
 

Gruodis su Tupperware 
Demo filmukas čia: 

https://www.youtube.com/watch?v=rwV2cDVhU8A 
 

 

 
49- 50 sav sutark vakarėlį sausiui 
ir galėsi įsigyti vieną aukštąjį 
smaližių tik už 15 Eur vietoj 29,9 
Eur. Kodas SS184918 

 

Tupperware vakarėlių 
šeimininkėms 
Kai vakarėlis >200 Eur, vakarėlio 
šeimininkė gali įsigyti: 
Optimum 500 ml – Ašigalis; 
Optimum dėžutė 1,3 l – Ašigalis.  
Tik už 12,50 Eur. vietoj 28,8 Eur.  
Kodas HO184901  
 

https://www.youtube.com/watch?v=rwV2cDVhU8A


 

 

Silikoninis padėklas kepiniams tik 19,9 
Eur, vietoj 29,9 Eur. Kodas SS18490 
 

 
 

 
 

 
 

 

Obuolių vyniotinis 
 
2-3 obuoliai 
25 ml cukraus,  
5 ml cinamono 
3 kiaušiniai 
60 ml cukraus 
80 ml miltų 
žiupsnelis druskos 

1. Obuolius susmulkinkite Ekstra Chef, įdėkite 25 ml cukraus, 5 ml cinamono. Tolygiai 
paskirstykite ant silikoninio padėkliuko 

2. Kiaušinių baltymus atskirkite nuo trynių. Baltymus su žiupsneliu druskos Speedy Chefe 
suplakite iki standžių putų. Po truputį plakdami sudėkite cukrų. 

3. Į baltymus sudėkite trynius, išmaišykite. Sudėkite miltus, išmaišykite 



4. Gautą tešlą paskirstykite ant obuolių 

5. Kepkite 190  apie 20 min 
6. Išėmę uždėkite kitą padėkliuką, perverskite ir nuimkitą ant kurio kepė. Obuoliai turi 

atsidurti viršuje. Susukite 
7. Skanaus 
 

  

  
 

Portugališkas apelsinų 
vyniotinis 
 
Vienas didelis apalsinas 
1 šaukštas kukurūzų miltų 
150 ml cukrtaus 
žiupsnelis druskos 
6 kiaušiniai 
50 g sviesto 
1 šaukštas sviesto padėkliukui ištepti 
2 šaukštai rudo cukraus 

  

Orkaitę įkaitinkite iki 180 C. 
Tupperware šeimininkės rinkinio tarkute nutarkuokite apelsino žievelę, 
išspauskite sultis. Žievelę su sultimis sumaišykite su miltais, cukrumi ir druska. 
Šluotele suplakite kiaušinius (nereikia, kad suputotų). Sumaisykite su aplsinų 
mase. 
Silikoninį padėkliuką su krašteliais įdėkite į skardą. Ištepkite sviestu (įprastai 
padėkliuko tepti nereikia, bet šiuo atveju reikia dėl skonio ☺), pabarstykite rudu 

cukrumi. Supilkite gautą masę. Kepkite 180 C 20 min. 



Pabarstykite kitą padėkliuką rudu cukrumi. Perverskite ant jo iškepusį pyragą. 
Padėkliuko pagalba standžiai susukite, atvesinkite. 

  

  

Bulvių pica 
Ingredientai (4 porcijoms): 
Mielinės tešlos 
300 g bulvių 
2 valg. š. maskarponė tepamo sūrio 
1 stiebelis rozmarino 
Druska ir pipirai 
125 g mocarela sūrio 
40 g parmezano 
10 alyvuogių be kauliukų 
 

  
Patarimas: 
Pagardinkite savo picą šonine, kedro riešutais, čioriso dešra arba 
ožkos sūriu ir sukurkite SAVO picą. 
 

Išimkite kepimo groteles iš orkaitės, uždėkite ant jų Silikono padėklą kepiniams su krašteliu.  
Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C temperatūros karšto oro režimu. 
Iškočiokite tešlą ant Silikono padėklo kepiniams su krašteliu. 
Aptepkite tešlą maskarponės sūriu, apibarstykite sukapotu rozmarinu, druska ir pipirais. 
Nulupkite bulves, supjaustykite jas 0 arba 1 mm storio griežinėliais MandoChef pjaustykle ir išdėliokite ant 
tešlos. 
Supjaustykite mocarelą griežinėliais ir sutarkuokite parmezaną Tarka su matavimo skale arba FusionMaster 
tarka. 
Išdėliokite mocarelos griežinėlius ant picos, apibarstykite ją parmezanu ir papuoškite pjaustytomis alyvuogėmis. 
Kepkite picą 15 min. 200⁰C 



Špinatų vyniotinis 
 
200 g špinatų, 
3 kiaušiniai, 
0,5 ryšelio svogūnų, 
0,5 ryšelio krapų 
Druskos, pipirų 
1 valgomas šaukštas krakmolo, 
100 g varškės sūrelio „Philadelphia“ ar 
kitokios varškės kremo 
 

 

Quick Chefe sumaišyti kiaušinius, sudėti Turbo Chefu susmulkintus špinatus, svogūnus ir 
krapus, krakmolą, druską, pipirus. Gautą masę išklojame ant silikoninio kilimėlio (per visą 

kilimėlį) ir kepame 180  20-30 min. Atvėsusį ištepame sūriu ir susukame į vyniotinį, 

laikome 1 val. Tada pjaustome norimo dydžio griežinėliais. Skanaus ☺! 
 

 



 

 

 

Maišymo RINKINYS: 

BTB Kiauraindis; 
BTB Maišymo dubuo 3 l; 
BTB Maišymo dubuo 650 ml. 
  
Tik 29,8 Eur. vietoj 42,7 Eur. Kodas 
SS184906  
  
BTB Kiauraindis tik 12,9 Eur. Kodas 
SS184903; 
BTB Maišymo dubuo 3 l tik 21,9 Eur. 
Kodas SS184904; 
BTB Maišymo dubuo 650 ml tik 7,9 Eur. 
Kodas SS184905.  
 

 
 
 
 



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. 

 
 

 

 

 
 
Įsigykite dvi ir trečią gaukite DOVANŲ 
  
Silikoninė mentelė (3 vnt.) tik 34 Eur, 
vietoj 51 Eur. Kodas SS184917  
 

 
 

Kepėjo rinkinys:  
  
Matavimo indas +Silikoninė mentelė.  
Tik 17 Eur. vietoj 37,9 Eur.  Kodas 
SS184916 
 

 

Trafaretų rinkinys tik 14,5 Eur. vietoj 18,5 
Eur. Kodas SS184915  
 

 
 
 



 

 
 
Didysis kepimo rinkinys mažiesiems tik 
29 Eur. vietoj 59,9 Eur.  Kodas 
SS184910  
 

 

Twist n‘ Shake rinkinys tik 39,9 Eur. vietoj 
55,4 Eur. Kodas SS184909 
Turbo Chef + dangtelis + 350 ml greitkratis. 
Turbo Chef demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=OlzKmQZs5uQ&t=60
s 

Filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fsn8oqleM_g&feature=yout
u.be 

Azijietiškas padažas 
https://www.youtube.com/watch?v=zYpdFouBVk8 

 

Didysis šaldiklio indelių rinkinys 
  
Rinkinį sudaro: (2,25l, 1l, 2x450 ml, 1,1 l 

ir dėžutė ledukams)  
  
Tik 59,60 Eur, vietoj 74,50 Eur. Kodas 
SS184908 
 

 
 

Kompaktinių dėžučių rinkinys  
  
Rinkinį sudaro: 650 ml; 1,1 l; 300 ml; 1,1 
l; 2 x 1,7 l; 1 x 2,3 l. 
  
Tik 58,80 Eur, vietoj 73,50 Eur. Kodas 
SS184907  
 

https://www.youtube.com/watch?v=OlzKmQZs5uQ&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=OlzKmQZs5uQ&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=Fsn8oqleM_g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Fsn8oqleM_g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zYpdFouBVk8


 
 

 
 
 

Essential universalusis peilis tik 13,9 Eur. 
vietoj 24,9 Eur. Kodas SS184913 
 

 
 

 
 

 
One Touch dėžutė 940 ml (2 vnt.) tik 14 
Eur. vietoj  25,9 Eur  Kodas SS184901 
 



 

 
Blossom dubuo 4,3 l tik 17,5 Eur. vietoj 
30 Eur. Kodas SS184914 
 

 

 

Fusion Master rinkinys:  
  
Korpusas;   
Piltuvas su smulkia tarkute; 
Ledo smulkinimo tarkutė; 
Stūmiklis ir rankena 
Tik 74,50 Eur. vietoj 107,8 Eur.  Kodas 
SS184911 
 
FusionMaster ledo smulkinimo tarkutė su 
apsauga tik 14,90 Eur. vietoj 24,9 Eur. 
Kodas SS184912 
Demo filmukas tarka: 
https://www.youtube.com/watch?v=spF1nb
XIri8 
 
Demo filmukas ledo smulkintuvas: 
https://www.youtube.com/watch?v=lrKW-
6zBg3o 
  
Braškių ir kiwi Mojito: 
http://blog.tupperware.com/recipes/frozen-
strawberry-kiwi-mojito/  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=spF1nbXIri8
https://www.youtube.com/watch?v=spF1nbXIri8
https://www.youtube.com/watch?v=lrKW-6zBg3o
https://www.youtube.com/watch?v=lrKW-6zBg3o
http://blog.tupperware.com/recipes/frozen-strawberry-kiwi-mojito/
http://blog.tupperware.com/recipes/frozen-strawberry-kiwi-mojito/


 

Gruodis vakarėlių šeimininkėms 

 

Padėkos dovanėlė šeimininkei, kai 
vakarėlis >100 Eur + vienas 
suplanuotas vakarėlis, maišymo 
dubuo 4,5 l. Kodas TG184901 
 
Alternatyva padėkos dovanėlei 
šeimininkei, kai vakarėlis >100 
Eur, bet kuris gaminys iš katalogo 
su 50% nuolaida (į pardavimus 
nesiskaičiuoja). 
 
 

Dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis >200 Eur + vienas suplanuotas vakarėlis, 
Jūs gausite: CheeSmart didelę kvadratinę sūrinę su integruotu oro filtru ir 2019 
m. kalendorių (Kalendorių kiekies ribotas). Kodas HG184901 
 
Dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis >300 Eur + vienas suplanuotas 
vakarėlis, Jūs gausite: Cool Stackables žemosios dėžutės su dangteliu (3 
vnt.), CheeSmart didelę kvadratinę sūrinę su integruotu oro filtru ir 2019 
m. kalendorių(Kalendorių kiekies ribotas).. Kodas HG184902 
 

 
 


