tik 18,9 Eur Kodas 
SS190909 
Universalus indas 1,5 l (2 vnt) tik 31,9 Eur 
vietoj 37,8 Eur. Kodas SS190909 
Universalus indas 1,5 l (3 vnt) tik 37,8 Eur 
vietoj 56,7 Eur. Kodas SS190909 
 



 
 

 

Dėžutės „laiko sargas“ tik 18 Eur 33 Eur. 
Kodas SS191918 
 

 



 
  

 

 
 

Dubuo 2 l tik 8,9 Eur vietoj 
13 Eur. Kodas SS191912 

 

 

Crystal Wave rinkinys 1 l, 1,5 l 
ir 2 l tik 29 Eur vietoj 39,9 Eur. 
Kodas SS191905 

 
 



 

 
 
 



 

  
 
 

 


