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Naudojimas:

• Basic Line, mažas, 500 ml: laikykite 
uogas, grybus, tarkuotą sūrį, salotų 
ingredientus, maisto likučius, sumuštinių 
ingredientus ar naminius padažus.

• Basic Line, vidutinis, 1,2 l: naudokite 
mažesniems salotų, daržovių, vaisių, 
mėsos kiekiams.

• Basic Line, didelis, 2,5 l: naudokite 
vištienos sparneliams, pjaustytiems 
vaisiams, daržovėms, makaronų 
salotoms, troškiniams, sumuštiniams, 
dešrelėms.

• Basic Line, itin didelis, 5 l: laikykite 
visą vištą, kepsnius, pjaustytus mėsos 
gaminius, pyragus, daržovių salotas,  
produktus griliui, vaisių ar mėsos 
iešmelius.

Pagrindinės savybės:

• Naujos ir spalvingos laikymo 
dėžutės (tinka laikymui 
šaldytuve)

• Lengva atidaryti dėl didelės 
auselės

• Kompaktiškas pasirinkimas – 
dėžutės susideda viena į kitą

Naudokite Basic Line indelius, kad įvestumėte tvarką savo 
spintelėse ir stalčiuose. Sudėkite į dėžutes sausus maisto 

produktus ir kitas smulkmenas.
PRIEŠ

PO



Basic Line 5 l
galite įsigyti tik

RINKINYJE

500 ml 13,7 x 11,2 x 6,4 cm (aukštis)
1,2 l  16,5 x 17 x 8,1 cm (aukštis)
2,5 l  19,9 x 21,3 x 9,5 cm (aukštis)
5 l  25 x 26,4 x 11,2 cm (aukštis)

1. Basic Line, mažas, 500 ml
SS200105   7,50 €
2. Basic Line, vidutinis, 1,2 l
SS200106   9,50 €
3. Basic Line, didelis, 2,5 l
SS200107   12,50 €

1.

Basic Line RINKINYS:
1. Basic Line, mažas, 500 ml (1 vnt.)
2. Basic Line, vidutinis, 1,2 l (1 vnt.)
3. Basic Line, didelis, 2,5 l (1 vnt.)
4. Basic Line, itin didelis, 5 l (1 vnt.)
SS200108

29,50€
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Užima itin mažai vietos

2.

3.

4.



Ideali tvarka spintelėje… 

...Viskas lyg ant delno...
...Paprasta matyti ir paimti reikiamus produktus!

Universalus indas 1,5 l yra paties patogiausio 
dydžio indas, kuriame galėsite laikyti tiek sausus, 
tiek skystus produktus. Arba neškitės jį į turgų ir 
užpildykite biriais maisto produktais.

Pateikite  
užsakymą bent už   

50,00 eurų ir įsigykite
Universalų indą 1,5 l
už specialią kainą!

Universalus indas 1,5 l
PP200101

9,90€
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1. Moduliuojama dėžutė 1
500 ml
SS200109   6,50 €
2. Moduliuojama dėžutė 2
1,1 l
SS200110   7,90 €
3. Moduliuojama dėžutė 3
1,7 l
SS200111   9,90 €
4. Moduliuojama dėžutė 4
2,3 l
SS200112   12,90 €

Moduliuojamų dėžučių RINKINYS:
Moduliuojama dėžutė 1 (2 vnt.)
Moduliuojama dėžutė 2 (3 vnt.)
Moduliuojama dėžutė 3 (2 vnt.)
Moduliuojama dėžutė 4 (1 vnt.)
SS200113

49,40€

1.

2.

3.

4.

69,40 €

Sutaupykite 
20,00 €



Nė neabejojame, kad kartosite dar ne vieną kartą

Šokite iš lovos ir pasigaminkite greitus pusryčius!

Sutaupykite 
20,00 €

BreadSmart
(be pjaustymo lentelės)
SS200119 

39,90€
59,90 €

27,5 x 39,5 x 19,5 cm (aukštis)



Nė neabejojame, kad kartosite dar ne vieną kartą

Šokite iš lovos ir pasigaminkite greitus pusryčius!
MEGA
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1,5 l: 24 cm ø x 8 cm aukštis

Pjaustymo lentelės rinkinys, raudonas
Pjaustymo lentelė
Essential peilis daržovėms
SS200116   19,90 €

Pjaustymo lentelės rinkinys, turkio spalvos
Pjaustymo lentelė
Essential peilis daržovėms
SS200115   19,90 €

Išimkite saliamį iš Saliamio dėžutės ir 
supjaustykite ant pjaustymo lentelės.

Su šiomis spalvingomis
pjaustymo lentelėmis ir peiliais jūsų
daržovės bus paruoštos akimirksniu.

Gražiai atrodantys
skanėstai minimaliomis 
pastangomis!

Saliamio dėžutė
SS200118   7,50 €

Žiedo forma
SS200121   14,90 €

Pjaustymo lentelė: 26 x 17,5 cm
Peilis daržovėms: 20 cm

27,6 x 9,2 x 7,9 cm (aukštis)



Valentino dienos rinkinys
EcoPure2 buteliukas 750 ml 
Mini austriukas (2 vnt.) 
SS200401

10,50€

9,7 x 8,5 x 5,2 cm (aukštis)

Valentino dienos rinkinį   
galima įsigyti tik  

nuo sausio 20 d. iki  
vasario 2 d.  

(4–5 savaitės)

Kad jūsų meilė lydėtų jį visur

Cubix rinkinys Disney: 
Cubix Disney – Valentinas, žemasis 650 ml 
Cubix Disney – Valentinas, vidutinis 1 l 
Cubix Disney – Valentinas, aukštasis 1,8 l 
SS200117

22,50€

©Disney Visit www.disney.com

Nustebinkite artimąjį 
dailiu austriuku ir 
parodykite, kad tas 
asmuo jums rūpi. 
Dėžutėje yra vietos  
jūsų slaptai žinutei.
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Fridge Mates 650 ml (3 vnt.)
SS200127
15,00 €
Paskutinį kartą pardavime  
buvo spalį už 17,80 €

Fridge Mates 650 ml (1 vnt.)
SS200126
7,50 €
Paskutinį kartą pardavime 
buvo spalį už 8,90 €

Tik 1 savaitę
(kiekis ribotas)

Šeimos iškylos rinkinys:
Dubenėliai Trio 600 ml (3 vnt.)
Ecopure2 butelių rinkinys 750 ml (3 vnt.)
SS200201

Šeimos iškylos
rinkinį galėsite įsigyti 

tik nuo
sausio 6 d. iki
sausio 19 d.

(2–3 savaitės)

3 vnt. 
už 2 kainą

33,00€
49,40 €



1. Warmie-Tup 2,25 l (su kiauraindžiu)
28,3 x 24,5 x 13,9 cm (aukštis)
SS200101   24,90 €

2. Warmie-Tup 3,25 l
28,3 x 24,5 x 17,4 cm (aukštis)
SS200102   29,90 €

3. Warmie-Tup 1,3 l
28,3 x 24,5 x 10,7 cm (aukštis )
SS200103   22,90 €

Warmie-Tup 1 rinkinys:
4. Warmie-Tup 2,25 l
3. Warmie-Tup 1,3 l
SS200124   44,00 €

Warmie-Tup 2 rinkinys:
1. Warmie-Tup 2,25 l
2. Warmie-Tup 3,25 l
SS200125   49,50 €

Warmie-Tup rinkinys:
1. Warmie-Tup 2,25 l
2. Warmie-Tup 3,25 l
3. Warmie-Tup 1,3 l
4. Warmie-Tup 2,25 l
SS200104

83,50€

1.

3.

2.

4.

Šie modernūs indai turi dvigubas sieneles, todėl dar  
ilgiau išlaiko maistą šaltą arba karštą.



Tik  
1 savaitę

(kiekis 
ribotas)

1.

2.
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Tchefseries žnyplės
SS200122   19,90 €

Sutaupykite 
30,00 €

UltraPro 3,5 l rinkinys: 
1. UltraPro 3,5 l
2. UltraPro dangtis 800 ml
SS200120 

62,80€
92,80 €

TROŠKINTOS PAPRIKOS IR 
ĖRIENA SU MANZANILLA 
ALYVUOGĖMIS

INGREDIENTAI
• 1 geltonoji paprika, supjaustyta 3 cm 

pločio juostelėmis
• 1 raudonoji paprika, supjaustyta 3 cm  

pločio juostelėmis
• 1 mažas raudonasis svogūnas, 

smulkiai supjaustytas
• 1 valg. š. raudonojo vyno acto
• ¼ stiklinės alyvuogių aliejaus
• jūros druska ir malti juodieji pipirai 

pagal skonį
• 800 g ėrienos šonkaulių
• ½ puodelio Manzanilla alyvuogių
• 2 ančiuvių filė
• 2 česnako skiltelės
• ¾ valg. š. šviežio rozmarino, kapoto
• 1 valg. š. šviežių petražolių, kapotų
PATIEKIMUI
• Traškios duonos

Paruošimo trukmė: 10 min.
Kepimo laikas: 25–35 min.

PARUOŠIMAS

1. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C 
temperatūros.
2. Sudėkite paprikas ir 
svogūną į UltraPro™ indą.
Ant viršaus užpilkite acto ir
arbatinį šaukštelį 
alyvuogių aliejaus. 
Pagardinkite druska ir 
pipirais. Uždenkite ir
šildykite mikrobangų 
krosnelėje aukščiausiu 
galingumu 10 minučių.
3. Tuo tarpu, keptuvėje ant 
vidutinio kaitrumo liepsnos 
apskrudinkite ėrieną.
4. Sudėkite ėrieną 
ant paprikų kartu su 
alyvuogėmis.

5. Kepkite ėrieną orkaitėje
be dangčio 15 min. arba pagal 
skonį.
6. Su mažuoju Turbo chef 
sutrinkite likusį aliejų, 
ančiuvius, česnaką  ir 
rozmariną marinatui.
7. Ištraukite ėrieną iš orkaitės 
ir atidėkite į šalį
10 minučių, tada supjaustykite 
porcijomis. Ant kepsnių 
supilkite marinatą ir užberkite
petražoles; sumaišykite.
8. Patiekite su traškia duona.



Mielos šeimininkės, specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums
Šį mėnesį galite pasirinkti savo dovanas!

Padėkos dovanėlė 
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia  
100 eurų ir konsultantas suplanuoja dar  
vieną vakarėlį, Jūs gausite:
Eleganzia serviravimo lėkštė
TG200101

Dovana šeimininkei – 1 lygis 
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia  
200 eurų ir konsultantas suplanuoja dar  
vieną vakarėlį, Jūs gausite:
Eleganzia dubuo 2,3 l
Eleganzia dubuo 1,5 l
HG200101
ir
Padėkos dovanėlė 
(TG200101 ar 50 % nuolaida
vienam katalogo gaminiui)

Dovana šeimininkei – 2 lygis 
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia  
300 eurų ir konsultantas suplanuoja dar 
vieną vakarėlį, Jūs gausite:
Eleganzia dubuo 3,2 l
Eleganzia dubuo 2,3 l
Eleganzia dubuo 1,5 l
HG200102
ir
Padėkos dovanėlė 
(TG200101 ar 50 % nuolaida
vienam katalogo gaminiui)



Mielos šeimininkės, specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums
Šį mėnesį galite pasirinkti savo dovanas!

Padėkos dovanėlė 
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
100 eurų ir konsultantas suplanuoja dar 
vieną vakarėlį, Jūs gausite:
EcoPure2 buteliukų kelioninis rinkinys:
Didysis austriukas, pailgas
Ecopure2 buteliukai 90 ml (3 vnt.)
TG200102

Dovana šeimininkei – 1 lygis 
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
200 eurų ir konsultantas suplanuoja dar 
vieną vakarėlį, Jūs gausite:
Speedy Mando trintuvas
Pjaustymo lentelė
HG200103
ir
Padėkos dovanėlė 
(TG200102 ar 50 % nuolaida
vienam katalogo gaminiui)

Dovana šeimininkei – 2 lygis 
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
300 eurų ir konsultantas suplanuoja dar 
vieną vakarėlį, Jūs gausite:
EZ Speedy 1,25 l
Speedy Mando trintuvas
HG200104
ir
Padėkos dovanėlė 
(TG200102 ar 50 % nuolaida
vienam katalogo gaminiui)
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Smagu, kai reikalingiausi 
daiktai yra visada
po ranka, o kas gali būti 
naudingiau už EcoPure2 
buteliukų kelioninį rinkinį?

NAUJIENA



Mielos šeimininkės,
Nuostabi proga šį mėnesį tik jums!

Dovana šeimininkei – 3 lygis 
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia  
550 eurų ir konsultantas suplanuoja dar 
vieną vakarėlį, Jūs gausite:
EZ Speedy 1,25 l
Speedy Mando trintuvas
Eleganzia dubuo 1,5 l
Eleganzia dubuo 2,3 l
Eleganzia dubuo 3,2 l
HG200105
ir
Padėkos dovanėlė 
(TG200101 ar TG200102 ar
50 % nuolaida vienam katalogo gaminiui)

EZ SPEEDY
Du viename!

Toks geras, kad net sunku tuo patikėti. 
EZ Speedy turi du režimus ir puikiai
tinka gaminti tešlai. 1 režimas tinka 
lengviems mišiniams gaminti,  
o 2 režimas įveikia net pačias 
tirščiausias mases.

Išbandykite itin paprastą šokoladinio 
pyrago receptą, kuriame naudojamas  
EZ Speedy:
www.tupperware.lt
Paruošta per 10 minučių!

Šiam prietaisui
elektra nereikalinga!
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Dėkojame, kad tapote 2020 m. 
Mega vakarėlio šeimininke!
Vasario mėnesį atvykite į mūsų susitikimus, kuriuose
sveikinsime savo Šeimininkes ir rengsime loterijas. 
Galėsite laimėti šaunių prizų:

Picos savaitė

Naujų draugų savaitė

Keksiukų savaitė

Rožinė savaitė

Kvietimas 2 asmenims

Kvietimas 2 asmenims

Kvietimas 2 asmenims

Kvietimas 2 asmenims

Data:

Vieta: 

Kontaktinis asmuo:

Data:

Vieta: 

Kontaktinis asmuo:

Data:

Vieta: 

Kontaktinis asmuo:

Data:

Vieta: 

Kontaktinis asmuo:
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Pats universaliausias daiktas jūsų namuose
Tupperware Signature Line dėžutė ras savo vietą tiek virtuvėje, tiek vonioje,  

darbų kambaryje, namų biure ar skalbykloje. Į ją galėsite sudėti ir maisto produktus,  
ir įvairias priemones bei vonios reikmenis.

18 x 20,5 cm aukštis

Lengvai atidaromas  
ir itin skaidrus 

dangtelis
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PARTY

Signature Line 4 l
SS200114

17,90€

 Konsultanto kontaktai

Visos kainos yra rekomenduojamos Tupperware ir gali būti keičiamos. Jeigu kiltų problemų dėl tiekimo, 
kai kurie trūkstami produktai bus pakeisti panašiais kitos spalvos produktais arba produktais už tą pačią 
kainą. Lankstinuke pavaizduotų produktų spalva gali šiek tiek skirtis nuo tikrosios produkto spalvos.
©2020 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brands” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

Telefonas:

www.tupperware.lt


