
 

Kovas 11 sav 
pasiūlymai 
 
Pasikviesk Tupperware 
demonstruotoją ir 
susiorganizuok ravioli ir 
ragelių vakarėlį ☺ 
 

 

Naujas Tupperware katalogas, net 74 naujienos: 
http://tupperware.ipapercms.dk/Tupperware/CEE/lt/springsummer-2018/ 
 

 

http://tupperware.ipapercms.dk/Tupperware/CEE/lt/springsummer-2018/


 

Prancūziškų ragelių forma 34,9 Eur. 
Kodas 574 
Naudojant vieną pusę korpuso 
suformuosite 8 didelius ragelius, 
picos gabaliukus, supjaustysite 
sumuštinius ar pyragą padalinsite į 
8 lygias dalis, naudojant kitą pusę į 
16 dalių. 
31 x 31 x 3 cm  
Demo filmukas rageliai 1-2-3: 
https://www.youtube.com/watch?v=XZTa14YmzpM  
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=gAHvg_k1kv4 

 

 

Kapota tešla: 
300 ml miltų 
70 g sviesto 
50 ml vandens 
žiupsnelis druskos 
Į Ekstra Chef sudėkite miltus, druską, 
gabaliukais supjaustytą šaltą sviestą ir 
kapokite, kol sviestas susimaišys su 
miltais. Supilkite vandenį ir kapokite kol 
gausis tešla. 
 

    

  

https://www.youtube.com/watch?v=XZTa14YmzpM
https://www.youtube.com/watch?v=gAHvg_k1kv4


 

  

 
 

 
 



 

 

 

 
Pyragėlių forma tik 9,5 Eur.  
Kodas 528 
 
23,5 x 6,9 x 5,4 cm 

 
 

  

  



 

 

Ravioli forma tik 19,9 Eur. vietoj 
27,9 Eur. Kodas LO182485 

Turime tik 69 
 
Puiki forma, kurios pagalba galėsite pagaminti: 
Mini bandeles iš mielinės tešlos su Jūsų 
mėgstamu įdaru: faršu, virtos mėsos idaru, 
grybais, sūriu, varške, troškintomis daržovėmis, 
picos įdaru, rududu įdaru ir t.t 
Kolduniukus, kuriuos galėsite virti vandenyje ar 
kepti aliejuje. 
Pyragėlius iš kapotos tešlos su norimu įdaru. 
Sausainiukus be įdaro ar su. 
 
Demo filmas: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bg61dMhFF
Bo  

 
31,0 x 25,4 x 2,6 cm 

 

  

  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bg61dMhFFBo
https://www.youtube.com/watch?v=Bg61dMhFFBo


  

  

  

  

 
Plikyta tešla virtinukams, 
koldūnams, pyragėliams 
500g miltų, 1 kiaušinis, druskos, 4 šaukštai aliejaus, 270 ml 
vandens (jei kiaušinio nedėsite, tada 300 ml vandens), 
(galima dėti šaukštelį šafrano) 
Iš tokio kiekio tešlos pagaminsite 60 ravioli 
Miltus supilame į dubenį tešlai, dedame druską, aliejų, 
kiaušinį, viską sumaišome, tada užpilame verdančiu 
vandeniu ir išmaišome mentele tešlai. Iš tešlos gaminame 
virtinukus, pyragėlius. Galima virti ar kepti orkaitėje 

 

  



  

  

 

Mažosios dėžutės 
prieskoniams 120 ml tik 12,9 
Eur (2 vnt). Kodas 250 
120 ml 
10,0 x 4,5 x 6,0 cm 

 

 

 
Dėžutės prieskoniams 250 ml 
tik 14,9 Eur (2 vnt). Kodas 250 
 
250 ml 
10,0 x 4,5 x 11,8 cm 

 



 
 

 

10 sav užsakę >100 Eur galite 
užsakyti kiek norite Speedy 
Mando, tik už 18,5 Eur vietoj 
25 Eur. Kodas SS180113 
Turime 181 vnt 
Demo fimukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=5uFi18ZFvnY  

 

  
 

 

Net 32% nuolaida: Trys Eco 
Pure buteliai po 750 ml, tik 18 
Eur vietoj 27 Eur. Kodas 
SS181012 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5uFi18ZFvnY


  

 

 
Eco buteliukas Liūtukas 350 ml 
tik 7,4 Eur. Kodas 781 
Eco buteliukas Meškiukas 350 
ml tik 7,4 Eur. Kodas 782 
 

 

 



 

 

Su užsukamais kamšteliai, 
kurie niekada neatsidarys 
rankinėje! 
Eco Pure gertuvė 500 ml tik 
8,5 Eur. Kodas 761 
Eco Pure gertuvė 750 ml tik 
8,5 Eur. Kodas 762 
Eco Pure gertuvė Futbolo 
kamuolys 750 ml tik 9,9 Eur. 
Kodas 779 
 

  
 

 

 
Samba padėklas tik 12,5 Eur. 
Kodas SS181006 
45cmx30cm 
 



 
 

 

 

Net 47% nuolaida:  Didysis 
smaližius 2,5 l tik 15,9 Eur 
vietoj 29,9 Eur.  30,5 cm x 
22cm x 10 cm. Kodas 
SS181009 
 

 

Net 40% nuolaida:  
Smaližiukas 1,1 l tik 11,9 Eur 
vietoj 19,9 Eur.  20 cm x 17cm 
x 8 cm. Kodas SS181008 
 

  

 

 
Samba dubenų rinkinys 
dėžutėje1,3 l, 2,5 l, 4,3 l, 7,5 l 
tik 49,9 Eur vietoj 59,9 Eur. 
Kodas SS181005 
 

 

 

Samba dubeneliai 2x550 ml tik 
9,9 Eur vietoj 12,9 Eur. Kodas 
SS181007 
 



 

Net 45% nuolaida: Samba 
pyraginė tik 19 Eur vietoj 34, 5 
Eur. Kodas SS18 
 Ø 30,5 cm H 8,2 cm 
 

 

 
Apvali lanksti pjaustymo lentelė 
tik 9,9 Eur. Kodas 1435 
Ø 29 cm 

 

  

 



 

 
 

 
Apvalus Ultra Pro (skersmuo 
23 cm, aukštis 3 cm) kišui  su 
sandariu dangčiu 
transportavimui tik 45 Eur 
vietoj 59,9 Eur. Kodas 
SS181010 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=2ql6jbyLPEA 

 

 

Editos šokoladinis burokų 
pyragas 

• 250 g virtų arba keptų Ekstra Chefe 
susmulkintų arba tarkuotų burokėlių 

• 200 g tamsaus šokolado 
• 200 g sviesto 
• 135 g miltų 
• 1 šaukštelio kepimo miltelių 
• 3 šaukštų kakavos miltelių 
• 5 kiaušinių 
• 190 g cukraus 
• žiupsnelio aitriųjų paprikų 
• cukraus miltelių 

 
Šokoladą su sviestu išlydykite mikrobangėje ar puode, sudėkite čili miltelius, 
išmaišykite. Sudėkite trynius, išmaišykite. Sudėkite susmulkintus virtus 
burokelius. 
Sumaišykite miltus, kakavą, kepimo miltelius. 
Baltymus Speedy Chefe išplakite iki standžių putų, beplakdami po truputį 
sudėkite cukrų. Sudėkite į šokolado – burokelių masę, išmaišykite.  
Galiausiai sudekite miltų kakavos mišinį, atsargiai išmaišykite. 

Ulytra Pro Princesę ištepkite sviestu, supilkite tešlą. Kepkite 160C apie 45 min 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ql6jbyLPEA


 

Net 42% nuolaida: Bread Smart 
Junior duoninė 32 cm x 16,5 
cm x 15,3 cm tik 20 Eur vietoj 
34,5 Eur. Kodas SS181001 
 

 
 

 

Sviestinė tik 9,9 Eur. Kodas 
1745 
I: 17,5 cm, P: 9 cm, A: 8 cm 

 
 

Žemoji sūrinė 19 Eur vietoj 24,9 
Eur. Kodas SS181002 
 

 

TChef Pure serijos didysis  
dantytas peilis tik 65 Eur vietoj 
85 Eur. Kodas SS181003  
 



 

Net 25% nuolaida žydras 
Ekstra Chef tik 55,9 Eur vietoj 
74,9 Eur. Kodas SS181011 
 

 

Arachisiniai sausainiai 
150 g kepintų sūdytų žemės riešutų 
100 g greitai paruošiamų avižinių dribsnių 
70 g avižinių sėlėnų 
2 kiaušiniai 
5 ml kepimo miltelių 
cukraus pakaitalo ar cukraus pagal skonį 

 
Ekstra Chefe susmulkinti arachisus, sudėti dribsnius ir sėlenas dar pasmulkinti, sudėti 
cukraus pakaitalą ir kepimo miltelius, dar pasmulkinti, įmušti kiaušinius ir dar pamalti kol 
gausis tešla. Uždenkite dangtelį ir palaikykite šaldytuve 30 min. Naudodami kočėlą su 
pritvirtinamomis formelėmis iškočiokite tešlą 6 ml storio. Formelėmis išspauskite 

sausainiukus. Sudėkite ant silikoninio padėkliuko, kepkite 10 min 200 C 
 

Krepšeliai su uogomis 
Krepšeliams: 
100 g greitai paruošiamų avižinių dribsnių 
50 g avižinių sėlėnų 
50 g kepintų sūdytų žemės riešutų 
20 ml aliejaus 
60 ml vandens 
Cukraus ar cukraus pakaitalo pagal skonį 
Įdarui: 
300 g uogų 
500 g liesos varškės  
cukraus pakaitalo ar cukraus pagal skonį 
 

 

Ekstra Chefe susmulkinti arachisus, sudėti dribsnius ir sėlenas dar pasmulkinti, sudėti 
cukraus pakaitalą, supilkite aliejų, vandenį ir kapokite kol gausis tešla. Uždenkite dangtelį ir 
palaikykite 10 min. 
Iškočiokite tešlą, silikoninėje keksiukų formoje suformuokite krepšelius, kepkite juos 10 min 

180C 10 min 
Ekstra Chefe susmulkinkite 150 g uogų, sudėkite cukraus pakaitalą ir varškę ir dar pamalkite.  
Įdarą supilkite į krepšelius ir kepkite dar 25 min. 
Atvėsinkite krepšelius ir papuoškite uogomis. 

 

Kokią šaltą sriubą jūs valgote dažniausiai? Turbūt daugelis 
nedvejodami atsakytų – šaltibarščius. Tačiau ar nenusibosta kelias 
dienas valgyti tą patį? Ypač dabar, kai oras šiltas ir karštų sriubų 
tiesiog nesinori? Siūlome išbandyti keletą šaltų sriubų. Jų gamybą 
gerokai palengvins Tupperware pagalbininkas Ekstra Chef. 



 

Fetos ir špinatų šaltsriubė 
1 porcija 
1 stiklinė kefyro 
40 g fetos sūrio 
Saujelė šviežių špinatų lapelių 
1 šaukštelis cukraus 
1 šaukštas alyvuogių aliejaus 
Druskos, pipirų 
 
Viską sudėkite į Ekstra Chefą ir 
susmulkinkite naudojant peiliukus. 
Sriubą padėkite į šaldytuvą bent 
pusvalandžiui atšaldyti. Patiekite su 
keliais gabalėliais fetos ir špinatų 
lapeliais. 
 

Pomidorų šaltsriubė 
1 porcija 
3 pomidorai 
Nedidelė paprika 
1 agurkas (ir siek tiek agurko papuošimui) 
¼ svogūno 
1 skiltelė česnako 
1 šauktelis balto vyno acto 
2 šaukštai alyvuogių aliejaus 
Druskos, pipirų 
 
Pirmiausia Ekstra Chefe susmulkinkite česnaką 
ir svogūną, paskui sudėkite likusius 
komponentus (aliejų galima patikti ir supilti 
pateikiant) ir susmulkinkite. Atvėsinkite 
šaldytuve. Dalį sriubos galite sušaldyti ledukais. Į 
lėkštę dėkite leduką, šiaudeliais supjaustytą 
agurką, alyvuogių aliejų. Šalia patiekite sriubą 
ąsotyje, kad kiekvienas įsipiltų kiek nori. 
 

Šaltibarščių kokteilis su 
garstyčiomis 
1 porcija 
1 stiklinė kefyro 
100 virtų ar marinuotų burokėlių 
1 nedidelis agurkas 
Pusė šaukštelio garstyčių 
Pusė šaukštelio cukraus 
Keli svogūnų laiškai 
Šiek tiek krapų 
Druskos, pipirų 
 
Viską sudėkite į Ekstra Chefą ir 
susmulkinkite. 
 

Avokadų šaltoji sriuba 
1 avokado, 
agurko, 
1 citrinos sulčių, 
skiltelės česnako, 
pluoštelio petražolių, 
300 ml natūralaus be priedų jogurto, 
druskos.  
GAMINIMAS: 
 
 
Viską sudėkite į Ekstra Chefą ir susmulkinkite su 
nedideliu kiekiu jogurto. Paskui supilkite likusį 
jogurtą ir dar pamaišykite. 
 
 

 
 

 
Varškės, žalumynų ir krabų 
lazdelių žiedas pagamintas su 
Tupperware Ekstra Chefu 



 

 
Kukuliukus gaminame iš maltos 
kalkutienos sumaišytos su Ekstra 
Chefe sumulkinais cesnaku, 
svogunu, morka ir žiediniu 
kopūstu. Apvoliojame 
susmulkintame žiediniame kopūste 

 

 
Šviežių burokėlių salotos ir sveika, 
ir skanu – Ekstra Chefe paruošite 
per akimirką 

 
 

 
Pyragų ar pyragėlių įdarui vaisius, 
uogas ar daržoves greitai ir lengvai 
susmulkinsite Ekstra Chefu 

 

 
Užtepukus greitai ir lengvai 
pagaminsite su Ekstra Chefu 



 

 
 

 
Rabarbarų ledai ☺! 
 

 

 

 
Šokoladiniai keksiukai su paslėpta 
juose cukinija, kurie neduoda 
skonio, bet duoda šlapumą ir 
minkštumą. Ir vėl gelbsti Ekstra 
Chefas 

 



 
 

 
Mangų, lašišos, agurko užkandis 
pagamintas Tupperware Ekstra 
Chefe. 
Krepšeliams kapota tešla irgi 
pagaminta Tupperware Ekstre 
Chefe 

 

 
Ar gaminate pupelių majonezą 
(žinoma Tupperware Ekstra 
Chefe), jei ne, paprašykite savo 
Tupperware demonstruotojos, 
išmokins ☺ 

 

 

Allegra malūnėlis tik 
24,9 Eur. Kodas 1376  
 

Prieskonių malūnėlis  

Tai pats puikiausias prieskonių malūnėlis (bent man taip atrodo ☺), jis turi didelę keramikinę 
malamąją dalį, kuri greitai ir kokybiškai sumala prieskonius, jums paprasčiausiai sukant viršutinę 
skaidrią dalį. Malūnėlyje yra suktukas, kurio pagalba galite reguliuoti prieskonių malimo stambumą 
pvz. stambiau kepsniams, smulkiau salotoms. Jei malamoji dalis plastikinė ar metalinė, taip gerai ir 
kokybiškai prieskonių nesumalsit ☺. Puiku tai, kad prieskonių malūnėliui, kaip ir kitiems Tupperware 
gaminiams, taikoma 30 metų garantija, vadinasi įsigyjant gaminį visam gyvenimui  ☺. 

Dažnai mes jį vadiname ne prieskonių, bet pipirų malūnėliu, kadangi dažniausiai malame pipirus, o kitus 
prieskonius perkame sumaltus ir sumaišytus (daugelis ir pipirus perka sumaltus ☺). Pradėję šviežiai malti 
pipirus iškart pajusite skirtumą ir skonis, ir aromatas bus ir stipresnis, ir skanesnis ☺. Malūnėlis greitai 
atsipirks, nes pipirų reikės daug mažiau ☺.  
Aš naudoju penkių rūšių pipirus (prieskonių parduotuvėje, kur sveriami prieskoniai, galite įsigyti kiekvienos 
rūšies atskirai), į vieną malūnėlį supylus pipirų mišinį, į kitą baltus pipirus (labai skanu ruošiant žuvį), į 
trečią pipirų mišinį maišytą su stambia jūros druska (labai skanu ant kepsnių, salotų ir t.t). Viena mūsų 
vadovė Dalytė davė puikią mintį BtB pjaustyklės papildomais ašmenimis šiaudeliais nutarkuoti citrinos 
žievelę, ją sudžiovinti sumaišyti su pipirais ir gausite citrinpipirius ☺ 
Ketvirtame česnakų granulės (rasite prieskonių skyriuje) su stambia jūros druska, kas mėgsta česnaką 
tikrai pravers, skonis ir aromatas super ☺. Kai išsikepsite duonos ir tingėsite trinti česnaku, užmalsite šio 
mišinio. Pravers ruošiant ir kitus patiekalus. 



Penktame supyliau kmynus (čia mano draugės Linos idėja), jie labai skanu ruošiant vištą, bet jos šeima 
nemėgsta, kai jie būna grūdeliais. 
Šeštame supilti stambūs prieskoniai (mišinyje yra petražolės, pastarnokai, morkos, svogūnai, pipirai ir t.t) 
dar įmaišiau truputėlį stambios jūros druskos. Kai sumali skonis ir vaizdas panašus Vegetos, bet maniškis 
mišinukas be jokių skonio stipriklių ir natrio gliukomato, kurio yra beveik visuose prieskonių mišiniuose ir 
sultinių kubeliuose. (Natrio gliukomatas sukelia nepasisotinimo jausmą ir yra kenksmingas mūsų 
organizmui, o ypač vaikų. Besilaukiančioms moterims draudžiama vartoti natrio gliukomatą) 
Septintame mamytės užaugintas bazilikas. Jis ir taip fantastiškai kvepia, bet, kai sumali tai aromatas dar 
ryškesnis. 
Į aštuntą supyliau stambią jūros druską, gražu ir patogu serviruojant ☺. 
Vadovytė Lilia kiekvieną rytą sau kavą malasi šiuo malūnėliu, sakė skonis fantastiškas ☺, reiks ir man 
pabandyti. 
Dar puiku malti cukrų ir pasigaminti cukraus pudros, patogu užmalti tiesiai ant kepinio ☺ 
 
Įsigykite įvairių rūšių pipirų (baltų, juodų, žalių, kvapniųjų, raudonų, čili), visokių džiovintų žolių, o dar 
geriau pačios susidžiovinkit (bazilikų, mairūnų, raudonėlių, petražolių, krapų, peletrūnų, gelsvės, lauro 
lapų ir t.t), įvairiausių sėklų (kalendrų, sezamo ir t.t), džiovintų daržovių ir kurkite savo mišinius, 
eksperimentuokite ☺. Arba paprasčiausiai specializuotoje prieskonių parduotuvėje įsigykite jau sumaišytą, 
bet nepermaltą mišinį (tik būtinai be druskos ir skonio stipriklių, stambios jūros druskos įsidėsite patys, o 
stipriklių visai nereikia ☺) ir susimalkite patys, šviežiai tuo metu, kai gaminate ir pamatysite, kaip skanu ☺ 

 

 

 
Demo filmukas čia: 
https://www.youtube.com/watch?v=wSUKWeqnuGI  
 

 

Silikoninė forma kiaušiniai 
tik 30 Eur. Kodas 
SS180802 
Net 42% NUOLAIDA: 
Silikoninė forma kiaušiniai 
2vnt tik 35 Eur. vietoj 60 
Eur Kodas SS180803 
 

Silikoninė kepimo forma - Cocoon kokį grožį atskleisite?   
Vištienos kiaušiniai 
8 vnt. 
250 g vištos krūtinėlės 
150 ml grietinėlės 
2 kiaušinių baltymai 
Druskos, baltų pipirų 
Vištieną supjaustykite gabaliukais ir 
susmulkinkite Ekstra Chefu. Supilkite 
grietinėlę, kiaušinių baltymus, druską, 
pipirus ir dar pasmulkinkite. Sudėkite į 

formelę. Kepkite 20 min 160C. 
Palaikykite 15 min, išimkiyte iš formelės. 
Puoškite majonezu sumaišytu su 
ciberžole, arba sutrintintom morkom 
sumaišytom su majonezu. 

 

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


 

 

 

 

Saldūs kiaušiniai 
16 kiaušinių 
300 ml naturalaus jogurto 
300 ml varškės pyragams 
1 indelis kondensuoto pieno su cukrumi 
30 g išlydytos želatinos išbrinkintos 200 
ml vandens 
Viską sumaišykite, supilstykite į formą, 
stingdinkite min 4 val šaldytuve 
Konservuotų persikų papuošimui  



   

 

Kiaušiniai su ledais 
 
50 g sausų pusryčių pūsti ryžiai 
60 g šokolado 
20 g sviesto 
Vanilinių ledų 
 

 

Šokoladą su svietu kaitinkite 2 min 360 W galingumu mikrobangėje Micro Cook 
ąsotėlyje. Palaikykite dar 2 min, išmaišykite, sumaišykite su pūstais ryžiais. 
Paskirstykite formelelėse, šaukšto pagalba suspauskite prie sienelių ir 
suformuokite korpusą. Palaikykite šaldytuve 20 min. Prieš pateikiant įdėkite į 
gautą kaušelį ledų ir suspauskite du kaušelius, kad gautumėt kiaušinį. 
 



 

 

 

 

 
 



 

 



 

 



 
 

 

 
 

Keturi spalvingi stoveliai 
kiaušiniams tik 8 Eur vietoj 
11,9 Eur. Kodas SS180807 
 

  



 

  

 

 

Kiaušinių pjaustyklė (pjausto 
griežinėliais) tik 18,3 Eur 
vietoj 20,9 Eur. Kodas 
SS180810 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=kWqqrtSr8HY 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kWqqrtSr8HY


  

 

Apvalus Optimum 1,5 l su 
Velykiniais piešiniais tik 10 
Eur vietoj 14,9 Eur. Kodas 
SS1801806 
Velykinės dvipusės 
sausainių formelės tik 5,8 
Eur vietoj 8,9 Eur. Kodas 
SS180805 
 

 
 

 
 



 

 

 

Sijoklis miltams, cukraus 
pudrai, kakavai ir t.t tik 12,5 
Eur vietoj 19,9 Eur. Kodas  
SS180809 

 



 

 

Didysis 750 ml užsukamas 
greitkratis tik 13 Eur vietoj 
19,9 Eur. Kodas SS180808 
 

 

 
 

Dėklas 10 kiaušinių su 
išimamais dėliukais tik 15 
Eur vietoj 19,9 Eur. Kodas 
SS180804 
 

 

 
Sūrio ir didysis dantytas 
peilis tik 47 Eur vietoj 68,8 
Eur. Kodas SS180811 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=q_l_5okaibc&t=
49s  

 
 

 
 

Rinkinys kepėjas: Magnificent 
Junior kepimo rinkinys 1,4 l 
dubenelis, šluotelė plakimui, 
mini Karališka kepimo forma tik 
42 Eur vietoj 59,9 Eur. Kodas 
SS180813 

https://www.youtube.com/watch?v=q_l_5okaibc&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=q_l_5okaibc&t=49s


 
 

 
 

 

 

Pimpačkiukas gertuvėlė 350 ml 
tik 6 Eur vietoj 8,5 Eur. Kodas 
SS180801 
 
Austriukai Pimpačkiukai tik 15 
Eur vietoj 21,9 Eur. Kodas 
SS180812 
 



 

  

  

Vakarėlių šeimininkėms 



 

Šeimininkėms 10-13 sav.: 
1. Padėkos dovanėlė šeimininkei, kai 

vakarėlis >100 Eur. dubenėlių rinkinys 
240 ml, 500 ml ir 800 ml. Kodas 
TG181001 Dovanos vertė 24,9 Eur.  

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 + vienas suplanuotas 
vakarėlis per ateinančias 3 sav.  
dubenėlių rinkinys 1 l, 1,4 l ir 1,9 l. 
Kodas HG181002 Dovanos vertė 34,9 
Eur. 

4. Dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis 
>300 Eur + vienas suplanuotas 
vakarėlis per ateinančias 3 sav. 
dubenėlių rinkinys 1 l, 1,4 l ir 1,9 l.+ 
kvadratinė dėžė 10L  Kodas 
HG1801003 Dovanos vertė 68,9 Eur. 

 

 
 


