
 

Gegužė su Tupperware 21 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  
 

 

Tupperware mylėtojų susibėgimas „skrydis“ 
https://youtu.be/W4c2l9k_G-o 
 

https://youtu.be/SA7tfLs2aMM
https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai
http://tvarkoslinija.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=688&cntnt01origid=63&cntnt01returnid=62
http://tvarkoslinija.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=688&cntnt01origid=63&cntnt01returnid=62
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/pavasaris-vasara-2020
https://www.facebook.com/egle.bloziene
https://youtu.be/W4c2l9k_G-o


 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/bYxDXJ
z4XWQ  
 

 
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 

 

Tik 21 savaitę 
Stačiakampė tortinė tik 33 Eur vietoj 52,9 
Eur. Kodas SS202101 

39,5 x 27,5 x 11,5 cm 

 

 
 

    
 

https://youtu.be/bYxDXJz4XWQ
https://youtu.be/bYxDXJz4XWQ


   

 

Recycline Vazonas 28,5 cm tik 19,9 Eur. vietoj 39,9 
Eur. Kodas SS202026 Turime tik 250 vnt 
Recycline Vazonas 30 cm tik 22,9 Eur vietoj 44,9 
Eur. Kodas SS202024 Turime tik 80 vnt 
Už kiekvienus 50 Eur galite užsakyt po vieną 
abiejų rūšių 
 

 

 

Už kiekvienus 6,5 Eur užsakytų kitų gaminių galima 
užsakyti vieną 750 ml rožinė Eco gertuvę su 
snapeliu tik 6,5 Eur vietoj 11 Eur. Kodas SS202034 
Pvz, jei uzsakote už 19,5 Eur kitų gaminių galite 
įsigyti tris gertuves. 
Kiekis ribotas 
 



 
 

 
 
Samba sviestinė tik 5,9 Eur vietoj 9,9 Eur. Kodas 
SS202027 Kiekis ribotas  
 

 

50% nuolaida! 
 
Elegancijos gėlė tik 9,9 
Eur vietoj 19,9 Eur. Kodas 
SS202032 
Turime  401 vnt 

 

 
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=
OlzKmQZs5uQ 

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

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


   

 

 

 

Daivos legendinė silkių užtepėlė 
Foršmakas 
 
4 vnt silkių file (skaniausia riebesnės pačių išdarinėtos) 
3 kiaušiniai 
3 riekės batono ir šiek tiek pieno jam išmirkyt 
1 rūgštesnis obuolys 
1 nedidelis svogūnas 
4 šaukštai aliejaus 
1 šaukštas citrinos sulčių 
1 šaukštelis cukraus 
Pipirų 
 
Viską susmulkinti Turbo Chef arba Ekstra Chef 



 

Žydrūnės sveikas kokteilis 
Pirmiausia susmulkinam bananą su 
šaldytom spanguolėm ( galima šviežių), 
spanguolių sauja arba kaip mėgstate ir įpilu 
kefyro kad lengviau smulkintų kelis lašus. 
Keli patraukimai tada sudedame skaidulas 
(galima  dėti po pora šaukštų smulkintų linų 
sėmenų bei kviečių sėlenų) galima dėti 
chia sėklų ar kitų ir šaukštas medaus. 
Supilam kefyrą ir viską suplakam. Kefyro 
400 ml kažkur telpa tai likutį galima supilti 
ant viršaus kaip papuošimą kai jau supilsite 
į stiklines. Šis receptas ypač geras antrai 
dienos pusei kai trūksta energijos. Kefyre 
yra baltymų ir reikalingų aminorūgščių, 
kurių negausime niekada iš mėsos ar 
žuvies, bei kuo puikiausia gyvų bakterijų 
sudėtis, kurios labai svarbios imunitetui 
šiuo laikotarpiu. Banano nereikia bijoti nes 
tai natūralus cukrus, yra skaidulinių 
medžiagų o taip pat kalio šaltinis. Medus 
savaime aišku. Spanguolės turbūt taip pat. 
Na o visokios sėlenos tenai iš tiesų yra 
pagrindiniai mineralai, kas gaunama 
nuvalius grūdą. Tad kiekvienas produktas 
labai svarbus ir reikia vartoti kaip vaistą 
savo organizmui. Skanaus!  
 

 

Ilonos obuoliai 
4 obuoliai 
180 g varškės 
1 šaukštas graikiško jogurto arba grietinės 
1 šaukštas medaus 
1 sauja razinų 
Vanilės 
Viršus: 
Sauja graikiškų riešutų 
2 šaukšteliai medaus 
1 šaukštelis cinamono 
Nupjauti obuolių viršunėles ir išskobti, subadyto odelę šakute 
Varškės masę sumaišyti Turbo Chef ir ja užpildyto obuolius. 

Kepti 20 min 200C 
Viršui skirtus produktus sumulkinti Turbo Chef ir apibarstyti 
iškeptus obuolius 
 



 

 

Kristinos užtepukas su skumbrija 
Reikės: Skumbrė karšto rūkymo  
Marinuoti ar rauginti agurkai  
Žalumynai ( svogūnų laiškai, krapai) Majonezo ( minimaliai 
jog masė suliptų) Pipirų  
Viską susmulkinti su Turbiuku! Galima tepti ant šviežios 
duonos ar skrudintos. Šventinis variantas: susukti į agurką 
supjaustytą su plačiuoju skustuku. Skanaus! 
 

 

 

Rositos užtepukas 
 
Saulėje džiovinti pomidorai,  
juodosios alyvuogės,  
česnakas,  
saulėgrąžos  
ir viską į turbiuką 
 

 

 
Elytės silkės užkandis 
 
150gr pupelių(aš dariau su konservuotom) Majonezo 
truputį ciberžolės ir pipiriukų  
Burokėlis virtas ar keptas  
 
Pupeles susmulkinti Turbo Chef,burokėlį supjaustyti 
griežinėliais,dėti po gabaliuką silkės ir dekoravimo 
maišeliu išspausti pupelių masę. Papuošti žolelėm 
 



 

 
Audronės UŽTEPUKAS  
 
Brokoliai  
Kietasis sūris  
Saulėje vytinti pomidorai  
Česnakas  
Saulegražų sėklos  
Riešutai  
Prieskoniai 
 

 

Jolantos keptų moliūgų 
humusas su kmynais 
(apie 2 stiklinės humuso) 
 
650g moliūgo be odelės ir be sėklų, supjaustyto 
gabalėliais 
3 skiltelės česnako, nenuluptos 
1 šaukštas alyvuogių aliejaus, plius šiek tiek 
patiekimui 
Druskos ir juodųjų pipirų 
400g indelis konservuotų avinžirnių (nupilkite 
skystį ir praskalaukite vandeniu) 
1/2 stiklinės (40g) skrudintų anakardžių riešutų, 
plius dar šiek tiek patiekimui 
1/2 stiklinės (125ml) vandens 
Patiekimui: kmynų, čili dribsnių, duonos 
skrebučių 
 

Įkaitinkite orkaitę iki 200C. Į kepimo skardą, išklotą pergamentiniu popieriumi, sudėkite 
moliūgą, česnakus, pašlakstykite viską aliejumi, pabarstykite druska ir pipirais. Kepkite apie 
30 min., kol moliūgas suminkštės, o česnakai paruduos. Atvėsinkite truputį, tada išspauskite 
iš lukštų česnaką, sudėkite į blenderį kartu su moliūgais, avinžirniais. anakardžių riešutais, 
supilkite vandenį, įberkite dar šiek tiek druskos ir pipirų, ir susmulkinkite iki vientisos masės 
(2-3 min). Patiekite pašlakstę trupučiu aliejaus, pabarstę kmynais ir čili dribsniais, su 
mėgstamais skrebučiais, duona arba daržovėmis. 
 



 

 
Micro Cook ąsotis tik 39,9 Eur vietoj 49,9 
Eur. Kodas SS201919 
Tom Ka sriuba: 
https://www.youtube.com/watch?v=scV91FuMbMc 

 

   
 

 
 

 

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

 

Spraginti kukurūzai 
30 ml vandens 
Druskos 
Šaukštas sviesto 
Į mikrobangę 1 min 800 W 
70 ml kukurūzų (neįdėkite 
daugiau, nes bus kaip 
nuotraukoje) 
Į mikrobangę 5 min 800 W 
 

  

Plikyti pyragėliai su 
įdaru 

https://www.youtube.com/watch?v=scV91FuMbMc
https://youtu.be/VZx4k006R-o


 
 

 
Tešlą gaminame Micro 
Cook ąsotėlyje 
https://youtu.be/GpYC_tZ
gJvQ 
 

 
 

 
Saldainiai Micro Cook 
ąsotėlyje 
 
https://youtu.be/M1QjZzQ4
vsU 
 

 

 
Sriuba Micro Cook 
ąsotėlyje 
 
https://youtu.be/wy_ZwNRr
A-M 
 

https://youtu.be/GpYC_tZgJvQ
https://youtu.be/GpYC_tZgJvQ
https://youtu.be/M1QjZzQ4vsU
https://youtu.be/M1QjZzQ4vsU
https://youtu.be/wy_ZwNRrA-M
https://youtu.be/wy_ZwNRrA-M


 

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   

 

 

 
Sūrio malūnėlis tik 28,90 
Eur. vietoj 38,9 Eur. 
Kodas SS201916  
Matmenys: 18,9 x 9,5 x 
15,9 cm / 400 ml 
Demo filmukas: 
 https://youtu.be/SMNPosy4

Rak 
 

 

 

https://youtu.be/SMNPosy4Rak
https://youtu.be/SMNPosy4Rak


  

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. 



 

 

 
 



 
 

 
 
Dėžutė su skyriukais, 
termosas, irankiai.  
 
Demo: 
https://youtu.be/C2AMhG
lCdzE 
 

 

 
 

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  

 

  

https://youtu.be/C2AMhGlCdzE
https://youtu.be/C2AMhGlCdzE


  
 

 

 

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 17,9 
Eur. Kodas SS201908  

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

 

   
 

 

 

 

Du šiaudeliai tik 9 Eu. Kodas C51 
Galima įsigyti ir šepetėlį, teiraukitės 
pas savo demonstruotoją 
 

 

 



 
 

 

 
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 

Demo filmukas: 

https://youtu.be/VNUSeIKIO
GM 

 

 

   

 

https://youtu.be/VNUSeIKIOGM
https://youtu.be/VNUSeIKIOGM


 

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 stiklinė (1 vnt) dangtelis be 
skylutės šiaudeliui 4,5 Eur  vietoj 6,5 Eur. 
Kodas SO194711  
Turime 568 vnt 
Samba puodeliai su rankenėlėmis 2 vnt 
tik 8,9 Eur vietoj 11,9 Eur. Kodas 
SO194702  
Turime 151 vnt 

 

 
 

 
Samba stiklinės dangtelis su skylute 
šiaudeliui 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_7x
SY 
 
 

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  

 

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  

https://youtu.be/PoxsC-MvpqI
https://youtu.be/PoxsC-MvpqI


Kodas HG201901  

ir 

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

  
 


