
 

Gegužė su Tupperware 19 sav. 
 

Gegužės mėnesio demo filmukas: 
https://youtu.be/SA7tfLs2aMM  
Gegužės mėnesio pasiūlymų brošiūra: 
https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai 
http://tvarkoslinija.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01art
icleid=688&cntnt01origid=63&cntnt01returnid=62 
Tupperware pavasaris vasara katalogas: 
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/pavasaris-vasara-2020  
Daugiau naujienų rasite (paspauskite sekti): 
https://www.facebook.com/egle.bloziene  
Balandžio 6 d Tupperware mylėtojų susibėgimas: 
https://youtu.be/TIBWHEAN3Zg  
 

 

Tupperware 
demonstruotojams  
Būk aktyvus 19 sav. >160 Eur ir 
padovanosime Popsicle kojines 
ir Popsicle krepšį pirkiniams, 
kuris pagamintas iš dviejų 
vienkartinių plastikinių butelių. 
Jei dar neesi Tupperware 
demonstruotojas, DABAR geriausias 
metas juo tapti 

Demo: 
https://youtu.be/kmFAbqwx7NQ  
https://youtu.be/fI0Tv_ufK2U  
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https://youtu.be/hsfukXtOSAU 

 

 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/bYxDXJz4XWQ  
 

 
Demonstruotojas užsakęs >100 
Eur gali įsigyti Click N Shake 
dėžutę tik už 9,9 Eur vietoj 24,9 
Eur. Kodas AO201901 
Vienas demonstruotojas gali 
įsigyti max vieną dėžutę per visa 
mėnesį 

 

 
Mažasis Turbo Chef tik 29,9 Eur 
vietoj 42,5 Eur. Kodas SS201918 
10,8 cm Ø x 9,2 cm  
Demo filmukas su receptais: 
https://www.youtube.com/watch?v=OlzKmQZs5
uQ 

Smulkinam: 
https://youtu.be/yHxoKH6O-5s 
 

https://youtu.be/hsfukXtOSAU
https://youtu.be/bYxDXJz4XWQ
https://www.youtube.com/watch?v=OlzKmQZs5uQ
https://www.youtube.com/watch?v=OlzKmQZs5uQ
https://youtu.be/yHxoKH6O-5s


   

 
Receptuose neparašiau druskos, pipirų ir kt prieskonių, juos dėkite pagal skonį 
Aušros pikantiškas morkų – slyvų užkandis 
Česnaką, morką, krapus susmulkiname Turbo Chefe, įdedam šaukštelį majonezo. Pateikiam 
ant slyvos 

Alinos aromatinga varškė 
Pora skiltelių česnako, baziliko saujelę, keletą džiovintų pomidorų aliejuje susmulkiname 
Turbo Chefe, dedame varškę, dar pasmulkiname. Užtepam ant krekerio, ar kabiname su 
morkų ar kitų daržovių pagaliukais 

Birutės gavus varškės užkandis 
Šviežias agurkėlis, krapai, 4 krabų mėsos lazdelės, 100 g varškės, šaukštelis majonezo. 
Susmulkinam Turbo Chefe ir susukam į salotos lapus 

Dalinos avokado skanėstas 
Česnakas, saulėje džiovinti pomidorai aliejuje, juodos ir žalios alyvuogės, avokadas. 
Susmulkinam Turbo Chef. Tepam ant duonos trapučių 
Linos du šaunūs užtepukai 

1. Virta vištiena, česnakas, skrudinti graikiški riešutai, majonezas 
2. Žalias raudonas burokėlis, mėlynas svogūnas, rūgštus obuolys, majonezas 

Visus užtepukus galima skanauti su kvadratinė balta duona supjaustoma 3X3 kvadratukais ir 
trumpai paskrudinama orkaitėje , šiek tik padruskinama ir atvėsus tepame užtepukus . 
 



 

Tuno užtepėlė  

 
Ingredientai (4 asmenims) 
• 1 nedidelis svogūnas 
• 1 indelis (150 g) tuno aliejuje arba savo 

sultyse 
• 1 arb. š. garstyčių 
• 3 valg. š. majonezo 
• 3 valg. š. tepamo sūrio arba natūralaus 

skonio jogurto 
• 1-2 valg. š. kaparėlių (galima nedėti) 
Paruošimo trukmė 
5 min. 
Sudėtingumo lygis 
Vidutinis 

• Naudodami Turbo Chef, susmulkinkite svogūną. 
• Nusausinkite tuną ir sudėję į Turbo Chef taip pat susmulkinkite. 
• Sudėkite likusius ingredientus ir sukapokite iki norimos konsistencijos. 
Patiekite kaip užtepėlę kepintai duonai, brusketai arba šviežioms 
daržovėms paskaninti. 

 

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. 
 

 

Krapų ir riešutų pesto 
Idėja iš VMG žurnalo “Verdu ir kepu” 

50 g graikiškų riešutų 
didelis ryšelis krapų 
2 skiltelės česnako 
pusės citrinos sulčių 
50 ml alyvuogių aliejaus (galima ir daugiau) 
šaukštelis druskos  
pusė šaukštelio cukraus 

 
Riešutus perplaukite ir užmerkite vandenyje bent valandai. Nusunkinte, sudėkite į Ekstra Chef kartu su 
česnaku, sumulkinkite, įdėkite krapus, susmulkinkite. Sudėkite likusius produktus ir dar pasmulkinkite.  
Valgykite su karštomis bulvėmis 
Skanaus ☺ 

 



 

Cukinijų suktinukai su brinza 
 

1 cukinija 
druskos, pipirų ir aliejaus cukinijai  
30 g graikiškų riešutų 
petražolių arba krapų 
150 g brinzos surio 
30 ml alyvuogių aliejaus 
pipirų 

 
Pjautuku iš Click rinkinuko supjaustykite cukiniją, apibarstykite ją druska, pipirais, aliejumi, švelniai 
supurtykite, kad apsivoliotų cukinija. Sudekite ant silikoninio padėkliuko, kepkite 10 min. Atvėsinkite. 
Turbo Chefiuke susmulkinkite petražoles, riešutus, sudekite brinzą, susmulkinkite, supilkite aliejų, 
pipirus, susmulkinkite. 
Ištepkite cukiniją, susukite. 
 

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: 
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, 

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 
Petražolės, krapai, svogūnų laiškai 
Majonezas arba aliejus 
 
 
MANGO IR LAŠIŠOS UŽTEPĖLĖ 
 



Majonezo, 
Krapų, petražolių.... 
Eiga: 
Svogūną apkepinti, atvėsinti. Visus ingredientus  sudėti į 
turbo chefiuką susmulkinti iki vientisos masės. Gautą 
masę tepti ant  keptos duonos . Skanaus. 

Mangas 
Lašiša 150 gr 
Agurkas žalias 
Citrinpipiriai 
 
Tepti ant prancūziško batono.  

 

 

 
Micro Cook ąsotis tik 39,9 Eur vietoj 
49,9 Eur. Kodas SS201919 
Tom Ka sriuba: 
https://www.youtube.com/watch?v=scV91FuMb
Mc 

 

   

 
 

 

Gaminame Micro Cook 
 
https://youtu.be/VZx4k006R-o 
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Karamelizuoti riešutai 
 

https://youtu.be/uImhfJNRw7Q 
 

 
 

 
 
Kriaušių pyragas be miltų 
 
https://youtu.be/ofht7RrxALo 

 

 

 

Pietūs alia 
tailandietiškai iš to ką 
radome šaldytuve 
 
https://youtu.be/yFecLgDH9Xg 
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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, 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 

 

 

Iso Duo padažinė 400 ml (su 
samteliu) tik 14,90 Eur. vietoj 
19,9 Eur. Kodas SS201915 

  
Vidinis dubuo: 18,4 x 11,1 x 8,5 cm 
Išorinis dubuo: 21,1 x 12 x 9,4 cm 
Samtelis: 6,5 x 4 x 19,6 cm   

 

 

 
Easy Pasta apvalusis tik 12,90 Eur. 
vieto 18,9 Eur. Kodas SS201917   
Matmenys: 22,3 x 23,8 x 16,7 cm  
 

Demo filmukai: 
https://youtu.be/OkkGsKsf1bI 
 
https://youtu.be/UjNud4auu4M 
 

 

 
Sūrio malūnėlis tik 28,90 Eur. 
vietoj 38,9 Eur. 
Kodas SS201916  
Matmenys: 18,9 x 9,5 x 15,9 cm / 
400 ml  

https://youtu.be/OkkGsKsf1bI
https://youtu.be/UjNud4auu4M


 

 

  

Kompaktinė dėžutė spagečiams 1,1 l 
(su apvaliu dangteliu) tik 9,90 Eur vietoj 
16,50 Eur. Kodas SS201913 
  
Matmenys: 9,5 cm Ø x 28,5 cm / 1,1 L  

 



 

 

 

Sūrio RINKINYS: 

Peilis sūriui 

Matmenys: 27,4 x 2,1 x 6,2 cm 

Mažoji CheeSmart sūrinė 

Matmenys: 20,4 x 20,4 x 9,5 cm  

Tik 29,90 Eur vietoj 56 Eur.  

Kodas SS201914 

 

Peilis suriui 

• Ašmenys AISSI 420 nerūdijančio plieno. Ašmenų kietumas vertinamas tarp 48-52 
pagal Rockwell skalę. 

• Ergonomiškos rankenos pagamintos iš dviejų dalių plastiko. 
• Suprojektuotos taip, kad būtų patogu laikyti rankoje neįtempiant riešo. 
• Turi atramą pirštams, todėl apsaugo pirštus nuo aštrių ašmenų. 
• Praktiškas dėklas apsaugo ašmenis. 
• Sūrio peilio kiaurymės pjaustant padeda sūrio gabaliukams lengvai atsiskirti nuo 

ašmenų. 
• Ašmenys su mikrodantukais leidžia lengvai pjaustyti kietą ar minkštą sūrį, 

nesutrupindami jo. Skylės ašmenyse nelaidžia pjaunat prikibti sūriui. Du maži 
smaigaliai esantys ant peilio galo padeda serviruoti pjaustytą sūrį. 

 

 



 
 

 

 
 

Net 50% nuolaida!!!! 
 
Pietų dėžutė su skyreliais 1 l (2 
vnt.) tik 18,90 Eur vietoj 37,80 
Eur. Kodas SS201907 

Matmenys: 25 x 15,6 x 5,2 cm  

 



  

  
 

 

 

Metalinis termosas (1 vnt.)  

Tik 44,90 Eur vietoj 69,80 Eur. 
Kodas SS201909 
 

Net 50 % nuolaida! 

Metalinis termosas (2 vnt.)  

Tik 69,90 Eur vietoj 139,80 Eur. 
Kodas SS201910 

Matmenys: 7 cm Ø x 23,5 cm 

 



   

 

 
 

Nešiojamos valgomosios lazdelės, 
šaukštas, šakutė ir dėklas 
Tik 8,90 Eur vietoj 19,9 Eur. 
Kodas SS201908  

Matmenys: 15 cm x 5,5 cm x 2,5 cm  

 

   

 



 

Tik 19 - 20 sav. 
Dubenėliai sausiems pusryčiams 500 
ml (3 vnt.) tik 14,90 Eur vietoj 25,9 
Eur.  Kodas SS201921  

Matmenys: 16 cm Ø x 5 cm 

 

 

 
Dubenėliai šaldytuvui 450 ml (3 vnt.) 
tik 11,90 Eur vietoj 19,9 Eur. 
Kodas SS201901 

Matmenys 11,3 cm Ø x 8,5 cm 

 

   

 



 

Net 50% pigiau  

Allegra lėkštės (4 vnt.) 

Matmenys: 24 cm Ø x 2,5 cm  

Tik 22 Eur vietoj 44 Eur. 
 
Kodas SS201903 
 

   
 

 

 



 

 

 
Įrankiai (peilis, šaukštas, šakutė) 
tik 11,9 Eur. Kodas C49 

 
 

 
Samba stiklinės 330 ml (2 vnt) tik 
19 Eur. Kodas E43 
 
Eco šiaudeliai (2 vnt) tik 9 Eur. 
Kodas C51  

   
Aloha dubenų RINKINYS: 
Aloha dubuo 2 l  
Aloha dubuo 4 l  
Aloha dubuo 7,5 l 
  
Tik 39,80 Eur vietoj 72,80 Eur. Kodas SS201902  



 

   

  



  

 

 

 
 

 
Aloha dubuo 450 ml tik 7,9 Eur. 
Kodas B65 



 
 

 
Aloha dubuo 1 l tik 9,9 Eur. 
Kodas B66 
Arba pažiūrėkite laiško gale kaip 
gauti nemokamai ☺ 

 
 

 
 
Infuser gertuvė 700 ml tik 15,90 Eur 
vietoj 24,90 Eur. Kodas SS201920  
 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/l4I8vTDdIK0 
 
 

   

https://youtu.be/l4I8vTDdIK0


 

  

 



 
Cukrui, kavai, arbatai, 
prieskoniams, aliejui, 
vitaminams, vaistams, 
šampunui, brendžiui, sultims, 
sirupui ir t.t pasiimti su savimi 
 

Vitaminų RINKINYS: 
Didysis austriukas, pailgas 

Eco buteliukas 90 ml, tamsiai 
mėlynas 
Eco buteliukas 90 ml, žalias 
Eco buteliukas 90 ml, mėlynas 
Eco buteliukas 90 ml, oranžinis  

Tik 14,9 Eur. vietoj 29,9 Eur.  

Kodas SS201906 

Didysis austriukas, pailgas: 22,5 cm x 
12,3 cm x 6,8 cm (aukštis)  
 

 



 

Arielės RINKINYS: 
  
EcoPure 2 buteliukas 310 ml 
Sumuštinių dėžutė Arielė 
 
Tik 7,9 Eur vietoj 15 Eur.  
Kodas SS201904  
 
Matmenys: 16 cm x 6 cm x 3 cm 
(aukštis)  
 
 

 

Snieguolės RINKINYS:  
 
EcoPure 2 buteliukas 310 ml 
Sumuštinių dėžutė Snieguolės  
 
Tik 7,9 Eur vietoj 15 Eur.  
Kodas SS201905 
 
Matmenys: 16 cm x 6 cm x 3 cm 
(aukštis) 
 

  



 

Asian peilių RINKINYS: 

Pro Asian peilis daržovėms 

Pro Asian Santoku peilis 

Pro Asian kapoklė daržovėms  
  
Tik 99,9 Eur vietoj 227 Eur.  
Kodas SS201912  
 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/WeM3lP_7xSY 
 
 

 

 

https://youtu.be/WeM3lP_7xSY


  

 

 

 

Tchefseries kiniška keptuvė 4,2 l (be 
dangčio) tik 149 Eur vietoj 249 Eur.  

Kodas SS201911 

Matmenys: 30 cm Ø  

 

 

 

Vištiena kiniškai du 
receptai 
 
https://youtu.be/PoxsC-MvpqI 
 

Gegužė vakarėlių šeimininkėms: 
 

 
 
 

Padėkos dovanėlė 
Kai pardavimai vakarėlio metu 
pasiekia 100 Eur ir konsultantas 
suplanuoja dar vieną vakarėlį, jūs 
gausite: Aloha dubuo 1 l 

Matmenys: 21,2 cm Ø x 7,3 cm  

Kodas TG201901  

 

https://youtu.be/PoxsC-MvpqI


Dovana šeimininkei 
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 200 Eur ir konsultantas 
suplanuoja du vakarėlius, jūs gausite: EcoPure2 butelis 1,5 l 
ir Samba taurės 330 ml (4 vnt.) 

Matmenys: 10 cm Ø x 15 cm  

Kodas HG201901  

ir 

Padėkos dovanėlė (TG201901 arba 50 % nuolaida vienam katalogo 
gaminiui)  

  
 


