
Kovas su Tupperware 
12 savaitė  

Net 4 nauji pasiūlymai!!! 
Demo filmukas: 

https://www.youtube.com/watch?v=k0INTgEYBho  

 
 
 

Kovo 22 d pasaulinė 
vandens diena 

 

 

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=k0INTgEYBho


 
 

 

 
 

Tik 12 savaitę žydra 750 ml Eco gertuvė ir žydra 980 ml 
Signature dėžutė (25x13,4x7,4 cm) tik 11,9 Eur vietoj 
20,5 Eur. Kodas SS191204 
 

 



  

  

 
 

Geriausia dovana yra suvalgoma, o dar geriau 
kai ji daugkartinėje pakuotėje! Iškepkite vaisių 
vyniotinį (turint Tupperware Ekstra Chef, Speedy 
Chef ir silikoninį padėkliuką, tai padarysit per 
akimirką!), supakuokite į Tupperware Signature 
dėžutę ir pirmyn į svečius! O kas geriausia, kad 
visas vyniotinis ten netelpa ir galiukai liks Jums, 
juk taip norisi paragauti 🙂. Taigi mano vyniotinis 

jau iškeptas, tereikia, kad kas į svečius 
pakviestų.  

 

Vaisių vyniotinis 
 
2-3 obuoliai ar kiti vaisiai, aš šį karta naudojau 
bananus persikus ir nektarinus 
25 ml cukraus, šį kartą nedėjau 
5 ml cinamono, šį kartą nedėjau 
3 kiaušiniai 
60 ml cukraus 
80 ml miltų 
žiupsnelis druskos 

1. Vaisius susmulkinkite Ekstra Chef, įdėkite 25 ml cukraus (galime nedėti), 5 ml cinamono (galima 
nedėti). 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 

 

 
 

  
 

 

Velykinis pasiūlymas 
tik 12-13 sav.  
1,5 apvalus Optimus su 
Velykiniais piešinukais tik 9,9 Eur 
vietoj 17,9 Eur. Kodas SS191201 
 



 

Velykinis pasiūlymas 
tik 12-13 sav.  
Formelės sausainiams Velykos tik 
5,5 Eur vietoj 9,9 Eur. Kodas 
SS191202 
 

 
 

 
Velykinis pasiūlymas  
tik 12-13 sav. 
 
Pietų rinkinys Nr.3 
750 ml geltona Eco gertuvė ir 
geltonas austriukas (13,86 x11,70 x 
6,7 cm) tik 10 Eur vietoj 17,9 Eur. 
Kodas SS191203 
 

 

 
Net 56% nuolaida! 
Keturi spalvingi keturkampiai Eco 
buteliukai po 500 ml tik 16 Eur vietoj 36 
Eur. Kodas SS191010.1 Kiekis ribotas 

  



  
 

  
 
 

 

  

 
 
Net 40% nuolaida! 
Eco Pure 1,5 l ir 750 ml tik 14,9 Eur 
vietoj 24,9 Eur. Kodas SS191009 



 
 

 
 

 

 

 
Eco Pure trys gertuvės po 750 ml tik 
24,9 Eur. vietoj 30 Eur.  Kodas N37 



   

 

 

 
Net 44% nuolaida 
Rinkinys pietums Nr.1  
Eco Pure 500 ml buteliukas ir apvali 
sumuštinių dėžutė su pritvirtinamu 
indeliu padažui tik 11,5 Eur vietoj 
20,5 Eur. Kodas SS191012 



  
 

 

 
 

 
 
 



  

 
Pietų rinkinys 2 
Termo puodelis 360 ml ir Crystal 
wave skirtas maistui pa6ildyti 
mikrobangėje tik 27,5 Eur vietoj 
35,5 Eur. Kodas SS191011 

100% sandarus termo puodelis - puikiai tiks neštis karštiems ir šaltiems 
gėrimams. 
     7.5 cm skersmuo x 19 cm aukštis Tūris 360 ml. 
     Jis nepakeičiamas bet kurioje kelionėje ir ypač skirtas rytiniams vėluojantiems miegaliams, kurie geria savo 
rytinę kavą tik pakeliui į darbą...Tai sandarus puodelis, kuris išsaugos karštą kavą apie vieną valandą 
(priklausomai nuo išorės temperatūros bei kaip dažnai atidarinėjamas puodelis šilumą išlaikys truputį ilgiau ar 
trumpiau).  
     Šis stilingas gaminys pritaikytas naudoti namuose, biure ar kelyje. 

 

▪ Dvigubos konstrukcijos puodelio sienelės ir dangtelis su silikono apvadu, užtikrina tiek karštų, tiek šaltų 
gėrimų reikiamos temperatūros išlaikymą.  

▪ Dangtelis neleidžia pratekėti skysčiui, tai ypač svarbu vežantis gėrimą rankinėje ar kelioniniame 
krepšyje.  

▪ Puodelio dangtelį lengvai atsuksite, norėdami supilti gėrimą ir atidarysite papildomą kiauryme, kai 
norėsite gerti.  

▪ Norėdami atsigaivinti keliaujant ar vairuojant, Jums nereikės nusukti dangtelio! Lengvai atidarysite 
papildomą kiaurymę, kai norėsite gerti.  

▪ Gražus dizainas ir patogi tekstūra užtikrina patogų puodelio paėmimą. Neslystantis dugnas apsaugo 
indą nuo slydimo, kai jis padėtas ant lygaus paviršiaus.  

▪ Puodelio – gertuvės matmenys atitinka daugelio automobilių puodelių laikiklius. Diametras: 8 cm. Aukštis 
18 cm  

▪ Šį puodelį galite naudoti karštiems gėrimams, tokiems kaip: kava, arbata, karštas šokoladas, net košei 
ar kitam maistui. Taip pat ir šaltiesiems: vandeniui, sultims ar šaltai arbatai su ledu. 

DĖMESIO: šis gaminys nepritaikytas karbonizuotiems gėrimams laikyti, transportuoti. 

Puodelį galite plauti indų plovyklėje. Jis tinkamas laikyti gėrimams šaldytuve, bet netinkamas šaldiklyje. Nedėkite 
puodelio į mikrobangų krosnelę arba konvekcinę orkaitę. 
Norėdami „išplauti“ kvapus ir termosinio puodelio, pripilkite šalto vandens ir palikite. Nepalikite puodelyje gėrimų 
ar jų likučių labai ilgam laikui. 



 
 

 

Kad ir kur bekeliautumėte, Click to Go 
apvalusis keliaus su jumis! Kodėl? Štai 
kelios priežastys: 
• Jie yra patogios formos, sukabinami 

tarpusavyje ir paprasti naudoti; 

• Ergonomiško dizaino, todėl itin paprasta 
transportuoti; 

• Vandeniui nepralaidus dangtelis apsaugo 
nuo skysčių pratekėjimo 

Click To Go trys apvalios dėžutės po 880 
ml tik 34,9 Eur. Kodas SS191001 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=bv5XSloYJTo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bv5XSloYJTo


  
 

 

 
Trys spalvingi 100 % sandarūs 
dubenys po 1,5 l tik 24,9 Eur vietoj 34,9 
Eur. Kodas SS191004 

 

 
Trys spalvingi 100 % sandarūs 
dubenėliai po 300 ml tik 9,9 Eur vietoj 
16,9 Eur. Kodas SS191005 

 

 
Trys spalvingi 100 % sandarūs 
dubenėliai po 200 ml tik 9 Eur vietoj 
13,9 Eur. Kodas SS191003 



  
 

 
 
 

 

 
Vent Smart 6,1 l tik 19,9 Eur vietoj 32,9 
Eur. Kodas SS191008 
19cmx38cmx14cm 

 

 

9,9 l Vent Smart tik 27,5 Eur 
vietoj 36,9 Eur. 
Kodas SS191007 

28cmx38cmx14cm 

 



 

 
 

 

 
 

 

Dvipusė tarka su dėžute 17,5 Eur. 
vietoj 19,9 Eur. Kodas SS191002  
21,5 cmx9,5 cm x5 cm (aukštis) 
Tarkos geležėlės matmenys 8 cmx19 cm 
Geležėlė dvipuse: viena pusė kaip sulki burokinė, 
kita kaip bulvių tarkiams 
Dėžutės tūris 450 ml 

 



 
 

Speedy mando tik 16,9 Eur vietoj 
24,9 Eur. Kodas SS191006 
 
Demo fimukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=2GML_BO3y
WQ&t=22s 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2GML_BO3yWQ&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=2GML_BO3yWQ&t=22s


 
 

 

 
Nuo 10 sav jau galioja naujas 
Tupperware katalogas pavasaris 
vasara ☺ 
https://www.tupperware.lt/gaminiai/mag
asin 
 
Jame rasite PUIKIAS Cubix dėžutes! 
Įsigykite rinkinius ir sutaupykite ☺ 
 
 

 
 

 

Cubix 650 ml tik 7,9 Eur. Kodas R01 
Cubix 1 l tik 9,9 Eur. Kodas R02 
Cubix 1,8 l tik 12,9 Eur. Kodas R03 
Cubix rinkinys 2x1,8 l +1x1l +1x650 ml 
tik 30,7 Eur vietoj 43,6 Eur. Kodas 
RO04 
Cubix rinkinys 2x1,8 l +2x1l +2x650 ml 
tik 43,6 Eur vietoj 61,4 Eur. Kodas 
RO05 
 
 
 

https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin


 
 

 

 

Jis padovanos Jums laiko! 
Troškintuvas – greitpuodis 
Pressure Cooker 3 l tik 99,9 Eur 
vietoj 139 Eur. Kodas MW190101 

Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=YUqVsVDGhss 
 
 
Čia rasite receptų: 
http://www.tupperware.lt/gaminiai/4469/TroskintuvasmikrobangukrosneleiII#related-
susiję%20receptai 
 
http://blog.tupperware.com/tag/pressure-cooker/ 
 

 

Troškintuvas mikrobangų krosnelei II 
Maisto gaminimas mikrobangų krosnelėje, naudojant aukšto slėgio funkciją. 
Troškintuvas mikrobangų krosnelei II puikiai tinka sriuboms ir troškiniams 
gaminti, ingredientai jame išsaugo maistingąsias savybes. Itin sandaraus 
dangčio dėka, gaminant išsaugomi vitaminai, skonis ir spalvos. Saugos 
rankena leidžia sukurti aukštą slėgį troškintuve, o apsauginiai vožtuvai 
užtikrina tolygų slėgio pasiskirstymą. 
Matmenys: Maks. 2 l – Min. 400 ml. Ilgis: 28,08 cm; Plotis: 22,49 cm; Aukštis: 
15,70 cm 

https://www.youtube.com/watch?v=YUqVsVDGhss
http://www.tupperware.lt/gaminiai/4469/TroskintuvasmikrobangukrosneleiII#related-susiję%20receptai
http://www.tupperware.lt/gaminiai/4469/TroskintuvasmikrobangukrosneleiII#related-susiję%20receptai
http://blog.tupperware.com/tag/pressure-cooker/


Kiauliena su kreminiu 
padažu su razinomis 
Demo filmas: 
https://www.youtube.com/watch?v=m6cKnabrr
80&t=14s 

 
 
1 kg kiaulienos nugarinės ar išpjovos 
1 šaukštelis druskos 
1 šaukštelis pipirų (galima ir mažiau) 
150 ml auksinių razinų 
400 ml obuolių sulčių 
70 ml grietinėlės 
2 šaukštai kukurūzų krakmolo 

 

1. Kiaulieną pabarstyti druska ir pipirais ir įdėti į Pressure Cooker 
2. Suberti razinas, užpilti sultis 
3. Gaminti 15 min 800 W glingumu, palikti pastovėti  10 min 
4. Išimti kiaulieną 
5. Grietinėlę sumaišyti su krakmolu. Sumaišyti su obuolių sultimis, kuriose gaminosi 

kiauliena 
6. Uždengti dangtį ir gaminti dar 2 min 800 W galingumu 
7. Išmaišyti plakimo šluotele 
8. Supjaustyti kiaulieną, pateikti su šiltu padažu 

 
 

TERIYAKI vištiena 
https://www.youtube.com/watch?v=wDief1MLCwU 
   Apie 500 g vištienos krūtinėlės 
   Teriyaki padažui reikės: 
   100 ml sojos 
   50 ml ryžių actas 
   50 ml rudo cukraus 
   100 ml sezamo aliejaus 
   3 skiltelės česnako 
   1 šaukštas tarkuotos imbiero šaknies 
   2 šaukštai kukurūzų krakmolo 
   50 ml vandens 

 

 

1. Vištienos krūtinėlę įdėkite į Tupperware troškintuvą Pressure Cooker. Paruoškite 
padažą. Į greitkratį supilkite soją, ryžių acta, cukrų, sezamo aliejų, česnakų spaustuku 
išspauskite česnaką, mini tarkute sutarkuokite imbierą, supilkite krakmolą sumaišytą su 
vandeniu. Padažą suplakite, užpilkite ant vištienos.  

2. Uždenkite troškintuvą, troškinkite 15 min mikrobangėje, palikite neatidengę 10 min. 
3. Išimkite vištieną, susmulkinkite ją. Padažą išmaišykite plakimo šluotele. 
4. Pateikite su ryžiais. Ryžius greitai ir skaniai galite išsivirti Easy Rise inde mikrobangėje 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m6cKnabrr80&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=m6cKnabrr80&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=wDief1MLCwU


Perlinių kruopų 
troškinys su vištiena 
Reikės:  
1 stiklinė perlinių kruopų 
2 stiklinės vandens 
1 svogūnas 
1 morka 
6-8 vištos blauzdelės 

 
 

1. Užmerkti perlines kruopas  2-3 valandom. Nuplaukite, supilkite į Presser Cooker ir 
užpilkite vandeniu  

2. Su HerbChopper susmulkinti svogūną ir morką ir sudėti ant kruopų. 
3. Vištieną pabarstyti mėgstamais prieskoniais, sudėti ant kruopų, galima ją sukaišioti į 

kruopas. Uždengti dangtelį, gaminti 20 min 800W galingumu.  
4. Palaukti kol dangtelio vožtuvas nusileis. Vištieną nuimti nuo kauliukų, sumaišyti su 

kruopomis. 
 

 

Vištiena su paprikomis 
 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=UtEhxjBk2pU&t=6s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UtEhxjBk2pU&t=6s


 

 
 

  

 

 
 

Mikrobangės katalogas: 
Daugiau info rasite kataloge ☺ 

1. Rinkinys pusryčiams: Easy delight + indelis košei virti tik 
13,8 Eur vietoj 22,7 Eur. Kodas MW190108 
Easy Delight 
https://www.youtube.com/watch?v=C5S6gXSFqJI 
Košei virti: 
https://www.youtube.com/watch?v=RDqkzG6avac 
 

2. Micro Urban 3 viename (indas gaminti garuose, ryžių 
virimo indas, makaronų virimo indas) tik 59,9 vietoj 79,9 
Eur. Kodas MW 190106 
https://www.youtube.com/watch?v=ZjYBOroSl6Q 
 

3. 2,25 l Micro Cook tik  44,5 Eur vietoj 57,9 Eur.  Kodas 
MW190107 
https://www.youtube.com/watch?v=JY2sopBpBAk 
 

4. Utra Pro apvalus su dangčiu 1,5 l tik 44,9 Eur. vietoj 59 
Eur.  Kodas MW190103 Utra Pro apvalus su dangčiu 2,5 
l tik 54,9 Eur. vietoj 69 Eur  Kodas MW190104 Utra Pro 
apvalus 1,5 l + 2,5 l + dangtis tik 78,9 Eur. vietoj 99 Eur.  
Kodas MW190105 
 

5. Greitpuodis mikrobangei 3 l tik 99,9 Eur vietoj 139 Eur. 
Kodas MW190101 
https://www.youtube.com/watch?v=YUqVsVDGhss&t=37
s  

 

6. Micro Pro Gril tik 249,9 Eur vietoj 349 Eur. Kodas 
MW190102 
https://www.youtube.com/watch?v=YQJa3q2yWAs&t=1s 
 

7. Užsakę iš mikrobangės katalogo >50 Eur. 600 ml Crystal 
Wave galite įsigyti tik už 4,5 Eur vietoj 10 Eur. Kodas 
PW190101 

https://www.youtube.com/watch?v=C5S6gXSFqJI
https://www.youtube.com/watch?v=RDqkzG6avac
https://www.youtube.com/watch?v=ZjYBOroSl6Q
https://www.youtube.com/watch?v=JY2sopBpBAk
https://www.youtube.com/watch?v=YUqVsVDGhss&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=YUqVsVDGhss&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=YQJa3q2yWAs&t=1s


 
 
 

 
 

Kovas su Tupperware 
vakarėlių šeimininkėms: 
 
1. Padėkos dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis >100 

Eur + vienas suplanuotas vakarėlis dvi dėžutes 
Optimum “Paukštis” po 500 ml. Kodas TG191001 

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

3. Dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis >200 Eur + du 
suplanuoti vakarėliai dvi dėžutės Optimum 
“Paukštis” po 1,3 l ir apvali 1,5 l. Kodas HG191001 

4. Dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis >300 Eur + du 
suplanuoti vakarėliai dvi dėžutės Optimum 
“Paukštis” po 1,3 l, dvi po 1,1l ir dvi apvalios po 1,5 
l. Kodas HG191002 

 

  
 


